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, 
CAPITULO 1 

INTRODUÇÃO 
. . ' 

Para um dado montante aplicado num projeto, quanto a empresa 

obterá de retorno? - esta é uma indagação com que provavelmente 

acadêmicos, executivos e consultores de Marketing já se depararam. Alguns 

fatores estão exigindo este enfoque quantitativo do retorno, como a pressão 

para se obter desempenho financeiro superior pela empresa-matriz cotada em 

bolsa, alta competitividade mundial, grande quantidade de oportunidades de 

investimento entre várias empresas e muitos projetos atraentes em diversos 

departamentos que competem entre si dentro de uma mesma empresa. Para o 
- -

Marketing em particular, que trabalha com vários aspectos intangíveís da 

empresa (como a lealdade à marca e satisfação dos clientes), torna-se difícil 

para seus profissionais evidenciar os retornos superiores decorrentes de seus 

projetos. 

,Nessa linha, a criação de valor ao acionista nas empresas por meio \ 
" 

das atividades e disciplina de Marketing, é o foco destà dissertação. Ma.is 

especificamente, deseja-se avaliar um modelo teórico, que, se confirmado, será 

útil às empresas e aos pesquisadores da área. Este modelo incorpora o 

estado-da-arte tanto em Marketing quanto em Finanças. Há, em diversos 

periódicos de Finanças (o que será adiante abordado), crescente discussão 

sobre criação de valor ao acionista com base em fluxos de caixa, pois Çl 

atratividade dé! empresa não decorre só do lucro líquido de um dado ano, mas 

sobretudo da perspectiva de fluxos de caixa futuros. Concomitantemente, os 

estudos de Marketing estão evoluindo para a avaliação do impacto das ações 

mercadológicas na geração de fluxos de caixa e não mais só na geração de X 
lucro num único período (paradigma este contestado por estudiosos de 
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Finanças). Afinal, a soma de itens das demonstrações contábeis está longe de 

se igualar ao valor total da empresa. O goodwi/1 ["resíduo existente entre a 

soma dos itens patrimoniais mensurados individualmente e o valor global da 

empresa" (MARTINS, 2001:124)] é um exempÍo dessa situação. 

A tarefa de tentar compreender estudos de ponta de duas disciplinas 

distintas, Marketing e Finanças, é árdua. Porém, contemplá-las em conjunto é 

essencial para o desenvolvimento do conhecimento científico. Assim, esta 

dissertação visa a percorrer caminhos desafiadores destas duas disciplinas da 

Administração, que agora tem de encontrar mais interligações entre si. 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos. Além deste 

primeiro, de Introdução, há os de Formulação do Problema, Revisão da 

Literatura, Métodos e Procedimentos da Pesquisa Empírica, Resultados da 

Pesquisa Empírica e Conclusões. 

Do Capítulo 2, de Formulação do Problema, consta uma rápida 

explanação da importância da geração de valor ao acionista e um mo~elo 
' 

genérico relacionando valor ao cliente e geração de valor ao acionista. São 

levantadas as principais lacunas não cobertas pela literatura atual - uma delas 

considerada o problema central da dissertação- e, em seguida, apresentadas 

as hipóteses. Também é evidenciada neste capítulo a relevância deste 

assunto. Uma pesquisa acadêmica em ciência aplicada justifica-se mais ainda 

quando o tema pesquisado serve não só a um grupo, setor ou situação 

específico, mas também a diversos contextos. Desta forma, são apresentadas 
~ 

a importância deste assunto para os meios acadêmico e empresarial. 

O Capítulo 3, de Revisão da Literatura, é constituída de cinco 

seções. Na primeira, apresenta-se a premissa fundamental de que o objetivo 

da empresa é a maximização do seu valor de mercado. Fala-se em criação de 

valor ao acionista acreditando-se que ela é atingível. Contudo, as teorias 

comportamentais negam tal possibilidade. Em vista da importância da teoria de 

maximização do valor de mercado para esta dissertação (que adota esta 

premissa), também são apresentadas outras teorias que discordam desta 
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visão, de forma a estabelecer-se um melhor contorno das fortalezas e 

limitações da premissa adotada. Parte do problema desta dissertação consiste 

em definir o que é geração de valor ao acionista (em termos conceituais) e 

como ela pode ser mensurada. Assim,· na segunda seção, é apresentado um 

modelo conceitual, explicitando as variávei~ gue influenciam a criação de valor, 

e são discutidas suas principais metodologias de cálculo. Por outro lado, nesta 

dissertação deseja-se avaliar a responsabilidade do Marketing na criação de 

, valor ao acionista. Para tanto, deve ser definida claramente a área de 

abrangência da atuação de Marketing; é este o propósito da terceira seção. Na 

quarta seção são expostos modelos conceituais que associam a atuação de 

Marketing à agregação de valor ao acionista; eis o cerne da revisão da 

literatura. Por último, na quinta seção tem-se a síntese dos conceitos teóricos 

do capítulo. 

No Capítulo 4, de Métodos e Procedimentos da Pesquisa Empírica, 

são descritos os meios adotados de forma a garantir a qualidade, o tratamento 

adequado e a análise dos dados, frente ao objetivo da dissertação de exame 

de um modelo teórico no contexto brasileiro. 

No Capítulo 5, de Apresentação dos Resultados, são descritos os 

resultados obtidos na pesquisa empírica feita em duas empresas varejistas 

com resultados em termos de criação de valor ao acionista discrepantes (uma 

com resultado positivo e a outra, com negativo). 

No último capítulo, de Conclusões, aparecem as implicações 

teóricas e gerencias desta dissertação, bem como caminhos a serem 

percorridos na continuidade desta investigação. 

Vale lembrar que, na redação desta dissertação, foram seguidas as 

Normas para Apresentação de Monografias da EAESP/FGV (FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS, 2001). 
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CAPÍTULO 2 

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 
', . , 

2.1 PANORAMA GERAL DO PROBLEMA 

Há muito tempo, acadêmicos de Economia e de Finanças vêm 

estudando de que modo os indivíduos alocam escassos recursos otimizando

os de forma a proporcionar-lhes mais bem-estar (LEFTWICH, 1983; COASE, 

1990; COPELAND e WESTON, 1993; COPELAND et ai, 2002). Com.o 

crescimento do mercado de capitais, tal assunto sai da esfera acadêmica e 

abrange para os executivos de empresas interessados em saber como otimizar 

os recursos financeiros de modo a proporcionar maior valor o acionista que os 

aplica. 

À medida que cresce e se fortalece a empresa multinacional nos 

diversos ramos, torna-se maior a necessidade de ela. gerar lucros superiores 

para garantir sua existência. A empresa de capital aberto depende 

fundamentalmente dos diversos investidores, que nela aplicam seus recursos 

financeiros buscando a melhor oferta da combinação risco-retorno. A 

preocupação com a reação dos acionistas pelos gestores da empresa acentua

se com a alta volatilidade do capital, isto é, recursos financeiros que podem ser 

movimentados facilmente da noite para o dia para qualquer lugar do mundo 

(COPELAND et a/., 1996). 

O gestor da grande e média empresa tem diversos objetivos, que 

surgem do envolvimento com funcionários, clientes, sociedade e parceiros. 

Mas ele tem de concentra-se no alcance do objetivo fundamental dos 
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acionista~. o de maximização do retorno do capital investido; de outra forma, 

colocará em risco o cargo que ocupa. À medida que são desenvolvidas formas 

mais acuradas de mensuração do desempenho das empresas, o gestor passa 

a ser cobrado pelo atingimento dos objetivos de maximização de valor ao 

acionista e, conseqüentemente, toda a .empresa deve trabalhar para este fim. . / 

COPELAND et a/. (1996) afirmam que a maximização do valor ao 

acionista é um sistema benéfico aos países e que todos deveriam adotá-lo. 

Uma pesquisa desenvolvida pela empresa de consultoria McKinsey, 

abrangendo os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha, demonstrou que a 

maximização do valor ao acionista (calculado como Valor de Mercado 

Adicionado) consegue oferecer maior padrão de vida (inferido pelo Produto 

Interno Bruto per capita), maior produtividade, mais competitividade geral e 

melhor funcionamento do mercado de ações. Além disso, à medida que o 

mundo torna-se globalizado, os países não teriam muitas opções a não ser 

adotar tal sistema: 

[ ... ] se os fornecedores de capital não recebem um bom retorno 
que os compensem pelo risco que estão assumindo, eles 
moverão seu capital além das fronteiras nacionais em busca de 
melhores retornos. Se eles forem proibidos por lei de mover seu 
capital, eles consumirão mais e investirão menos. De qualquer 
modo, as nações, que não provêem investidores globais com 
retornos adequados sobre o capital investido, estão ficando bem 
atrás na corrida pela competitividade global e sofrendo uma 
estagnação ou declínio do padrão de vida. (COPELAND et ai., 
1996: 27). 

-
Este raciocínio não se aplica somente aos países. As empresas de 

grande porte, se não forem capazes de fornecer retornos superiores àqueles 

oferecidos no mercado de capitais, terão limitações na obtenção de recursos e 

poderão sofrer estagnação ou declínio de seus negócios (COPELAND et a/., 

1996). 

Por outro lado, parece que a condição sine qua non para uma 

empresa criar valor ao acionista é criar valor ao cliente (SL YWOTZKY & 

MORRISON, 1998). A empresa só conseguiria gerar riqueza ao acionista tendo 

na outra ponta alguém disposto a pagar por seus produtos e serviços. O cliente 
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escolhe um bem ou serviço da empresa que lhe proporcione maior valor. Valor 

ao cliente é a razão entre benefícios (práticos e emocionais) e custos 

(monetários, de tempo, de energia e psicológicos) por ele recebidos e 

percebidos (KOTLER, 2000). De forma esquemática, tem-se: 

. , 

Valor = benefícios = benefícios {práticos+ emocionais) 

custos custos (monetários+ de tempo+ de energia+ psicológicos) 

Complementando, WOODRUFF(1997) destaca duas variáveis a 

considerar na geração de valor ao cliente: a percepção deste e a situação de 

uso. 

Valor ao cliente é a preferência percebida pelo cliente e sua 
avaliação daqueles atributos do produto, do desempenho dos 
atributos e das conseqüências resultantes do uso, que facilitam 
(ou impedem) o alcance dos objetivos do cliente em dada situação 
de uso. (WOODRUFF, 1997: 142). .. 

Para que a empresa forneça valor ao acionista pelo lado da 

demanda, isto é, tenha compradores e possa obter lucros com as receitas das 

vendas, ela precisa adotar estratégias que maximizem o valor ao cliente, pois 

sem seu consumo um negócio não poderá gerar fluxos de caixa positivos. 

GALE (1996) fornece um roteiro para a empresa formular tais estratégias. 

Inicia-se com a compreensão da forma como os clientes tomam as decisões de 

compra a partir de suas informações, mapeando-se o perfil de valor ao cliente. 

Depois é preciso saber o desempenho dos concorrentes em cada aspecto da 

qualidade valorizado pelo cliente (GALE, 1996:24-25). Desta forma, é possível 

conhecer os níveis ideais de qualidade para cada aspecto do produto ou 

serviço na percepção dos clientes, permitindo à empresa saber em quais 

atributos deve investir e até que ponto é necessário o investimento adicional 

para melhoria da qualidade. Assim, evitam-se os investimentos desnecessários 

naqueles atributos que não geram valor ao cliente (ou seja, acima do patamar 

em q~e o cliente esteja disposto a pagar), que implicam somente custos sem 

trazer retorno aos acionistas, já que ninguém pagará pela sua qualidade 

adicional. 

6 



Nesta linha de raciocínio, a empresa deveria focalizar no cliente, já 

que o lucro seria resultante de duas variáveis. Uma destas é o melhor 

atendimento às necessidades mutantes do cliente, frente às diversas opções 

de consumo. Como apontado por SL YWOTZKY & MORRISON (1998), "a 

empresa é remunerada pelo valor que ~rja para seus clientes". Ademais, 

nenhuma empresa tem seu lucro garantido para sempre, uma vez que os 

clientes mudam seus gostos, preferências e são atraídos pelas ofertas dos 

concorrentes. A outra variável é a melhor combinação dos recursos da 

empresa para realizar o fim de lucro. Isto é, a empresa deve reduzir seus 

custos, otimizar a utilização de seus recursos, implementar ações que 

minimizem despesas, de modo a maximizar os lucros. GALE (1996) reforça a 
~ 

relação existente entre valor ao cliente e valor ao acionista da seguinte forma: 

Valor superior do cliente é o melhor indicador de direção de 
participação do mercado e competitividade. E, por seu turno, a 
competitividade e a participação do mercado conduzem ao 
alcance dos objetivos financeiros de longo prazo, tais como··o 
crescimento de rentabilidade e o valor para os acionistas. (p. 24) 

Assim, parece que a criação de valor ao acionista e a criação de 

valor ao cliente são condições básicas para a existência de uma empresa 

competitiva. Por um lado, a criação de valor ao acionista é fundamental para 

que sejam garantidos os investimentos financeiros necessários à sustentação e 

crescimento da empresa. Por outro lado, a criação de valor ao cliente é 

também imprescindível à empresa para que sejam obtidas receitas a curto e 

lon·go prazos. Daí, o Marketing- que realiza a ponte entre a empresa e os 

clientes deve ocupar uma posição central para a geração ·de valor ao cliente e, 

conseqüentemente, para a criação de valor ao acionista de uma empresa. Aqui 

estão implícitos a definição e o domínio de Marketing fornecidos por MciNNES 

(1964): 

Numa economia de troca, o. relacionamento entre produtor e 
consumidor- isto é, o mercado- é um fato universal. O mero 
fato de relacionamento, entretanto, é insuficiente para gerar 
uma troca. A existência de uma relação de mercado é o 
alicerce para troca, não um substituto para ela. Produtores e 
consumidores são relacionados por um mercado, mas 
nenhuma troca ocorre até que alguma força ou agente leve-os · 

7 



para um contato de fato. Esta força, que transforma urn contato 
de mercado potencial em um contato de mercado real, é 
geralmente conhecida como marketing. (apud SHETH et a/., 
1988: 192) (negrito nosso). 

Portanto, Marketing pode ser entendido como a força que impulsiona 

a troca, responsável por capacitar a empresa Alfa trocar valor ao cliente por 

valor ao acionista. Assim, na concepção desta dissertação, a atuação de 

Marketing não se restringe a funções circunscritas a um departamento da 

empresa (as atividades de Marketing). A visão do papel de Marketing é 

ampliada na orientação da empresa voltada ao cliente, que busca a criação de 

valor ao cliente e acionista, possibilitando-a a realizar trocas (a disciplina de 

Marketing.). Esta classificação de atividades e disciplina de Marketing foi 

desdobrada a partir de SRIVASTAVA et a/. (1999) e será adiante discutida 

detalhadamente no Capítulo 3. Exemplificando, numa situação hipotética de 

uma empresa que não possui um departamento de Marketing, se nela houver 

um produto singular com superioridade em relação à concorrência do ponto de 

vista do cliente, ali estaria uma alta incorporação da disciplina de Marketing, 

mesmo não tendo atividades de Marketing. Desta forma, o foco desta 

dissertação não é em quem realiza Marketing na empresa e sim de que forma 

o Marketing (por meio de suas atividades ou de sua disciplina), incorporado nos

diversos processos da empresa, traz retorno ao acionista. 

A FIGURA 2.1 ilustra a abordagem até aqui apresentada, 

relacionando a contribuição de Marketing aos fluxos básicos de uma empresa 

na seguinte seqüência: a) fornecimento de recursos financeiros pelo acionista; 

b) geração de valor ao cliente; c) retorno de fluxos financeiros; d) criação de 

valor ao acionista. O acionista primeiramente fornece os recursos financeiros à 

empresa com a expectativa de receber um retorno superior ao custo do capital. 

Tais recursos devem ser revertidos na geração de valor ao cliente. O cliente 

percebe o valor dos produtos e serviços ofertados pela empresa; adquire-os ao 

preço exigido e, assim, os fluxos de capital retornam às mãos da empresa e, 

em seguida, ao acionista com um montante que dever ser superior ao inicial. O 

gestor é aquele que deve administrar a empresa de forma a criar valor ao 

cliente, que se traduz em valor ao acionista. Por outro lado, o gestor da 
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empresa necessita saber quais projetos ou negócios atendem a estes dois 

requisitos de criação de valores ao clientê e acionista. 

Daí surgem algumas dúvidas relevantes: Quando se gera valor ao 

cliente, realmente se gera valor ao acionista? Em que processos de 
. . ~ 

negócio isto é verdadeiro? É possível ·medir a inter-relação destes dois 

valores? Caso afirmativo, de que forma? Para responder estas questões, é 

fundamental que o gestor e/ou a empresa tenham formas de mensuração da 

agregação destes dois valores e da relação existente entre ambos. Aí está o 

campo de estudo desta dissertação: métricas de Marketing (sendo Marketing a 

área de estudo que se preocup~ com a criação de valor ao cliente) 

relacionadas à criação de valor ao acionista. Como apresentado no próximo 

capítulo, tais métricas estão nos seus passos iniciais e, por isso, ainda são um 

elo faltante (quadro pontilhado da FIGURA 2.1) para que o ciclo do melhor 

desempenho da empresa se complete. 
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--~•• Fluxos básicos para a existência da empresa 

·············> Contribuição de Marketing na continuidade dos fluxos básicos 

FIGURA 2.1 - Contribuição do Marketing aos fluxos básicos da empresa 

Fonte: elaboração própria 
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2.2 PROBLEMA E QUESTÕES A INVESTIGAR 

As dúvidas apresentadas na seção anterior podem ser aqui 
. , 

sintetizadas no seguinte problema de pesquisa: De que forma Marketing, 

como atividades e disciplina, gera nas empresas valor ao acionista? 

Para abordar este problema, será aqui utilizado o referencial 

proposto por SRIVASTAVA et a/. (1999). Neste referencial, embora ele tenha 

sido formulado com base em vários autores, nem sempre é claro o grau de 

relação entre .9 Marketing e seu impacto financeiro. Logo, pretende-se elucidar 

estas relações com maior clareza via pesquisas bibliográfica e empírica, sendo 

esta realizada no contexto brasileiro. Com a pesquisa bibliográfica buscar-se-á 

compreensão maior do tema. Já com a pesquisa empírica, almeja-se verificar a 

aplicabilidade e validade desta teoria ao domínio de empresas brasileiras. -

O modelo de SRIVASTAVA et a/.(1999) delinea teoricamente a 

' relação existente entre as várias ações de Marketing dentro de três processos 

centrais de negócio e a criação de valor ao acionista. Os processos centrais de 

negócio são: Gerenciamento do Desenvolvimento de Produto, Gerenciamento 

da Cadeia de Suprimentos e Gerenciamento do Relacionamento com Clientes. 

O valor ao acionista é medido pela geração de fluxos de caixa da empresa 

após a dedução do custo de capital do investimento ajustado ao risco. Desta 

forma, tal valor é composto por três norteadores: o desenvolvimento e a 

aceleração dos fluxos de caixa e a redução da variabilidade deles (que 

minimizao risco). 

O QUADRO 2.1 traz uma rápida introdução ao modelo adaptado de 

SRIVASTAVA et a/. (1999). A adaptação aqui feita foi a junção de dois 

norteadores (desenvolvimento e aceleração dos fluxos de caixa), que 

originalmente estavam separados. Isto deve-se à dificuldade de medi-los 

empiricamente de forma separada. Tal modelo será à frente explicado na 

Revisão da Literatura. 
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Ademais, o problema exposto é desdobrado no seguinte 

componente específico a pesquisar: O modelo de SRIVASTAVA et a/. (1999) 

(a ser detalhado no capítulo 3) - sobre a contribuição de Marketing na 

agregação de valor ao acionista- é válido para as empresas brasileiras 

de capital aberto? 

As questões formuladas para responder tal componente específico 

são as seguintes: 

Q1 - Há uma associação/ligação entre o Desempenho nos 

Indicadores de Marketing de Aceleração e Desenvolvimento dos 

Fluxos de Caixa ~ o Valor ao Acionista? 

Q2 - Há uma associação/ligação entre o Desempenho nos 

Indicadores de Marketing da Redução da Variabilidadé dos 

Fluxos de Caixa ~ o Valor ao Acionista? 

Posto isto, cabe indicar as razões que justificam a realização desta 

dissertação. 
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QUADRO 2.1 - Modelo adaptado relacionando os direcionadores de valor ao 

acionista e as atividades e disciplina de Marketing 

Norteador de Valor 
Item do Processo de Gerenciamento do Desenvolvimento de Produto 

ao Acionista 
. , 

NI-GDP) Acelerar os ai) Acelerar o tempo de ciclo para tecnologias. 

fluxos de caixa 

& 

N2-GDP) 

Desenvolver os fluxos 

de caixa 

N3-GDP) Reduzir a 

variabilidade 

(vulnerabilidade e 

volatilidade) dos 

fluxos de caixa 

a2) Acelerar o desenvolvimento de produto, reduzir o tempo ao mercado. 

b I) Diferenciação do produto para capacitar preços e margens mais altos. 

b2) Canibalizar produtos existentes por inovações de preço/margem mais 

altos. 

b3) Desenhos simplificados de processos para reduzir custos. 

b4) Entradas de clientes para· eliminar características e custos 

desnecessários. 

bS) Compartilhar desenhos modulares através dos produtos para re_?uzir 

custos: reutilizar desenhos. 

b6) Adquirir/licenciar tecnologias. 

b7) Desenho para manufatura e montagem para reduzir custos e tempo. 

c I) Taxa de alavancagem de inovação para se manter à frente da 

concorrência. 

c2) Alianças estratégicas e tecnológicas para estabelecer padrões 

dirigidos ao mercado. 

c3) Foco contínuo em diferenciação - desenhando produtos difíceis de 

serem copiados; criação de pacotes exclusivos de serviços e 

produtos. 

c4) Desenhos e configurações de produtos dirigidos ao mercado. 

cS) Migração de linha de produto planejada (e obsolescência do produto). 

c6) Maximizar sinergias através do portfólio de produto (como produtos 

com padrões de demanda contra-cíclicos mas requerimentos de 

recursos comuns). 

Fonte: adaptado de SRIVASTAVA et a/. (1999:174) 
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QUADRO 2.1 (continuação)- Modelo adaptado relacionando os 

direcionadores de valor ao acionista e as atividades e disciplina de Marketing 

Norteador de Valor 

ao Acionista 

Nl-GCS) Acelerar os 

fluxos de caixa 

& 

N2-GCS) 

. ; 

Item do Processo de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos · 

a3) Acelerar a adoção por canais e fabricantes de equipamento original. 

a4) Acelerar a adoção de componentes e suprimentos. 

aS) Reduzir o tempo de ciclo de entrega do pedido. 

a6) Reduzir o tempo para volume. 

b8) Reengenharia do processo da cadeia de suprimento para minimizar 

Desenvolver os fluxos custos (como através da redução das taxas de incidência de problemas). 

de caixa 

N3-GCS) Reduzir a 

variabilidade 

(vulnerabilidade e 

volatilidade) dos 

fluxos de caixa 

b9) Reduzir capital de giro através de métodos de just-in-time. 

b 1 O) Reduzir investimentos de capital via terceirização dos elementos··de 

baixo valor agregado da cadeia de suprimento. 

bll) Usar informação e previsão de mercado para reduzir custos e 

inventários e criar o uso da capacidade para produtos de alto valor (como 

gerenciamento de resultado/precificação dinâmica). 

c7) Aumentar os custos de conexão aos distribuidores provendo serviço, 

incentivo e programas de lealdade .. 

c8) Minimizar conflito com distribuidores; gerenciar competição cruzada 

e dentro dos canais de distribuição. 

c9) Desenhar processos de entrega de pedido difíceis de serem copiados; 

Sistemas de entrega de pedido e de manufatura flexíveis dirigidos 

pela demanda; integrar manufatura e Marketing usando baixo 

preço todo dia e não abordagens de precificação de altos-baixos. 

elO) Terceirizar entrega de demanda incerta; suprimentos insource (como 

inventário gerenciado pelo vendar). 

Fonte: adaptado de SRIVASTAVA et a/. (1999:174) 
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QUADRO 2.1 (continuação)- Modelo adaptado relacionando os 

direcionadores de valor ao acionista e as atividades e disciplina de Marketing 

Norteador de Valor 

ao Acionista 

N1-GRC) Acelerar os 

fluxos de caixa 

& 

N2-GRC) 

Item do Processo de Gerenciamento do Relacionamento com Clientes 
. ... 

a7) Reduzir tempo para aceitação do mercado (ou seja, tempo de ciclo de 

penetração do mercado). 

a8) Minimizar o tempo de ciclo de desenvolvimento de solução para o 

cliente. 

b 12) Manter margens altas com produtos de marca e serviço superior. 

Desenvolver os fluxos blJ) V d d d , ·-· · · 1 _ en as cruza as e peças, consumlve,ise. serv1ços comp ementares. 
decaixa -

bl4) Maximizar o valor do cliente (e receitas) via montagem de soluções 

ao cliente (incluindo produtos e serviços competitivos). 

b 15) Adquirir clientes; crescer base instalada. ._ 
b 16) Refinar a qualidade da base de cliente (reduzir recebíveis e 

inventário); gerenciamento do cliente. '·-

b 17) Custos de lançamento de produtos mais baixo; custos de vendas e 

serviços menores. 

·----------------------------------------------------~-----------------------

N3-GRC) Reduzir a 

variabilidade 

(vulnerabilidade e 

volatilidade) dos 

fluxos de caixa 

c11) Retenção e lealdade do cliente versus programas de aquisição e 

atração; programas de lealdade. 

c12) Aumento dos custos de conexão do cliente por me10 de grande 

quantidade de produtos e serviços. 

c 13) Excelência na entrega de intangíveis,- atributos experienciados e 

serviços. 

c14) Alavancar ativos baseados no mercado (redes de valor). 

c 15) Programas de educação/treinamento de cliente. 

c 16) Programas de leasing. 

c17) Concessões de preço por contratos de entrega de longo-prazo. 

c 18) Vendas cruzadas de peças, consumíveis e serviços complementares. 

Fonte: adaptado de SRIVASTAVA et a/. (1999:174) 
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2.3 JUSTIFICATIVA DA DISSERTAÇÃO 

Nesta seção são apresentadas as evidências da relevância desta 

dissertação, que a justificam num Curso de Mestrado Acadêmico em 

Administração de Empresas. Dar-se-á: -ênfase à sua contribuição ao 

desenvolvimento da teoria de Marketing. 

A escassez de medidores confiáveis que vinculem a criação de valor 

ao cli7nte (por meio das atividades e da disciplina de Marketing) à criação de 

valor ao acionista leva a três situações. Primeira, grande probabilidade de não 

otimização dos recursos da empresa nas atividades que gerariam maior retorno 

aos seus investidores. A empresa poderia estar investindo com melhor 

desempenho financeiro em áreas relacionadas a Marketing - e não o está -

ou, ao contrário está investindo em Marketing e tal investimento resultaria em 

maior retorno se aplicado em outra área de Marketing. Ademais, mesmo dentre 

os diversos projetos de Marketing, poderia ser selecionado um menos lucrativo 

em detrimento de outro mais lucrativo Gá que não se sabe qual deles é o 

melhor investimento) (GRINBERG & LUCE, 2000). Segunda, dificuldade na 

obtenção de justificativas e recursos financeiros para os projetos de Marketing 

(SHETH & SISODIA, 1995). Terceira, minimização da importância de Marketing 

na empresa (SHETH & SISODIA, 1995). 

Além disso, se o Marketing obtiver mensurações acuradas entre seu 

desempenho e o desempenho financeiro, será possível: a) fortalecer o caráter 

científico da disciplina, já que a mensuração dos fenômenos de Marketing 

· eleva a capacidade da compreensão das relações causais, um dos requisitos 

da ciência; b) maior interação com outras áreas da Administração, ensejando, 

por exemplo, maior nitidez dos impactos das ações de Marketing aos 

profissionais de Finanças (GRINBERG & LUCE, 2000). 

Por isso mesmo, o Marketing Science /nstitute (MSI) - uma 

organização americana sem fins lucrativos, que visa a atender as demandas de 

pesquisa na área de Marketing de acadêmicos e profissionais - definiu como 
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prioridade de pesquisa número um para o período de 1998-2000 o tema 

Métricas de Marketing e Medidas de Desempenho (DESHPANDÉ, 1999; 

MARKETING SCIENCE INSTITUTE, 2000a; GRINBERG & LUCE, 2000). O 

tema Métricas de Marketing conserva sua importância para o MSI no triênio de 

2000-2002, sendo considerado prioridad~ ,de pesquisa Ouro (MARKETING 

SCIENCE INSTITUTE, 200Gb). Estes fatos reforçam a relevância do tema 

escolhido para esta dissertação. 

Apesar das evidências de que a criação de valor ao acionista passa 

pela criação de valor ao cliente, não foi possível encontrar até o momento uma 

teoria abrangente, empiricamente testada, relacionando a contribuição de 

Marketing à agregação de valor ao acionista. 

Então, duas são as principais contribuições desta dissertação. 

Primeira, cobrir em parte a lacuna da teoria de Marketing de SRIVASTAVA et 

a/. (1999). Segunda, atender dois dos critérios metateóricos (aqueles que 

estabelecem os requisitos para a robustez de uma teoria) formulados por 

SHETH et a/. (1988): a verificabilidade e o suporte empírico. O critério de 

verificabilidade pede definições operacionais diretas e precisas dos conceitos 

da teoria, de modo a assegurar o teste deles e o consenso intersubjetivo (isto 

é, contar-se com definições bem claras de forma a evitar dúbia interpretação). 

A este propósito, a contribuição desta. dissertação é fornecer medidas 

financeiras calculáveis de valor ao acionista (as definições operacionais) não 

contempladas por SRIVASTAVA et a/. (1999). Além disso, outras definições 

operacionais serão fornecidas, necessárias ao teste desse modelo teórico. 

Outra contribuição a este critério será a adaptação do modelo de forma a 

possibilitar sua apJJcação empírica e no contexto brasileiro. O critério de 

suporte empírico, por sua vez, avalia o grau de confirmação das evidências que 

foram reunidas para suportar as hipóteses da teoria (SHETH et a/. 1988:31 ). 

Assim, com a pesquisa empírica, será aqui possível contribuir para tal critério 

mediante evidências confirmatórias ou não do modelo em exame. 

Justificada a relevância desta dissertação, agora cabe passar à 

revisão da literatura. 
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, 
CAPITULO 3 

REVISÃO DA LITERATURA 
. ~ 

Quando se defende que tudo na empresa deve convergir para a 

maximização de valor ao acionista, está implícito que o objetivo principal da 

empresa é a maximização de seu valor, que resultará na maximização de valor 

ao acionista. Porém, será que esta premissa é aceita por todos? O quanto ela é 

robusta? Disto trata a primeira seção deste capítulo: Teorias sobre o Objetivo 

Principal da Empresa. 

._ 
Na segunda seção, Valor ao Acionista, é definido tal valor e suas 

formas de cálculo. Existem várias maneiras de calcular-se o valor ao acionista: 

o Modelo do Fluxo de Caixa Descontado (DCF), o Valor Econômico Adicionado 

(EVA) e o Retorno sobre o Investimento dos Fluxos de Caixa (CFROI). 

Na terceira seção, Atividades e Disciplina de Marketing, apresenta

se a área de abrangência de Marketing considerada nesta dissertação. Aqui 

Marketing não é caracterizado como área de atuação apenas de um 

departamento, mas sim como força propulsora, presente em diversos 

processos da empresa, que permite a interação de mercado entre fornecedores 

e clientes. 

Na seção Métricas de Marketing é abordado, em linhas gerais, o 

estado-da-arte de Marketing quanto a este assunto. São destacadas as 

métricas de Marketing relativas aos retornos financeiros e ainda é explicado o 

modelo de SRIVASTAVA et a/. (1999), o arcabouço básico desta dissertação. 
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Na última seção, Síntese Teórica, são sintetizados os conceitos 

centrais apresentados nas quatro seções anteriores, facilitando a compreensão 

deles. 

. ,. 

3.1 TEORIAS SOBRE O OBJETIVO PRINCIPAL DA EMPRESA 

No capítulo anterior foi exposta a perspectiva de que a criação de 

valor ao acionista é a finalidade última da empresa e a criação de valor ao 

cliente é um meio de se atingir tal objetivo. Nesta seção são_ apresentados os 

pontos fortes e as limitações da premissa (nesta dissertação) de que o objetivo 

principal da- empresa (representada pelos acionistas) é a maximização do seu 

valor. Esta premissa é bem robusta, porém existem teorias contrárias a ela. Por 

ainda não existir uma comprovação definitiva de qual teoria melhor explica o 

objetivo principal da empresa, considerou-se oportuno apresentar também ~s 

demais teorias, confrontando-as com aquela eleita. 

Segundo ZALTMAN et a/. (1982:141), a compreensão de um 

fenômeno tem maior êxito quando há consciência das abordagens utilizadas 

(quadros de referência) para solucionar os problemas. Esta consciência 

envolve a identificação das premissas e dos conceitos utilizados, a 

determinação de como tais premissas e conceitos são combinados na 

concepção de proposições e teorias e o conhecimento do significado de que 

alguma coisa "causa" outra. Assim, de forma a prover um melhor contorno 

sobre o assunto, são expostos os modelos Neoclássico, de Valor de Mercado, 

dos Custos de Agência, Comportamental e da Dependência de Recursos. As 

três primeiras são teorias econômicas e as duas últimas, teorias 

comportamentais. O QUADRO 3.1 fornece uma síntese de tais modelos e o 

modelo lá em negrito representa aquele adotado nesta dissertação. 
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QUADRO 3.1 - Principais teorias sobre o objetivo central da empresa 

Teorias Econômicas 

1 . Modelo Neoclássico 

- Maximização do lucro monetário 

num único período. 

2. Modelo de Valor de Mercado 

- Maximização do valor de 

mercado da empresa. 

3. Modelo dos Custos de Agência 

'- Maximização limitada de valor ao 

acionista 

Fonte: adaptado de ANDERSON (1982) 

3.1.1 Modelo Neoclássico 

Teorias Comportamentais 

4. Modelo Comportamental 

- Objetivo determinado pela 

coalização de indivíduos poderosos. 

5. Modelo da Dependência de 

Recursos · 

-Sobrevivência da empresa, dando 

ênfase ao ambiente externo. 

O Modelo Neoclássico, constante de livros de microeconomia, afirma 

que o objetivo da empresa é maximizar a quantia monetária de lucros da 

empresa em um único período, considerando um único produto num ambiente 

puramente competitivo. As empresas buscariam maximizar os lucros via 

maximização das receitas e minimização dos custos. Se uma empresa tivesse 

a oportunidade de vender uma única unidade extra com lucro, deveria produizJt 

la. Segundo ANDERSON (1982), a introdução de imperfeições no mercado do 

produto representa apenas elaborações sobre o esquema básico, donde o 

objetivo da empresa continua sendo a maximização do lucro num único 

período. 
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3.1.2 Modelo de Valor do Mercado 

O Modelo de Valor do Mercado sustenta que o objetivo central da 

empresa é a maximização de seu valor do mercado (ANDERSON, 1982). Isto, 

nas empresas de capital aberto, reflete-se na valorização de suas ações . ~ 

cotadas em bolsa (STEWART 111, 1991; COPELAND et a/., 1992; COPELAND 

et a/., 1996; EHRBAR, 1998). 

As fortalezas do Modelo de Valor do Mercado são destacadas aqui a 

partir das principais críticas ao Modelo Neoclássico. A avaliação da empresa 

com base no lucro líql.lido após o imposto de renda (Modelo Neoclássico) não 

reflete a avaliação correta do retorno ao acionista. Este método não incorpora o 

custo de oportunidade do capital e o nível de risco da empresa e nem 

considera o valor do dinheiro no tempo. O custo de oportunidade do capital é a 

remuneração que seria paga ao possuidor de capital caso seus recursos 

fossem aplicados no mercado financeiro. Se este investidor aplicasse seüs 

recursos financeiros em uma empresa, ele deveria receber uma remuneração 

no mínimo igual à da aplicação financeira com risco equivalente. Assim, é 

considerado que se cria valor somente após a dedução desta remuneração. O 

risco também deve ser remunerado apropriadamente. Uma empresa do setor 

de alta tecnologia, por exemplo, possui um risco superior ao de uma empresa 

do setor alimentício. Isto significa que a probabilidade do primeiro negócio obter 

taxas muito altas de lucros ou muito altas de prejuízos é maior. Em 

contrapartida, no segundo negócio, é mais previsível saber qual será o 

resultado da empresa nos anos vindouros. Quanto maior o risco, maior deve 

ser a remuneração do investidor. Ademais, o grau de risco depende também da 

composição de endividamento (estrutura do capital). Se uma empresa tiver 

50% de seus ativos financiados com recursos próprios, ela terá um risco 

inferior ao de uma empresa que tenha 95% de seus ativos financiados por 

fornecedores e empréstimos (STEWART 111, 1991; COPELAND et a/., 1992; 

COPELAND et ai., 1996; EHRBAR, 1998). 

As críticas mencionadas no parágrafo anterior foram articuladas por 

MILLER e MODIGLIANI em 1958, 1960 e 1961 (EHRBAR 1998). Em síntese, 
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eles mostraram que: a) o norteadcr-chave de valor é a receita econômica 

(fluxos líquidos de caixa) e a taxa requerida de retorno é diretamente 

proporcional ao risco; b) o valor de mercado de uma empresa é resultante, 

diante de sua perspectiva de retorno, do comportamento racional dos 

investidores, que dominam o processo de .e~xpectativas ao estipular os preços 

das ações; c) o risco da estrutura do capital pode ser discernido 

independentemente do risco do negócio ou ativo da empresa; d) o mercado 

financeiro é muito seAsível às ações da empresa no que tange às expectativas 

de lucros futuros. Uma exemplificação do item "d", que deve ser o foco de 

Marketing, é a seguinte: caso a empresa faça investimentos cujos retornos 

futuros sejam percebidos como possíveis de se concretizar em um dado 

momento, as ações serão valorizadas. Se for percebido que algumas ações 

dos gestores e do ambiente competitivo levarão a uma redução de fluxos de 

caixa futuros, haverá um declínio no valor da empresa. 

O Modelo de Precificação do Ativo de Capital (CAPM) e a Teoria de 

Precificação por Arbitragem (APT) explicam de que forma os ativos com risco 

são precificados em um mercado em equilíbrio. Em ambas as concepções está 

presente a relação entre os fluxos de caixa descontados ao custo de 

oportunidade do capital e o valor de mercado da empresa (EHRBAR, 1998). 

Isto demonstra a consistência conceitual do cálculo de valor de mercado de 

uma empresa via fluxos de caixa descontados. Desta forma, existem vantagens 

significativas desta abordagem no Modelo de Valor de Mercado frente ao 

Modelo Neoclássico, como sintetizado por GITMAN (1987): 

A mensuração de riqueza é a abordagem preferida (em relação à 
maximização do lucro) por cinco razões básicas, pois considera: 1) o 
retorno realizável do proprietário; 2) uma perspectiva em longo 
prazo; 3) a época de ocorrência dos retornos; 4) o risco; 5) a 
distribuição dos retornos. (GITMAN, 1987:11). 

3.1.3 Modelo dos Custos de Agência 

No Modelo dos Custos de Agência é introduzida a variável agência, 

que separa a propriedade e o controle de uma empresa, assumidos 
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respectivamente pelos seus acionistas e gestores. Os problemas de agência 

dizem respeito à divergência de interesses entre os proprietários e seus 

agentes/gestores (representantes dos proprietários). Pode haver potencial para 

o agente utilizar algum dos recursos dos acionistas em benefício próprio. 

Devido a isso, devem ser despendidos recursos com sistemas de . ~ 

monitoramento dos gestores a fim de garantir a maximização do valor ao 

acionista. Porém, sistemas de monitoramento perfeitos são onerosos e, ~ssim, 

os acionistas devem decidir pelo nível ideal de custo/benefício do 

monitoramento. Por isso, uma empresa não consegue obter a maximização de 

valor ao acionista (ANDERSON, 1982). 

Contudo, WESTON & COPELAND (1991:9) afirmam que o problema 

de agência pode ser controlado por meio de: a) planos de compensação aos 

gestores amarrados aos lucros e às opções de ações, que dão incentivos aos 

gestores para aumentar o valor das ações da empresa; b) demissão dos 

gestores; c) mercado de trabalho gerencial, que precifica o capital humano dos 

gestores - o mercado avalia constantemente o valor do capital humano em 

relação ao desempenho potencial ou contratado versus o desempenho efetivo; 

d) a compra das ações por outras empresas - caso ocorra o insucesso da 

administração da empresa pelos gestores, a empresa pode ser comprada por 

outra, que poderá maximizar o seu valor aos novos acionistas. 

Assim sendo, nesta dissertação também será considerado que o 

problema de agência pode ser contornado por meio de tais políticas, sem 

comprometer a maximização de valor ao acionista . 

3.1.4 Modelo Comportamental 

Segundo o Modelo Comportamental, os objetivos da empresa são 

determinados por uma coalizão de partes interessadas (gerentes, funcionários, 

acionistas, clientes, fornecedores, etc) por meio de um processo de quase

resolução de conflito. Cada indivíduo tem um objetivo distinto. Os objetivos são. 

vistos como uma série de restrições, devido às aspirações independentes, 
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impostos sobre a organização pelos membros da coalizão organizacional. 

Desta forma, essas restrições são formuladas mais ao nível de aspiração do 

que de maximização. Na teoria comportamental da firma, de acordo com 

CYERT & MARCH (apud ANDERSON, 1982), os objetivos surgem como 

restrições independentes impostas sobre .a ... organização via um processo de 

barganha entre os membros poderosos da coalizão. Esses objetivos, em vez 

de serem internamente consistentes, são sujeitos a mudança no decorrer do 

tempo, conforme mudanças na estrutura de coalizão (ANDERSON, 1982). 

3.1.5 Modelo da Dependência de Recursos 

O Modelo da Dependência de Recursos afirma que o objetivo central 

da organização é a sobrevivência, que depende de sua habilidade em obter 

recursos e dar suporte às coalizões externas (trabalhadores, acionistas, 

credores, fornecedores, governo e outros interessados). A ênfase é dada ao 

ambiente externo. Um problema comum é que as várias coalizões, tanto 

internas (por exemplo, departamentos e áreas funcionais) como externas 

(fornecedores e clientes), fazem exigências conflitantes à organização. Assim, 

a organização deve: a) efetuar trocas que assegurem o suprimento continuado 

de recursos críticos; b) manter-se flexível o bastante para responder às 

contingências ambientais (ANDERSON, 1982). 

Levando em conta o todo dos cinco modelos expostos, nesta 

dissertação será a~otado como teoria do principal objetivo da empresa o 

Modelo de Valor do Mercado. Em especial, a literatura de Marketing é baseada 

proeminentemente nas premissas desse modelo (ANDERSON, 1982; SHETH 

et a/., 1988) e ele é uma teoria bem aceita em Finanças (COPELAND e 

WESTON, 1992). 
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3.2 VALOR AO ACIONISTA 

Nesta seção são discutidos os conceitos de valor ao acionista, os 

principais influenciadores na criação desse valor e os modos de mensurá-lo. 

. ,. 

3.2.1 Definição de Valor ao Acionista 

O valor ao acionista é criado quando as empresas investem capital e 

obtém retornos acima do custo deste capital (COPELAND, 1996:96). Apesar da 

congruência da definição deste conceito por diversos autores de Finanças, há 

várias formas para mensurar o valor ao acionista, faltando consenso sobre 

elas. Segundo ALCÂNTARA (1997), n1aximizar o valor ao acionista não é o 

mesmo que maximizar o valor total da empresa, porque a empresa pode ter 

seu valor aumentado em função de endividamento ou retenção de uma porç~o 

maior dos dividendos sem, contudo, ter sido criado um valor real. Este 

raciocínio pode ser compreendido pelo QUADRO 3.2, sobre a c_omposição do 

valor total da empresa num dado momento (t0 ). O Valor de Mercado Adicionado 

(MVA) é o valor da empresa ao preço de mercado menos o capital investido na 

empresa. Como o valor investido na empresa é a soma dos capitais de 

terceiros e próprio, deduz-se que o valor total da empresa é a composição de 

capital investido e o MVA. Desta forma, o valor total da empresa pode ser 

aumentado não pela geração de valor real, mas pelo aumento de capital 

próprio (como a retenção maior de dividendos) ou de terceiros (aumento de 

endividamento). 

Por conseguinte, o MVA, e não o valor total da empresa, é que deve 

ser maximizado pelos gestores da empresa. As principais abordagens de 

cálculo da criação de valor ao acionista, apesar de divergirem entre si, têm 

como parâmetro o MVA. Cada uma das abordagens defende que seu .método 

tem maior acurácia para chegar-se ao MVA da empresa. 



QUADRO 3.2 - Composição do valor total da empresa 

MVA =valor total da empresa (empresa ao preço de mercado)- capital investido 

Vtotal to= capital investido to + MVA to 
o ~ 

Vtotal to= capital de terceiros to + patrimônio líquido to+ MVA to 
\. / y 

Valor do capital de terceiros Valor do capital próprio 

Fonte: ALCÂNTARA (1997:6) 

O MVA reflete a riqueza dos acionistas, bem como representa a 

estimativa que o mercado faz do valor presente líquido da empresa como um 

todo. Mas este conceito não é válido só para empresas com ações negociadas 

em bolsa. Ao ser avaliada, qualquer empresa deve· refletir não só o capital atual 

aplicado, mas também o "algo mais" ou "algo menos" que valha o patrimônio de 

seus proprietários (ALCÂNTARA, 1997). 

Em particular, o Marketing tem um papel importante no incremento do 

MVA: "Fatores como conhecimento de marca, clientela, presença de mercado, 

projetos em desenvolvimento, capacidade de lançamento de novos produtos e 

qualidade de gestão vão todos estar refletidos no MVA" (ALCÂNTARA, 1997:6). 

Assim, valor ao acionista é o valor de mercado adicionado (MVA), que pode ser 

incrementado com o Marketing. 

3.2.2 Fatores Influentes na Criação de Valor da Empresa 

A criação de valor numa empresa, segUndo McCARTHY & HEAL Y 

(1971), é função de fatores de valorização gerais/econômicos e específicos. Os 

fatores de valorização gerais/econômicos são: a) a situação e a tendência da 
,.-

economia; b) a visão corrente de sucesso do setor; c) as condições do mercado 

de ações; d) a política fiscal. Já os fatores específicos são: a) os ganhos futuros; 

b) a capacidade de pagamento de dividendos; c) a liquidez dos ativos; d) os 
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preços de mercado da ação de capital ou de ações publicamente negociadas de 

empresas similares no setor. Ademais, para uma empresa em operação, os 

ganhos potenciais seriam geralmente o fator de valorização mais importante. 

MILES (1984:22) fornece os princípios que regem a teoria .de avaliação . , 

de valor das empresas e reforça que três deles são especialmente importantes. 

Primeiro, o Princípio das Alternativas afirma que "em qualquer transação, cada 

parte tem alternativas para consumar a transação". É como um proprietário de 

uma empresa, capaz de vendê-la totalmente, se assim o desejar. Segundo, o 

Princípio de Substituição diz que "o valor de algo tende a ser determinado pelo 

custo de adquirir um substituto igualmente desejado". Terceiro, o Princípio dos 

Benefícios Futuros sustenta que "o valor econômico reflete os benefícios futuros 

antecipados". 

Desta forma, nesta seção verificou-se que existem diversos fatores que 

promovem a criação de valor ao acionista, desde aqueles gerais e econômicos 

àqueles específicos do setor e da empresa. Além disso, foram apresentados três 

princípios que regem a criação de valor ao acionista. 

3.2.3 Principais Formas de Mensuração de Valor ao Acionista 

Existem diversas formas de mensuração da criação de valor ao . 

acionista, que diferem entre si quanto: a) ao cálculo em valor monetário; b) ao 

cálculo em retornos percentuais (ALCÂNTARA, 1997); c)- aos critérios adotados. 

Por isso, são adiante delineadas as principais abordagens a esse respeito, seus 

pontos fortes e suas limitações. 

A. Modelo de Fluxo de Caixa Descontado 

O Modelo de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) considera o valor da 

empresa como igual à previsão dos fluxos livres de caixa e a estimativa do valor 

de continuidade ao final do período previsto, trazendo-se ambos ao valor 

' _,_n 
'--~ 

~ 
_.~--; 

.~-- ~ 
~ ~ -~--;t 

_, 
__ .!, 

r ... --.. 
' ~ 



presente, descontados ao custo médio ponderado de capital (COPELAND et a/., 

1996). Isto está expresso na fórmula a seguir, onde o valor da empresa é o 

somatório dos fluxos de caixa ao longo de um dado período, descontados ao 

custo médio ponderado de capital (WACC) e acrescido do seu valor de venda ao 

fim do período (valor terminal). 

.. .. .. ····:·.:. .· ··.. . ·.· ... ·.:··. 

· Valor da empresa = L. · DCFt + valor terminal 
t=1 (1+WACC) 1 

Onde: 

DCF1 = Fluxo de Caixa Descontado para a empresa no período t; 

WACC = Custo médio ponderado de capital; 

Valor terminal = DCFt+1 

(WACC-g)1 

DCF t+1 = Fluxo de Caixa Descontado para a empresa, ao nível 

normalizado, no primeiro ano após o período explícito; 

g = Crescimento esperado no Fluxo de Caixa Descontado na 

perpetuidade. 

Numa primeira etapa para determinar o valor da empresa, calcula-se o 

Fluxo de Caixa Descontado para um certo período da seguinte forma 

(COPELAND et a/. 1996:175; ALCÂNTARA 1997): 

Lucro antes dos juros e imposto de renda (LAJIR) I\ 

,i 

( - ) Imposto de renda sobre lucro antes dos juros e imposto" de renda 

(base de caixa). 

( = ) Lucro líquido operacional após o imposto de renda. 

( + ) Despesa de depreciação. 

( = ) Fluxo de caixa bruto. 
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( - ) Mudança no capital de giro. 

( - ) Investimentos de capital. 

( - ) Aumento em outros ativos. 

( = ) Fluxo de Caixa Descontado. . , 

Numa segunda etapa, calcula-se o custo médio ponderado de capital 

· (WACC\ tendo-se a ponderação de acordo com a estrutura de capital (proporção 

de capitais de terceiros e próprio) e os custos das fontes individuais de 

financiamento (credores e acionistas). O WACC é: a) a taxa apropriada para 

descontar o Fluxo de Caixa Descontado da empresa ao valor presente; b) a taxa 

mínima à ser obtida nos atuais investimentos e negócios da empresa; c) o custo 

de oportunidade do capital. A fórmula de WACC é a seguinte (STEWART, 1991; 

WESTON & COPELAND, 1992; COPELAND et a/., 1996; ALCÂNTARA, 1997): 

•. 

(FÓRMULA 1) 
2 

I WAcC~ Ke ( g:E ) + Kd (1- li,{) ( :+E ) 

Onde: 

Ke = custo do capital próprio; 

Kd (1 -IR) =custo do capital de terceiros; 

E = capital próprio; 

D = capital de terceiros. 

O custo do capital próprio (Ke) sofre duas influências: o risco do 

negócio (c) e o risco financeiro (y). Já c é o custo do capital pela exposição ao 

risco do negócio, como taxa de retorno requerida pelos acionistas em virtude da 

1 Do inglês Weighted Average Cost o/Capital 
2 As fórmulas com indicações entre parênteses e numeradas serão utilizadas no quarto capítulo (Métodos e 

Procedimentos da Pesquisa Empírica). 
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dificuldade encontrada em prever de forma acurada o lucro operacional. Esse c é 

o custo do capital próprio na ausência da alavancagem financeira, ou seja, sem 

contração de empréstimos pela empresa. O y é o custo do capital próprio, que 

reflete a dificuldade dos investidores em projetar, de forma precisa, os lucros 

líquidos finais que estarão disponíveis par~ ,os acionistas. Tal y é igual a c mais 

um prêmio para compensar o acionista pela exposição ao risco financeiro, ou 

seja, o uso da alavancagem (ALCÂNTARA, 1997). O Ke pode ser calculado da 

seguinte forma (WESTON & COPELAND 1992:571-572): 

(FÓRMULA2) 

Sendo: 

RF = taxa de retorno livre de risco; •. 

E(RM)= taxa de retorno esperada sobre o portfólio de mercado; 

P s = risco da empresa. 

Ressalta-se que, na FÓRMULA 2, o Ps não é o risco total da empresa, 

mas somente uma parte dele. Isto porque o mercado não exige o pagamento de 

todo o risco da empresa, já que este risco pode ser eliminado parcialmente com a 

composição de um portfólio de ações. O risco total é a soma dos riscos não

sistemático e sistemático. O risco não-sistemático é a parte do risco total que 

pode ser reduzida com a diversificação de ações. O risco sistemático não pode 

ser eliminado, sendo relacionado ao mercado. Desta forma, como não se incorre 

no risco não-sistemático com uma carteira bem diversificada, o mercado não paga 

por este risco (WESTON & COPELAND, 1992:384-385). 

Em contrapartida, o risco total de uma empresa pode ser calculado 

mediante o desvio padrão de seus retornos. Sua fórmula é a seguinte (WESTON 

& COPELAND, 1992:364- 385): 
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(FÓRMULA3) 

Sendo: 
N 

VAR (R)= LPi [Ri- E(R)]2 
; 

i=1 

E(R) = média dos retornos esperados; 

Ri = retorno esperado em cada período; 

Pi = probabilidade da ocorrência dos retornos; 

i= período variando de 1 a n (n= total de períodos). 

A FÓRMULA 3 indica que, quanto maior a variabilidade dos fluxos de 

caixa de cada período em relação à média de todos os fluxos, maior é o risco da 

empresa. Além disso, quanto mais próximo o desvio padrão dos retornos (a· (R)) 

estiver de zero, menor é o risco. Quanto menor for o risco da empresa, menor 

será o custo exigido pelos acionistas. Como este custo é um redutor do valor ao 

acionista, quanto menor for o desvio padrão dos retornos Uá que ele está 

diretamente relacionado ao custo), maior é o valor gerado pela empresa ao 

acionista. 

O custo do capital de terceiros deve ser considerado após o imposto de 

renda. (1- "C ) Kd é o custo, após o efeito do imposto de renda, para captar 

recursos de terceiros. "C é o percentual do imposto de renda, ou seja, a alíquota 

pela qual a despesa financeira reduz o imposto de renda a ser pago pela 

empresa. Kd é a taxa que a empresa terá de pagar sobre o capital levantado de 

terceiros (STEWART 111, 1991 :304-305). 

Segundo ALCÂNTARA (1997), o Modelo do Fluxo de Caixa 

Descontado tem como principais vantagens a utilização de critérios de valor 

semelhantes ao método do Valor Presente Líquido (VPL), sendo este considerado 

superior entre financistas para aprovação de investimentos (GITMAN, 1987:451 ), 
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além de ser útil para estabelecer metas de resultados a atingir. A principai crítica 

a esse modelo é a sua inadequação para a avaliação periódica do desempenho 

da empresa (ALCÂNTARA, 1997; COPELAND et a/., 2002). 

B. Valor Econômico Adicionado' e Valor de Mercado Adicionado 

O valor de mercado adicionado (MVA), já apresentado na seção 3.2.1, 

é uma medida cumulativa do desempenho da empresa e representa a avaliação 

do mercado de ações, em um determinado momento, sobre o valor presente 

líquido de todos os fluxos de capitais passados e projetados. É esse valor 

adicionado (MVA) que deve ser maximizado. Nesta abordagem, o MVA é o valor 

que o mercado atribui aos fluxos de Valor Econômico Adicionado (EVA3
) anuais 

futuros. O EVA é o combustível que alimenta o MVA. Como conseqüência, os 

EVAs futuros devem ser maximizados. O EVA é uma medida interna, enquanto o 

MVÀ é uma medida externa de desempenho empresarial (STEWART. 111, 

1991: 153; ALCÂNTARA, 1997). Na FIGURA 3.1 é apresentada a forma gráfica da 

relação entre EVA e MVA. O MVA é a diferença entre o valor atual total da 

empresa e seu valor contábil. Este valor contábil, também referido como capital 

investido, é o total que os acionistas e credores investiram durante a existência da 

empresa, incluindo os lucros retidos no negócio (STEWART, 1991; ALCÂNTARA, 

1997). 

3 EVA é marca registrada da Stern Stewart & Co. 
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FIGURA 3".1 - Relação entre valor econômico adicionado e valor de mercado 

adicionado 

Fonte: STEWART 111, G. Bennet (1991 :154) 

Para encontrar o EVA, primeiro calcula-se o lucro operacional após o 

imposto de renda: LAJIR (1-o/oiR) (onde LAJIR é ·o lucro antes dos juros e 

imposto de renda e IR é a alíquota do imposto de renda). Depois, calcula-se o 

cap-ital investido: (ativo total - passivo circulante). Então, obtém-se o WACC 

(da mesma forma como calculado no Modelo OCF já explicado). Aí, calcula-se 

o EVA com a seguinte fórmula: 

(FÓRMULA4) 

EVA= LAJIR (1-%1R)- (Capital Investido) x WACC 

Portanto, o EVA é o "lucro residual", que sobrou dos lucros 

operacionais, já tributados e após a dedução do custo do capital empregado. 

Quando o EVA é maior que zero, a empresa está criando valor para seus 

acionistas; quando é negativo, está destruindo tal valor. Há vantagens na 
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utilização do EVA. Primeiro, o EVA é atribui um custo aos gestores pelo uso do 

capital a uma taxa apropriada (ajustada ao risco) e elimina as distorções 

contábeis, já que trabalha na base de caixa (ALCÂNTARA, 1997). Desta forma, 

o EVA é uma estimativa simples e razoavelmente precisa do verdadeiro lucro 

econômico de um negócio. Segundo, o EVA também é uma medida do valor 
·. ; 

gerado para o acionista num determinado período. Para a análise da empresa 

como um todo, o EVA é uma ferramenta muito mais poderosa do que o valor 

presente líquido ou o fluxo de caixa descontado, já que ele permite entender o 

desempenho da empresa num único ano, ao contrário dos outros métodos. 

Terceiro, a correlação da mudança no valor das ações com relação ao lucro 

econômico é mais forte do que com o Modelo DCF. 

CHEN & DODD (1997) pesquisaram uma amostra de 566 empresas 

nos Estados Unidos, chegando aos seguintes resultados: a) a melhoria no 

desempenho do EVA está associada a um maior retorno das ações, porém o 

EVA sozinho não responde significativamente pela valorização das ações; lj) 

as medidas de EVA fornecem relativamente mais informações que as medidas 

tradicionais de contabilização de lucro, em termos da força de suas 

associações com o retorno das ações; c) o EVA parece-se com o lucro residual 

(Modelo DCF) em conceito e é também empiricamente comparável. Desta 

forma, conclui-se que, apesar de o EVA não explicar sozinho a valorização de 

ações, ele tem uma boa correlação com o valor das ações e tal correlação é 

maior que a do modelo DCF. 

Assim, foram vistos dois métodos de cálculo do valor ao acionista: o 

modelo DCF e o EVA. Agora é apresentado um terceiro método. 
) 

C. Retomo sobre o Investimento dos Fluxos de Caixa 

O Retorno sobre o Investimento dos Fluxos de Caixa (CFROI) é uma 

medida similar à taxa interna de retorno, ajustada à inflação, que busca a taxa 

de desconto que iguala o valor presente dos fluxos futuros de caixa de uma 

empresa (ou unidade de negócios) ao investimento inicial. As firmas criam (ou 
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destroem) valor investindo o capital. dos acionistas e obtendo um spread 

positivo (ou negativo) entre o retorno sobre o capital e o custo daquele capital. 

O cálculo desta medida de desempenho econômico envolve três etapas: a) 

especificar as entradas e saídas de caixa ao longo da vida do projeto; b) ajustar 

esses fluxos de caixa a em poder d~· ·compra constante; c) calcular a taxa ... 
interna obtida de retorno ajustada à inflação, qiue é a taxa real de retorno (base 

de caixa) (ALCÂNTARA 1997). Contudo, a principal desvantagem do CFROI é 

que: 

Como os retornos contábeis não são medidas "nominais", mas 
números híbridos que refletem interações complexas de várias 
taxas passadas de inflação, além de um sem-número de 
convenções contábeis, eles não são boas medidas para espelhar 
tendência de longo prazo na performance econômica das 
empresas. (ALCÂNTARA, 1997:26-27). 

O Boston Consulting Group em associação com a Fundação Getúlio 

Vargas 1(BCG/FGV) defende também a utilização do Retorno Total do Negóçio 

(TBR) -taxa interna que iguala o valor estimado atual do negócio mais o fluxo 

de caixa livre do período com o valor estimado inicial do negócio - como 

superior aos métodos anteriormente mencionados. O argum'ento é que a 

empresa deve ter três direcionadores de valor para administrar a geração de 

valor ao acionista: a) medidas de lucratividade; b) medidas de crescimento do 

negócio; c) medidas de fluxos de caixa livre para pagamento de dividendos. 

Excetuando o TBR, o BCG/FGV afirma que todos os outros métodos deixam de 

incorporar um ou mais destes direcionadores (BOSTON CONSUL TING 

GROUP/FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 1999). 

O QUADRO 3.3 apresenta sinteticamente as vantagens e 

desvantagens dos métodos de cálculo da criação de valor ao acionista 

conforme discutidos nas três últimas seções. 
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QUADRO 3.3- Vantagens e desvantagens dos métodos de cálculo da criação 
de valor ao acionista 

Método de Cálculo 

Fluxo de Caixa 

Descontado (DCF) 

Valor Econômico 

Adicionado (EVA) 

Retorno sobre 

Investimento dos 

Fluxos de Caixa 

(CFROI) 

Vantagens 

• Critérios·· de valor . ; 

semelhantes ao Valor 

Presente Líquido. 

• Elimina distorções 

contábeis e mede o 

valor ao acionista num 

determinado período. 

• Único método que 

incorpora os três 

direcionadores de 

valor. 

Desvantagens 

• Inadequado para 

avaliações periódicas. 

• Não explica sozinho 

a valorização das 

ações. 

• Não é boa medida 

para avaliar o 

desempenho de longp_ 

prazo da empresa. 

Fonte: adaptado de STEWART (1991); COPELAND (1996); ALCÂNTARA 

(1997); CHEN & DODD (1997); BOSTON CONSUL TING GROUP/FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS (1999). 

Os modelos DCF e CFROI para mensuração de valor ao acionista 

não são os mais apropriados para esta dissertação. O modelo DCF necessita 

do cálculo de uma projeção dos fluxos de caixa na perpetuidade, o que não 

seria aqui possível estimar. Já o modelo do CFROI baseia-se em taxas e não 

em valores monetários dos fluxos, o que dificultaria aqui o cálculo do 

desenvolvimento e aceleração dos fluxos de caixa. Então, devido à relativa 

simplicidade do cálculo e à adequação do Modelo EVA frente aos propósitos 

desta dissertação, ele será adotado na pesquisa empírica a ser realizada. 
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3.3 ATIVIDADES E DISCIPLINA DE MARKETING 

Nesta seção são discutidos a área de atuação de Marketing e os 

processos de sua responsabilidade, visando relacioná-los com a geração de 

valor ao acionista. . .. 

O Marketing, dentro dos processos da organização, abrange as 

ativ(dades realizadas pelo departamento de Marketing e a disciplina de 

Marketing incorporada nas diversas áreas. SRIVASTAVA et a/. (1999) 

classificam as atividades e a disciplina de Marketing, respectivamente, da 

seguinte forma: a) Tarefas de Marketing - "itens específicos do trabalho que 

os profissionais de Marketing tipicamente fazem" (p. 172); b) Marketing como 

disciplina- a infusão da perspectiva de Marketing em cada subprocesso da 

empresa, mesmo que não seja executado, pela equipe de Marketing. 

As atividades de Marketing são denominadas por MOORMAN & 

RUST (1999) como organização de Marketing funcional, que as define como 

"concentração da responsabilidade pelas atividades de Marketing 

(conhecimentos e habilidades) num grupo de especialistas da organização" (p. 

181). Por sua vez, a disciplina de Marketing é definida como "a dispersão das 

atividades (conhecimento e habilidades) pelos não-especialistas da 

organização" (MOORMAN & RUST, 1999:181). 

SHETH et a/. (1988) apresentam Marketing como um objeto de 

estudo bem amplo, tendo como preocupação fundamental a interação de 

mercado entre duas ou mais partes- de um lado os fornecedores e, de outro, 

os clientes- que culmine em uma transação de mercado: 

A unidade fundamental de análise em Marketing é, ou deveria 
ser, a interação de mercad.o entre duas ou mais partes. Nem 
todas as interações são transações de mercado. Para uma 
interação tornar-se uma transação de mercado em vez da 
interação social, psíquica ou de caridade, devemos limitar o 
domínio de marketing àquelas interações que claramente 
identificam os papéis das partes da transação como 
fornecedores (vendedores) e clientes (compradores). Em 
outras palavras, é a definição do papel das partes de uma 
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interação que a faz uma transação de mercado e não o objeto 
ou processo da transação. (SHETH et a/., 1988:193-194). 

Então, nesta dissertação, o papeldas partes está definido: a) de um 

lado, os fornecedores de recursos para a enipresa (os acionistas); b) do outro, 

os clientes. O papel de Marketing ria empresa é metaforicamente o de 

"maestro", fazendo com que os "instrumentistas" (os conhecimentos dos 

profissionais das diversas áreas somados aos recursos da empresa) toquem 

de forma a produzir harmonicamente uma bela melodia (valores ao cliente e 

acionista). 

Assim, foi aqui descrita a abrangência da atuação de Marketing na 

empresa. Na seção a seguir são apresentadas as métricas de Marketing 

existentes e em desenvolvimento, que justamente medem a efetividade de 

Marketing no alcance do objetivo central da empresa de maximização do valor 

ao acionista. 

3.4 MÉTRICAS DE MARKETING 

Nesta seção trata-se do tópico métricas de Marketing e discutem-se 

métricas relacionadas à agregação de valor ao acionista. 

3.4.1 Linhas de Pesquisa em Métricas de Marketing 

GRINBERG & LUCE (2000) revisaram as principais pesquisas 

desenvolvidas sobre Métricas de Marketing em universidades norte-americanas 

e européias. Daí eles apontaram cinco linhas de investigação e uma agenda 

para futuras pesquisas. Aqui é feita uma breve descrição destas linhas e mais 

detalhadamente da última, por envolver o objeto desta dissertação. 

Valor do Cliente - Esta linha trata do desenvolvimento de medidas do 

valor individual do cliente, isto é, quanto cada cliente traz de retorno individual 

para o investimento da empresa em Marketing de relacionamento. Um dos 
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principais avanços nesta área é o conceito de Valor do Tempo de Vida 

(Lifetime Value). Outro avanço, obtido por HOEKSTRA & HUIZINGH (1999) 

(apud GRINBERG & LUCE, 2000), foi o desenvolvimento de uma estrutura de 

informações para o cálculo do Valor do Tempo de Vida. Segundo PICKERING 

(1999) (apud GRINBERG & LUCE, 2000), o cálculo do Valor do Tempo de Vida . ~ 

teria implicações nas decisões de investimento, tais como: a) Quanto custa 

para a empresa adquirir e estabelecer um novo cliente? b) Quanto de lucro é 

esperado que determinado cliente gere para a empresa? c) Quanto tempo é 

esperado que um determinado cliente fique com a empresa? d) Qual é o valor 

de um novo cliente para a empresa? 

Valor da Marca - Esta linha abrange a elaboração de medidas para 

avaliar o retorno de investimentos em ações empresariais relacionadas à 

marca, investigando-se questões como: 

[ ... ] integração entre qualidade de produto e ações Ele 
marketing mix, métodos para medir brand health, nível de 
análise individual de clientes, produto-mercado e mercado 
financeiro, antecedentes, tipos de medida e conseqüências do 
desenvolvimento de medidas. (GRINBERG & LUCE, 2000:3). 

Comércio Eletrônico - Esta linha de métricas envolve a globalização 

das medidas (se devem ser globais ou locais) e o estágio de desenvolvimento 

do negócio (estágio de desenvolvimento de um negócio em que as medidas 

são úteis). Também nela discute-se a possibilidade de aproveitamento de 

conceitos gerados em áreas como Contabilidade, Finanças, Operações e 

Marketing. (GRINBERG & LUCE, 2000:3). 

Métricas do Marketing Mix - Esta linha busca obter métricas 

apropriadas para o composto de Marketing: a) Produto - as preocupações 

concentram-se nas ações de lançamento e monitoramento de produtos, que 

devem estar alicerçadas no desempenho no mercado, e medidas reais de 

desempenho dos produtos no mercado. Mas não havia descrição sobre preço 

em GRINBERG & LUCE (2000). b) Promoção - enfocando a consciência do 

consumidor em relação a cada ação, elasticidade dos gastos em propaganda, 
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propaganda corporativa e impacto da propaganda em preços; c) Distribuição -

pesquisas acerca da força de vendas e serviços ao cliente. 

Medidas Financeiras - Esta linha lida com a justificativa para as 

ações de Marketing, avaliando o desempenho do negócio em relação a 

clientes, acionistas e funcionários da empresa. Também trata-se do 

investimento na criação de valor, gerenciamento de fluxos e estoque de valor, 

diagnóstico e controle das ações e mudança de orientação de market-driven 

para market-driver (GRINBERG & LUCE, 2000). 

O QUADRO 3.4 resume as cinco linhas de pesquisa sobre métricas 

de Marketing discutidas acima; e em negrito consta aquela a ser enfocada 

nesta dissertação (medidas financeiras). 
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QUADRO 3.4 - Linhas de pesquisa em métricas de Marketing e 

suas principais questões 

Linhas de Pesquisa 

A) Valor ao Cliente 

- Trata de medidas de valor 
individual de cada cliente. 

8) Valor da Marca 

- Trata de medidas para avaliar o 
desempenho em relação à marca. 

C) Comércio Eletrônico 

- Trata de métricas em Comércio 
Eletrônico. 

O) Métricas do Marketing Mix 

- Contempla Métricas apropriadas 
ao Composto de Marketing. 

E) Medidas Financeiras 

- Lida com a justificativa para 
as ações de Marketing por meio 
da avaliação do desempenho 
do negócio. 

Principais Questões 

. Quanto custa para a empresa adquirir e 
estabelecer um novo cliente? 

. Quanto lucro espera-se que determinado 
cliente gere para a empresa? 

. Quanto tempo espera-se que um 
determinado cliente fique com a empresa? 

. Qual é o valor de um novo cliente para a 
empresa? 

. Como medir a saúde da marca (brand 
health)? 

, Qual é o nível de análise individual de 
cliente com relação à marca? 

. As medidas devem ser globais ou locais? 

. Em que estágio de desenvolvimento de 
um negócio as medidas são úteis? 

. É possível aproveitar conceitos gerados 
em áreas como Contabilidade, Finanças, 
Operações e Marketing? 

. Questões diversas ~obre composto de 
Marketing: Produto, Promoção e 
Distribuição. 

. Quais são as novas formas de 
medidas de desempenho das 
empresas? 

Fonte: adaptado de GRINBERG & LUCE (2000: 3-7) 
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Assim, foram vistas as linhas de pesquisa em desenvolvimento 

sobre métricas de Marketing. Na próxima seção, mais especificamente são 

vistas as teorias de SRIVASTAVA ei a/. (1998; 1999) acerca das métricas de 

Marketing relacionadas à criação de valor ao acionista. 

3.4.2 A Contribuição de Marketing na Criação de Valor ao 

Acionista 

O cerne desta seção é o trabalho de SRIVASTAVA et ai. (1998), e, 

desde logo vale lembrar as repercussões dele advindas. A partir de 1993, o 

Marketing Science lnstitute (MSI) premia anualmente os autores de artigos que 

mais contribuíram para a prática e o pensamento de Marketing. Este artigo foi 

premiado em 1999 com o MS/ Best Paper Award e mais dois outros prêmios do 

Instituto (o que raramente ocorre): a) o MS/ H. Paul Root Award, dado ao artigo 

do Journal of Marketing que contribuiu mais significativamente para o avanço 

da prática de Marketing; b) o Harold H. Maynard Award, oferecido ao artigo do 

Journal of Marketing que contribuiu mais significativamente para a teoria e ao 

pensamento de Marketing. (MARKETING SCIENCE INSTITUTE, 2000c). 

SRIVASTAVA et a/. (1998) esclareceu como o Marketing contribui 

para a entrega de valor ao acionista ao desenvolver os ativos baseados no 

mercado. Os ativos baseados no mercado são de dois tipos: a) ativos 

relacionais, resultantes do relacionamento entre a empresa e as partes 

interessadas externas; b) ativos intelectuais, como o conhecimento que a 

empresa possui sobre o ambiente. Ambos os ativos são intangíveis, isto é, não 

podem ser inventariados ou divididos fisicamente em porções específicas. Mas 

eles podem ser avaliados em termos de estoque (como uma quantia ou 

e_xtensão do valor de marca ou do conhecimento do critério de compra dos 

clientes possuídos pela empresa) e fluxo (como na variação positiva ou 

negativa do estoque de um ativo específico). Esses autores analisam os 

requisitos necessários para considerar algo como ativo e demonstram que os 

ativos baseados no mercado atendem a todos estes requisitos. Mostram 
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também como esses ativos desenvolvem os fluxos de caixa e minimizam o 

risco da empresa. 

Três proposições são sustentad.as por SRIVASTAVA et a/. (1998) 

para os ativos baseados no mercado. A primeira é que, quanto maior o valor 
. . r 

que pode ser gerado pelos ativos baseados no mercado às entidades externas, 

maior a satisfação e o desejo de tais entidades de estarem envolvidas com a 

empresa e, como conseqüência, maior o potencial de valor destas entidades do 

mercado para a empresa. Segundo, quanto mais os ativos baseados no 

mercado atendem aos requisitos de um ativo (raridade, conversibilidade, 

imitação imperfeita, ausência de substitutos perfeitos), maior é o valor gerado 

por eles e sustentado pelas entidades externas. Terceiro, o valor ao acionista é 

criado como extensão ao que a empresa utiliza ou alavanca desses ativos para 

aumentar ,seus fluxos de caixa. 

Os ativos baseados no mercado podem ser alavancados pela 

empresa mediante: a) redução de custos (por exemplo, relacionamentos 

superiores e conhecimento de canais e clientes levam a reduzir custos de 

vendas e serviços); b) atingimento de preços-prêmio (por exemplo, o valor da 

marca e do canal levam a um maior valor percebido); c) geração de barreiras 

competitivas (como a lealdade do cliente e os custos de mudança em canais e 

clientes menos inclinados a comprar da concorrência); d) fornecimento de 

vantagem competitiva, tornando outros recursos mais produtivos (como 

compradores satisfeitos mais responsivos aos esforços de Marketing); e) 

apresentação de gerentes com opções (por exemplo, ao ·criar possibilidade de 

para' extensões de marcas e categorias). Este raciocínio pode ser ilustrado pela 

FIGURA 3.2. Quanto mais rápida é a receita dos fluxos de caixa, maior é o 

Valor Presente Líquido (VPL). Por extensão, os ativos baseados no mercado 

podem ajudar a acelerar a receita dos fluxos de caixa e, por aí, influenciar 

positivamente o valor da empresa ao acionista. Por sua vez, os fluxos de caixa 

podem ser desenvolvidos via: a) geração de receitas maiores; b) redução de 

custos; c) redução de necessidades de capital_ de giro; d) redução de 

nécessidades de capital fixo. 
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Ativos Baseados no ~n 

'Mercado UU.__.....--___,_ 

-.Relacionamentos com 

clientes: 

. marcas 

·. base instalada 

- Relacionamentos com 

parceiros: 

. canais 

·. marcas cooperadas 

. rede · 

Desempenho no 

Mercado 

- Mercado com mais rápida 

penetração: 

. testes mais rápidos 

. aplicação mais rápida 

.. adoção mais rápida 

~ Preço-prêmio 

-Participação prêmio 

-Extensões 

- Custo de ser-Viço I venda 

- Lealdade I Retenção 

FIGURA 3.2- Relação entre ativos baseados no mercado e valor para o acionista 

Fonte: SRIVASTAVA et ai. (1998: 8) 

Valor para o 

Acionista 

- Aceleração dos Fluxos 

de Caixa 

- Aumento dos Fluxos de 

Caixa 

-:- Redução da Volatilidade 

e Vulnerabilidade dos: . 

Fluxos de Caixa 

-Aumento do Valor 

Residual dos Fluxos de 

Caixa 
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Conforme o modelo de SRIVASTAVA et a/. (1999), o foco aqui será 

nos três primeiros direcionadores de valor, já que o quarto deles é resultante 

dos direcionadores anteriores. Além disso, tais autores não pretendiam prover 

uma avaliação exaustiva de como o Marketing, encaixado nos processos de 

negócio, gera valor ao acionista. Por oútro lado, eles escolheram três 

processos centrais, 

Desenvolvimento de 

expostos 

Produto 

no QUADRO 3.5: Gerenciamento 

(GDP); Gerenciamento da Cadeia 

do 

de 

Suprimentos (GCS); Gerenciamento do Relacionamento de Clientes (GRC). Na 

ótica de Marketing, o GDP visa a criar soluções que os clientes necessitam e 

desejam. O GCS incorpora a aquisição de todas as entradas físicas e 

informaciónais, bem como a eficiência e a eficácia com que elas são 

transformadas em soluções aos clientes. O GRC direciona todas os aspectos 

de identificar clientes, criar conhecimento sobre eles, construir relacionamentos 

com eles e desenhar suas percepções sobre a empresa e os produtos que ela 

oferece. 

QUADRo- 3.5- Processos centrais de negócio e suas responsabilidades 

Processo Central de Negócio Responsabilidade 

• Processo de Gerenciamento do Cria soluções . que os clientes 

Desenvolvimento de Produto (GDP) 

• Processo de Gerenciamento da 

Cadeia de Suprimentos (GCS) 

• Processo de Gerenciamento do 

Relacionamento com Clientes (GRC) 

necessitam e desejam 

Incorpora a· aquisição de todas as 
entradas físicas e informacionais, bem 
como a eficiência e a eficácia com que 
elas são transformadas em soluções aos 
clientes. 

Direciona os aspectos de identificar e 
criar conhecimento sobre o cliente, 
construir relacionamentos com eles e 
desenhar suas percepções sobre a 
organização e os produtos que a 
empresa oferece. 

Fonte: adaptado de SRIVASTAVA et a/. (1999) 
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Os QUADROS 3.6, 3. 7 e 3.8 relacionam o Marketing com as 

movimentações dos fluxos de caixa, como será agora explicado. No texto, com 

os tópicos a seguir, as palavras em negrito e a notação alfa-numérica entre 

parêntesis são justamente aquelas que se encontram em tais QUADROS. O a, 

b, c na notação mostra que o item .descrito contribui, respectivamente, na 
. ~ 

aceleração, desenvolvimento ou redução da variabilidade dos fluxos de caixa. 

D. Aceleração dos Fluxos de Caixa 

Há várias ações de Marketing nos três processos de negócio que 

promovem a aceleração dos fluxos de caixa. Os indicadores-chave para tais 

ações são apresentadas nesta sub-seção. 

O melhor tempo de ciclo para tecnologias (a1) envolve a redução 

do tempo de desenvolvimento de novas tecnologias, além de indicar UJtl_a 

amplitude maior de soluções ao cliente em menor temJ:~o. Ambas as 

ocorrências têm impacto na aceleração dos fluxos de caixa. A Nike, por 

exemplo, concentra-se não na fabricação e sim no desenvolvimento de tênis 

inovadores, atendendo toda a gama de esportistas exigentes e desejosos por 

produtos diferenciados. Assim, a Nike concentra-se na rápida incorporação de 

novas tecnologias em seus produtos, tendo, com isso, êxito em seus 

lançamentos e rápida adoção deles pelos exigentes clientes. Atendendo um 

mercado com clientes ávidos por produtos inovadores, a Nike consegue 

acelerar seus fluxos de caixa. 

O tempo de desenvolvimento de produto e a redução do tempo 

de introdução do produto no mercado (a2) podem acelerar os fluxos de 

caixa. CHANEY et a/. (1991) demonstraram que empresas inovadoras, 

lançando mais novos produtos, têm uma valorização de mercado superior 

àquelas não-inovadoras. Por meio de pesquisa empírica foi verificada a 

existência da relação entre anúncios de lançamento de novos produtos e a 

valorização das ações da empresa. 
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Para introduzir produtos rapidamente no mercado, a empresa 

precisa selecionar e ter um bom relacionamento com fornecedores capazes 

para desenvolver paralelamente componentes e materiais especializados, de 

forma a acelerar o processo do GDP. Assim, o melhor tempo de adoção de 

componentes e suprimentos (a4) originalmente novos (ou não) pode ser . ; 

utilizado pela empresa para acelerar o desenvolvimento de novos produtos e 

melhorar a agilidade na personalização frente às demandas dos clientes. Isto 

melhora a adoção pelos clientes dos novos produtos desenvolvidos, com 

impacto nos fluxos de caixa. Por outro lado, no fim da cadeia de suprimentos é 

necessário compreender as motivações dos canais, capacitando a empresa 

Alfa criar programas de educação para os distribuidores e desenvolvendo 

incentivos para o afunilamento e a aceleração da distribuição de saídas. Com 

isto, a empresa deve conseguir a adoção de seus produtos pelos parceiros de 

canais. Distribuidores mais comprometidos devem rejeitar produtos substitutos, 

não originais, levando-os à adoção de equipamentos originais. 

Por exemplo, a Springer Carrier, empresa fabricante de 

condicionadores de ar, vende peças de reposição a lojas de manutenção de 

tais produtos. Contudo, são freqüentes as compras de peças de reposição no 

mercado paralelo por estas lojas, ou seja, produtos não-originais fabricadas por 

pequenas empresas sem a devida qualidade e aval da empresa fabricante do 

condicionador de ar. Por meio do estreitamento do relacionamento com este 

canal de distribuição, a empresa poderia fornecer-lhe treinamento sobre um 

novo produto lançado, incentivando a compra de peças originais por ele em vez 

daquelas vendidas no mercado paralelo. Ao mesmo tempo, com um bom 

relacionamento, por meio de_ informações dadas por este canal sobre 

problemas em campo, seria possível desenvolver novos produtos ainda 

melhores. 

A aceleração do tempo de adoção por canais e por produtos 

originais de fábrica (a3) possibilita a empresa que seus produtos estejam 

mais rapidamente nos pontos de venda. Ocorre do mesmo modo para o tempo 

de adoção de componentes e suprimentos, só que aplica-se agora para 

produtos. Através de bom relacionamento com os canais de distribuição, o 
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fabricante consegue introduzir mais rapidamente seus produtos nos pontos de 

venda obtendo maior rapidez na entrada de fluxos de caixa. 

Reduzir os tempos de ciclo em cada subprocesso do GCS contribui 

para que os clientes obtenham os produtos certos na forma desejada e com 
. ,. 

rapidez. Reduzir os tempos ao mercado, necessário para comercializar 

produtos e para volume são objetivos que norteiam a maioria das 

organizações. Por isso, a ausência de entrada de informações de clientes e 

perspectiva de mercado sempre retarda a velocidade de comercialização e, 

com isso, a receita dos fluxos de caixa. Assim, o tempo de ciclo de entrega 

do pedido (aS) e o tempo para volume (a6) também permitem a aceleração 

dos fluxos de caixa. 

Muitas empresas não dão a devida atenção às barreiras de 

aceitação de mercado, que atrasam a adoção e a difusão do produto e, por 

conseguinte, os fluxos de caixa. Subprocessos do GRC, como promoção· e 

propaganda, constroem mais rapidamente a consciência do produto, 

persuadem favoravelmente em julgamentos dele e promovem a repetição de 

compras. Além disso, os clientes adotam e dão referências aos produtos com 

marca mais rapidamente, o mercado semeado facilita a difusão de inovações e 

as externalidades de rede (ligadas ao tamanho da base instalaçja de clientes) 

provocam o aumento na aceitação pelo mercado. Assim, a redução do tempo 

para aceitação do mercado [isto é, tempo de ciclo de penetração do mercado] 

(a?) leva a maior rapidez na geração de receitas. 
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QUADRO 3.6- Processos de negócio e direcionadores de valor ao acionista 

ligados ao gerenciamento do desenvolvimento de produto 

Norteador de Valor Item do Processo de Gerenciamento do Desenvolvimento de Produto 
ao Acionista 

N 1-GDP) Acelerar 

os fluxos de caixa 

& 

N2-GDP) 

Desenvolver os 

fluxos de caixa 

. i 

ai) Acelerar o tempo de ciclo para tecnologias. 

a2) Acelerar o desenvolvimento de produto, reduzir o tempo ao 

mercado. 

bi) Diferenciação do produto para capacitar preços e margens mais altos. 

b2) Canibalizar produtos existentes por inovações de preço/margem mais 

altos. 

b3) Desenhos simplificados para reduzir custos. 

b4) Entradas de informações de clientes para eliminar características e 

custos desnecessários. 

b5) Compartilhar desenhos modulares via produtos para reduzir custos; 

reutilizar desenhos. 

b6) Adquirir/licenciar tecnologias. 

b7) Desenho para manufatura e montagem para reduzir custos e tempo. 

c I) Taxa de alavancagem de inovação para se manter à frente da 

concorrência. 

c2) Alianças estratégicas e tecnológicas para estabelecer padrões 

dirigidos ao mercado. 

N3-GDP) Reduzir c3) Foco contínuo em diferenciação :... desenhando produtos difíceis de 

risco (vulnerabilidade serem copiados; criação de pacotes exclusivos de serviços e 

e volatilidade de produtos. 

fluxos de caixa) c4) Desenhos e configurações de produtos dirigidos ao mercado. 

c5) Migração de linha de produto planejada (e obsolescência do produto). 

c6) Maximizar sinergias por meio do portfólio de produto (como 

produtos com padrões de demanda contra-cíclicos mas 

requerimentos de recursos comuns). 

Fonte: SRIVASTAVA et a/. (1999:174) 
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QUADRO 3.7- Processos de negócio e direcionadores de valor ao acionista 

ligados ao gerenciamento da cadeia de suprimentos 

Norteador de Valor 

ao Acionista 

N4-GCS) Acelerar os 

fluxos de caixa 

& 

Item do Processo de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 

a3) Acelerar a adoção por canais e fabricantes de equipamento original. 

a4) Acelerar a adoção de componentes e suprimentos. 

a5) Reduzir o tempo de ciclo de entrega do pedido. 

a6) Reduzir o tempo para volume. 

b8) Reengenharia do processo da cadeia de suprimento para minimizar 

custos (como via redução das taxas de incidência de problemas). 

b9) Reduzir capital de giro através de métodos dejust-in-time. 
N5-GCS) 

b 1 O) Reduzir investimentos de capital através da terceirização. dos 
Desenvolver os fluxos 

de caixa 

N6-GCS) Reduzir 

elementos de baixo valor agregado da cadeia de suprimento. 

b I I) Usar informação e previsão de mercado para reduzir custos e 

inventários e criar o uso da capacidade para produtos de alto 

valor (como gerenciamento de resultado/precificação dinâmica). 

c7) Aumentar os custos de conexão aos distribuidores provendo serviço, 

incentivo e programas de lealdade. 

c8) Minimizar conflito com distribuidores; gerenciar competição cruzada 

e dentro dos canais de distribuição. 

c9) Desenhar processos de entrega de pedido difíceis de serem copiados; 
risco (vulnerabilidade 

e volatilidade de 

fluxos de caixa) 

sistemas de entrega de pedido e de manufatura flexíveis dirigidos 

pela demanda; integrar manufatura e Marketing usando baixo 

preço todo dia ao invés de abordagens de precificação de altos

baixos. 

elO) Terceirizar entrega de demanda incerta; suprimentos insource (como 

inventário gerenciado pelo vendor). 

Fonte: SRIVASTAVA et a/. (1999:174) 
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QUADRO 3.8- Processos de negócio e direcionadores de valor ao acionista 

ligados ao gerenciamento do relacionamento com clientes 

Norteador de Valor 

ao Acionista 
Item do Processo de Gerençiamento do Relacionamento com Clientes 

a7) Reduzir tempo para aceitação do mercado (ou seja, tempo de ciclo de 

N7-GRC) Acelerar os penetração do mercado). 

fluxos de caixa a8) Minimizar o tempo de ciclo de desenvolvimento de solução para o 

& 

N8-GRC) 

cliente. 

b12) Manter margens altas com produtos de marca e serviço superior. 

b13) Vendas cruzadas de peças, consumíveis e serviços complementares. 

b14) Maximizar o valor do cliente (e receitas) por meio da montagem de 

soluções ao cliente (incluindo produtos e serviços competitivos). 

Desenvolver os fluxos b 15) Adquirir clientes; crescer base instalada. -. 
de caixa 

N9-GRC) Reduzir 

risco (vulnerabilidade 

e volatilidade de 

fluxos de caixa) 

b 16) Refinar a qualidade da base de cliente (reduzir recebíveis e 

inventário); gerenciamento do cliente. 

b 17) Custos de lançamento de produtos mais baixo; custos de vendas e 

serviços menores. 

c11) Retenção e lealdade do cliente versus programas de aquisição e 

atração; programas de lealdade. 

c12) Aumento dos custos de conexão do cliente via grande quantidade de 

produtos e serviços. 

c 13) Excelência na entrega de intangíveis,- atributos experienciados e 

serviços. 

c14) Alavancarativos baseados no mercado (redes de valor). 

c 15) Programas de educação/treinamento de cliente. 

c 16) Programas de leasing. 

c 17) Concessões de preço por contratos de entrega de longo-prazo. 

cl8) Vendas cruzadas de peças, consumíveis e serviços complementares. 

Fonte: SRIVASTAVA et ai. (1999:174) 
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A obtenção de entradas de informações de mercado certas (come 

requisites dos clientes) e a avaliação das ofertas de produtos potenciais dos 

concorrentes, pelas equipes envolvidas em cada sub processo do GDP, podem 

ajudar a eliminar ou reduzir lançamentos e atrasos inadequados na 

conceitualização, especificação e prÓtotipáção das soluções aos clientes. 

Assim, a minimização do tempo de ciclo de desenvolvimento de solução 

para o cliente (a8) possibilita a aceleração dos fluxos de caixa, evitando que o 

produto desenvolvido tenha de ser reformulado, o que garante maior 

velocidade na obtenção de receitas. 

E. Desenvolvimento dos Fluxos de Caixa 

Nesta seção focam-se os indicadores de desenvolvimento dos fluxos 

de caixa dentro dos processos de GDP, GCS e GRC, ou seja, de criação de 

maior volume de fluxos de caixa na empresa por meio do Marketing. 

O desenvolvimento dos fluxos de caixa pode ser obtido com a 

diferenciação do produto que capacita a obtenção de preços e margens 

mais altos (b1). CHANEY et a/. (1991) confirmaram tentativamente que 

lançamentos de novos produtos originais afetam mais positivamente o valor 

das empresas do que produtos existentes reformulados ou reposicionados. A 

canibalização de produtos existentes por inovações com preço/margem 

mais alto (b2) também produz aumento dos fluxos de caixa. 

O aumento dos fluxos de caixa pode ser obtido pelo aumento do 

volume de vendas e/ou preços com alargamento das margens, assim como 

pela redução de custos. . Os subprocessos de GDP contribuem 

significativamente para o desenvolvimento de fluxos de caixa quando eles 

conjuntamente criam plataformas de solução; isto facilita o desenho do produto 

e a customização de soluções. As plataformas de solução incluem 

especificações de desenho de produto, componentes, suprimentos e processos 

de produção compartilhados. Tais plataformas levam à variedade de produtos, 

sem um acréscimo substancial dos custos (STALK Jr, 1998). Em suma, essas 
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plataformas capacitam as empresas a entregar uma variedade de produto que, 

de outro modo, não seria atingível ou, se o fosse, seria acompanhado de um 

aumento desproporcional nos custos. Ademais, os seguintes fatores podem 

contribuir para o desenvolvimento de fluxos de caixa: a obtenção de 

desenhos simplificados para reduzir custos (b3); a obtenção de . ... 

informações de clientes para eliminar características e custos 

desnecessários (b4); o compartilhamento de desenhos modulares de 

produtos para redução de custos e a reutilização de desenhos (b5); a 

utilização de desenhos para manufatura e montagem, que reduzem 

custos e tempo (b7). 

A aquisição e o licenciamento de tecnologias (b6) também 

podem levar ao incremento de fluxos de caixa, pois permitem o 

desenvolvimento de produtos substancialmente novos, cujo conhecimento 

demandaria muito tempo para ser desenvolvido, garantindo preços-prêmio 

superiores. Por outro lado, eles permitem a redução de custos associados ao 
desenvolvimento de desenhos de solução e protótipos tentativas de produto. 

Pode-se também reduzir custos por intermédio da reengenharia do 

processo da cadeia de suprimento (b8) (por exemplo, com a redução das 

taxas de incidência de problemas) e redução de investimentos de capital 

através da terceirização dos elementos de baixo valor agregado da cadeia 

de suprimento (b10). 

As· informações de mercado também podem desenvolver fluxos de 

caixa via sua influência nos subprocessos de GCS. Essas informações ajudam 

a determinar requisitos dos clientes, estabelecer a capacidade logística, 

determinar e adquirir tecnologias de processo de produto apropriadas e 

escolher os canais de distribuição mais efetivos. A Benetton, Amazon.com e 

Dell têm obtido sucesso no uso de informações de mercado para identificar, 

respectivamente, as cores, títulos e configurações de produtos com as maiores 

demandas. Promovendo os produtos mais vendidos, direciona-se o mercado 

para gerar receitas e reduzir custos simultaneamente. Assim, o uso de 

informação e previsão de mercado pode reduzir custos e inventários 
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(b11). A informação e a previsão de mercado também podem ser usadas para 

capacitar a empresa na obtenção de valor mais alto dos produtos quando 

for possível (b11 ). As empresas aéreas utilizam suas informações para 

realizar uma precificação dinâmica (b11 ), isto é, preços diferentes de acordo 

com a sazonalidade da demanda e com o gerenciamento de resultado (b11). . , 

Pouco antes da decolagem, a empresa aérea pode decidir por preencher seus 

assentos remanescentes a um preço reduzido, que melhore o resultado total e 

não comprometa os preços dos demais bilhetes. O uso de informação de 

mercado também permite a redução de capital de giro através de métodos 

de just-in-time (b9). Tal· informação serve para prever melhor a demanda e 

reduzir, assim, os níveis de inventário no fornecedor. 

BOULDING et a/. (1994) afirmam que os produtos com marca ievam 

a mercados 'imperfeitos' e isto implica a criação de um mercado algo 

monopolístico, permitindo à empresa usufruir preços e margens mais altos. O 

cliente ·não consegue medir com exatidão a diferença de vantagens em relaçao 

ao preço dos produtos com marcas fortes, impedindo que ele encontre um 

substituto perfeito do produto. Para REICHHELD & SASSER JR (1990) 

consegue-se praticar um preço prêmio por meio da melhoria da qualidade em 

serviços-chave priorizados pelos clientes. Assim, é possível obter um fluxo de 

caixa maior por intermédio da manutenção de margens altas com produtos 

de marca e com serviço superior (b12). 

TREACY e WIERSEMA (1995) (apud SRIVASTAVA et a/., 1999) 

expressam que a intimidade no relacionamento com -o cliente permite à 

empresa alavancar economias de escopo. SRIVASTAVA et a/. (1998) 

exemplificam isso com vendas cruzadas de peças, consumíveis e serviços 

complementares (b13). O melhor conhecimento do cliente enseja também a 

maximização do valor do cliente (e receitas) por meio da montagem de 

soluções para ele (incluindo produtos e serviços competitivos) (b14). 

Também é .possível reduzir custos com o refinamento da qualidade da base 

de cliente (reduzindo recebíveis e inventário) e via gerenciamento do 

cliente (b16). 
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Um bom processo de GDC viabiliza o crescimento da base 

instalada com clientes sólidos e também a aquisição de novos clientes 

(b15), usando-se de indicações, o que promove incrementos substanciais nas 

receitas. Por outro lado, clientes fiéis levam a custos de lançamento de 

produtos mais baixos (b17), além de custos de vendas e serviços menores . , 

(b17). REICHHELD e SASSER Jr. (1990:337) afirmam: "Verificações do 

histórico de crédito dos clientes e a implementação dos mesmos no banco de 

dados da organização são atividades dispendiosas, porém necessitam ser 

feitas apenas uma vez." 

F. Redução da Variabilidade dos Fluxos de Caixa 

Esta seção é dedicada aos indicadores de redução da variabilidade 

dos fluxos de caixa. Os fluxos de caixa projetados podem ser vulneráveis à 

ação da concorrência e sujeitos a volatilidade devido às flutuações da demanEia 

(SRIVASTAVA et a/., 1999:176). A variabilidade dos fluxos de caixa abrange 

tanto a vulnerabilidade quanto a volatilidade, já que mede a distância entre os 

vários fluxos e a sua média. 

O Marketing pode reduzir tal variabilidade, fornecendo entradas de 

informações de mercado como mudança das necessidades dos clientes, 

potenciais pontos de ruptura tecnológica e possíveis lançamentos de produto 

da concorrência. O Marketing também atua no subprocesso GDP ao 

desenvolver novos produtos da empresa à frente de ofertas dos rivais atuais e 

emergentes. Assim, o Marketing colabora para elevar a taxa de alavancagem 

de inovação para manter-se à frente da concorrência (c1), levando à 

redução do risco. Quando o desenvolvimento de novas tecnologias leva a alto 

risco, o melhor é buscar parceiros experientes. O Marketing impulsiona tais 

buscas ao sinalizar que o desenvolvimento tecnológico de até então não 

atende às exigências do mercado. Assim, as alianças estratégicas e 

tecnológicas para estabelecer padrões dirigidos ao mercado (c2) reduzem 

a variabilidade dos fluxos de caixa. 
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Adicionalmente, as empresas podem tirar vantagem de linhas 

múltiplas de produto ao criar pacotes de produto/serviço exclusivos (c3), 

que os concorrentes não podem duplicar (foco contínuo em diferenciação) 

(c3). Também pode-se administrar a migração de clientes pelas linhas de 

produto (c5) durante seu ciclo de vida familiar e a obso!escência do produto 
. ' 

(c5). O gerenciamento de inovação do produto e ainda adições e eliminações 

ao portfólio de produto ajudam no gerenciamento da volatilidade dos fluxos de 

caixa. Neste caso, a eliminação das linhas de produtos é uma decisão pensada 

e prevista pela empresa, e não uma ocorrência súbita e imprevista decorrente 

de quedas nas vendas do mercado. Freqüentemente é vista, no dinâmico 

mercado de eletro-eletrônicos, a retirada de produtos bem aceitos pelo 

mercado e sua substituição por produtos ainda melhores da própria empresa. 

Desta forma, vantagens competitivas sustentáveis podem ser desenvolvidas 

com a definição e renovação das proposições de valor e das estratégias de 

Marketing, que guiam o desenvolvimento de produto. Tais vantagens reduzem 

o risco da empresa. 

Os desenhos e as configurações de produtos dirigidos ao 

mercado (c4) também reduzem o risco, pois aumentam a probabilidade de os 

produtos lançados serem aceitos pelos clientes. O intuito das pesquisas de 

Marketing na concepção, desenvolvimento e pós-lançamento do produto é 

justamente antecipar as percepções sobre ele pelo mercado e de adequá-lo, 

assim minimizando o risco de fracasso nas vendas. Outra decisão que reduz o 

risco é a inserção de produtos em mercados contra-cíclicos, ou seja, com 

sazonalidade oposta de demandas, utilizando-se recursos comuns (matéria

prima, processos fabris ou canais de distribuição). Isto reduz a volatilidade do 

fluxo de caixa porque a correlação negativa entre os fluxos de caixa de 

produtos individuais leva a menor variância e por isso, reduz o risco. A 

empresa Ômegaauducco, fabricante de panetones, hoje não depende 

exclusivamente deste produto sazonal. Ela diversificou seu portfólio de · 

produtos, agregando a fabricação de biscoitos, bolos, torradas, deste modo

reduzindo a dependência das vendas de um único produto. Ademais, as 

entradas de informações de mercado indicam mudanças nas taxas de 

crescimento de segmentos de mercado e guiam as alocações de recursos no 
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desenvolvimento de produtos em segmentos de crescimento emergente. Tais 

alocações reduzem o risco no futuro. Então, genericamente, a maximização 

de sinergias através do portfólio de produto (c6) leva a melhor equilíbrio 

dos fluxos de caixa. 

. ~ 

A vulnerabilidade do fluxo de caixa pode ser reduzida pelo processo 

GCS com a sua inovação. O risco também pode ser reduzido por meio de 

gerenciamento dos relacionamentos da distribuição. O aumento dos custos 

de conexão aos distribuidores via provisão de serviços, incentivos e 

programas de lealdade (c7) tende a levá-los a um relacionamento duradouro. 

Outra melhoria no relacionamento com parceiros de canal deve decorrer da 

minimização de conflito com distribuidores (c8) e do gerenciamento de 

competição cruzada e dentro dos canais de distribuição (c8). É danoso o 

conflito com distribuidores. Muitos fabricantes não atendem as exigências de 

seus distribuidores, como treinamento, apoio no ponto de venda, preços não 

diferenciados para outros canais e ausência de oferta e competição excessivas 

em determinada área por outros canais de distribuição. Havendo um bom 

relacionamento entre fabricante e canais, pode-se obter uma demanda mais 

homogênea. Caso contrário, é previsível que a demanda seja variável de 

acordo com negociações de preço e promoção feitas ocasionalmente. 

O desenho de processos de entrega de pedido difíceis de serem 

copiados (c9) pode ser valioso aos canais de distribuição. Sistemas 

informatizados, que compartilham informações de estoque do fabricante com 

prazo de entrega do pedido reduzido, levam a um custo de conexão maior por 

parte do distribuidor. 

Outras medidas que reduzem a variabilidade dos fluxos de caixa 

são: os sistemas de entrega de pedido e de manufatura flexíveis dirigidos 

pela demanda, a integração de manufatura e Marketing com a utilização 

da abordagem de preço baixo todo dia em contraposição à abordagens de 

precificação de altos e baixos (c9). 
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Uma ação a ser tomada em relação à demanda incerta é a 

terceirização com abastecimento administrado pelo próprio fornecedor 

(c1 0). Desta forma, o risco é transferido à empresa terceirizada. 

A lealdade do cliente tende a ser uma barreira de entrada. A 
. ~ 

implementação bem sucedida dos subprocessos de GRC contribui para 

aumentar a lealdade e os custos de mudança do cliente e, conseqüentemente, 

reduz as variações dos fluxos de caixa. Assim, a retenção e a lealdade do 

cliente mediante programas de aquisição, atração, lealdade (c11) têm 

grande impacto na redução de risco. 

Pelo mesmo raciocínio, é possível reduzir o risco quando se 

oferecem muitos benefícios intangíveis ao cliente, difíceis de serem 

substituídos devido ao atributo emocional. Assim, a excelência na entrega de 

intangíveis, atributos experienciados e serviços (c13) leva à redução do 

risco. A existência de uma grande variedade de produtos e serviços (c12) 

pode também aumentar os custos de conexão dos clientes (c12), já que 

muitos deles acabam por escolher produtos-acessórios da mesma marca. É 

muito comum as empresas de cosméticos trabalharem com uma linha extensa 

de produtos, onde consumidores que buscavam um produto específico 

acabarem por comprar vários outros produtos afins (como no O Boticário). Com 

o passar do tempo, tais consumidores podem não mais desejar consumir o 

produto específico inicialmente procurado. Mas os produtos afins podem deixá

los conectados à empresa. 

Outro meio de evitar a queda repentina das vendas e, portanto, a 

variabilidade dos fluxos de caixa é a alavancagem dos ativos baseados no 

mercado (c14), já descrito na seção 3.4.2., que permite utilizar os 

relacionamentos com os clientes e parceiros de forma mais intensa, 

dificultando a saída do cliente para a concorrência. Os programas de 

educação/treinamento de cliente (c15) também são formas de reduzir as 

substituições de produtos pelos da concorrência, além de incentivar o cliente a 

comprar outros produtos da empresa. Certas empresas fabricantes de lãs e 
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linhas para tricô e crochê possuem tais programas, levando as consumidoras a 

descobrir novos usos para tais produtos e a comprar sempre seus produtos, 

Há empresas que reduzem a volatilidade dos fluxos de caixa usando 

promoção, propaganda, vendas cruzadas de peças, consumíveis e serviços 
. . ~ 

complementares (c18) e programas de leasing (c16). Outras empresas 

alavancam seus relacionamentos com clientes especiais dando concessões 

de preço em troca de contratos de compra em longo prazo (c17). Com isto, 

consegue-se um fluxo de caixa mais estável para um período específico. 

3.5 SÍNTESE TEÓRICA 

O propósito desta seção é sintetizar os conceitos apresentados 

neste capítulo, tornando mais clara a inter-relação entre eles, como é próprio 

do desenvolvimento teórico. A FIGURA 3.2. ilustra a interligação destes 

conceitos, formando proposições (ZALTMAN et a/., 1982). No ápice da figura, 

encontra-se o objetivo da empresa de maximização do valor da empresa, 

representado pelo Valor de Mercado Adicionado (MVA). Foi demonstrado 

existir uma. forte correlação entre o valor da empresa e seus fluxos de caixa 

descontados ao custo de oportunidade do capital. Assim, existem quatro 

norteadores de valor da empresa ligados ao fluxo de caixa: a) o 

désenvolvimento dos fluxos de caixa; b) a aceleração dos fluxos de caixa; c) a 

variabilidade dos fluxos de caixa; d) os fluxos de caixa futuros (lucro residual). 

Na parte empírica desta dissertação serão contemplados os. três primeiros 

desses norteadores. 

Prosseguindo com base na FIGURA 3.2, a aceleração e o 

desenvolvimento dos fluxos de caixa dependem do somatório do Valor 

Econômico Adicionado (EVA) do período. Quanto maior é este valor, maior a 

agregação de valor ao acionista (relação direta). Por outro lado, a variabilidade 

dos fluxos de caixa depende do desvio padrão dos EVAs do período; quanto 

menor é este desvio padrão, maior é a geração de valor ao acionista (uma 

relação inversa). 
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Na FIGURA 3.3. é ressaltado o responsável por cada uma das 

variáveis finais de criação de valor ao acionista. Uma parte das variáveis não 

depende das decisões da empresa, como as taxas livres de risco e de mercado 

e a alíquota do imposto de renda. Outra parte depende das decisões de 

financiamento da empresa, como a estrutura de capital (a combinação entre . ; 

financiamento com capitais próprios e de terceiros). Finalmente, uma última 

parte das variáveis deve-se parcialmente ao melhor desempenho de Marketing. 

É esta relação, ligada ao Marketing, que será estudada empiricamente nesta 

dissertação, conforme Métodos e Procedimentos da Pesquisa Empírica 

expostos no capítulo seguinte. 
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, 
CAPITULO 4 

, 

METODOS E PROCEDIMENTOS 

DA PESQUISA EMPÍRICA 

Acerca da pesquisa a ser realizada, neste capítulo são 

apresentados: a) o método utilizado; b) os componentes do estudo de casos; c) 

o critério para seleção dos casos; d) modificações do método de pesquisa e 

roteiro da entrevista em profundidade; d) a rede nomológica e as formas de 

mensuração. 

Três proposições são consideradas nesta dissertação, como a 

seguir enunciado. 

P1 - Há meios para se avaliar objetivamente nas empresas o 

desempenho nos indicadores de Marketing do modelo de SRIVASTAVA 

et a/. (1999). 

· P2- Não há outros fatores relevantes, além do modelo de SRIVASTAVA 

et a/. (1999), que explicam a melhor (ou pior) criação de valor ao 

acionista. 

Antes cabe relembrar o componente e questões específicos desta 

dissertação. O componente específico é o seguinte: 

O modelo de SR/VASTAVA et a/. (1999) de demonstração da 

Contribuição de Marketing na Agregação de Valor ao Acionista é 

válido para as empresas brasileiras de capital aberto? 
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Já as questões específicas formuladas para responder tal 

componente específico são as duas em seguida enunciadas. 

Q1 - Há uma associação/ligaçao entre o Desempenho nos 

Indicadores de Marketing de Aceleração e Desenvolvimento dos 
. . ~ 

Fluxos de Caixa g o Valor ao Acionista. 

Q2 - Há uma associação/ligação entre Desempenho nos Indicadores 

de Marketing da Redução da Variabilidade dos Fluxos de Caixa g 

o Valor ao Acionista. 

4.1 MÉTODOS PRETENDIDO E ADOTADO 

Na pesquisa empírica, a pretensão inicial era seguir um desenho 

conclusivo descritivo e quantitativo (MALHOTRA, 1996). Entretanto, em face 

das limitações encontradas durante o pré-teste do questionário elaborado, o 

desenho de pesquisa teve de ser modificado, passando a ser exploratório. A 

seguir está detalhaEfo como ocorreu esta modificação a partir do pré-teste do 

questionário que seria utilizado na pesquisa conclusiva .. 

4.1.1 Método Pretendido (Questionário e Pré-Teste) 

De início foi elaborado um questionário, reproduzido no APÊNDICE 

"A", constituído de duas partes: Na primeira, o respondente avaliaria a situação 

atual de sua empresa em comparação com a concorrência de cada item de 

SRIVASTAVA et a/. (1999) e optaria por uma das cinco graduações da escala 

Likert (MALHOTRA, 1996) Na segunda parte, as perguntas formuladas 

evidenciariam o grau de conhecimento do respondente sobre os processos e 

itens avaliados da primeira parte. Deste modo, as informações com pouca 

acurácia seriam devidamente tratadas antes de serem incorporadas na análise 

estatística global. 
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O pré-teste foi feito com entrevistas pessoais. Isto ocorreu na 

Indústria Eletromecânica do Paraná S.A. (INEPAR)-e Companhia Paranaense 

de Energia Elétrica (COPEL), ambas empresas situadas em Curitiba e 

escolhidas devido à conveniência da autora desta dissertação, que lá reside. 

Na INEPAR entrevistou-se o Diretor de Marketing, ao passo que, na COPEL, o 
. ' 

Superintendente de Marketing. Na INEPAR não foi encontrada nenhuma 

necessidade de mudança do questionário, sendo todas as questões 

respondidas. 

Já na COPEL, o Superintendente de Marketing disse que não 

poderia responder a nenhuma das questões do questionário, uma vez que a 

sua empresa era uma holding com cinco unidades de negócio e cada uma 

delas estava numa situação diferente em relação aos itens do questionário. 

Falou também que não existia uma unidade de negócio responsável por grande 

parte dos resultados da holding. Desta forma, ficou evidente que a aplicação de 

uma pesquisa quantitativa só seria possível se houvesse meio de discriminar 

empresas com uma única unidade de negócio ou, caso fossem holdings, com 

uma unidade de negócios representativa na participação do valor da empresa. 

Contudo, não foi possível superar tal obstáculo, já que grande parte das 

empresas cotadas em bolsas de valores pertence a holdings e a informação de 

suas unidades de negócio não é facilmente encontrada. Para saber se tais 

empresas têm uma única unidade de negócio ou, ainda, se possuem uma 

unidade de negócios representativa, seria necessário o conhecimento 

aprofundado de cada uma delas. Isto fugia das possibilidades de trabalho no 

âmbito desta dissertação. 

Poder-se-ia, como alternativa, partir de empresas conhecidas como 

detentoras de uma única unidade de negócios e calcular a geração de valor ao 

acionista (EVA). Porém, para unidades de negócio ou empresas fora da base 

de dados Economática ou outra base de dados financeiros, o cálculo do EVA 

seria muito difícil. Ainda haveria a dificuldade em calcular-se o beta das 

empresas fora da base de dados Economática. Por isso, optou-se pela 

pesquisa exploratória. Daí, o questionário inicial foi transformado em roteiro da . 

entrevista em produndidade, reproduzido no APÊNDICE "8". 
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A próxima seção trata do método adotado nesta dissertação, com 

suas justificativas. 

4.1.2 Método Adotado . , 

O desenho de pesquisa aqui adotado foi o exploratório, cujos 

propósitos são apresentados a seguir: 

a) formular um problema para investigação mais precisamente ou 
para desenvolver hipóteses; b) estabelecer prioridades para 
pesquisa posterior; c) reunir informação sobre problemas práticos 
de implementação de pesquisa sobre afirmações conjecturais 
particulares; d) aumentar a familiaridade do analista com o 
problema; e) esclarecer conceitos. (CHURCHILL, 1995: 149) 

Todos os propósitos mencionados acima aplicam-se a esta 

dissertação. Um fator decisivo para a escolha da pesquisa exploratória faLa 

recência do tema pesquisado. Devido a isso, à medida que transcorria a 

pesquisa de campo, foram encontradas diversas dificuldades, já mencionadas, 

que impossibilitaram a realização de uma pesquisa conclusiva e quantitativa. 

Tornou-se necessário conhecer melhor o objeto de estudo a fim de esclarecer 

pontos fundamentais, como subsídios para futuramente implementar pesquisas 

conclusivas. 

O método de pesquisa escolhido foi o estudo de caso. Sua grande 

vantagem é-possibilitar unia visão holística de um processo, considerando-se 

que o todo não é idêntico à soma de suas partes (Gummesson, 2000). 

Na próxima seção são apresentados os critérios para seleção dos 

casos a serem estudádos. 
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4.2 SELEÇÃO DOS CASOS 

A população de interesse inicial envolveu 340 empresas brasileiras, 

cotadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e Sociedade 

Operadora do Mercado de Ativos (SQMA), instalada no Rio de Janeiro, que . ~ 
juntas representam todas as empresas de capital aberto do Brasil. Desta 

população inicial foram tomadas as empresas cujas informações de 1996, 

1997, 1998, 1999 e 2000 estavam inseridas no banco de dados do software 

Economática. Depois foi formada uma lista com as empresas desse banco de 

dados para as quais havia também informações (no próprio banco de dados) 

do balanço patrimonial e da demonstração de resultados dos exercícios de 

1996 a 2000, inclusive. Foram eliminadas também as empresas sem 

informações completas para análise (por exemplo, sem despesas financeiras). 

Escolheu-se o período de avaliação de cinco anos devido à premissa de que a 

melhoria no desempenho de Marketing (ativos baseados no mercado) não se 

desenvolve significativamente em pouco tempo e, por isso, seu incremento não 

pode ser observado a curto-prazo, em um ou dois anos. Além disso, um 

período maior permite a análise do desvio padrão dos fluxos de caixa, que é 

uma das variáveis aqui analisadas. No final, restou uma lista-base com 160 

empresas. 

A partir desta lista-base, calculou-se o EVA acumulado nos cinco 

anos de cada empresa (APÊNDICE "C"). As empresas também foram 

agrupadas por setor, buscando-se conhecer empresas de um mesmo setor 

com resultados bem distintos em termos de EVA Trabalhando-se com um 

setor, isola-se uma das variáveis importantes: as condições econômicas do 

setor. O QUADRO 4.1 mostra o agrupamento por resultado do EVA versus 

setor: 
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QUADRO 4.1 -Setores das empresas pesquisadas 

por sinal de EVA acumulado 

Com EVA acumulado 

positivo e negativo 

- Alimento 

- Auto Peças 

- Bebidas Cimento 

- Comércio 

- Eletro-Eietrônico 

- Fertilizantes 

- Indústria Mecânica 

- Metalurgia 

- Outros 

- Petroquímica 

- Siderurgia 

- Têxtil 

Fonte: elaboração própria 

Setores 

Só com EVA acumulado 
·. . "' 

negativo 

- Brinquedos 

- Construtora 

- Eletrodomésticos 

- Energia 

- Madeira 

- Material de Transporte 

- Mineração 

- Papel-Celulose 

- Química 

- Telecomunicação 

Com só uma empresa 

Fumo 

Mineração Não 

Metalurgia 

- Petróleo 

- Transporte Aéreo 

A partir desta primeira seleção por setores constante no QUADRO 

4. 1, foram utilizados os seguintes critérios para a seleção das empresas do 

estudo de casos: a) tamanho semelhante; b) que disputam o mesmo cliente 

(são concorrentes entre si); c) com resultados em termos de EVA bem 

distintos; d) com uma unidade de negócio bem representativa no valor total da 

empresa. Daí, foram escolhidas duas empresas do setor comércio. 

Devido ao caráter confidencial das informações fornecidas, os 

nomes das empresas não estão sendo divulgados. Portando, elas aqui são 

chamadas como empresa Alfa (aquela com resultado positivo) e empresa 

Ômega (aquela com resultado negativo). Como as empresas escolhidas para a 

pesquisa empírica não são indústrias e sim empresas varejistas, que fornecem 
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aos clientes tanto serviços como produtos, foi feito ·um ajuste no roteiro da 

entrevista considerando o Processo de Desenvolvimento de Produto como 

Processo de Desenvolvimento de Produtos e Serviços. 

Reconhece-se que haveria . uma riqueza maior na amostragem se 
' ' ~ 

fossem contempladas também empresas de médio porte e outras empresas de 

grande porte, sem ações cotadas em bolsa. Aí seria viável comparar com mais 

precisão as empresas pesquisadas, já que, no formato aqui implantado, 

empresas concorrentes das empresas estudadas podem não estar presentes 

na amostra. Porém, assumiu-se tal limitação devido aos problemas que 

decorreriam da digitação de balanços e demonstrações para incluir empresas 

fora da Economática. Dentre estes problemas, estariam dificuldades: a) na 

manipulação e tabulação dos dados (com possibilidade de erro de digitação); 
--, 

b) na atualização para uma mesma base de cálculo (ou seja, descontar a 

inflação e colocar os dados na mesma base monetária); c) para calcular o beta 

(indicador do risco do negócio), já disponível na Economática para 
I 

praticamente todas as empresas que nela constam. 

4.3 COMPONENTES DO ESTUDO DE CASOS -

YIN (1994) aponta cinco componentes dos estudos de caso: as 

questões de estudo, as proposições, a unidade de análise, os' dados sobre as 

proposições e o critério para interpretar os resultados. As questões de estudo 

e as proposições desta dissertação já foram apresentadas. A seguir, são 

enunciados os demais componentes. 

4.3.1 Unidades de Análise 

As unidades de análise foram as ações de melhoria de três 

processos centrais (GDP, GCS e GRC) e os indicadores de desempenho de 

Marketing de duas empresas varejistas· brasileiras. 
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4.3.2 Dados sobre as Proposições 

Os dados foram coletados em entrevistas com os gestores dos três 

processos centrais, gravadas em. fitas cassete e registradas conforme 

APÊNDICE "8". Outros documentos façam fornecidos, como materiais diversos, . ~ 

a fim de compreender a qualidade das informações fornecidas pelos 

executivos. Além disso, foram observados os espaços físicos de lojas, centros 

de distribuição, matrizes, murais, roupas dos funcionários e layout das 

empresas, em busca de sinais trazendo insights à pesquisa. 

4.3.3 Critério para Interpretar os Resultados 

Para responder a primeira proposição formulada nesta dissertação, 

com entrevistas foram levantados dados sobre: a) a quantidade de ações 

implementadas para cada item do modelo de SRIVASTAVA et ai. (1999); b) a 

quantidade de indicadores de desempenho de Marketing fornecidos; c) o 

número de pesquisas realizadas e relacionadas a cada processo central. 

A segunda proposição será respondida com os dados das perguntas 

5, 6, 40 e 41 do APÊNDICE "8", que são genéricas e permitem identificar as 

principais estratégias adotadas pela empresa nos três processos em foco e 

fora deles. Desta forma, será sondada a existência de outros fatores além 

daqueles do modelo de SRIVASTAVA et a/. (1999). 

As questões específicas serão avaliadas mediante a: a) contagem 

das ações implementadas em todos os processos da empresa, subtraindo-se 

aquelas ações mencionadas como pontos fortes da concorrência a partir dos 

dados do APÊNDICE "8"; b) análise dos dados financeiros de somatório dos 

EVAs e seu desvio padrão. A quantidade de ações deve estar relacionada ao 

somatório positivo ou negativo do EVA. Além disso, o menor desvio padrão 

deve estar relacionado com melhor desempenho em indicadores de Marketing 

de vulnerabilidade dos fluxos de caixa. Avaliou-se o desvio padrão dos EVAs 
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com menos ênfase, em decorrência da pequena quantidade de eventos 

(somente cinco anos), o que interfere na qualidade da análise. 

4.4 REDE NOMOLÓGICA & FORMA.S, DE MENSURAÇÃO 

A rede nomológica em análise nesta dissertação liga a) como 

Variáveis independentes, X1GDP, X2GDP, X3GDP, X1GCS, X2GCS, X3GCS, X1GRC, X2GRC 6 

X3GRc: b). como variáveis dependentes, Y1 e Y2· A seguir são apresentadas e 

descritas as variáveis dependentes adaptadas de SRIVAST AVA et ai. 

(1999:174) e as variáveis independentes ipsis literis ao que se encontra nesse 

modelo. 

4.4.1 Variáveis Dependentes 

Adaptou-se o modelo de SRIVASTAVA et a/. (1999) como no 

QUADRO 4.2, com a junção dos constructos Aceleração dos Fluxos de Caixa e 

Desenvolvimento dos Fluxos de Caixa. Isto decorre da dificuldade em 

mensurar isoladamente as variáveis Aceleração . dos Fluxos de Caixa. Tais 

variáveis só poderiam ser distintamente mensuradas com questões sobre 

cenários hipotéticos da empresa. As perguntas envolveriam a projeção dos 

fluxos de caixa na ausência de incrementos das atividades e da disciplina de 

Marketing. Só com a projeção dos fluxos de caixa num outro cenário é que 

verificar-se-ia a ocorrência da aceleração dos fluxos de caixa. Porém, essas 

questões poderiam levar a obter informações bastante errôneas, já que é muito 

difícil aos executivos realizar projeções de quais teriam sido os fluxos de caixa 

da empresa com a mudança de variáveis como desempenho em Marketing e, 

ainda mais, no passado distante. 
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QUADRO 4.2 -Variáveis dependentes e independentes da pesquisa empírica 

Variáveis 

dependentes 

Aceleração dos 

fluxos de caixa 

& 

Desenvolvimento 

dos fluxos 

de caixa 

Yt 
Redução da 

variabilidade dos 

fluxos de caixa 

Variáveis Independentes 

Processo de Processo de Processo de 

Gerenciamento do Gere.nçiamento Gerenciamento do 

Desenvolvimento da Cadeia de Relacionamento 

de Produto Suprimentos com o Cliente 

X 1GDP X 1GCS X 1GRC 

X 2GDP X 2GCS X 2GRC 

X 3GDP X 3GCS X 3GRC 

Fonte: adaptado de SRIVASTAVA et ai. (1999:174) 

Os dados para cálculo das variáveis dependentes (Y1 e Y2) foram 

obtidas do banco de dados da Economática. o- Y1 é a aceleração e o 

desenvolvimento dos fluxos de caixa, calculados pelo somatório dos EVAs da 

empresa nos últimos cinco anos. O Y2 é a variabilidade dos fluxos de caixa, 

calculado pelo desvio padrão desses mesmos EVAs- conforme as fórmulas 

adiante, obtidas a partir da revisão apresentada na seção 3.2.3. 
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Y1 = Aceleração e Desenvolvimento dos Fluxos de Caixa 

Sendo: 

n;V 

Y1 = L (y i,n) 
·í=1 
n= I : ~ 

• i = empresas 1, 2 (1 é a empresa Alfa; 2 é a empresa 

Ômega); 

• n = I a V (n =anos I a V, respectivamente, 1996 a 2000); 

• y i,n = valor da empresa i em 1996, 1997,1998, 1999 e 2000; 

y i,n =EVA em 1996, 1997,1998, 1999 e 2000 da empresa i, 

quando n= I, 11, 111, IV e V, respectivamente. 

(FÓRMULA4) 

EVA= LAJIR (1-IR)- (ativo total- passivo circulante) x WACC 

• LAJIR (Lucro Antes dos Juros e Imposto de Renda), Ativo Total 

e Passivo Circulante são fornecidos pela Economática. 

• IR = alíquota de lmpostp de Renda; será calculada como a 
. . 

Provisão do Imposto de Renda (obtida da Economática) 

dividida pelo LAJIR. 

• WACC= Custo Médio Ponderado de Capital, calculado pelas 

FÓRMULAS 1 e 2 a seguir. 
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(FÓiULA 1,)---------------~ 
'··········>-

WACC = Ke ( D~E ) + Kd (1- IR) ( D~E ) 

. , 

, .......... >-

(FÓRMULA2) 

• Ke =custo do capital próprio. 

• ~F é a taxa livre de risco e uma das variáveis do Ke. Esta taxa 

foi considerada como a taxa do Certificado de Depósito 

lnterbancário (CDI-Over) de cada ano. 
~. 

• E(RM) foi considerado igual ao Índice da BOVESPA. 

• f3s foi provido pela Economática. Nos casos em que não foi 

possível obter os betas das empresas de anos mais 

remotos (por ainda não estar sendo negociada a ação da 

empresa, sendo somente disponibilizados os dados 

contábeis da Economática), foram utilizados os betas de 

anos mais recentes. 

• Kd (1- IR)= custo do capital de terceiros. 

Kd (1- IR)= despesa financeira I passivo circulante+ exigível a 

longo prazo)* (1-IR). 

·A despesa financeira, o passivo circulante e o exigível a longo 

prazo foram obtidos da Economática. 

• E= Patrimônio Líquido, obtido da Economática. 
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• O = capital de terceiros = Passivo Circulante + Exigível a Longo 

Prazo. 

• O Passivo Circulante e o Exigível a Longo Prazo foram obtidos 

da Economática. 
. ~ 

Y2 = Variabilidade dos Fluxos de Caixa 

(FÓRMULA3) 

y 2 = cr (y i,n ) 

Sendo: 

• y i,n = valor da empresa i em 1996, 1997,1998, 1999 e 2000; 

igual ao EVA em 1996, 1997,1998, 1999 e 2000 êfa 
empresa i; 

N 

• VAR (y i,n) =L Pi [y i,n- E(y i,n) ]
2

; 

i=1 

• E(y i,n ) = média dos EVAs dos 5 anos; 

• Pi.n = probabilidade da ocorrência dos retornos; foi aqui 

considerado como um, usando-se dados reais e .não 

prováveis. 

A Economática permite não só o acesso às informações das 

demonstrações contábil-financeiras por empresa, mas também a transferência 

destes dados para planilhas eletrônicas; isto enseja fácil e precisa manipulação 

dos dados. A escolha deste software deve-se: a) a ele oferecer informações de 

grandes empresas, pressupondo-se que as empresas maiores possuem 

processos mais bem definidos, têm uma cobrança maior pelos seus acionistas 
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e contam com maiores recursos para investir em Marketing e nos demais 

proces~os; b) ao bom conceito dele nos meios acadêmico e empresarial, 

presente desde 1986 no Brasil e sendo utiiJzado por vários acadêmicos de 

Finanças (como BRUNI e FAMÁ (1998); SIRIHAL e MELO (1999). 

4.4.2 Variáveis Independentes 

No QUADRO 4.3 são apresentadas as 44 variáveis independentes a 

serem avaliadas e os correspondentes nove grupos de variáveis (X1GDP, 

x1GCs .... ). Tais grupos destinam-se a simplificar a explanação dos possíveis 

relacionamentos causais. 
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QUADRO 4.3 ,__ Grupos de variáveis, variáveis independentes e 

respectivas descrições 

Grupo Variável 
Independente 

X 1GDP1 

X 1GDP2 

X 1GCS1 . 

X 1GCS2 

Descrição 

Ações de.·· M~rketing no Processo de 

Gerenciamento do Desenvolvimento de Produtos, 

responsável pela Aceleração dos Fluxos de Caixa 

=X 1GDP1 +X 1GDP2 

·Tempo de ciclo para tecnologias. 

• Tempo de desenvolvimento de produto, redução do 

tempo de introdução do produto no mercado. 

Ações de Marketing no Processo de 

Gerenciamento da Cadeia de Supriment~s, 

responsável pela Aceleração dos Fluxos de Caixa 

= X 1GCS1 + X 1GCS2 + X 1GCS3 + X 1GCS4 

• Tempo de adoção por canais e fabricantes de 

equipamento original. 

• Tempo de adoção de componentes e suprimentos 

pelo cliente/intermediário. 

·--------------------------------------------------~---------------

X 1GCS3 • Tempo de ciclo de entrega do pedido. 

·----------------------------------------~----------------------~--

X 1GCS4 

X 1GRC1 

• Tempo de tempo para volume. 

Ações de Marketing no Processo de 

Gerenciamento do Relacionamento com Clientes, 

responsável pela Aceleração dos Fluxos de Caixa 

=X 1GRC1 +X 1GRC2 

• Redução do tempo para aceitação do mercado (isto 

é, tempo de ciclo de penetração do mercado). 
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QUADRO 4.3 (continuação)- Grupos de variáveis, variáveis independentes e 

respectivas descrições 

Grupo Variável 
Independente 

X 1GRC2 

X 2GDP1 

X 2GDP2 

X 2GDP3 

X 2GDP4 

. " Descrição 

• Minimização do tempo de ciclo de desenvolvimento 

de solução para o cliente. 

Ações de Marketing no Processo de 

Gerenciamento do Desenvolvimento de Produtos, 

responsável pelo Desenvolvimento dos Fluxos de· 

Caixa = X 2GDP1 + X 2GDP2 + X 2GDP3 + X 2GDP4 + X 

2GDP5 + X 2GDP6 + X 2GDP7 

• Diferenciação do produto que capacita a obtenção 

de preços e margens mais altos. 

• Canibalização de produtos existentes por inovações 

de preço/margem mais altos. 

• Obtenção de desenhos simplificados para reduzir 

custos.· 

• Obtenção de informações de clientes para eliminar 

características e custos desnecessários. 
i 

·------------------------------------------------------------------
X 2GDP5 • Compartilhamento de desenhos modulares através 

\ .. ~~' 
dos produtos para reduzir custos: reutilização de, 

desenhos. 

·-----------------------------------------------------------------~ 

X 2GDP6 • Aquisição/licencia~ento de tecnologias. 
\I 

·------------------------------------------------------------------
X 2GDP7 • Desenho para manufatura e montagem para reduzir 

custos e tempo. 
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QUADRO 4.3 (continuação)- Grupos de variáveis, variáveis independentes e 

respectivas descrições 

Grupo Variável 
Independente 

X 2GCS1 

X 2GCS2 

X 2GCS3 

X 2GCS4 

X 2GRC1 

Descrição 

Ações de.·· Marketing no Processo de 
' ' 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, 

responsável pelo Desenvolvimento dos Fluxos de 

Caixa= X 2Gcs1 +X 2Gcs2 +X 2GCS3 +X 2GCS4 

• Reengenharia do processo da cadeia de 

suprimento minimizando custos (por exemplo, 

através da redução das taxas de incidência de 

problemas). 

• Redução de capital de giro através de métodos de 

just-in-time. 
•. 

• Redução de investimentos de capital através da 

terceirização dos elementos de baixo valor agregado 

da cadeia de suprimento. 

• Uso de informação e previsão de mercado 

reduzindo custos e inventários e criando o uso da 

capacidade para produtos de alto valor (como o 

gerenciamento de resultado/precificação dinâmica). 

Ações de Marketing no Processo de 

Gerenciamento do Relacionamento dos Clientes, 

responsável pelo Desenvolvimento dos Fluxos de 

Caixa = X 2GRC1 + X 2GRC2 + X 2GRC3 + X 2GRC4 + X 2GRcs 

+X 2GRC6 

• Manutenção de margens altas com produtos de 

marca e serviço superior. 
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QUADRO 4.3 (continuação)- Grupos de variáveis, variáveis independentes e 

respectivas descrições 

Grupo Variável 
Independente 

X 2GRC2 

X 2GRC3 

X 2GRC4 

X 2GRC5 

X 2GRC6 

X 3GDP1 

X 3GDP2 

X 3GDP3 

Descrição 

• Vendas cruzadas~ de peças, consumíveis e serviços 

complementares. 

• Maximização do valor do cliente (e receitas) através 

da montagem de soluções ao cliente (incluindo 

produtos e serviços competitivos). 

• Aquisição de clientes; crescimento da base 

instalada. 

• Refinamento da qualidade da base de cliente 

(reduzindo recebíveis e inventário); gerenciamento 

do cliente. 

• Custos de lançamento de produtos mais baixo; 

custos de vendas e serviços menores. 

Ações de Marketing no Processo de 

Gerenciamento do Desenvolvimento de Produtos, 

responsável pela Redução dos Fluxos de Caixa = 
X 3GDP1 + X 3GDP2 + X 3GDP3 + X 3GDP4 + X 3GDP5 + X 

3GDP6 

• Taxa de alavancagem de inovação para se manter 

à frente da concorrência. 

• Alianças estratégicas e tecnológicas para 

estabelecer P5idrões dirigidos ao mercado. 

• Foco contínuo em diferenciação - desenhando 

produtos difíceis de serem copiados; criação de 

pacotes exclusivos de serviços e produtos. 
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QUADRO 4.3 (continuação)- Grupos de variáveis, variáveis independentes e 

respectivas descrições 

Grupo Variável Descrição 
Independente 

X 3GDP4 • Desenhos e configurações de produtos dirigidos ao . ~ 

mercado. 

·------------------------------------------------------------------
X 3GDP5 

X 3GDP6 

X 3GCS1 

X 3GCS2 

X 3GCS3 

X 3GCS4 

• Migração de linha de produto planejado (e 

obsolescência do produto). 

• Maximização de sinergias através do portfólio de 

produto (como produtos com padrões de demanda 

contra-cíclicos mas requerimentos de recursos 

comuns). 

Ações de Marketing no Processo de 

Gerenciamento do Cadeia de Suprimentos, 

responsável pela Redução dos Fluxos de Caixa = 
X 3GCS1 + X 3GCS2 + X 3GCS3 + X 3GCS4 + X 3GCS5 

·Aumento dos custos de conexão aos distribuidores 

provendo serviço, incentivo e programas de lealdade. 

• Minimização de conflito com distribuidores; 

gerenciamento de competição cruzada e dentro dos 

canais de distribuição. 

• Desenho de processos de entrega de pedido 

difíceis de serem copiados. 

• Sistemas de entrega de pedido e de manufatura 

flexíveis dirigido pela demanda; integrar manufatura 

e Marketing usando baixo preço todo dia, não 

abordagens de precificação de altos-baixos. 
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QUADRO 4.3 (continuação)- Grupos de variáveis, variáveis independentes e 

respectivas descrições 

Grupo Variável 
Independente 

X 3GCS5 

~3GRC 

X 3GRC1 

X 3GRC2 

X 3GRC3 

X 3GRC4 

X 3GRC5 

X 3GRC6 

X 3GRC7 

X 3GRC8 

Descrição 

• Terceirização na entrega de demanda incerta; . ' 

suprimentos ínsource (como, inventário gerenciado 

pelo vendor). 

Ações de Marketing no Processo de 

Gerenciamento do Relacionamento dos Clientes, 

responsável pela Redução dos Fluxos de Caixa = 
X 3GRC1 + X 3GRC2 + X 3GRC3 + X 3GRC4 + X 3GRC6 + X 

3GRC7+ X 3GRC8 

• Retenção e lealdade do cliente versus programas 

de aquisição e atração; prôgramas de lealdade. ~-

• Aumento dos custos de conexão do cliente através 

de grande quantidade de produtos e serviços. 

• Excelência na entrega de intangíveis, atributos 

experienciados e serviços. 

• Alavancar ativos baseados no mercado (redes de 

valor). 

• Programas de educação/treinaménto de cliente. 

• Programas de leasíng. 

• Concessões de preço por contratos de entrega em 

longo prazo. 

• Vendas cruzadas de peças, consumíveis e serviços 

complementares. 
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Quanto às variáveis independentes, avaliou-se a existência ou não 

de ações nas empresas que demonstrassem o desempenho de cada uma 

. delas e respectivos indicadores, tendo. por base o roteiro de entrevistas do 

APÊNDICE "B". · .. 

Aqui se tem por suposto que, para uma empresa obter um 

desempenho de Marketing superior aos concorrentes, é necessário investir 

consistentemente ao longo do tempo geralmente. Não é possível obter tal 

desempenho em pouco tempo. Por isso, considerou-se que a empresa 

atualmente com melhor desempenho em Marketing em relação a seus 

concorrentes é aquela que iniciou seus investimentos em Marketing no 

passado (os cinco anos passados) e que os manteve consistentemente até os 

dias de hoje. Aó contrário, a empresa que hoje tem um desempenho inferior ou 

comparável em relação aos concorrentes, é aquela que não investiu 

suficientemente ou consistentemente (períodos com altos e baixos 

investimentos em Marketing). 

No roteiro de entrevista foram incluídos 43 das 44 variáveis do 

QUADRO 4.3. Duas delas, XzGRcz e o X3GRca- vendas cruzadas de peças, 

consumíveis e serviços complementares -; tem enunciados idênticos, mas 

são aplicadas a direcionadores de valor distintos; assim, só foi mantida uma 

delas. Ao final do roteiro, há seis questões e algumas perguntas (como cargo, 

departamento, tempo na empresa), no intuito çje avaliar a acurácia das 

informações fornecidas e descrever o perfil profissional dos respondentes. Para 

tanto, tais questões buscam identificar o grau de participação do respondente e 

o seu grau de conhecimento das informações referentes a cada processo 

central de negócio. 

Na FIGURA 4.1 há a representação resumida da forma de obtenção 

das variáveis. Nos quadros inferiores está a teoria que deu origem às variáveis 

e, logo acima, os instrumentos para capturá-las no "mundo real", representado 

pelo estudo dos casos de duas empresas. 
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Variáveis Variáveis 
Dependentes "Independentes 

(Y) (X) 

ECONOMÁTICA 
I 

ESTUDOS DE ..... REALIDADE 
CASO EMPÍRICA 

u u 
TEORIA ~ 

SEÇÃ03.2.3 
+ SRIVASTAVA 

SRIVASTAVA et a/. (1999) 

et aL (1999) 

FIGURA .4.1 - Embasamento teórico dos estudos de caso e formas de 

obtenção das variáveis 

Fonte: autora desta dissertação 
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, 
CAPITULO 5 

RESULTADOS DA PESQUISA 
, 

EMPIRICA 

Neste capítulo são apresentados os resultados de dois estudos de 

caso em empresas com situações distintas em termos de EVA: uma com 

resultado bem positivo e outra com resultado negativo, respectivamente 

chamadas de empresa Alfa e empresa Ômega. 

5.1 EMPRESA ALFA - RESULTADO POSITIVO EM TERMOS DE 

EVA 

Nesta seção, os resultados da empresa Alfa são expostos, 

desdobrados em: a) características da empresa e dos entrevistados; b) 

processo de gerenciamento do desenvolvimento de produtos e serviços da 

empresa Alfa; c) processo de gerenciamento da cadeia de suprimentos da 

empresa Alfa; d) processo de gerenciamento do· desenvolvimento 

relacionamento com clientes da empresa Alfa. 

5.1.1 Características da Empresa e dos Entrevistados 

A empresa Alfa, varejista, teve um resultado positivo em termos de 

EVA. Por outro lado, a variabilidade dos fluxos de caixa da empresa Alfa foi 

, maiior do que a apresentada pela empresa Ômega (numa razão entre as 

variabilidades da Alfa sobre a Omega da ordem de 3,2). Esta é uma rede de 
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lojas com distribuição nacional, vendendo produtos variados como brinquedos, 

CDs, acessórios para casa, roupas, biscoitos e doces e artigos de perfumaria. 

Seu mercado consumidor é principalmente de classes B e C. Sua marca é 

forte, já consolidado no mercado brasileiro. A concorrência enfrentada pela 

empresa Alfa é bem ampla: hipermercados, lojas de desconto, lojas de . , 

eletrodomésticos, farmácias, bombonieries. Não há um concorrente geral. Para 

cada categoria de produto, existem diversos concorrentes. O hipermercado 

Extra desenvolveu o Programa Mais de Fidelidade, mas ele ainda não é forte. 

Os demais concorrentes não têm programas de fidelidade. 

As entrevistas sobre a empresa Alfa foram conduzidas no Rio de 

Janeiro no dia 14/01/2002, uma com o Gerente de Marketing e Categoria de 

Produto e outra com o Superintendente de Logística, O Gerente de Marketing e 

Categoria de Produto trabalha na empresa há 20 anos e está nesta função há 

cinco anos. Foi feita também uma visita a um dos centros de distribuição, com 

o acompanhamento da Gerente de Atendimento, que trabalha na empresa há 

dois anos e nesta função faz um ano. 

Agora, nas sub-seções a seguir, estão descritas as ações de 

Marketing correspondentes a cada item do modelo de SRIVASTAVA et a/. 

(1999), como mencionado durante as entrevistas. Foram conservadas, ao 

máximo, as palavras utilizadas pelos entrevistados; quando elas não eram 

claras, foi inserida, entre parênteses, breve explicação da fala original. 

5.1.2 Processo de Gerenciamento do Desenvolvimento de 

Produtos e Serviços na Empresa Alfa 

X1GoP1 - Acelerar o tempo de ciclo para lançamento de novos 

serviços/produtos (a1 ). Não se aplica à empresa Alfa. 

x1GD~2 - Acelerar o desenvolvimento de produto/serviço, reduzir 

o tempo ao mercado do produto/serviços (a2). Este ítem não se aplica ao 

varejo, já que nele não se desenvolve novo produto. No caso de 
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desenvolvimento de serviços, não há um processo estruturado na empresa 

Alfa. 

x2GDP1 - Diferenciação do- prodúto/serviço para capacitar preços 

e margens mais altos (b1 ). Há cen_trais de atendimento em cada loja da 

empresa Alfa, que prestam esclarecimentos e permitem a troca de produtos. 

Há também nas lojas serviços diferenciados, como cafeterias, cabeleireiros, 

bancos, que buscam fornecer ao cliente melhores condições para realizar suas 

compras. Os compradores buscam tanto no mercado nacional quanto no 

mercado externo, produtos desejados pelos clientes e que tenham preços 

baixos. Com estas medidas é possível obter diferenciação e preços e margens 

maiores. 

x2GDP2 - Canibalizar produtos/serviços existentes por inovações 

de preço/margem mais altos (b2). Não se aplica à empresa Alfa. 

x2GOP3 - Desenhos simplificados para reduzir custos (b3). Na 

empresa Alfa existe um trabalho de avaliar cada processo a fim de reduzir 

custos. Uma ação é a busca incessante para que os fornecedores de roupas 

entreguem seus produtos já encabidados ou em caixas. Assim, elimina-se o 

processo interno de encabidamento de produtos. Existe também, junto à seção 

de inclusão do botão de segurança ·nas roupas e lingeries, um folheto indicativo 

de onde· deve ser colocado o botão, de forma a não danificar roupas e lingeries. 

X2GoP4 - Entradas de clientes para eliminar. características e 

custos desnecessários (b4)~ Na empresa Alfa não existe· um processo 

estruturado para receber as informações (inputs) dos clientes a fim de eliminar 

características e custos desnecessários dos serviços prestados. 

X2GDPS- Compartilhar desenhos modulares através dos produtos 

para reduzir custos: reutilizar desenhos (b5). Não foi mencionada nenhuma 

ação sendo realizada na empresa Alfa. 
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x2GDP6 - Adquirir/licenciar tecnologias (b6). Na empresa Alfa, o 
licenciamento de tecnologias é feito de forma regular, via contratação de 

consultorias e software para gerenciamento do estoque. 

X2GDP7 - Desenho para manufatura e montagem para reduzir 
. . ; 

custos e tempo (b7). Na empresa Alfa há Uma linha para encabidar as roupas 

e inserir o botão de segurança nas roupas e lingeries, otimizada em termos de 

custos e tempo, através da centralização deste processo nos centros de 

distribuição. 

X3GoP1· Taxa de alavancagem de inovação para se manter à frente 

da concorrência (c1). Na empresa Alfa é feita uma busca incessante de novos 

produtos de novos fornecedores, que possam entregar produtos bons a preços 

baixos. Atualmente há vários compradores na China para comprar produtos 

para todo o ano, inclusive o Natal de 2002. 
•. 

' x3GDP2 - Alianças estratégicas e tecnológicas para estabelecer 

padrões dirigidos ao mercado (c2). Toda vez que há necessidade são feitas 

alianças na empresa Alfa. Exemplos recentes estão na área de tecnologia, 

onde sempre se buscam parceiros para encontrar uma solução adequada e 

imediata para um problema da empresa. 

x3GDP3 • Foco contínuo em diferenciação - desenhando 

produtos/serviços difíceis de serem copiados; criação de pacotes 

exclusivos de serviços e produtos (c3). O Vale·Presente é um exemplo de 

diferenciação na empresa Alfa. Consiste na entrega de um vale de um certo valor, 

que pode ser presenteado a alguém, que poderá utilizá-lo para adquirir qualquer 

produto nas lojas até o valor correspondente ao vale. 

X3GoP4 - Desenhos e configurações de produtos dirigidos ao 

mercado (c4). Não se aplica à empresa Alfa. 

XJGDPs - . Migração de linha de produto planejada (e 

obsolescência do produto) (c5). Na empresa Alfa, a migração de linha de 

87 



produto é feita via Calendário Promocional, que permite a migração das ofertas 

de acordo com a época. Assim, existem a Promoção de Verão, o Festival de 

Inverno, o Festival da Mulher. 

x3GDP6 - Maximizar sinergias a~ravés do portfólio de produto 

(como produtos com padrões de demanda contra-cíclicos mas 

requerimentos de recursos comuns) (c6). Não se aplica à empresa Alfa. 

5.1.3 Processo de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos na 

Empresa Alfa 

Houve uma grande modificação do processo do gerenciamento da 

cadeia de suprimentos da empresa Alfa, melhorando vários dos itens aqui 

analisados. Tal modificação será aqui primeiro explanada em suas linhas 

mestras. 

Até três anos atrás, a operação logística da empresa Alfa era 

descentralizada. Os depósitos recebiam somente 20% do que era 

comercializado. 80% dos produtos eram entregues diretamente pelos 

fornecedores às lojas. Cada loja mantinha o seu estoque e toda a estrutura 

administrativa e operacional para recebimento dos produtos: área reservada 

para estoque, recebedores, conferentes, área administrativa, etc. A área de 

compras emitia um pedido para cada loja. O comprador tinha que ver a posição 

de cada item por loja. O custo logístico era alto num nível não suportável pelo 

varejo. Além disso, existia todo o transtorno próximo ao ponto de venda devido 

às diversas entregas necessárias. Eram 180 notas fiscais por dia por loja para 

serem administradas. Havia freqüentemente excesso de determinado item 

numa loja e falta em outra, causando um desbalanceamento de estoque e 

aumentando, ainda mais, o estoque necessário. 

Então estudou-se um novo modelo logístico. Foram avaliados: tipo 

de produto, localização e origem dos fornecedores, modelos logísticos 

existentes, roteirização para maximizar velocidade e custo, quantidade de 
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fornecedores, valor agregado, cubagem dos produtos, etc. Este estudo sugeriu 

criar três centros de distribuição: São Paulo, Rio de Janeiro e Recife; isto foi 

implementado. 

Desta forma, houve redução do espaço de estoque nas lojas, 
. . ~ 

diminuição do número de pessoas para administração do estoque, melhoria na 

qualidade dos funcionários, melhor controle dos produtos em quantidade e 

qualidade. Antes, com estoque na loja, era impossível fazer o controle da 

qualidade das roupas (costura, tamanho, composição das fibras, conformidade 

com as normas do INMETRO). Hoje há um laboratório que faz esse controle. 

Fora os produtos promocionais e sazonais, há uma reposição 

automática do estoque dos centros de distribuição pelo sistema kanban. 

Quanto aos produtos promocionais e sazonais, cada loja parametriza a 

quantidade a receber e é feito um "empurra" (ou seja, a loja recebe a 

quantidade parametrizada e deverá vender até acabar, sem reposição 

automática). Só os produtos com baixo valor agregado, de fornecedores que 

costumeiramente fazem a distribuição loja a loja (como refrigerantes e 

salgadinhos), são entregues diretamente às lojas. 

Em suma, tal modificação na empresa Alfa permitiu: X1acs3 -

Reduzir o tempo de ciclo de entrega do pedido de estoque (a5); x1GCS4-

Reduzir o tempo para volume (a6); x2GCS2 - Reduzir o capital de giro via 

métodos de justdn-time (b9). 

X1acs1 - Acelerar a adoção por canais e fabricantes de 

equipamento original (a3). Não se aplica à empresa Alfa. 

X1acs2- Acelerar a adoção de componentes e suprimentos (a4). 

Não se aplica à empresa Alfa. 

X2acs1 - Reengenharia do processo da cadeia de suprimento 

para minimizar custos (b8). Uma reengenharia foi realizada na empresa Alfa 

a) reduzindo-se a incidência de problemas com a qualidade das roupas (que 
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agora são supervisionadas e antes não eram); b) com o encabidamento e 

inserção do item de segurança em roupas e lingeries nos centros de 

distribuição (garantindo maior eficiência);c) com a redução da mão-de-obra 

administrativa pela adoção do modelo logístico atual. Foi também desenvolvida 

uma área que supervisiona a qualidade na separação e entrega da mercadoria 
< < ~ 

a cada loja (desta forma, é assegurada a entrega das mercadorias 

corretamente nas lojas); os caminhões são lacrados, evitando-se que haja 

retrabalho. 

x2GCS3 - Reduzir investimentos de capital através da 

tercéirização dos elementos de baixo valor agregado da cadeia de 

suprimento (b10). Na empresa Alfa todo o transporte de mercadorias dos 

centros de distribuição para as lojas é terceirizado. Isto permite uma redução 

dos investimentos de capital. Devido à sazonalidade existente nas lojas (em 

determinado período necessita-se de mais entregas em caminhões maiores), 

se fossem adquiridos os caminhões necessários para o ano todo, haveda 

desperdício pela necessidade de manter veículos grandes na alta temporada e 

veículos menores na baixa temporada. Terceirizando-se a entrega, há uma 

redução dos investimentos aí necessários. 

X2Gcs4 - Usar informação e previsão de mercado para reduzir 

custos e inventários e criar o uso da capacidade para produtos de alto 

valor (como gerenciamento de resultado/precificação dinâmica) (b11). Faz 

parte da atividade do comprador da empresa Alfa ter o conhecimento de 

mercado e saber a vida útil, nível de estoque do fabricante, nível ideal de 

estoque de cada produto e o momento para descontinuar um determinado 

produto; Por exemplo, a boneca "Emília" tem tido uma alta vendagem 

atualmente. Porém, uma outra linha de bonecas, "As Princesas", está entrando •. 

com força. O comprador é que deverá decidir, pelo conhecimento de mercado, 

se é o momento ou não de reduzir o estoque das bonecas "Emília" e em quanto 

deverá aumentar a compra de '~s Princesas". Outro exemplo de ação é a 

seguinte: foi feita uma campanha de mala-direta especial para lançamento dos 

produtos da Nivea Beauté (produtos de beleza) aos clientes com histórico de 

utilização de maquiagem no Programa de Fidelidade da empresa Alfa. Além 
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disso, foram colocadas demonstradoras, folhetos e materiais no ponto de 

venda. Todas estas ações conjuntamente favoreceram um giro de estoque 

mais rápido deste produto. 

X3Gcs1 - Aumentar os custos de conexão aos distribuidores . , 

provendo serviço, incentivo e programas de lealdade (c7). Não se aplica à 

empresa Alfa. 
I 

X3Gcs2 - Minimizar conflito com distribuidores; gerenciar 

competição cruzada e dentro dos canais de distribuição (c8). Não se aplica 

à empresa Alfa. 

x3GCS3 - Desenhar processos de entrega de pedido difíceis de 

serem copiados (c9). O modelo logístico adotado pela empresa Alfa não pode 

ser facilmente copiado, pois o estudo sobre ele levou dois anos para ser 

finalizado e depende de diversas variáveis, mutáveis de empresa Alfa empresa. 

X3GCS4 - Sistemas de entrega de pedido e de manufatura 

flexíveis dirigidos pela demanda; integrar manufatura e Marketing usando 

baixo preço todo dia e não abordagens de precificação de altos-baixos 

(c9). O modelo de abastecimento da empresa Alfa é um sistema de entrega de 

pedido dirigido pela demanda. Também há uma área de planejamento nos 

centros de distribuição, para encontrar oportunidades de redução de custos em 

cada micro-processo. 

x3GCS5 - Terceirizar entrega de demanda incerta; suprimentos 

insource (como inventário gerenciado pelo vendor) (c10). Na empresa Alfa, 

o serviço de embalagem de produtos para presente é terceirizado, pois a 

demanda é maior nas datas como Dia das Mães, Natal, Dia das Crianças; não 

é necessário mantê-/o durante todo o ano. 
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5.1.4 Processo de Gerenciamento do Relacionamento com o 

Cliente da Empresa Alfa 

X1GRc1 - Reduzir tempo para aceitação do mercado (a7). Na 

Pascoa foi feita a ação de antecipar as co.mpras de chocolate, utilizando-se a 

base de dados do Programa de Fidelidade da empresa Alfa. Sabendo que a 

maioria dos consumidores acaba realizando suas compras de chocolate na 

última semana que antecede a Pascoa, a empresa enviou uma mala direta com 

ofertas especiais para antecipação das compras aos clientes do Programa de 

Fidelidade com histórico de alto consumo de chocolate. Desta forma, foi 

possível melhorar o desempenho, evitando-se a falta de estoques e filas nos 

caixas. Outra ação que permitiu um aumento de volume de compras foi a 

inclusão de uma ilha no ponto de venda, simulando um coqueiro, para 

exposição do chocolate Prestígio. Esta ação simples alavancou o volume de 

vendas acima do normal. Outro exemplo foi o desenvolvimento de UfT!a 

estratégia de preço agressiva para a venda de panelas com posicionamento 

semi-premium. Houve uma redução do preço pela indústria e de margem pela 

empresa. Foi feita uma comunicação, que culminou na ampliação significativa 

das vendas. Os indicadores utilizados são: giro médio esperado do produto de 

mesma categoria e giro médio realizado do produto. 

x1GRC~ - Minimizar o .tempo de ciclo de desenvolvimento de 

solução para o cliente (aS). Não existe um processo estruturado de 

desenvolvimento de solução para o cliente na empresa Alfa. 

X2GR~1 - Manter margens altas com produtos de marca e serviço 

superior (b12). A estratégia da empresa Alfa é vender com baixo preço 

produtos de marca. Obtém-se margem maior por meio do mix de produtos com 

diferentes margens. Trabalha-se uma ampla gama de produtos, alguns com 

preços promocionais e outros com preços regulares; assim é composta uma 

margem média adequada. Os indicadores principais são: margem por 

categoria, margem por linha de produto e margem orçada. 
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X2GRc2 - Vendas cruzadas de peças, consumíveis e serviços 

complemen-tares (b13) e (c18). Na empresa Alfa, as vendas cruzadas são 

feitas via folhetos com diversos itens, despertando o interesse do cliente pelo 

item procurado e pelos demais produtos apresentados. Além disso, tem-se 

também a exposição da loja, onde sãO P<;>~tos juntos produtos de categorias 

diferentes com grande associação (por exemplo: cafeteira juntamente com pó 

de café, filtros e açúcar). O gerente da loja é que percebe o aumento da venda 

com tais ações de agrupamento de itens de diferentes categorias. Não existe 

um indicador para apontar se isso ncrementa ou não as vendas. 

X2GRCJ - Maximizar o valor do cliente (e receitas) através da 

montagem de soluções ao cliente (incluindo produtos e serviços 

competitivos) (b14). Cerca de um ano atrás, foi desenvolvido na empresa Alfa 

o serviço de embalagem de produtos para presente em datas chaves (Dia das 

Mães, Dia da Criança, Natal). Isto aumentou as vendas de papel de presente e 

a satisfação dos clientes. A ação da Páscoa de enviar ma/a-direta a clientes 

com alto consumo de chocolate também se encaixa neste item. O Vale

Presentes, já comentado, é uma solução para· o cliente que deseja presentear 

alguém. É semelhante ao Vale-CO. Há diversos valores de Vale-Presente e o 

presenteado pode escolher o presente dentro do limite do seu vale. 

X 2GRC4- Adquirir clientes; fazer crescer a base instalada (b15). O 

crescimento da base instalada dá-se através da expansão das lojas. Foram 

abertas seis novas lojas em 2000 e quatro em 2001. Outra estratégia é a 

atração de jovens, o que permite a renovação de público, . por meio do 

desenvolvimento da área de músicas (vendas de CDs). São feitas promoções 

específicas, com os clientes do Programa de Fidelidade de empresas parceiras 

para incrementar o número de clientes. Os indicadores para isto são a 

quantidade de clientes do Programa de Fidelidade e a quantidade de 

transações. 

x2GRC5 - Refinar a qualidade da base de cliente (re.duzir 

recebíveis e inventário); gerenciamento do cliente (b16). Na empresa Alfa, 

o refinamento é feito primeiramente pela localização das lojas (loja em 
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shopping center traz clientes com maior poder aquisitivo) e depois pelo mix de 

produtos (produtos de maior valor agregado podem atrair outro público). Os 

dois itens acima têm que estar casados: produto certo para o cliente certo. O 

Programa de Fidelidade da empresa Alfa também é um meio de obter clientes 

melhores. Entende-se que o cliente melhor é o cliente fiel. 
. r 

x2GRC6- Custos de lançamento de produtos mais baixo; custos 

de vendas e serviços menores (b17). Quanto a este item, as ações da 

empresa Alfa para obter custos de serviços menores são aquelas já 

comentadas de centralização dos estoques das lojas em três centros de 

distribuição. 

X3GRC1 - Retenção e lealdade do cliente versus programas de 

aquisição e atração; programas de lealdade (c11). Existe um Programa de 

Fidelidade de clientes na empresa Alfa, já bem consolidado e funcionando 

desde 1998, desenvolvido com mais duas empresas parceiras de segmentos 

diferentes. Ele já está presente no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, possuindo 2 milhões de clientes e 

1,5 milhão de prêmios concedidos. A compra média dos clientes do Programa 

de Fidelidade é bem maior do que a de clientes fora dele. Os cálculos são 

feitos mediante o número de transações, a média de transações de clientes e o 

tickef médio. 

X3GRC2 - Aumento dos custos de conexão do cliente através de 

grande quantidade de produtos e serviços (c12). Há vários serviços 

prestados que conectam o cliente à empresa Alfa: a) variedade (por exemplo, 

nas categorias bomboniere e higiene e beleza, existe uma gama sem igual de 

opções ao cliente); b) preço baixo, onde a venda de produtos de marca a 

preços baixos de forma permanente dá a segurança ao cliente de fazer sempre 

a melhor compra; c) experiência de compra agradável, pois a empresa Alfa 

fornece um ambiente bem iluminado, com fundo musical, ar-condicionado e 

várias prestadoras de serviço, anexas ao ponto de venda (lanchonete, 

cabeleireiros, etc); d) lugar conveniente, com lojas em shopping-center, em 

bairro e no centro. Isto é, o cliente pode comprar: nos shopping-centers 
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estacionando o carro num local seguro; nos bairros, perto de onde ele mora; no 

centro da cidade, próximo do trabalho. 

x3GRC3 - Excelência na entrega de intangíveis, atributos 

experienciados e serviços (c13). Na· empresa Alfa, isto depende da classe . ~ 

social. Para as classes A e B, não existe uma experiência de serviços superior. 

Porém, para clientes de classes mais báixas, a empresa fornece serviços 

experienciados, tais como as agradáveis instalações da loja, grande variedade 

de produtos, escadas rolantes. 

X3GRC4- Alavanca r ativos baseados no mercado (redes de valor) 

(c14). Na empresa Alfa é feita a alavancagem de ativos baseados no mercado 

por meio do Programa de Fidelidade, desenvolvido com mais duas outras 

empresas. São compartilhados dados de hábitos de consumo de clientes, 

conhecendo-os, desta forma, melhor e obtendo-se novos clientes das duas 

outras empresas, com malas-diretas específicas. Outro meio de alavancagem é 

via a empresa de crédito pessoal, localizada na loja, fornecendo ao cliente esta 

facilidade; esta é uma empresa coligada (100% da empresa Alfa). Existe 

também a empresa Alfa. com, que compartilha a marca Alfa. 

x3GRC5 - Programas de educação/treinamento de cliente (c15). 

Na empresa Alfa existe um serviço de educação do cliente com 

demonstradoras de beleza, que tiram dúvidas e o ajudam a selecionar os 

produtos mais adequados. Há também indicações para compra de brinquedos 

e roupas infantis por faixa etária, ensinando-se o cliente a escolher o presente 

indicado a uma criança ou adolescente. É mostrado também o placar dos CDs 

mais vendidos. Há ainda vendedores treinados para instruir o cliente sobre os 

telefones celulares. 

x3GRC6 - Programas de leasing (c16). Não se aplica à empresa 

Alfa. 

X3GRC7 - Concessões de preço por contratos de entrega de 

longo-prazo (c17). Não se aplica à empresa Alfa. 
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5.2 EMPRESA ÔMEGA- RESULTADO NEGATIVO EM TERMOS 

DE EVA 

Nesta seção, os resultaaos da empresa ômega são apresentados, 

desdobrados em: a) características da :empresa e dos entrevistados; b) 

processo de gerenciamento do desenvolvimento de produtos e serviços da 

empresa ômega; c) processo de gerenciamento da cadeia de suprimentos da 

empresa ômega; d) processo de gerenciamento do desenvolvimento 

relacionamento com clientes da empresa Ômega. 

5.2.1 Características da Empresa e dos Entrevistados 

A empresa Ômega experimentou um EVA acumulado nos últimops 

cinco anos negativo. No entanto, a variabilidade dos fluxos de caixa da 
..... 

empresa Omega foi menor do que a apresentada pela empresa Alfa (numa 

razão entre as variabilidades da Alfa sobre a Omega da ordem de 3,2). Esta 

orgnização é do ramo varejista, comercializando basicamente vestuário e 

acessórios. Sua marca é bem conhecida na região Sul do Brasil, mas ainda 

não é muito conhecida no restante do país. Está num processo de forte 

expansão no Brasil, especialmente em shopping-centers, após ter sido 

adquirida por um grupo norte-americano. Seu mercado-alvo é das classes B e 

C. Vende produtos para diversas faixas etárias e homens, mulheres e crianças. 

Seus principais concorrentes são a C&A, Lojas Riachuelo e as boutiques de 

roupa. A C&A alterou o mix mercadológico, começando pelo produto e depois 

alterou a propaganda; éconsiderada uma concorrente de respeito e também 

está começando a desenvolver os processos de Customer Relationship 

Management (CRM). A Líder do Rio de Janeiro não é tão competente; alterou 

primeiro a propaganda, mas sem alterar o produto; assim, ela não teve 

consistência. A Riachuelo anunciou moda, mas não alterou o ponto de venda. 

Foi entrevistado o Diretor Comercial, ·responsável pelos três 

processos de negócio: GDP, GCS e GRC. Ele está na empresa Ômega e neste 
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cargo há um ano e um mês. As entrevistas foram realizadas em Curitiba e 

Porto Alegre, respectivamente nos dias 19 e 31/10/01. 

Para a empresa ômega o resultado foi negativo em termos de EVA. 

As ações de Marketing correspondentes ao modelo teórico de SRIVASTAVA et 
. . , 

a/. (1999). desta empresa são apresentadas a seguir. 

5.2.2 Processo de Gerenciamento do Desenvolvimento de 

Produtos e Serviços da Empresa Ômega 

X1GoP1 - Acelerar o tempo de ciclo para lançamento de novos 

serviços/produtc;>s (a1 ). Não se aplica à empresa ômega. 

X1GoP2 - Acelerar o desenvolvimento de produto/serviço, reduzir 

o tempo ao mercado do produto/serviços (a2). Na empresa Ômega, as 

ações para a aceleração do desenvolvimento de produto e para redução do 

tempo ao mercado são várias. Primeiro, tem-se a integração com os 

fornecedores, procurando-se que eles façam o trademarketing (ou seja, cuidem 

da apresentação e venda dos produtos no ponto de venda), o collaborative 

forecast planning (por meio dele, faz-se a previsão da demanda, estipula-se a 

margem e o giro de cada produto juntamente com o fornecedor), trabalhem 

com automatic replenishment (abastecimento automático), propiciando o cross

docking (entregar a mercadoria pronta para ser vendida). Segundo, depura-se 

a base de fornecedores, ou seja, a cada ano um percentual inferior é 

descartado e novos fornecedores são repostos. Terceiro, busca-se a 

concentração (ganho de representatividade da empresa Ômega com cada 

fornecedor) para se ter um grau de importância maior para seus fornecedores. 

Desta forma, é possível fazer com que os fornecedores participem do processo 

de desenvolvimento de produtos e entreguem produtos prontos para vender, 

reduzindo-se, assim, o tempo com manipulação, separação e etiquetagem de 

produtos. Os indicadores são o percentual de produtos recebidos prontos, o 

percentual de entregas no prazo acordado, o time-to-market (período entre a 
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data do pedido e a data de colocação na loja) e a redução do handling 

(manuseio do produto) por linha de produto. 

x2GDP1 - Diferenciação do produto/serviços para capacitar 

preços e margens mais altos (b1 ). Na empresa ômega há ações em três 
. . ~ 

direções. Primeiro, em relação aos fornecedores, faz-se a depuração deles, 

concentração em poucos fornecedores bons e busca de novos fornecedores 

(dos concorrentes, que tenham bom preço e alto nível de inovação), integração 

com fornecedores através da tecnologia. Segundo, tem-se o lançamento de 

moda (ou seja, detecção de tendência, lançamento de novos produtos em 

ciclos cada vez mais curtos). Terceiro, há o lançamento de marcas próprias. Os 

indicadores de desempenho para este item são: percentual de marcas próprias, 

mark-up e mark-down (nível de desconto). Para este último indicador, há três 

momentos de se colocar o produto na exposição: o primeiro momento, trilha 

parede, é o local de destaque; o segundo momento é o meio da seção; o 

terceiro momento, a ponta de estoque. A cada mudança de local exposto, o 

produto recebe um desconto maior. O nível de desconto é a média dos 

descontos daquele produto. Assim, através do nível de desconto percebe-se o 

maior ou menor desconto oferecido ao cliente. Quanto maior a aceitação do 

cliente, menor é o desconto e maior é a margem de lucro obtida pela empresa 

ômega. 

x2GDP2 - Canibalizar produtos/serviços existentes por inovações 

de preço/margem mais altos (b2). A canibalização de produtos existentes é 

realizada com freqüência na empresa Ômega. Por exemplo, há duas marcas 

diferentes para estilos de vida diferentes concorrentes entre si. Tais marcas 

têm margens diferentes e a combinação da venda de ambas busca a 

maximização da margem. Mas não há indicador de desempenho 

correspondente. 

X2a0 p3 - Desenhos simplificados para reduzir custos (b3). A esse 

respeito, na empresa ômega, as principais ações estão ligadas ao fornecedor: 

a) integração maior com ele, onde o próprio fornecedor busca. e encontra 

oportunidades para a diminuição de custos; b) concentração de fornecedores, 
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permitindo maior volume de compra; c) atuação direta na cadeia de 

fornecimento; por exemplo, o fornecedor pode ter dificuldade em comprar 

matéria-prima da Ou Pont, enquanto que o acordo direto da empresa ómega 

com a Ou Pont possibilita esta compra com custos menores). O indicador de 

desempenho deste item é a quantidade df!3 ,modelos por faixa de preços (por 

exemplo, preços de calça jeans de R$ 25, 90, R$ 29,90 e outras faixas de 

preço). Verifica-se a quantidade de faixas de preços diferentes por produto e 

busca-se minimizar a quantidade de produtos por faixa de preço. 

X2GDP4 - Entradas de clientes para eliminar características e 

custos desnecessários (b4). Este item não se aplica à empresa Ómega. Isto 

porque são desenvolvidos mais de 20.000 produtos por ano, com tendências 

diferentes, que não vão se repetir. Sabe-se pelos indicadores que determinado 

item não tem boa saída. Esta informação, porém, é totalmente irrelevante para 

a coleção seguinte (por exemplo, a calça jeans para · adolescente 

desbalanceada não voltará mais). O indicador de desempenho é a devolução 

de mercadorias f!O Serviço de Atendimento ao Consumidor. 

x2GDP5- Compartilhar desenhos modulares através dos produtos 

para reduzir custos: reutilizar desenhos (b5). Não se aplica à empresa 

Ómega. 

X2GoPs - Adquirir/licenciar tecnologias (b6). Faz-se licenciamento 

de marcas.na empresa Ómega: Oisney, Barbie, etc. Mas não há indicador de 

desempenho para verificação do retorno. -

X2GoP7 - Desenho para manufatura e montagem para reduzir 

custos e tempo (b7). Na empresa Ómega são feitas reuniões formais com os 

fornecedores para discutir tendências e oportunidades. Uma das ações foi a 

seguinte: antes o fornecedor colocava as roupas em plásticos e depois em 

caixas. Então, a empresa Ómega retirava as roupas das caixas, dos plásticos, 

as encabidava e as enviava para as lojas. Com a mudança do processo e o 

próprio fornecedor realizando o encabidamento das roupas, foram eliminadas 
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etapas desnecessárias, reduzindo-se tempo e custo. Quanto a indicador de 

desempenho, não é relevante; o importante é a rapidez na implementação. 

X3GDP1 - Taxa de alavancagerri de inovação para se manter à 

frente da concorrência (c1). A ação é o próprio Processo de Desenvolvimento 
. . , 

de Produtos, que se dá da seguinte forma na empresa Ômega. Primeiro, faz-se 

a identificação de tendências de moda. Em seguida ocorre o planejamento da 

coleção. Depois, planeja-se o sortimento, conforme variáveis como tipo de 

produto, clima da loja, perfil do cliente da loja e tamanho da loja. Após, realiza

se a encomenda aos fornecedores. Com a linha montada, são realizadas as 

line reviews, isto é, avaliações do composto mercadológico por um comitê 

interno. Após o lançamento da linha, realiza-se a ãuditoria, onde é verificado o 

atingimento ou não das metas de venda e realizada a avaliação global da 

coleção. Por último, é elaborado um documento com a descrição das lições 

aprendidas. 

x3GDP2 - Alianças estratégicas e tecnológicas para estabelecer 

padrões dirigidos ao mercado (c2). Há dois exemplos de ações na empresa 

Ômega. Uma foi a aliança firmada com provedores de Internet para que eles 

desenvolvam o site da empresa Ômega. A outra envolveu a negociação com a 

Johnson & Johnson para expor os produtos dela nas lojas da empresa ômega. 

X3GoP3 - Foco contínuo em diferenciação - desenhando 

produtos/serviços difíceis de serem copiados; criação de pacotes 

exclusivos de serviços e produtos (c3).- O foco contínuo em diferenciação é 

a . própria estratégia adotada pela empresa Ômega; entendida como a 

estratégia definida por Michael Porter - fazer tudo de forma consistente, 

sendo possível o concorrente imitar ações individuais, mas não o conjunto 

delas. Além disso, as empresas concorrentes também não têm como obter com 

facilidade o poder financeiro da empresa ômega. 

X3GoP4 - Desenhos e configurações de produtos dirigidos ao 

mercado (c4). Não se aplica à empresa Ômega. 
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x3GDP5 - Migração de linha de produto planejada (e 

obsolescência do produto) (c5). Há um calendário de transição na empresa 

Ômega. De março a agosto, por exemplo, é a coleção Outono/Inverno; de 

setembro a fevereiro entra a coleção PrimaveraNerão. Além disso, existe o 

calendário promocional, que muda a cada quatro ou cinco semanas. Desta . ~ 

forma, as linhas de produtos são rapidamente migradas. 

X3GDPs - Maximizar sinergias através do portfólio de produto 

(como produtos com padrões de demanda contra-cíclicos mas 

requerimentos de recursos comuns) (c6). Nos picos de vendas (Natal, Dias 

da Mães, etc), como a demanda e a movimentação na loja são certas, são 

desenvolvidas ações na empresa ômega para disputar o share of pocket, ou 

seja, fazer com que o cliente gaste o máximo possível nas lojas. Existem os 

vales (entre os picos de venda); neste caso são feitas promoções (criação de 

mercado) de acessórios, surf wear, etc. 

5.2.3 Processo de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos da 

Empresa Ômega 

X1Gcs1 - Acelerar a adoção por canais e fabricantes de 

equipamento original (a3). Não se aplica à empresa ômega. 

X 1Gcs2 - Aceleração. a adoção de componentes e suprimentos 

(a4). Não se aplica à empresa ômega. 

x1GCS3 - Redução do tempo de ciclo de entrega do pedido de 

estoque (aS). Para reduzir o tempo de ciclo de entrega do pedido na empresa 

ômega, é dado um tratamento diferenciado a cada tipo de produto. Os 

produtos básicos, aqueles que independem de moda (como calça jeans, cueca 

branca, lingerie tradicional, calça pólo) são tratados pelo processo de inventário 

perpétuo. A empresa, juntamente com o fornecedor, determina qual é o 

estoque ideal para cada loja. Após tal definição e entrega da primeira remessa 

(via EDI ou Internet), o fornecedor sabe como está a venda daquele produto 
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diariamente em cada uma das lojas. O fornecedor mesmo repõe 

automaticamente a quantidade vendida ao centro de distribuição da empresa 

via cross docking (isto é, a mercadoria já chega pronta para ser colocada na 

loja). Diferentemente dos produtos básicos,· um outro tratamento é dado para 

os produtos table - expostos numa ;nesa colocada na loja, de alto valor . ; 

agregado, de boa qualidade e marca, com preços bem competitivos, com 

grande volume negociado junto aos fornecedores. Estes produtos devem girar 

em duas semanas. Depois deste período, eles saem da table e são dados 

descontos para que, em menos de um mês, não haja mais estoque. Cada tipo 

de mercadoria tem um processo diferente, porque tem um custo totalmente 

diferenciado. Desta forma, consegue-se um alto giro de inventário. 

x1GCS4 - Redução do tempo para volume (a6). Este item é 

importante na empresa Ômega quando se detecta venda excepcional de um 

determinado produto, como uma moda que decola. Nesta situação, é 

importante a redução do tempo para volume, que só é possível obter por meio 

de uma ótima integração com os fornecedores. É um processo que está ainda 

sendo delineado. 

X2Gcs1 - Reengenharia do processo da cadeia de suprimento 

para minimizar custos (b8). Na empresa Ômega, as ações para este item são 

aquelas explanadas no item X1GoP2. (Gerenciamento do Desenvolvimento de 

Produtos). 

X2Gcs2- Redução do capital de giro através de métodos de just

in-time (b9). Para determinados produtos, como já mencionado para os 

produtos básicos, o abastecimento é feito via reposição automática pelo 

fornecedor. Isto, reduz o capital de giro na empresa ômega. 

X2Gcs3 - Reduzir investimentos de capital através da 

terceirização dos elementos de baixo valor agregado da cadeia de 

suprimento (b1 0). Não se aplica à empresa Ômega. 
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X2Gcs4 - Usar informação e previsão de mercadQ para reduzir 

custos e inventários e criar o uso da capacidade para produtos de alto 

valor (como gerenciamento de resultado/precificação dinâmica) (b11 ). Não 

foi mencionada nenhuma ação realizada pela empresa ômega. 

. ... 

X3Gcs1 - Aumentar os custos de conexão aos distribuidores 

provendo serviço, incentivo e programas de lealdade (c7). Não se aplica à 

empresa Ômega. 

x3GCS:i- - Minimizar conflitos com distribuidores; gerenciar 

competição cruzada e dentro dos canais de distribuição (c8). Não se aplica 

à empresa Ômega. 

x3GCS3 - Desenhar processos de entrega de pedido difíceis de 

serem copiados. A estratégia de concentração de fornecedores da empresa 

ómega é um meio para se obter processos difíceis de serem copiados pefos 

concorrentes. 

X 3Gcs4- Sistemas de entrega de pedido e de manufatura flexíveis 

dirigidos pela demanda; integrar manufatura e Marketing usando baixo 

preço todo dia e não abordagens de precificação de altos-baixos (c9). 

Para este item, a empresa ómega busca a melhoria contínua em processos. O 

exemplo, já citado, é a ação de tratamento diferenciado na reposição e venda 

de cada tipo de produto (produtos básicos e table). 

x3GCS5 - Terceirizar entrega de demanda incerta;· suprimentos 

insource (como inventário gerenciado pelo vendor) (c10). Não se aplica à 

empresa ômega. 
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5.2.4 Processo de Gerenciamento do Relacionamento com o 

Cliente na Empresa ômega 

Vale explanar a visão da empresa Ômega sobre o Processo de 

Relacionamento com o Cliente antes de COIJlentar as ações para cada um de 

seus itens. Tal processo é o lado deficiente da empresa. Ela tem cartões 

próprios, mas utiliza pouco as informações capturadas a partir deles. Ampliou o 

número de lojas em mais de 100% em dois anos, numa agressiva expansão. 

Agora pretende-se melhorar a produtividade. Em relação às ações atuais, 

busca-se o desenvolvimento do composto mercadológico oferecido e o foco 

ainda não é fidelização- dos clientes. Quando já tiver passado por dois ciclos do 

processo de Plan, Do, Check and Act (PDCA) do atual composto, aí sim será 

investido em Customer Relationship Management (CRM); não se tem recurso 

para mudar tudo. Hoje, o importante é o conhecimento da marca e o 

fortalecimento nos mercados novos. A estratégia atual é conquistar nov9s 

clientes. Mesmo nos mercados mais maduros, não são realizadas ações de 

fidelização, de modo a sobrar recursos para os novos mercados. 

X1GRc1 - Reduzir tempo para aceitação do mercado (a7). Os 

clientes da empresa Ômega recebem informativos dos lançamentos de moda. 

Os indicadores considerados são a quantidade de correspondências 

devolvidas, mortalidade de cartões (dois anos sem uso) e o grau de utilização 

do limite de crédito. 

x1GRC2 - Minimizar o tempo de ciclo. de desenvolvimento de 

solução para o cliente (aS). Não é o foco da empresa ômega. 

X2GRc1 - Manter margens altas com produtos de marca e serviço 

superior (b12). Não é o foco da empresa Ómega. 

X2GRc2 - Vendas cruzadas de peças, consumíveis e serviços 

complementares (b13) e (c18). Para obter vendas cruzadas, a empresa 

ômega usa merchandising. Há materiais de padronização de merchandising, 

distribuídos a todas as lojas. Periodicamente modifica-se a exposição de das 
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lojas de forma padronizada. O indicador adotado pela empresa Ômega é a 

quantidade de sacolas que sai da loja versus a quantidade que sai da 

concorrência. 

X2GRCJ - Maximizar o valor do cliente (e receitas) através da 
. . ; 

montagem de soluções ao cliente (incluindo produtos e serviços 

competitivos) (b14). Para maximizar o valor do cliente, a empresa ômega faz 

ajustes de roupas em 24 horas e resolve suas reclamações em 24 horas. 

Outro item importante na agregação de valor ao cliente é o sortimento de 

roupas. A empresa Ômega oferece produtos para diversos estilos de vida e 

várias ocasiões (desde um terno até a roupa de praia). Como indicador de 

desempenho desse item, tem-se o encantômetro (equipamento de pesquisa), 

que fica na porta da loja e é acionado pelo cliente com a opção correspondente 

ao seu nível de satisfação. 

X 2GRC4 - Adquirir clientes; fazer crescer a base instalada (b15). 

Para aquisição de Clientes, a empresa Ômega realiza ações de captação para 

o seu cartão nos shopping-centers, lojas externas, comerciais, inclusive antes 

de instalar uma loja num local. Os indicadores de desempenho são as 

quantidades de cartões totais e ativos. 

x2GRC5 - Refinar a qualidade da base de cliente (reduzir 

recebíveis e inventário); gerenciamento do cliente (b16). Na empresa 

Ômega, o refinamento da qualidade da base de clientes dá-se por meio de dois 

indicadores: a) credit score, que é a pontuação do -cliente quanto à 

inadimplência na praça, utilizado no momento da captação de cliente para o 

cartão; b) behavior score, que é o comportamento de pagamento e compras, 

utilizado para ampliação do limite de crédito. Quando se verifica a necessidade 

de um maior refinamento, utilizam-se critérios mais rigorosos para adoção dos 

limites de corte destes dois indicadores. Outros indicadores para mensurar a 

qualidade dos clientes são o percentual de inadimplentes, a quantidade de 

clientes ativos e o ticket médio. 
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X2GRC6 - Custos de lançamento de produtos mais baixo; custos 

de vendas e serviços menores (b17). Este é o Kaizen (técnica japonesa de 

melhoria contínua de processos) da empresa Ómega, com a melhoria contínua 

no lançamento de produtos a preços cada· vez menores. Há um gerente de 

processos que só se dedica a encontrar oportunidades para melhoria de . , 

processos e redução de custos. Uma ação realizada foi no processo de 

recebimento de mercadorias, reduzindo-se o tempo para tanto necessário nas 

lojas. 

_ X3GRC1 - Retenção e lealdade do cliente versus programas de 

aquisição e atração; programas de lealdade (c11). Como já mencionado no 

parágrafo inicial do processo de GRC da empresa Ómega, este item não é o 

foco dela no presente. 

X3GRC2 - Aumento dos custos de conexão do cliente por 

intermédio de grande quantidade de produtos e serviços (c12). Para 

aumentar os custos de conexão dos clientes, há na empresa Ómega as 

seguintes medidas: crediário único (o cliente já sai com o cartão e camê na 

mão); exposição de grande variedade de mercadorias; conveniência da 

localização e horário das lojas (lojas em shopping-centers, abertas das 1 O às 

22 horas de segunda-feira a domingo e com estacionamento). 

X 3GRc3 - Excelência na entrega de intangíveis, atributos 

experienciados e serviços (c13). Para obter excelência na entrega de 

intangíveis, a empresa investe 137 horas/homem por ano em treinamento para 

que as atendentes encantem o cliente. São contratados somente aqueles com 

o dom de servir para trabalhar na linha de frente (atendentes e caixa). 

X 3GRc4 - Alavancar ativos baseados no mercado (redes de valor) 

(c14). Não foi mencionada nenhuma ação realizada pela empresa Ómega. 

x3GRC5 - Programas de educação/treinamento de cliente (c15). 

Não se investe em treinamento de clientes na empresa ómega, só de 

funcionários, em que estes dão suporte àqueles. 
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X3GRcs - Programas de leasing (c16). Não se aplica à empresa 

Ómega. 

X3GRC7 - Concessões de preço por contratos de entrega de 

longo-prazo (c17). Não se aplica à empresa Ómega. 
. ; 

Terminando a exposição dos resultados, agora cabe articular as 

considerações finais, o que se encontra no capítulo a seguir. 
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, 
CAPITULO 6 

CONCLUSÕES 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Num esforço de síntese dos dados emp1ncos reunidos, as 

quantificações tentativas das ações de Marketing das empresas Alfa e ômega 

encontram-se nas TABELAS 6.1 e 6.2, respectivamente. A empresa Alfa, com 

EVA acumulado nos cinco anos positivo (Y1), teve a quantidade total de açõ~s 

bem superior à empresa Ômega, com EVA acumulado negativo no período. A 

empresa Alfa teve um total de 56 ações de Marketing, enquanto que a empresa 

Ômega revelou 40 ações. A TABELA 6.3 mostra esses resultados na 

comparação das duas empresas. Dos itens questionados, alguns não eram 

aplicáveis ao setor de comércio (a que pertencem as duás empresas), estando 

referidas nessa TABELA como N/A (não se aplica). Não foi deduzida a 

quantidade de ações da concorrência em ambos os casos porque, para a 

empresa Alfa, não foi possível identificar um concorrente geral; há diversos 

concorrentes em cada uma das categqrias de produto. _Para conservar a 

mesma base e, assim, ser possível a comparação entre as empresas, também 

não se fez a dedução das ações destacáveis dos concorrentes da empresa 

ômega. Além disso, as quantidades de itens não-aplicáveis (N/A) das duas 

empresas equivalem-se. Na empresa Alfa, foram encontrados 11 itens não 

aplicáveis, sendo eles 12 na empresa Ômega. 
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TABELA 6.1 -Quantificação tentativa das ações de Marketing da empresa Alfa 

Norteadorde 
Valor ao 
Acionista 

Aceleração 

dos Fluxos 

de Caixa 

Desenvolvimento 

dos Fluxos 

de Caixa 

Redução da 

Variabilidade 

dos Fluxos 

de Caixa 

GDP 

Indicador~ Qtde 

XzGDP1 

XzGDP2 

XzGDP3 

X2GDP4 

XzGoPs 

X2GDP6 

XzGDP? 

N/A 

N/A 

o 

2 

N/ A 

2 

o 
o 
1 

1 

GCS 

Indicador! Qtde 

X1GCS2 

X1GCS3 

X1GCS4 

XzGCS1 

XzGcsz 

XzGcs3 

X2GCS4 

N/ A 

2 

2 

4 

2 

4 

1 

2 

GRC 

Indicador I Qtde 

X1GRC1 

X1GRC2 

XzGRC1 

XzGRC2 

X2GRC3 

X2GRC4 

XzGRC5 

X2GRC6 

3 

o 

3 

1 

2 

3 

3 

3· 

1 

Subtotal 

7 

-------------------------------------------------------------
XzGoP 6 XzGcs 9 X2GRC 13 28 

X3GDP1 1 X3GCS1 N/A X3GRC1 1 

X3GDP2 1 X3GCS2 N/ A X3GRC2 4 

X3GDP3 1 X3GCS3 1 X3GRC3 1 

X3GDP4 N/ A X3GCS4 2 X3GRC4 2 

X3GDP5 1 X3GCS5 1 X3GRC5 3 

X3GDP6 N/ A X3GRC6 N/A 

X3GRC7 N/ A 

X3GRC8 2 
--~----------------------------------------------------------

X3GDP 4 X3GCS 4 X3GRC 13 21 

---------------------------------------------.-------------------------------
Total 10 17 29 56 

Fonte: elaboração própria 
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TABELA 6.2- Quantificação tentativa das ações de Marketing da empresa Alfa 

Norteadorde 
Valor ao 
Acionista 

Aceleração 

dos Fluxos 

de Caixa 

Desenvolvimento 

dos Fluxos 

de Caixa 

Redução da 

Variabilidade 

dos Fluxos 

de Caixa 

GDP 

Indicador I Qtde 

X1GDP2 

X1GoP 

X2GDP1 

X2GDP2 

X2GDP3 

X2GDP4 

X2GDP5 

X2GDP6 

X2GDP7 

N/A 

3 

3 

3 

1 

3 

N/ A 

N/ A 

1 

1 

GCS 

Indicador! Qtde 

X1GCS2 

X1GCS3 

X1GCS4 

X2GCS1 

X2GCS2 

X2GCS3 

X2GCS4 

N/ A 

1 

o 
1 

3 

1 

N/ A 

o 

GRC 

Indicador I Qtde 

X2GRC1 

X2GRC2 

X2GRC3 

X2GRC4 

X2GRC5 

X2GRC6 

1 

o 

1 

o 
1 

2 

1 

2 

1 

Subtotal 

5 

-

~----------------------------------------------------------------------------------------

XzGoP 9 XzGcs 4 XzGRC 7 20 

X3GDP1 1 X3GCS1 N/A X3GRC1 o 

X3GDP2 2 X3GCS2 N/A X3GRC2 3 

X3GDP3 1 X3GCS3 1 X3GRC3 1 

X3GDP4 N/ A X3GCS4 1 X3GRC4 o 

X3GDP5 1 X3GCS5- N/A X3GRC5. o 

X3GDP6 2 X3GRC6 N/ A 

X3GRC7 N/ A 

X3GRC8 2 
------------------------------------------------------------

. ________________ ~_;i9PP _____ ] ______ ~_;i99§ __ ___ -~ ----- ~_;iQ~Ç----- ?_----- _1~----

Total 19 7 14 40 

Fonte: elaboração própria 
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111 
TABElA 6.3 - Comparação tentativa entre as quantidades de ações de Marketing das empresas Alfa e Beta 

GDP GCS GRC Total 
Norteador de Valor 

ao Acionista Indicador 
Empresa 

Indicador 
Empresa Indicador 

Empresa Empresa 

Alfa lômega Alfa lômega Alfa lômega Alfa I ômega I 
X1GDP1 N/A N/A X1GCS1 N/A N/A X1GRCl 3 1 

Aceleração X1GDP2 N/A 3 X1GCS2 N/A N/A x1GRC2 o o 
dos Fluxos X1Gcs3 2 1 
de Caixa X1Gcs4 2 O 

_________ -~'!~!q~a_l _______ ~JCJQE' _______ _ Q ______ _;3_ _______ ~19_c_s ________ 't ______ _ 1 ________ ~JCJ!3Ç _______ ~- ______ ! ________ ? _________ ? ____ _ 

Desenvolvimento 

dos Fluxos 
de Caixa 

X2GoP1 2 3 x2Gcs1 2 3 x2GRc1 1 o 
x2GoP2 N/ A 1 x2Gcs2 4 1 x2GRc2 · 2 1 

X2GDP3 

X2GDP4 

X2GDP5 

X2GDP6 

X2GDP7 

2 
o 
o 
1 
1 

3 
N/A 
N/A 

1 
1 

1 
2 

N/ A 
o 

X2GRC3 

X2GRC4 

X2GRC5 

X2GRC6 

3 
3 
3 
1 

2 
1 
2 
1 

Subtotal X2GDP 6 9 x2GCS 9 4 x2GRC 13 7 28 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------~---~----------------

Redução da 
Variabilidade 

dos 
Fluxos de Caixa 

X3GDP1 1 1 x3Gcs1 N/A N/A x3GRc1 1 o 
x3GDP2 1 2 x3Gcs2 N/A N/A x3GRc2 4 3 
x3GDP3 1 1 x3Gcs3 1 1 x3GRc3 1 1 
x3GDP4 N/A N/A x3Gcs4 2 1 x3GRc4 2 o 
x3GoPs 1 1 x3Gcss 1 N/A x3GRcs 3 o 

NlA 2 X3GRC6 

X3GRC7 

X3GRC8 

N/ A 
N/ A 

2 

N/A 
N/A 

2 
Subtotal X3GDP 4 7 x3GCS 4 2 x3GRC 13 6 21 15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total 10 19 17 7 29 14 56 40 

Fonte: elaboração própria 



Sintetizados os dados empíricos sobre as empresas Alfa e ômega, 

agora cabe abordar as proposições formuladas. A primeira delas está 

enunciada a seguir. 

P1) Há meios para se avaliar :objetivamente nas empresas o 

desempenho nos indicadores de Marketing do modelo de 

SRIVASTAVA et a/. (1999). 

A respeito da "P1 ", parece haver, sim, meios de se avaliar nas 

empresas o desempenho nos indicadores de Marketing. Foi possível identificar 

as _ações de Marketing das empresas Alfa e Ômega (seções 5.1 e 5,2). 

Também é possível elaborar, utilizando-se de criatividade, indicadores de 

desempenho de fácil implementação, que ilustram o melhor ou pior 

desempenho de uma ação de Marketing (como a contagem de sacolas da 

empresa e da concorrência para saber o desempenho em vendas cruzadas). 

Há, porém, outras ações que são difíceis de serem mensuradas, tais como a 

redução do tempo para aceitação pelo mercado. Afinal, qual é o parâmetro que 

pode ser utilizado para medir a redução ou não no tempo de aceitação pelo 

mercado numa empresa varejista? De qualquer modo, em suma, os indícios 

colhidos sugerem que: P1) há meios para se avaliar objetivamente nas 

empresas o desempenho nos indicadores de Marketing do modelo de 

SRIVASTAVA et a/. (1999). Posto isto, é o momento de contemplar a segunda 

proposição, a seguir formulada. 

P2) Existem outros fatores relevantes, além daqueles apresentados 

pelo modelo de SRIVASTAVA et a/. (1999), que explicam o melhor 

(ou pior) desenvolvimento da geração de valor ao acionista. 

Acerca da "P2", foi comentado no final da entrevista com a empresa 

Ômega que o lucro operacional do exercício de 2000 fora positivo; 

contrariamente ao seu lucro líquido que teve um resultado negativo. Isto 

ocorreu em virtude da restituição à empresa-matriz da quantia investida por ela 

na empresa Ômega. Logo, este é um indício de que devem: P2) existir outros 
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fatores relevantes, além daqueles do modelo de SRIVASTAVA et al.(1999) 

que explicam o melhor (ou pior) desenvolvimento da geração de valor ao 

acionista. 

Discutidas as proposições . acima, neste passo insta abordar as . ; 

questões específicas formuladas. A primeira delas tem o enunciado a seguir. 

Q1- Há uma associação /ligação entre Desempenho nos Indicadores 

de Marketing de Aceleração e Desenvolvimento dos Fluxos de 

Caixa ! o Aumento de Valor ao Acionista? 

A TABELA 6.3 mostra indícios de que essa primeira questão é 

verdadeira. A empresa Alfa, que tinha um valor ao acionista maior do que a 

empresa Ômega, teve a quantidade de ações de Marketing de aceleração e 

desenvolvimento dos fluxos de caixa superior à quantidade da empresa Ômega 

(35 contra 25 ações). Por conseguinte, pode-se especular que: Q1) Há uma 

associação I ligação entre Desempenho nos Indicadores de Marketing de 

Aceleração e Desenvolvimento dos Fluxos de Caixa! o Aumento de Valor 

ao Acionista. Posto isto, é a ocasião de cuidar da segunda questão, a seguir 

formulada. 

Q2- Há uma associação/ligação entre Desempenho nos Indicadores 

de Marketing da Redução çla Variabilidade dos Fluxos de Caixa 

! o .Aumento de Valor ao Acionis_ta? 

Não aparecem indícios confirmando a segunda questão específica. 

De um lado, como mostrado nas seções 5.1.1 e 5.2.1, a variabilidade dos 

fluxos de caixa da empresa Alfa é bem maior do que a da empresa Omega 

(numa razão entre as variabilidades da Alfa sobre a Omega da ordem de 3,2). 

Do outro lado, tem-se que a empresa Alfa desenvolveu mais ações para 

minimizar a variabilidade (21 ações) do que a empresa Ômega (15 ações) 

(TABELA 6.3). Pode ser que tenha surgido erro na mensuração dessas 

variabilidades, levando-se em conta que a quantidade de cinco eventos, para o 

cálculo de um desvio padrão, é diminuta para tal espécie de análise. Fora isso, 
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pode-se suspeitar que: Q2- Há uma associação/ligação entre Desempenho 

nos Indicadores de Marketing da Redução da Variabilidade dos Fluxos de 

Caixa ~ o Aumento de Valor ao Acionista. 

Em que pese o caráter exploratório da pesquisa realizada nesta 

dissertação e até que evidências em contrário surjam, três implicações 

gerenciais podem ser tentativamemente extraídas. Primeiro, deve valer a pena 

um esforço gerencial com vistas ao desenvolvimento daqueles indicadores de 

Marketing de aceleração e desenvolvimento dos fluxos de caixa do modelo 

SRIVASTAVA et ai. (1999), pois isto deve conduzir ao aumento do valor ao 

acionista. 

A outra implicação é que, apesar da falta de evidências aqui acerca 

de uma associação/ligação entre os indicadores de Marketing da redução da 

variabilidade dos fluxos de caixa e o aumento de valor ao acionista, como 

aduzido por tal modelo, a estrutura teórica que o sustenta torna recomendável 

esforço gerencial também em torno desses indicadores. Num exercício de 

simples lógica, parece improvável que, melhorando tais indicadores, possa 

sobrevir uma piora dos fluxos de caixa, mediante maior variabilidade deles. 

Uma terceira e última implicação gerencial que avulta é buscar a 

definição de indicadores específicos de Marketing nas empresas referentes aos 

três · norteadores de valor ao acionista preconizados no modelo de 

SRIVASTAVA et a/. (1999), isto é, aceleração, desenvolvimento e redução da 

variabilidade de fluxos de caixa. Ademais, tal definição deve ser empreendida 

almejando-se a criação de indicadores mensuráveis na prática que estejam 

logicamente conectados à geração de valor ao acionista na realidade particular 

de cada empresa. 

De qualquer modo, um módelo é sempre uma representação dos 

elementos mais importantes, uma condensação, de um sistema do mundo real 

percebido (NAERT & LEEFLANG, 1978). Por conseguinte, no melhor dos 

casos um modelo pode ser uma aproximação e, como tal, pode ser útil sem ser 

plenamente verdadeiro. Não sendo nunca perfeitos, os modelos podem ser 
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rejeitados mesmo por critérios estatísticos, mas nem por isso se tornarem 

condenados para utilização. Assim sendo, não haveria porque deixar de usar o 

modelo de SRIVASTAVA et a/. (1999), em especial por ele permitir a 

mensuração dos vínculos entre a geração de valores aos clientes e aos 

acionistas em empresa e ramo no Brasil e tê-la eventualmente comparada . .,. 

(benchmarking) com os níveis respectivos de empresas de outris países, em 

particular aqueles mais desenvolvidos, como os Estados Unidos. Decerto que 

atraente é essa possibilidade de comparação com empresas no exterior 

aplicando o mesmo modelo. 

Sem embargo, afigura-se essencial reconhecer que a adoção de 

mo<felos requer critérios. Na Administração em geral, e no Marketing em 

particular, parece haver uma inclinação muito maior a propor modelos do que 

testá-los (URDAN e RODRIGUES, 1999). Todavia, a avaliação empírica de um 

modelo é imprescindível para sugerir as modificações a introduzir para se 

dispor de modelos mais realistas, numa progressão sucessiva de 
aprimoramento de modelos. 

Não se pode prescindir na ciência de comprovação empmca. 

MARTIN (1994) afirma que, para avaliar uma teoria e colocá-la a trabalhar na 

solução de problemas, é preciso converter seus conceitos abstratos em 

eventos concretos observáveis. Se uma teoria não pode ser comparada com 

pesquisa empírica, então eia não pode ser validada pela comunidade científica 

e será de pequeno ou nenhum uso para os praticantes. Por isso, uma 

importante parte do desenvolvimento de um corpo científico de conhecimentos 

está na reunião e análise da dados empíricos. Considera-se que, nesta 

dissertação, contribuiu-se um pouco para a consolidação da incipiente teoria 

sobre Marketing e geração de valor ao acionista, mediante a investigação 

empírica da realidade das empresas Alfa e Ómega. · 

HUNT (1994) critica o fato de os principais periódicos de Marketing 

aceitarem quase que exclusivamente estudos aplicandos métodos 

quantitativos. Propondo uma agenda para repensar os métodos de pesquisa de 

Marketing, esse autor sublinha a necessidade de os métodos qualitativos 
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tomarem o seu devido lugar como complementos imprescindíveis aos métodos 

quantitativos. Por conseguinte, o método exploratório adotado nesta 

dissertação, centrado na técnica do estudo de caso, constitui uma iniciativa 

alinhada com aquilo que preconiza HUNT (1994). Ademais; esta foi a opção 

inafastável diante do impedimento . aqui encontrado para realizar-se a 
' ,. 

pretendida J3esquisa quantitativa descritiva. Em acréscimo, a habilidade 

advinda da realização de pesquisas qualitativas, tanto quanto quantitativas, 

deve ser um- componente essencial da formação de um mestre numa Ciência 

como a Administração e numa disciplina como o Marketing. 

Há uma tendência da pesquisa acadêmica à fragmentação e isto 

possivelmente se dá por necessidade (URDAN, 1993). Falta a capacidade de 

examinar grandes todos em projetos de pesquisa. Os recursos - sejam 

financeiros, de tempo ou potencial mental - são insuficientes. É difícil que um 

estudioso possua conhecimento profundo de mais de uma disciplina, embora a 

ciência progrida cada vez mais por caminhos interdisciplinares. Acredita-se que· 

esta dissertação tenha conseguido, mesmo que em pequeno grau, superar 

essa propensão a fragmentar. 

6.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA 

PESQUISAS FUTURAS 

Nesta seção são reconhecidas as principais limitações desta 

dissertação, mormente da pesquisa empírica, e delineadas s1,.1gestões para 

pesquisas futuras. 

Primeiro, a utilização do IBOVESPA como risco do mercado pode 

distorcer parcialmente a análise da geração de valor ao acionista. Com tal 

índice não se consegue mensurar adequadamente o desempenho anual ou 

periódico das empresas. Comô se constata no APÊNDICE "C", o IBOVESPA 

varia sensivelmente de ano a ano, podendo criar vieses para setores mais 

estáveis. Por isso, recomendável seria a construção de um índice composto 

por uma carteira de empresas somente do setor no qual uma empresa em 
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exame atua. Em particular, no futuro seria interessante elaborar um índice do 

setor varejista, ensejando calcular, por meio dele, o retorno do mercado. Caso 

contrário, pode-se entender que num ano a empresa não criou valor ao 

acionista quando, na verdade, o mercado· acionário pode ter reagido exigindo 

um pagamento extraordinário devido a .alguma variável incontrolável pela 

empresa. 

Segundo, houve aqui deficiência no controle das variáveis de risco 

das empresas não relacionadas a Marketing e com impacto na geração de 

valor ao acionista. Numa pesquisa futura, seria interessante considerar: a) 
• I 

empresas com estruturas de capital semelhantes; b) o retorno de mercado pelo 

beta (risco do mercado) calculado somente entre empresas do mesmo setor. 

Também seria oportuno analisar uma quantidade maior de EVAs referentes a 

períodos menores do que o ano fiscal. Impõe-se encontrar formas para ampliar 

a quantidade de eventos de EVA mediante a obtenção de dados financeiros 

mensais ou semestrais, em vez de dados anuais como aqui se deu. Entretanto, 

não é comum a disponibilização de dados contábeis de empresas para 

períodos inferiores àquele exigido por lei. Sugere-se também, no nível 

exploratório, a comparação de quatro casos, sendo dois deles de um outro 

setor, replicando-se o desenho de pesquisa aqui seguido. 

Terceiro, de modo muito especial, esta pesquisa teve caráter 

exploratório e necessita ser seguida por desenhos de pesquisa conclusivos 

(descritivos e/ou causais), como condição para validar as proposições e 

questões em foco (MALHOTRA, 1996). Tome-se como base o resultado aqui 

encontrado para a primeira questão. Pode ser que outras variáveis interfiram 

significativamentre sobre a relação entre o desempenho nos indicadores de 

Marketing de aceleração e desenvolvimento de fluxos de caixa e o valor ao 

acionista, o que não considerado no esquema exploratório implementado nesta 

dissertação. A rigor, somente uma pesquisa de natureza causal viabiliza 

infereências sobre relação de causa e efeito. 

Quarto, a maioria da literatura de Marketing expõe meios de 

incrementar-se o lucro sem incorporar o risco e custo de oportunidade do 
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capital. Compreender que Marketing deve gerar ações consideràndo estes dois 

aspectos é crucial. Tais pesquisas devem estar na pauta de trabalhos 

acadêmicos. Ao mesmo tempo, a área de Finanças precisa elaborar 

instrumentos simples para gestão da geração de valor ao acionista ao nível 

operacional de cada atividade. 

Quinto, é recomendável investigar como cada parte interessada 

. numa empresa (acionista, fornecedor, cliente, sociedade e gestores) percebe a 

geração de valor e toma decisões diante de várias alternativas de troca. Afinal, 

como cada personagem vê e age diante das opções que vislumbra? Como se 

deve·fazer a intersecção das decisões desses atores para maximizar o papel 

da empresa perante seus proprietários e à sociedade? Será que o 

comportamento do acionista é puramente racional? Ou será que, da mesma 
. ( 

forma que o consumidor' organizacional (SHETH et a/., 1999), o acionista toma 

suas decisões de compra/investimento limitado pela pressão do tempo e pelas 

distorções perceptuais? Isto precisa ser melhor esclarecido doravante. 

Em suma, são várias as avenidas que se abrem, sendo preciso mais 

esforços científicos, buscando-se melhorar a compreensão e aplicabilidade 

desse relevante tema: criação de valor ao acionista por meio das atividades e 

da disciplina de Marketing. 
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APÊND.ICE "A" 
, 

ROTEIRO E QUESTIONARIO 

PARA O PRÉ-TESTE 



ROTEIRO DA ENTREVISTA PESSOAL DO PRÉ-TESTE DO QUESTIONÁRIO 

Bom dia (boa tarde)! 
. ; 

Muito obrigada por ter aceito responder ao meu questionário, que se 

refere ao trabalho de campo para minha dissertação de mestrado em 

Marketing. O propósito primeiro é o desenvolvimento do conhecimento 

acadêmico. Assim, suas respostas serão totalmente confidenciais e divulgadas, 

após consolidação com as respostas de outras empresas, em revistas ou 

congressos acadêmicos. 

É muito importante que o questionário esteja bem claro para os futuros 

respondentes. Se porventura alguma questão não estiver bem formulada, peço 

a gentileza de apontar suas dúvidas. Assim, melhoraremos a formatação do 

questionário, faGilitando o posterior uso dele pelos demais respondentes, qae 

serão muitos. 

Aqui está o questionário. 

(Ao finalizar o questionário ... ) Muito obrigada por ter respondido ao 

questionário. 

Gostaria de receber um Sumário Executivo contendo os resultados desta 

pesquisa? 

Caso sim, de que forma? 

A. Via ( ) e-mail: -------------------

8. Via ( ) correio: 

Nome: ______________________________ __ 

Endereço: ____________________________ _ 

Tenha um bom dia (uma boa tarde)! De novo, muito obrigada! 
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EAESP FUNDAÇAO 
GETULIO VARGAS Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo 

1 a Parte - Preencha o círculo sob o item conforme a LEGENDA, que melhor reflete a 

situação atual da sua empresa frente à concorrência. Caso tenha se enganado, assinale 

um "X" sobre a resposta incorreta e preencha o círculo correto. 

Legenda 

NA 1 2 3 4 5 
Não Discordo Discordo Não concordo, Concordo Concordo 

Aplicável Totalmente Parcialmente nem discordo Parcialmente Totalmente 

INA I 2 3 4 

1. O tempo de ciclo para novas tecnologias da minha empresa é 
melhor quando comparado com o da concorrência, isto é, a o o o o o 
minha empresa consegue desenvolver novas tecnologias em 
menor tempo que a concorrência. . 
2. O tempo de desenvolvimento de produto da minha empresa é 
melhor quando comparado com o da concorrêneia, isto é, o o o o o o 
tempo de introdução do produto no mercado pela minha empresa 
é menor que o da concorrência. 

3. O tempo de adoção dos novos produtos pelos nossos canais 
de distribuição é menor que o tempo de adoção dos novos o o o o o 
produtos pelos canais de distribuição dos concorrentes. 

4. A adoção de novos componentes e suprimentos 
desenvolvidos pelos fornecedores pela nossa empresa é mais o o o o o 
rápida do que a adoção realizada pelos concorrentes. 

5. O nosso tempo de ciclo de entrega do pedido é menor que o o o o o o 
tempo de ciclo de entrega do pedido dos concorrentes. 

6. O nosso tempo para volume é menor do que o tempo para 
volume dos concorrentes, isto é, temos uma maior flexibilidade o o o o o 
de tempo para atender uma demanda adicional do que o nosso 
concorrente. 

7;· A aceitação de um novo produto nosso pelo mercado é mais 
rápido que a aceitação do mercado de um novo produto do o o o o o 
concorrente. 
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Legenda 

NA 1 2 3 4 5 
Não Discordo Discordo Não. concordo, Concordo Concordo 

Aplicável Totalmente Parcialmente nem discordo Parcialmente Totalmente 

. ... 

INA I 1 I 2 I 3 14 !si 
8. o tempo necessário para desenvolvermos uma solução para 
o cliente é menor se comparado ao tempo requerido pelos o o o o o o 
concorrentes. 

9. Nossos produtos, se comparados aos da concorrência, são 
bem diferenciados, permitindo-nos obter preços e margens mais o o o o o o 
altos. 

1 O. Nós canibalizamos (substituímos) produtos existentes por 
produtos novos conseguindo obter através disto margens mais o o o o o o 
altas. 

11. Nossos produtos têm desenhos mais simplificados, 
possibilitando a redução de custos, se comparados com os o o o o o o 
produtos da concorrência. 

12. Nós obtemos mais informações de clientes para eliminar o o o o o o 
características e custos desnecessários do que a concorrência. 

13. Compartilhamos desenhos modulares (reutilizamos 
desenhos), reduzindo custos com mais freqüência que a o o o o o o 
concorrência. 

14. Adquirimos/licenciamos tecnologias com mais freqüência o o o o o o 
que a concorrência. 

15. Nossos desenhos para manufatura e montagem são 
melhores que os da concorrência, possibilitando redução de o o o o o o 
custos e tempo. 

16. O nosso processo da cadeia de suprimento é eficaz e 
eficiente se comparado com o da concorrência (por exemplo, o o o o o o 
através da redução das taxas de incidência de problemas ou 
através de reengenharia de processos). 

17. Temos um capital de giro bem reduzido (alta rotatividade e 
baixos níveis de estoque), se comparado com o da concorrência, o o o o ·o o 
devido a métodos de just-in-time. 
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Legenda 

.NA 1 2 3 4 5 
Não Discordo Discordo Não concordo, Concordo Concordo 

Aplicável Totalmente Parcialmente nem discordo Parcialmente Totalmente 

INA I I 2 I 3 I 4 jsj 
18. Realizamos a terceirização dos elementos de baixo valor 
agregado da cadeia de suprimento com mais freqüência que a o o o o o o 
concorrência. 

19. Usamos informação e previsão de mercado, com mais 
intensidade que a concorrência, e que permitem reduzir custos e o o o o o o 
inventários e capacita a empresa na obtenção de valor mais alto 
para os produtos (ex.: gerenciamento de resultado). 

20. Em relação à concorrência, mantemos margens mais altas o o o o o o 
através de produtos de marca e serviço superior. 

21. Realizamos, com mais freqüência que a concorrência, . 
vendas cruzadas de peças, consumíveis e serviços o o o o o o 
complementares ao nosso produto central. 

22'. Conseguimos maximizar o valor do cliente (as receitas) com 
mais êxito que a concorrência através da montagem de soluções o o o o o o 
ao cliente (incluindo produtos e serviços competitivos). 

23. O nosso número de aquisição de clientes e de crescimento o o o o o o 
da base instalada é superior ao da concorrência. 

24. Realizamos, com mais freqüência que a concorrência, um 
refinamento da qualidade da base de cliente, isto é, retemos os o o o o o o 
bons clientes, e eliminamos os maus clientes (maus pagadores e 
não fiéis). 

25. Temos mais clientes fiéis, se comparado à concorrência, 
que permitem menores custos de lançamento de produtos e 
custos de vendas e serviços menores, já que são necessários o o o o o o 
menos investimentos para persuadi·los a experimentar o novo 
produto. 

26. A nossa taxa de alavancagem de inovação para se manter à 
frente da concorrência é mais elevada se comparada à da o o o o o o 
concorrência. 

27. Realizamos, com mais. freqüência que a concorrência, 
alianças estratégicas e tecnológicas para estabelecer padrões o o o o o o 
dirigidos ao mercado e despontar como empresas inovadoras. 
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L d egen a 
NA 1 2 3 4 5 
Não Discordo Discordo Não concordo, Concordo Concordo 

Aplicável Totalmente Parcialmente nem discordo Parcialmente Totalmente 

. ,. I NAI 1 I 2 I 3 I 4 jsj 
28. Temos um foco contínuo em diferenciação, superior ao da 
concorrência, desenhando produtos difíceis de copiar e criando o o o o o o 
grande quantidade de serviços e produtos únicos. 

29. Temos desenhos e configurações de produtos muito mais o o o o o o dirigidos ao mercado que os da concorrência. 

30. Realizamos, com mais intensidade que a concorrência, 
migração de linha de produto (e obsolescência do produto) de o o o o .o o 
forma planejada. 

31. A maximização de sinergias através do portfólio de produto 
é uma prática mais comum em nossa empresa do que é na 
concorrência. Um exemplo de maximização de sinergias é a o o o o 1}- o ._- -·~ 

existência de produtos com padrões de demanda contra-cíclicos 
e necessidades de recursos comuns e o aproveitamento da 
capacidade ociosa de um produto em outro. 

32. Aumentamos os custos de conexão dos distribuidores 
provendo serviço, incentivo e programas de lealdade a eles; e o o o o o o 
tais custos são maiores que os da concorrência. 

3 3. Com mais freqüência que a concorrência, minimizamos 
conflitos com distribuidores, gerenciamos competição cruzada e o o o o o o 
dentro dos canais de distribuição, a fim de melhorar o 
relacionamento com nossos intermediários. 

34. Temos processos de entrega de pedido mais difíceis de o- o o o o o 
serem copiados que os da concorrência. 

35. Temos sistemas de entrega de pedido e de manufatura 
flexíveis dirigidos pela demanda, integração entre manufatura e 
marketing, usando a política de baixo preço todo dia, ao invés o o o o o o 
de abordagens de precificação de altos-baixos; e com 
desempenho destes sistemas e desta integração melhor que a 
concorrência. 

36. Tefceirizamos a entrega de demanda incerta e a entrega de o o o o o o 
suprimentos, com mais intensidade, que a concorrência. 
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Legenda 

NA 1 2 3 4 5 
Não Discordo Discordo Não concordo, Concordo Concordo 

Aplicável Totalmente Parcialmente nem discordo Parcialmente Totalmente 

. ,. 

INA I 1 I 2 I 3 
1

4
1

5
1 

37. Nós adotamos programas de retenção e lealdade do cliente, 
ao invés de programas de aquisição e atração, com mais o o o o o 
freqüência que a concorrência. 

38. Aumentamos OS'custos de conexão do cliente através da 
oferta de grande quantidade de produtos e serviços com mais o o. o o o 
intensidade que a concorrência. 

39. Nós somos melhores na entrega de intangíveis, atributos o o o o o experienciados e serviços que a concorrência. 

40. Alavancamos em maior grau os nossos ativos baseados no 
mercado quando comparados com a concorrência. (Os ativos 
baseados no mercado são: 1) ativos relacionais, resultantes do o o o o o relacionamento entre a empresa e as partes interessadas 
externas; 2) ativos intelectuais: tipos de conhecimento que a 
empresa possui sobre o ambiente ou mercado. ) 

41. Temos melhores programas de educação (treinamento) de o o o o o 
clientes que a concorrência. 

42. Realizamos programas de leasing de nosso produto com o o o o o 
mais freqüência que a concorrência. 

43. Damos concessões de preço por contratos de entrega a o o o o o 
longo prazo com mais intensidade que a concorrência. 

2a Parte - Preencha ao lado o círculo "O" sob o item, conforme a legenda, que melhor 

reflete a sua participação e conhecimento sobre os processos centrais de sua empresa. 

Caso tenha se enganado, assinale um "X" sobre a resposta incorreta e preencha o círculo 

correto. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

I NA 11 121 3 I 4 I 5 I 
A. Sou responsável pelo Processo de Gerenciamento do 
Desenvolvimento de Produtos da minha empresa. 

o o o o o o 
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Legenda 

NA 1 2 3 4 5 
Não Discordo Discordo Não concordo, Concordo Concordo 

Aplicável Totalmente Parcialmente nem discordo Parcialmente Totalmente 

. , 

I NA 11 I 2 13 I 4 I 5 I 
B. Sou responsável pelo Processo de Gerenciamento da Cadeia de o o o o o Suprimentos da minha empresa. 

C. Sou responsável pelo Processo de Gerenciamento do o o o o o Relacionamento com Clientes da minha empresa. 

O. (Responder somente caso não seja o responsável pelo 
processo) 

Sou bem informado sobre o Processo de Gerenciamento do o o o o o 
Desenvolvimento de Produtos da minha ell,!presa e da 
concorrência. 

E. (Responder somente caso não seja o responsável pelo 
processo) 

o o o o o 
Sou bem informado sobre o Processo de Gerenciamento da 
Cadeia de Suprimentos da minha empresa e da concorrência. 

F. (Responder somente caso não seja o responsável pelo processo) 

Sou bem informado sobre o Processo de Gerenciamento do o o o o o 
Relacionamento dos Clientes da minha empresa e da 
concorrência. 

I 

Seu Cargo:--------------------~------

Seu Departamento/Área: _____________________ _ 

Seu Tempo na empresa (assinalar a opção abaixo): 

( ) Até 1 ano 

( } Mais de 1 ano 

( ) Mais de 3 anos 

( ) Mais de 5 anos 

o 

o 

o 

o 

o 



Para preencher este questionário, obteve informações com outros colegas da empresa? 

( ) Sim 

( ) Não 

Caso "sim", com quem (citar o cargo)? 
--~---------------------------

Terminou! Muito obrigada pela colaboração! 
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A 

APENDICE "B" 

ROTEIRO PARA AS 

ENTREVISTAS DO 

ESTUDO DE CASOS 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA PESSOAL DO ESTUDO DE CASOS 

Bom dia (boa tarde)! 

Muito obrigada por ter aceito ser entrevistado. Esta entrevista 

compõe o trabalho de campo da minha dissertação de mestrad em Marketingo. 

Seu propósito primeiro é o desenvolvimento do conhecimento acadêmico. 
i 

Assim, suas respostas serão totalmente confidenciais e o nome da sua 

empresa não será divulgada. 

(Ao finalizar a entrevista ... ) Muito obrigada por ter colaborado com 

sua entrevista. 

Gostaria de receber um Sumário Executivo contendo os resultados 

desta pesquisa? 

De que forma? 

A. via ( ) e-mail : 

B. via ( ) correio: 

Nome: ____________________________________ _ 

Endereço: ________________________________ ___ 

De novo, muito obrigada! Tenha um bom dia (uma boa tarde). 
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EAESP 

FUNDAÇÃO 
GETULIO VARGAS 

Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo 

1 a Parte- Gestor do Processo de Gerenciamento do 
. , 

Desenvolvimento deProdutos & Serviços 

Nome: 

Cargo: 

Tempo na empresa: 

Tempo neste cargo: 

Principais estratégias para alcançar desempenho superior: 

Principais açqes/projetos realizados para melhoria deste processo: . 

Principais ações realizadas pela concorrência para melhoria deste 

processo: 

Descrições de ações realizadas para (a1) acelerar o tempo de ciclo para 

tecnologias: 

lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

Descrições de ações realizadas para (a2) acelerar o desenvolvimento de 

produto, reduzir o tempo ao mercado: 

lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

Descrições de ações realizadas para obter (b1) diferenciação do produto 

capacitando preços e margens mais altos: 

lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

Descrições de ações realizadas para (b2) canibalizar produtos existentes 

por inovações de preço/margem mais altos: 

lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 



16 Descrições de ações realizadas para obter(b3) desenhos simplificados 

reduzindo custos: 

17 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

18 Descrições de ações realizadas .para (b4) entradas de informações de 
. , 

clientes para eliminar características e custos desnecessários: 

19 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

20 Descrições de ações realizadas para (b5) compartilhar desenhos 

modulares via produtos reduzindo custos e reutilizando desenhos: 

21 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

22 Descrições de ações realizadas para (b6) adquirir/licenciar tecnologias: 

23 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

24 Descrições de ações realizadas para obter (b7) desenho para 

manufatura e montagem que reduzam custos e tempo: 

25 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

26 Descrições de ações realizadas para aumentar a ( c1) taxa de 

alavancagem de inovação para se manter à frente da concorrência: 

27 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

28 Descrições de ações realizadas para obter (c2) alianças estratégicas e 

tecnológicas estabelecendo padrões dirigidos ao mercado: 

29 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

30 Descrições de ações realizadas para obter (c3) foco contínuo em 

diferenciação - desenhando produtos difíceis de serem copiados; 

criação de pacotes exclusivos de serviços e produtos: 

31 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

32 Descrições de ações realizadas para obter ( c4) desenhos e 

configurações de produtos dirigidos ao mercado: 

33 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 
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34 Descrições de ações realizadas para efetuar (c5) migração de linha de 

produto planejada (e obsolescência do produto): 

35 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

36 Descrições de ações realizadaspara (c6) maximizar sinergias por meio 
. ~ 

do portfólio de produto (como produtos com padrões de demanda contra-

cíclicos mas requerimentos de recursos comuns): 

37 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

40 Outros fatores, não relacionados ao seu processo, que contribuíram para j 

o melhor desempenho da empresa: I 
41 Outr~s fatores, não relacionados ao seu processo, que reduziram o 

melhor desempenho da empresa: 

•. 

Data: ----------------------------
Local: 

------~--------------------

Observações Complementares:. 
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EAESP 
FUNDAÇÃO 
GETULIO VARGAS 

Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo 

2a Parte- Gestor do Processo de 
. ~ 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 

Nome: 

Cargo: 

Tempo na empresa: 

·Tempo neste cargo: 

Principais estratégias para alcançar desempenho superior: 

Principais ações/projetos realizados para melhoria deste processo: 

Principais ações realizadas pela concorrência para melhoria deste 

processo: 

Descrições de ações realizadas para (a3) acelerar a adoção por canais e 

fabricantes de equipamento original: 

lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

Descrições de ações realizadas para (a4) acelerar a adoção de 

componentes e suprimentos: 

lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

Descrições de ações realizadas para (a5) reduzir o tempo de ciclo de 

entrega do pedido: 

lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

Descrições de ações realizadas para (a6) reduzir o tempo para volume: 

lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 



16 Descrições de ações realizadas para realizar a (b8) reengenharia do 

processo da cadeia de suprimento minimizando custos (como via 

redução das taxas de incidência de problemas): 

17 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

18 Descrições de ações realizadas para (b9) reduzir capital de giro via 

métodos de just-in-time: 

19 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

20 Descrições de ações realizadas para (b10) reduzir investimentos de 

capital via terceirização dos elementos de baixo valor agregado da 

cadeia de suprimento: 

21 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

22 Descrições de ações realizadas para (b11) usar informação e previsão de 

mercado reduzindo custos e inventários e criando uso da capacidade 

para produtos de alto valor (como gerenciamento ête 

resultado/precificação dinâmica): 

23 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

24 Descrições de ações realizadas para (c7) aumentar os custos de 

conexão aos distribuidores provendo serviço, incentivo e programas de 

lealdade: 

25 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

26 Descrições de ações realizadas para (c8) minimizar conflito com 

distribuidores; gerenciàr competição cruzada e dentro dos canais de 

distribuição: 

27 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

28 Descrições de ações realizadas para (c9) desenhar processos de entrega 

de pedido difíceis de serem copiados; sistemas de entrega de pedido e 

de manufatura flexíveis dirigidos pela demanda; integrar manufatura e 

marketing usando baixo preço todo dia ao invés de abordagens de 

precificação de altos-baixos: 

29 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 
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30 Descrições de ações realizadas para (c1 O) terceirizar entrega de 

demanda incerta; suprimentos insource (como inventário gerenciado pelo 

vendor): 

31 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

40 Outros fatores, não relacionados ao seu processo, que contribuíram para 

o melhor desempenho da empresa: 

41 Outros fatores, hão relacionados ao seu processo, que reduziram o 

melhor desempenho da empresa: 

Data:_r __________________________ _ 

Local:--------~----------
•. 

Observações Complementares: 

141 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

142 

EAESP 

FUNDAÇÃO 
GETULIO VARGAS 

Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo 

3a Parte- Gestor do Processo de 
. ' 

Gerenciamento do Relacionamento com Clientes 

Nome: 

Cargo: 

Tempo na empresa: 

Tempo neste cargo: 

Principais estratégias para alcançar desempenho superior: 

Principais ações/projetos realizados para melhoria deste processo: A .. 

Principais ações realizadas pela concorrência para melhoria deste 

processo: 

Descrições de ações realizadas para (a7) reduzir tempo para aceitação 

do mercado (ou seja, tempo de ciclo de penetração do mercado): 

lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

Descrições de ações realizadas para (a8) minimizar o tempo de ciclo de 

desenvolvimento de solução para o cliente: 

lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

Descrições de ações realizadas para (b12) manter margens altas com 

produtos de marca e serviço superior: 

lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

Descrições de ações realizadas para realizar (b13) vendas cruzadas de 

peças, consumíveis e serviços complementares: 

lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 



16 Descrições de ações realizadas para (b14) maximizar o valor do cliente 

(e receitas) por meio da montagem de soluções ao cliente (incluindo 

produtos e serviços competitivos): 

17 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

18 Descrições de ações realizadas para· (b15) adquirir clientes; crescer base 

instalada: 

19 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

20 Descrições de ações realizadas para (b16) refinar a qualidade da base 

de' cliente (reduzir recebíveis e inventário); gerenciamento do cliente: 

21 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

22 Descrições de ações realizadas para obter (b17) custos de lançamento 

de produtos mais baixo; custos de vendas e serviços menores: 

23 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

24 Descrições de ações realizadas de (c11) retenção e lealdade do cliente 

em vez de programas de aquisição e atração; programas de lealdade: 

25 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

26 Descrições de ações realizadas para o (c12) aumento dos custos de 

conexão do cliente via grande quantidade de produtos e serviços: 

27 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

28 Descrições de ações realizadas para a (c13) excelência na entrega de 

intangíveis, atributos experienciados e serviços: 

29 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

30 Descrições de ações realizadas para (c14) alavancar ativos baseados no 

mercado (redes de valor): 

31 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 
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32 9escrições de ações realizadas de (c15) programas de 

educação/treinamento de cliente: 

33 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

34 Descrições de ações realizadas de (c16) programas de leasing: 
~ 

35 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

36 Descrições de ações realizadas para (c17) concessões de preço por 

contratos de entrega de longo-prazo: 

37 lndicador(es) de desempenho correspondente(s): 

38 Descrições de ações realizadas de (c18) vendas cruzadas de peças, 

consumíveis e serviços complementares: 

39 lndicadorÇes) de desempenho correspondente(s): 

.. 

40 Outros fatores, não relacionados ao seu processo, que contribuíram para 

o melhor desempenho da empresa: 

41 Outros fatores, não relacionados ao seu processo, que reduziram o 

melhor desempenho da empresa: 

Data: __________________________ _ 

Local: ________________ ___;_ _______ _ 

Observações Complementares: 
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. ... 

A 

APENDICE "C" 

CÁLCULO DO VALOR 
. A 

ECONOMICO ADICIONADO 
.. 

POR EMPRESA DE 1996 A 2000 



Explicações sobre as tabelas a seguir 

Os dados do cálculo do Vé31or econômico adicionado (EVA) por 
. . .,. 

empresa de 1996 a 2000 estão apresentados nas TABELAS C.1 (1996), C.2 

(1997), C.3 (1998}, C.4 (1999) e C.5 (2000); na TABELA C.5 estão o somatório 

e o desvio-padrão dos EVAs dos cinco anos por empresa e o setor das 

empresas. 

Foram utilizados os seguintes dados para o cálculo do valor 

econômico adicionado: 

(A) Ativo total 

(B) Passivo circulante 

(C) Exigível a longo prazo 

(O) Despesa financeira 

(E) Patrimônio líquido 

(F) Lucro antes do imposto de renda 

(G) Imposto de renda provisão 

" (I) Beta 

Tais dados foram obtidos na base de dados Economática e lá 

ajustados pelo lndice Geral de Preços- DI ( IGP-DI) a valores de 31/12/2000, 

eliminando assim o efeito da inflação. Todos os dados, com exceção do desvio

padrão que é uma medida relativa, estão em milhares de reais. Da 

Economática também foram obtidos: a) as variações do Certificado de Depósito 

lnterbancário (CDI-Over) de cada ano, como taxa livre de risco (Rt); b) as 

variações anuais do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) 

como taxas médias de mercado [E(RM)]. As taxas livre de risco e média de 

mercado de cada ano são apresentadas a seguir: 
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Ano 
Taxa livre de Taxa média 

risco de mercado 

1996 27,1% 63,8% 

1997 24,6% 44,8% 
. , 

1998 28,6% -33,5% 

1999 25,1% 151,9% 

2000 17,3% -10,7% 

As fórmulas seguintes foram utilizadas para calcular as demais 

variáveis do EVA e o EVA de cada ano. 

(H) Alíquota do imposto de renda = Imposto de renda provisão I 

lucro antes do imposto de renda = GIL 

(J) Componente do custo do capital de terceiros (Kd) = Despesa 

financeira I (passivo circulante)*(1-alíquota do imposto de 

renda)= DI(B+C)*(1-H) 

(K) Custo do capital próprio (Ke) = Rf+[e(RM)-Rt]*(l) 

(L) Lucro antes dos juros e imposto de renda (LAJIR) = despesa 

financeira + lucro antes do imposto de renda = D+F 

(M) Custo médio ponderado de capital (WACC) = 

J*(EI(E+B+C)+K*( 1-H)*(B+C)I(E+B+C) 

(N) Valor econômico adicionado (EVA)= L*(1-H)-(A-B)*M 
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Com os cálculos dos EVAs de cada · ano, faz-se o cálculo do 

somatório e desvio-padrão dos EVAS dos cinco anos, como descritos abaixo: 

~Somatório dos EVAs dos cinco anos = EVA de 1996 + EVA de 

1997 +EVA de 1998 + EVA~de 1999 +EVA de 2000 = EVA1995 

+ EVA1997 + EVA199a + EVA1999 + EVA2ooo 

~ Desvio-padrão dos EVAs dos cinco anos: 

1°) encontra-se a média dos EVAs dos cinco anos (EVA) = 

somatório dos EVAs dos cinco anos dividido por cinco. 

2°) aplica-se a fórmula: [ (EVA1995- EVA )2 + (EVA1997- EVA )2 

+ ( EVA199a- EVA )2 + (EVA1ggg- EVA )2 + (EVA2000 - EVA )2]112 
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TABELA C.1 -CÁLCULO DO EVA DE 1996 DAS EMPRESAS 

{Em milhares de R$) 

Item: 
Ativo Passivo Exigivel Despesa Patrimônio LA IR IR 

Aliquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Liquido Provisão 

Seq. (A) jl3} (C) (0) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (l) IM) (N) 

1 Acesita 5.457.094 1.650.518 2.079.910 290.464 1.686.643 (86.292) (12.963) -6,3% 0,71 0,53 0,08 204.172,00 0,23 (643.733,79) 

2 Adubos Trevo 273.036 190.046 35.254 39.465 47.736 (70.471) 0,0% 1,15 0,69 0,18 (31.006,00) 0,27 (53.057,28) 

3 Aibarus 437.300 82.245 7.391 653 291.796 49.180 (10.308) -20,7% (0,23) 0,19 0,01 49.833,00 0,15 8.574,56 

4 Alfa Consorcio 4.287.173 3.355.155 298.242 414.928 586.816 152.688 49.072 8,6% 0,78 0,56 0,10 567.616,00 0,16 370.550,73 

5 Alfa Holding 4.089.441 3.243.624 291.679 412.411 552.922 155.025 47.241 8,3% 0,48 0,45 0,11 567.436,00 0,15 397.333,85 

6 Amadeo Rossi 67.216 26.419 1.484 5.273 39.229 (4.949) (4.359) -1345,4% 0,83 0,58 2,73 324,00 16,75 (678.484,23) 

7 Ambev 5.064.456. 1.549.106 1.605.713 370.532 1.820.514 645.573 141.559 13,9% 0,81 0,57 0,10 1.016.105,00 0,26 (50.353,45) 

8 Antarctica Nord 966.321 155.629 147.794 57.209 485.055 136.500 28.527 14,7% 0,66 0,51 0,16 193.709,00 0,37 (133.543,08) 

9 Aracruz 5.515.478 1.057.289 1.137.954 344.267 3.320.234 59.05"8 (8.643) -2,1% 0,75 0,55 0,16 . 403.325,00 . 0,39 (1.344.364,33) 

--~1~0--~Av~ip~a'~------------------~1-~02~8.~02~5 ____ ~26~6-~08~9--~1~55~.3~49~~--1~1~3-~83~6 ____ ~48~2~.7~87~--~54~.8~6~2 ____ 1~5=.6~50~--~9,~3~~o~0~,1~2 __ 0~;3~2~~0~,25~~16~8~.6~98~,0~0 ____ ~0~,2~7------~~~4.066;07) 

11 Azevedo 122.355 30.563 43.231 13.209 33.590 (46.604) 4 0,0% (1,10) (0,13) 0,18 (33.395,00) 0,08 (40.882,59) 
' 

12 Bahia Sul 3.434.519 623.308 1.162.477 260.262 1.648.735 (242.532) 0,0% 0,31 0,38 0,15 17.680,00 0,26 (714.602,25) 

13 Bardella 669.326 263.762 71.721 28.702 308.056 23.998 974 1,8% 0,26 0,37 0,08 52.700,00 0,22 (36.836,46) 

14 BicCaloi 272.834 . 90.051 94.787 46.119 84.059 (12.362) 425 1,3% 0,65 0,51 0,25 33.757,00 0,33 (26.348,30) 

15 Biobras 54.138 6.254 7.218 1.233 40.665 76 266 20,3% (1 ,04) (0,11) 0,07 1.309,00 (0,07) 4.331,56 

16 Bombril 781.353 150.802 237.481 59.645 392.480 46.904 12.140 11,4% 0,36 0,40 0,14 106.549,00 0,26 (71.186,45) 

17 Brasilit 426.992 88.598 1.047 17.896 336.627 146.054 29.716 18,1% 0,26 0,37 0,16 163.950,00 0,32 26.792,23 

18 Brasmotor Ü42.113 1.119.471 395.528 . 893.798 474.114 114.762 24,2% 0,15 0,33 474.114,00 0,12 90.450,70 

19 Buettner 69.794 37.321 40.216 26.906 (7.742) (21.340) 0,0% (0,60) 0,05 0,35 5.566,00 0,38 (6.769,37) 

20 Bunge Alimentos 3.074.064 1.005.651 865.966 248.715 1.162.235 2.279 (20.767) -8,3% 1,10 0,67 0,14 250.994,00 0,35 (461.650,90) 

21 Bunge Fertilizantes 800.645 331.449 168.648 17.241 216.988 77.207 13.998 14,8% 0,75 0,55 0,03 94.448,00 0,18 (5290,07) 

22 Cacique 455.607 340.643 40.481 49.433" 75.209 21.107 4.i98 6,8% 0,68 0,52 0,12 70.540,00 0,18 45.061,61 

23 Caemi Metal 2.155.858 539.588 650.822 125.620 665.117 (78.046) (1.644) -3,5% 1,42 0,79 0,11 47.574,00 0,36 .(526.827,59) 
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TABELA C.1 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1996 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LAIR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P .. Financeira Líquido Provisão 

Seq. (A) IBl (C) (DI (E) (f) (G) (H) (I) (J) IKl _{L) IMI _®_ 

24 Cedro 314.889 80.685 22.206 6.942 211.759 12.937 (1.387) -7,0% 5,19 2,18 0,07 19.879,00 1,49 (327.583.65) 

25 Celesc 2.771.563 296.394 384.003 59.836 2.091.166 95.427 (4.218) -2.7% 0,86 0,59 0,09 155.263,00 0.47 (992.431,97) 

26 Celg 1.823.069 582.591 1.197.320 262.765 43.159 (37.385) 28.589 12,7% (0,92) {0,07) 0,13 225.380,00 0,11 62.436.36 

27 Celulose lrani 123.222 18.438 23.966 7.812 80.818 1.547 24 0,3% (0,26) 0,18 0,18 9.359,00 0,18 (9.340,78) 

28 Cemig 17.703.040 1.436.925 3.657.819 201.935 12.608.296 448.003 125.449 19,3% 0,37 0,41 O,Q3 649.938,00 0,30 (4.308.963,97) 

29 Cerj 1.249.065 326.034 603.518 357.259 319.513 (385.177) 0,0% 0,61 0,49 0,38 (27 .918,00) 0,41 (408.769,59) 

30 Cesp 35.583.907 8.976.177 8.305.035 1.386.266 18.302.695 (740.294) 0,0% (0,55) 0,07 0,08 645.972,00 0,07 (1.336.974,08) 

31 CiaHering 3.759.178 1.320.937 1.056.517 334.638 532.972 (63.277) (53.425) -19,7% 0,88 0,59 0,17 271.361,00 0,27 (342.020.23) 

32 Cim llau 1.340.280 163.016 180.735 23.983 901.351 37.264 10.455 17,1% 0,62 0,50 0,06 61.247,00 0,37 (389.679,96) 

33 CMAPart 29.794 3 4.223 19 25.568 (6.041) 0,0% (0,08) 0,24 0,00 (6.022,00) 0,21 (12.218,63) 

34 Coelba 2.361.438 207.875 896.236 . 117.336 1.257.327 (360.984) 0,0% (0,04) 0,26 0,11 (243.648,00). 0,19. (644.563,28) 

35 Cofap 891.361 338.335 103.832 68.892 407.909 34.735 (2.911) -2,8% 0,45 0,44 0,16 103.627,00 0,29 (56.574,72) 

36 Coinvest 1.762.557 602.900 585.067 173.323 139.339 (211.596) 25.836 -67,5% 0,61 0,49 0,24 (38.273,00) 0,42 (549.235,55) 

37 Coldex 14.247 62.768 31.246 29.948 (79.766) (31.821) 0,0% (1,30) (0,21) 0,32 (1.873,00) 3,26 156.098,72 

38 Confab 537.953 152.912 45.331 28.103 317.172 34.641 (2.943) -4,7% 0,90 0,60 0,15 62.744,00 0,43 (99.797,14) 

39 Const Beter 59.894 7.126 2.624 2.377 50.143 3.421 965 16,6% 0,12 0,32 0,20 5.798,00 0,29 (10.539,93) 

40 Copel 8.986.985 891.416 2.252.502 145.876 5.843.068 363.599 57.287 11,2% 1,02 0,65 0,04 509.475,00 0 .. 43 (3.048.072,65) 

41 Copene 5.605.477 380.922 1.206.423 256.033 4.018.131 9.428 0,0% 0,80 0,56 0.16 265.461,00 0,45 (2.087.644,43) 

42 Copesul 2.158.136 436.346 425.805 78.262 1.295.985 182.454 45.341 17,4% 0,94 0,62 0,07 260.716,00 0,39 (464.129,78) 

43 Coteminas 859.532 93.358 56.780 8.291 687.463 108.646 15.329 13,1% 0,91 0,60 0,05 116.937,00 0,50 (284.546,77) 

44 Cremer 192.785 84.819 61.599 33.460 45.445 (65.432) 0,0% 1,55 0,84 0,23 (31.972,00) 0,37 (72.278,25) 

45 DHB 199.064 94.131 112933 30.436 (16.111) (40.560) (71) 0,7% 0,50 0,45 0,15 (10.124,00) 0,12 (22.520.65) 

46 Dimed 204.299 85.027 5.401 7.784 113.848 42.447 13.214 26,3% (0,34) 0,15 0,06 50.231,00 .. 0,10 24.829,08 
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TABELA C.1 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1996 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigivel Despesa Patrimônio LAIR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Liquido Provisão 

Seq. (A) (B) (CI (0) (E) (Fl (G) (H) (I) 111_ (Kl (1-} (M) (N) 

47 Dixie Toga 600.451 135.810 90.231 (17.746) 357.383 30.487 7.551 59,3% 0,30 0,38 (0,03) 12.741,00 0,23 (100.934,01) 

48 Docas 8.364.181 6.136.223 1.649.128 16.794 262.771 . 85.980 21.404 20,8% 0,46 0,44 0,00 102.774,00 0,02 46.462,01 

49 Dohler 274.492 44.768 25.496 7.608 .. 203.836 24.210 5.654 17,8% 0,75 0,55 0,09 31.818,00 0,42 (71.466,43) 

50 Duratex 1.339.600 284.013 119.530 34.386 856.586 83.202 24.854 21,1% 0,73 0,54 0,07 117.588,00 0,38 (311.873,77) 

51 Eber1e 233.259 140.873 54.133 49.226 37.306 (35.569) 235 1 ,7% 0,06 0,29 0,25 13.657,00 0,25 (9.833,53) 

52 EDN 851.521 240.729 216.646 52.324 35.418 (45.213) 1.531 21,5% 1,33 0,76 0,09 7.111,00 0,12 (67.677,48) 

53 Eleclroiux 830.606 215.634 84.363 31.300 530.609 105.643 15.190 11,1% 1,24 0,73 0,09 136.943,00 0,49 (181.811,13) 

54 Elelrobras 133.071.773 8.715.488 37.368.392 1.646.122 85.914.959 3.008.210 330.338 7,1% 0,66 0,51 0,03 4.654.332,00 0,34 (38.554.830,23) 

55 Eluma 394.365 135.687 76.501 16.679 175.007 (9.179) (34.384) -458,5% (0,30) 0,16 0,44 7.500,00 1,42 (324.443,26) 

56 Embraco 1.208.810 380.117 315.464 67.469 501.220 43.477 11.174 10,1% 1,32 0,76 0,09 110.946,00 0,36 (200.189,03) 

57 Enersul 1.443.425 581.122 251.368. 30.614 610.935 (164.721) 0,0% 0,11 0,31 0,04 (134.107,00)', 0,15. (266.037 ,45) 

58 Eslrela 196.142 63.748 125.372 44.441 7.021 (35.666) 59 0,7% 0,58 0,48 0,23 8.775,00 0,24 (23.172,46) 

59 E temi! 489.379 61.144 7.196 14.383 378.200 110.753 32.318 25,8% 0,55 0,47 0,16 125.136,00 0,42 (86.271,79). 

60 F Cataguazes 281.760 22.15S 88.651 11'.076 170.957 20.261 5.675 18,1% 0,30 0,38 0,08 31.337,00 0,26 (41.210,63) 

61 FabCRenaux 94.629 39.468 3.290 5.292 49.743 3.142 193 2,3% (0,37) 0,14 0,12 8.434,00 0,13 1.217,25 

62 Ferbasa 254.040 49.527 1.983 3.979 201.336 8.657 1.487 11,8% (0,17) 0,21 0,07 12.636,00 0,18 (25.328,50) 

63 Ferro Ligas 387.824 109.126 191.823 45.317 86.875 (53.603) 2.001 -24,1% (0,47) 0,10 O, 19 (8.286,00) 0,20 (66.630,54) 

64 Fertibras 359.716 109.370 113.980 27.861 89.148 35.388 7.175 11,3% 1,07 0,66 0,11 63.249,00 0,26 (8.868,20) 

65 Fertiza 242.344 95.796 58.020 18.299 40.465 22.935 4.366 10,6% 1,13 0,69 0,11 41.234,00 0,22 4.903,17 

66 Fibam 40.387 18.227 10.262 3.813 11.898 261 (84) -2,1% 1,14 0,69 0,14 4.074,00 0,30 (2.521,82) 

67 Fo~as Taurus 200.279 47.915 7.058 8.744 145.263 3.500 3.430 28,0% 0,95 0,62 0,11 12.244,00 0,47 (63.126,15) 

68 Fras-Le 112.150 28.638 69.163 23.247 14.350 8.660 1.809 5,7% 0,19 0,34 0,22 31.907,00 0,23 11.053,73 

69 Gerdau Mel 3.825.248 654.600 1.000.920 292.022 654.391 180.883 30.895 6,5% (0,24) 0,18 0,16 472.905,00 0,16 (72.469,87) 
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TABELA C.1 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1996 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

I 

Item: 
Aüvo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LAIR IR 

Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Líquido Provisão 

SeQ. (A) (B) (C) (D) _(E) (F} (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) 

70 Gerdau 3.037.398 482.609 688.137 186.868 1.754.746 130.234 21.068 6,6% 0,73 0,54 0,15 317.102,00 0,38 (672.013,45) 

71 Granoieo 163.034 50.300 3.241 26.946 109.493 3.469 166 0,5% 0,26 0,37 0,50 30.415,00 0,41 (15.922,95) 

72 Grazziotin 97.510 25.701 7.939 937 63.871 13.778 3.232 22,0% (0,58) 0,06 0,02 14.715,00 0,04 8.328,14 

73 Hercules 296.259 342.446 150.507 108.192 (160.516) (116.070) 153 -1,9% 0,36 0,40 0,22 (7.878,00) 0,14 (1.399,93) 

74 lguacu Cate 232.275 110.753 733 14.972 112.732 10.461 3.685 14,5% 0,45 0,44 0,11 25.433,00 0,27 (10.833,63) 

75 lnepar 750.157 263.943 203.796 72.813 264.838 62.394 10.142 7,5% 1,68 0,89 0,14 135.207,00 0,41 (72.293,09) 

76 lochp-Maxion 1.190.980 331.513 452.622 164.721 343.537 (256.424) (145.230) 158,4% 1,85 0,95 (0,12) (91.703,00) 0,34 . (237.972,14) 

77 lpiranga Pet 1.571.388 426.776 169.473 36.314 972.126 219.632 60.070 23,5% 0,98 0,63 0,05 255.946,00 0,40 (267.077,18) 

78 lpiranga Ref 643.095 168.471 142.351 2.652 326.894 40.128 14.448 33,8% 0,24 0,36 0,01 42.780,00 . 0,19 (59.895,30) 

79 ltausa 50.515.613 39.442.644 3.518.997 4.388.468 3.504.920 1.623.612 452.876 7,5% 0,72 0,54 0,09 6.012.080,00 0,12 4.218.006,28 

80 itautec 1.182.080 578.957 134.375 110.150 453.934 18.263 8.007 6,2% 0,01 0,27 0,14 128.413,00 0,19 5.945,27 

81 lven 1.449.984 148.381 141.876 21.169 594.881 166.847 48.074 25,6% 0,21 0,35 0,05 188.016,00 0,25 (181.787,28) 

82 J B Duarte 135.762 108.172 "/.774 14.139 19.816 (28.082) 0,0% 0,40 0,42 0,12 (13.943,00) 0,17 (18.498,89) 

83 Karsten 219.706 72.488 18.951 12.274 127.663 4.108 833 5,1% (0,18) 0,20 0,13 16.382,00 0,17 (9.460,20) 

84 Kepler Weber 134.581 63.567 10.089 22.429 60.925 (9.488) 0,0% (1 ,44). (0,26) 0,30 12.941,00 0,05 9.383,45 

85 Klabin 3.886.956 496.498 1.163.730 196.002 1.807.370 69.942 23.453 8,8% 0,97 0,63 0,11 265.944,00 0,37 (1.024.834,00) 

86 L eco 99.980 27.397 13.288 5.059 59.295 3.834 1.959 22,0% 0,29 0,38 0,10 8.893,00 0,25 (11.545,96) 

87 Light 4.819.610 769.689 700.175 90.666 3.349.746 269.309 75.250 20,9% 0,35 0.40 0,05 359.975,00 0,29 (887.307,71) 

88 Lix da Cunha 263.667 134.966 33.858 42.227 86.633 (46.947) (8.228) 174,3% 0,71 0,53 (0,19) (4.720,00) 0,27 (31. 444 ,46) 

89 Loj Americanas 1.847.636 908.865 250.156 45.878 688.470 (38.927) (4.617) -66,4% (0,22) 0,19 0,07 6.951,00 0,14 (119.557,46) 

90 Lojas Renner 202.592 116.545 1.524 8.841 84.523 43.208 11.385 21,9% 0,68 0,52 0,06 52.049,00 0,24 19.684,18 

91 Magnesita 544.253 176.719 15.482 13.487 351.520 34.700 9.717 20,2% 1,42 0,79 0,06 48.187,00 0,53 (155.563,91) 

92 MaioGallo 22.834 11.233 18.456 4.487 (6.855) (2.681) 0,0% 1,26 0,73 0,15 1.806,00 (0,02) 2.080,65 
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TABELA C.1 (Continuação) - CÁLCULO DO EVA DE 1996 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LAIR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Liquido Provisão 

Seq. (A) (B) !C I (0) (E) (f) (G) (H) (I) {.11_ lKl (LI (M) (Nl 

93 Makro 663.808 290.648 52.890 3.163 320.269 14.700 4.401 24,6% 0,80 0,56 0,01 17.863,00 0,28 (89.198,25) 

94 Manasa 143.647 12.358 68.539 18.750 62.750 (14.331) 0,0% (0,60) 0,05 0,23 4.419,00 0,15 (15.631,39) 

95 Marcopolo 377.853 118.130 5.000 17.771 253.137 45.629 11.488 18,1% 0,36 0,40 0,12 63.400,00 0,30 (26.7 49,55) 

96 Marisol 232.206 68.529 7.436 9.281 156.240 34.882 7.912 17,9% 0.74 0,54 0,10 44.163,00 0,39 (27 .911,62) 

97. Melisa 35.895 9.377 546 1.030 25.971 3.313 699 16,1% (0,08) 0,24 0,09 4.343,00 0,20 (1.528,07) 

98 Micheletto 37.143 10.351 1.973 2.083 24.819 2.612 225 4,8% 0.44 0.43 0,16 4.695,00 0,34 (4.634,40) 

99 Millennium 370.659 55.604 51.213 5.586 263.842 (10.728) 0,0% (1,28) (0,20) 0,05 (5.142,00) (0,13) 34.684,30 

100 Minupar 132.318 72.080 9.632 8.820 50.355 (31.370) (69) 0,3% 0,48 0.45 0,1.1 (22.550,00) 0,24 (36.749,64! 

101 Moht Aranha 902.571 111.786 187.582 29.917 477.572 69.059 6.380 6.4% 0,05 0,29 0,09 98.976,00 . 0,21 (7 4.702,92) 

102 Multibras 3.086.392 1.056.611 386.949 120.011 1.371.215 507.031 149.753 23,9% 1.76 0,92 0,06 627.042,00 0.47 (479.508,28) 

103 Nitrocarbono 523.577 243.444 115.724 52.499 101.520 (74.651) (4.766) 21,5% (0,29) 0,16 0,11 (22.152,00) 
' 

0,11- (47.209,66) 

104 Oxiteno 959.100 98.024 170.012 18.837 667.178 45.655 3.997 6,2% (1,46) (0,26) 0,07 64.492,00 (0,17) 207.910,29 

105 Paraibuna 417.067 82.139 171.284 52.540 163.007 (62.706) 0,0% 0,25 0,36 0,21 (10.166,00) 0,27 (99 .981,03) 

106 Paranapanema 2.527.486 962.724 595.117 206.859 865.037 (206.811) (34.503) -71881,3% 0.46 0.44 95,58 '48,00 44.236,75 (69.219.946.355,25) 

107. Paul Fluz 3.648.463 590.735 534.510 55.044 2.523.218 224.343 46.034 16,5% 0,42 0.43 0,04 279.387,00 0,30 (697.862,05) 

1 08 Petrobras Distrib 2.646.784 977.739 98.710 1.669.045 286.566 86.721 22,5% 0,87 0,59 0,08 385.276,00 0,39 (360.096,72) 

109 Petrobras 50.510.054 14.110.475 7.124.102 1.228.288 28.773.157 1.331.598 312.740 12,2% 0,86 0,59 0,05 2.559.886,00 0,36 (1 O. 727 .596,45) 

110 Petroflex 805.231 210.545 205.552 66.733 389.134 (54.556) (2.250) -18,5% (0,93) (0,07) 0,19 12.177,00 0,08 (34.546,66) 

111 Petropar 347.043 ·104.953 61.408 24.139 180.631 4.970 720 2,5% 0,10 0,31 0,14 29.109,00 0,23 (26.406,78) 

112 Petroq.Uniao 1.856.316 257.070 338.945 53.082 1.260.302 (65.805) (19.705) 154,9% (3,02) (0,84) (0,05) (12.723,00) (0,56) 902.368,67 

113 Petroquisa 7.825.593 114.357 1.512.509 106.932 6.198.727 432.807 139.411 25,8% 0,55 0.47 0,05 539.739,00 0,38 (2.545.874.49) 

114 Pettenati 192.624 54.175 21.234 5.936 117.215 (274) 134 2.4% 0,09 0,30 0,08 5.662,00 0,21 (24.153,06) 

115 Plascar 295.112 42.057 33.862 6.308 219.193 2.197 3.336 39,2% 0,84 0,58 0,05 8.505,00 0.44 (1 05.707 .73) 



Item: 
Empresa 

Seq. 

116 Polar 

117 Pronor 

118 Randon Part 

119 Recrusul 

120 Ren Hermann 

121 Rhodia-Ster 

122 Ripasa 

123 S Gobain Canal 

124 S Gobain Vidro 

125 Sadia SA 

126 Sansuy 

127 Santista T extil 

128 Schlosser 

129 Schulz 

130 Sergen 

131 Sibra C 

132 Sid Nacional 

133 Sid T ubarao 

134 Sifco 

135 Solorrico 

136 Souto Vidig 

137 Souza Cruz 

138 Staroup 
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TABELA C.1 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1996 DAS EMPRESAS 

Ativo 

Total 

(AI 

531.717 

1.483.744 

574.071 

110.062 

566.273 

1.082.957 

1.386.073 

246.877 

973.884 

3.070.008 

140.681 

910.171 

42.198 

152.271 

86.136 

761.709 

9.379.941 

6.116.633 

354.123 

516.790 

588.743 

3.042.228 

52.533 

Passivo 

Circulante 

(8) 

59.298 

402.566 

168.195 

38.618 

214.159 

. 407.425 

262.415 

30.213 

170.876 

1.333.075 

46.938 

293.864 

23.285 

Exigivel 

a L.P. 

(C) 

79.076 

330.331 

115.707 

1.024 

47.872 

347.075 

199.256 

23.826 

4.885 

615.884 

90.732 

72.584 

16.448 

22.696 • 10.632 

10.926 121' 

220.710 293.424 

1.608.756 1.572.191 

1.157.946 568.541 

269.927 316.210 

183.139 136.183 

19.000 79.302 

1.258.952 159.890 

23.331 19.551 

(Em milhares de R$) 

Despesa 

Financeira 

(O) 

19.293 

71.305 

48.346 

2.550 

54.034 

56.035 

68.476 

8.924 

15.370 

152.904 

13.101 

47.597 

5.554 

3.303 

1.001 

80.304 

349.673 

18ü15 

116.443 

41.829 

2.047 

73.463 

5.239 

Patrimônio 

Liquido 

(E) 

393.343 

178.196 

257.497 

68.328 

233.562 

282.707 

922.816 

192.837 

778.597 

806.030 

3.011 

521.692 

2.465 

118.944 

75.089 

190.486 

6.198.994 

4.390.146 

(227.201) 

113.908 

460.343 

1.623.386 

9.651 

LAIR 

(Fl 

48.785 

(106.717) 

7.212 

6.525 

30.458 

(115.524) 

(62.075) 

26.961 

111.133 

139.087 

19.445 

22.729 

(18.837) 

(1.178) 

11.754 

(95.771) 

174.676 

170.094 

(124.064) 

51.366 

101.883 

576.179 

1.077 

IR 

Provisão 

lG> 
12.101 

111 

5.806 

1.052 

11.279 

5.252 

(4.895) 

5.346 

23.054 

42.160 

494 

980 

3.319 

(192.139) 

(11.747) 

1.600 

10.891 

5.279 

73.463 

Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 

lH) (I) (J) (K) (L) (M) JN) 

17,8% 0,25 0,36 0,11 68.078,00 0,29 (82.384,84) 

-0,3% (0,29) 0,16_.:!0,_:_:10'-----"(3:.=;5·:..:..41:..::2.c::,O::.t.0) __ -"0,"-11'-----'-'(1..:.:55:.:_.4:.:..70:,,9:.:9L) 

10,5% 1,73 0,91 0,15 55.558,00 0,50 (154.189,78) 

11,6% 1,31 0,75 0,06 9.075,00 0,49 (27.285,44) 

13,3% 0,06 0,29 0,18 84.492,00 0,22 (4.236,85) 

-8,8% 0,63 0,50 0,08 (59.489,00) 0,20 (200.435,37) 

-76,5% 0,90 0,60 0,26 6.401,00 0,55 (612.131,68) 

14,9% 1,81 0,94 0,14 35.885,00 0,76 (133.416,55) 

18,2% 0,34 0,40 0,07 . 126.503,00 . 0,33 (164.483,00) 

14,4% 0,51 0,46 0,07 291.991,00 0,17 (53.572,68) 

1,5% (0,88) (0,05) 0,09 32.546,00', . 0,09 23.689,38 

1,4% (0,85) (0,04) 0,13 70.326,00 0,03 52.055,75 

0,0% (0,12) 0,23 0,14 (13.283,00) 0,14 (16.023,03) 

0,0% 0,49 0,45 0,10 . 2.125,00 0,37 (46.ü16,30) 

26,0% (0,38) 0,13 0,07 12.755,00 0,12 333,33 

0,0% (0,60) 0,05 0,16 (15.467,00) 0,13 (84.553,12) 

-36,6% 0,98 0,63 0.15 524.349,00 0,49 (3.063.369,00) 

-3,3% 1,28 0,74 0,11 354.409,00 0,56 (2.429.732,28) 

-21,0% 0,41 0,42 0,24 (7.621,00) 0,21 (26.745,95) 

11,7% 0,94 0,62 0,12 93.195,00 0,24 3.141,45 

5,1% 0,87 0,59 0,02 103.930,00 0,49 (180364,12) 

11,3% 0,94 0,62 0,05 649.642,00 0,35 (43.853,36) 

0,0% 0,09 0,30 0,12 6.316,00 0,16 1.772,69 
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TABELA C.1 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1996 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrímõnlo 
LAIR 

IR 
Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 

Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Líquido Provisão 

Seq. (A) (B) (C I (0) (E) (F) (G) (H) 111 (J) !Kl Jll IM\ jiD_ 

139 Sultepa 277.433 57.245 59.622 34.218 145.118 11.473 19 0,0% 0,38 0,41 0,29 45.691,00 0,36 (33.125,09) 

140 Supergasbras 301.559 54.841 32.260 13.084 199.604 (18.219) 375 -7,3% 0,38 0,41 0,16 (5.135,00) 0,34 (88.976,37) 

141 Suzano 7.305.120 1.250.063 2.261.533 400.749 2.077.972 (102.217) 2.434 0,8% 1,01 0,64 0,11 298.532,00 0,31 (1.575.387,60) 

142 Tecei.S.Jose 96.738 7.911 4.372 468 84.455 6.635 1.668 23,5% (0.20) 0,20 0,03 7.103,00 0,18 (10.140,18) 

143 Tectoy 143.634 88.047 1.494 17.771 54.000 (15.354) 151 6,2% 0,21 0,35 ~.19 2.417,00 0,24 (11.061,65) 

144 Teka 553.510 . 324.288 62.881 82.695 126.654 (44.693) 0,0% 1 0,41 0,42 0,21 38.002,00 0,26 (22.702,91) 

145 Telemig 4.046.514 782.519 667.514 156.924 2.596.481 513.625 134.516 20,1% 1,55 0,84 0,09 670.549,00 0,56 (1.303.811,57) 

146 TelespOperac 18.908.576 2.677.964 2.455.866 423.728 13.294.500 1.639.471 396.113 19,2% 1,50 0,82 0,07 2.063.199,00 0,61 (8:195.534,18) 

147 Tex Renaux 132.834 68.757 15.453 · 9.533· 48.624 6.956 2.057 12,5% 0,23 0,36 0,10 16.489,00 . 0,19 2.572,91 

148 Trato 79.304 15.518 7.957 2.486 55.829 1.773 827 19,4% (1,45) (0,26) 0,09 4.259,00 (0,16) 13.860,41 

149 Trevisa 382.770 227.981 45.580 49.824 96.163 (141.959) (761) 0,8% 1,36 0,77 0,18 192.135,00} 0,33 (142.895,00) 
' 

150 Tupy 522.475 211.867 203.044 52.098 107.564 (34.902) 1.723 10,0% (0,44) 0,11 0,11 17.196,00 0,10 (16.606,61) 

--~15~1~U~n~ipa~r ____________________ 1~.1~09~.5~6~7--~1~91~.44~3~~3~27~.9~22~----~59~.6~48~--~5~9~0.2=0~2 _____ 5~.4~0~9--~(c5.~61~2)~--~-8~,6~% __ 0~,6=2--~0,~50~~0~,1~2--~6~5=.05~7~,0~0 ____ ~0,3=3 ____ ~(2=3~1.041,65) 

152 Usiminas 11.972.902. 3.402.956 2.432.604 630.532 4.086.982 260.872 163.373 18,3% 1,30 0,75 0,09 891.404,00 0,35 (2.275.9,5,65) ..... 
153 Vale Rio Doce 25.125.531 4.095.534 5.756.062 566.660 14.734.162 682.534 (55.390) -4,4% 0,38 0,41 0,06 1.249.194,00 0,27 (4.397.171,10) 

154 Varig 4.593.559 1.447.104 2.797.926 396.185 348.530 (92.137) 0,0% 0,64 0,51 0,09 304.048,00 0,12 (88097,41) 

155 Vigor 307.444 83.827 36.209 13.952 163.743 13.814 6.855 24,7% 0,76 0,55 0,09 27.766,00 0,35 (56.2~0.31) 

156 Weg 712.835 161.136 168.494 32.642 379.950 93.226 20.632 16,4% 0,09 0,30 0,08 125.868,00 0,19 (2.318,83) 

157 Wembley 1.108.432 128.324 60.951 12.473 353.861 115.669 17.584 13,7% 0,48 0,45 0,06 128.142,00 0,31 (191.732,66) 

158 Wetzel 122.025 36.077 104.558 26.810 (18.340) (20.006) (6.452) -94,8% (0,94) (0,07) 0,37 6.804,00 0,84 (59.216,35) 

159 Wiest 74.071 23.257 11.756 7.655 39.058 · 2.908 22 0,2% 0,87 0,59 0,22 10.563,00 0,41 (10.505,12) 

160 Zivi 319.329 259.167 113.572 85.754 (80.171) (78.414) 164 2,2% (0,28) 0,17 0,22 7.340,00 0,23 (6.905,17) 



Item: 
Empresa 

Seq. 

Acesita 

2 Adubos Trevo 

3 Albarus 

4 Alfa Consorcio 

5 Alfa Holding 

6 Amadeo Rossi 

7 Ambev 

8 Antarctica Nord 

9 Aracruz 

10 Avipal 

11 Azevedo 

12 Bahia Sul 

13 Bardella 

14 Bic Caloi 

15 Biobras 

16 Bombril 

17 Brasilit 

18 .Brasmotor 

19 Buettner 

20 Bunge Alimentos 

21 Bunge Fertilizantes 

22 Cacique 

23 Caemi Metal 

TABELA C.2- CÁLCULO DO EVA DE 1997 DAS EMPRESAS 

Ativo 

Total 

(A) 

5.820.541 

297.263 

400.282 

5.264.240 

5.049.631 

53.731 

5.766.887 

1.043.536 

5.339.290 

1.135.746 

107.187 

2.862.978 

655.636 

168.601 

64.372 

2.618.988 

552.668 

3.359.150 

62.078 

4.721.353 

832.845 

411.662 

2.277.315 

Passivo 

Circulante 

{8) 

1.834.442 

74.823 

86.496 

4.236.322 

4.102.922 

16.532 

1.963.644 

153.140 

1.130.797 

390.139 

36.405 

682.529 

285.558 

109.092 

10.189 

1.296.746 

77.999 

1.071.402 

34.103 

2.337.385 

367.933 

315.335 

563.936 

Exigível 

a L.P. 

{C) 

1.861.626 

89.576 

3.835 

315.516 

308.465 

92 

1.921.603 

272.803 

1.142.652 

125.195 

31.253 

892.022 

44.646 

93.339 

6.948 

411.760 

23.617 

387.669 

47.251 

1.218.663 

169.195 

16.972 

668.225 

(Em milhares de R$) 

Despesa 

Financeira 

{O) 

431.089 

38.445 

9.550 

517.434 

543.464 

5.086 

371.196 

77.713 

245.796 

74.240 

11.816 

239.713 

23.661 

46.326 

1.648 

98.264 

12.431 

20.672 

357.050 

15.360 

58.302 

134.455 

Patrimônio 

Líquido 

{E) 

1.570.274 

132.863 

260.375 

616.241 

584.004 

37.032 

1.809.544 

453.311 

3.062.494 

517.651 

17.423 

1.288.428 

302.083 

(33.854) 

47.235 

847.822 

450.320 

893.773 

(19.276) 

1.155.620 

206.311 

79.141 

862.844 

LAIR 

{f) 

(56.197) 

(38.938) 

83.043 

114.618 

109.417 

(1.571) 

574.900 

46.177 

25.747 

56.794 

(21.582) 

(178.999) 

38.497 

(110.510) 

17.419 

60.090 

223.883 

226.731 

(12.010) 

(485.405) 

42.023 

19.456 

35.069 

IR 

Provisão 

{G) 

7.614 

(40.791) 

21.888 

18.342 

17.358 

(2.269) 

71.909 

12.571 

5.588 

17.583 

331 

193 

370 

261 

3.298 

16.552 

63.373 

39.631 

21 

8.567 

4.396 

22.787 

Alíquota IR Beta Ke Kd 

{H) {I) (J) (K) 

2,0% 0,51 0,35 0,11 

8274,0% (0,08) 0,23 (19,12) 

23,6% 0,19 0,28 0,08 

2,9% 0,19 0,28 0,11 

2,7% 0,04 0,25 0,12 

-64,6% (0,11) 0,22 0,50 

7,6% 0,72 0,39 0,09 

10,1% (0,15) 0,22 0,16 

2,1% 0,56 0,36 0,11 

13,4% 0,49 0,34 0,12 

-3,4% 0,35 0,32 0,18. 

0,3% 0,05 0,26 0,15 

0,6% 0,48 0,34 0,07 

-0,4% 1,16 0,48 0,23 

17,3% (0,18) 0,21 0,08 

10,5% 0,03 0,25 0,05 

26,8%· 0,09 0,26 0,09 

17,5% 0,18 0,28 

0,0% (0,10) 0,23 0,25 

0,0% 0,56 0,36 0,10 

14,9% 1,27 0,50 0,02 

5,7% 0,08 0,26 0,17 

13,4% 0,36 0,32 0,09 

LAJIR 

(L) 

374.892,00 

(493,00) 

92.593,00 

632.052,00 

652.881,00 

3.515,00 

946.096,00 

123.890,00 

271.543,00 . 

131.034,00 

(9.766.oói 

60.714,00 

62.158,00 

(64.184,00) . 

19.067,00 

158.354,00 

236.314,00 

226.731,00 

8.662,00 

(128.355,00) 

57.383,00 

77.758,00 

169.524,00 

WACC 

IM) 

0,18 

864,22 

0,23 

0,13 

0,13 

0,41 

0,18 

0,18 

0,25 

0,23 

0,21 

0,20 

0,20 

0,18 

0,17 

0,11 

0,23 

0,11 

0,26 

0,16 

0,15 

0,18 

0,18 

156 

EVA 

(N) 

(360.719,24) 

(192.197.210,66) 

(527,82) 

481.824,10 

509.810,27 

(9.508,91) 

189.483,30 

(51.236,53) 

(787.430,86) 

(55.617,29) 

(25.195,32) 

(372.188,82) 

í12.534,96) 

(15.191,54) 

6.485,25 

(9.490,17) 

64.904,11 

(58.283,56) 

1.307,75 

(519 073,30) 

(22.971,77) 

56.354,84 

(160.561,30) 
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TABELA C.2 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1997 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio IR 
I 

Item: LA IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Líquido Provisão 

Seq. (AI (8) (C) (O) (E) (F) (G) (H) (I) (J) IKI jl)_ IMI _lli) 

24 Cedro 303.685 77.522 31.459 9.089 194.196 3.547 (5.244) -41,5% 0,04 0,25 0,12 12.636,00 0,22 (32.503,02) 

25 Celesc 2.765.911 336.622 422.672 44.891 2.006.617 78.101 21.163 17,2% 1,05 0,46 0,05 122.992,00 0,34 (732.554,75) 

26 Celg 1.812.140 398.683 1.278.973 175.332 134.483 15.124 2.470 1,3% 0,30 0,31 0,10 190.456,00 0,12 22.591,25 

27 Celulose lrani 121.661 17.096 28.036 6.768 76.529 1.727 236 2,8% (0,26) 0,19 0,15 8.495,00 0,17 (9.965,39) 

28 Cemig 15.021.576 1.751.581 2.614.364 244.035 10.655.632 333.086 112.875 19,6% 1,05 0,46 0,04 577.121,00 0,34 (3.987 .411,33) 

1.340.108 . 427.620 570.674 85.095 341.813 35.422 (2.483) -2,1% 0,74 0,40 0,09 120.517,00 0,17 (29.399,02) 

30 Cesp 35.813.543 8.177.567 8.393.808 1.436.178 19.242.168 1.579.921 394.258 13,1% 1,01 0,45 0,08 3.016.099,00 0,27 (4.897.711,58) 

31 Cia Heling 673.283 309.560 93.949 78.412 184.280 13.326 4.739 5,2% 0,78 0,40 0,18 91.738,00 O,Z5 (2.657,53) 

32 Cim ltau 1.282.007 130.203 205.832 32.673 850.990 80.048 28.346 25,1% '0,31 0,31 0,07 112.721,00 . 0,24 (188.228,17) 

33 CMAPart 14.308 5.710 24 8.598 (15.189) 0,0% (0,46) 0,15 0,00 (15.165,00) 0,09 (16.505,18) 

34 Coelba 3.213.144 565.768 1.155.700 61.446 1.442.774 118.362 (855) -0,5% 0,80 0,41 0,04 179.808,00·, 0,21. (363.251,20) 

35 Cofap 685.904 248.006 200.778 70.656 213.840 (150.968) 6.573 -8,2% 0,70 0,39 0,17 (80.312,00) 0,25 (196.280,42) 

36 Coinvest 1.335.463 540.135 359.438 154.051 89.945 23.775 18.039 10,1% 0,36 0,32 0,15 177.826,00 0,15 36.773,35 

37 Coldex 17.033 . 49.036 56.252 4.678 (88.255) (334) 4 0,1% 0,17 0,28 0,04 4.344,00 (1,18) (33.372,96) 

38 Coflfab 760.544 329.046 79.727 27.677 327.927 82.639 17.750 16,1% 0,18 0,28 0,06 110.316,00 0,15 26.918,52 

39 Const Beter 63.485 14.118 2.665 5.175 46.701 553 344 6,0% 0,07 0,26 0,29 5.728,00 0,26 (7.618,64) 

40 Copel 9.965.245 922'.450 2.529.303 163.107 6.513.492 334.477 97.188 19,5% 0,98 0,44 0,04 497.584,00 0,30 (2.319.493,13) 

41 Copene 5.336.622 444.180 1.175.476 229.602 3.716.966 105.863 17.338 5,2% 0,44 0,33 O,i3 335.465,00 0,27 (1.012.304,09) 

42 Copesul 2.212.731 . 519.219 483.940 131.318 1.209.572 250.877 74.744 19,6% 0,09 0,26 0,11 382.195,00 0,18 (2.150,10) 

43 Coteminas 1.228.523 127.670 150.883 13.034 909.681 75.568 19.686 22,2% 0,25 0,30 0,04 88.602,00 0,23 (188.275,21) 

44 Cremer 153.491 66.493 71.890 35.856 14.375 (28.028) 0,0% 0,36 0,32 0,26 7.828,00 0,26 (15.201,83) 

45 DHB 138.000 113.441 81.592 37.434 (50.504) (40.577) (1.104} 35,1% 0,36 0,32 0,12 (3.143,00) (0,00) (1.980,91) 

46 Dimed 173.133 70.682 7.163 11.280 95.267 16.298 5.155 18,7% 0,03 0,25 0,12 27.578,00 0,18 3.798,38 
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TABELA C.2 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1997 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LA IR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira líquido Provisão 

Seq. (A) (B) {C) {D) ~)_ (F) tGl (H)_ .(11 _(.J) tKl _{~) lMl_ (Nl 

47 DixieToga 755.169 154.860 230.473 35.376 357.760 4.061 (2.597) -6,6% 0,37 0,32 0,10 39.437,00 0,21 (83.131,73) 

48 Docas 86.047 9.828 39.449 23.263 36.770 (213.190) (12) 0,0% (0,63) 0,12 0,47 (189.927 ,00) 0,32 (214.385,77) 

49 Dohler 269.071 44.552 22.858 5.722 201.285 16.924 5.776 25,5% 0,48 0,34 0,06 22.646,00 0,27 (43.466,39) 

50 Duratex 1.469.285 266.879 297.657 64.480 830.262 95.288 30.025 18,8% 0,27 0,30 0,09 159.768,00 0,21 (122.022,03) 

51 Eberle 220.306 175.694 23.501 42.204 20.638 (14.009) 60 0,2% 1,48 0,54 0,21 28.195,00 0,24 17.324,31 

52 EDN 809.641 . 234.667 278.704 58.101 (36.424) (87.584} 2.194 -7,4% (0,03} 0,24 0,12 (29.483,00) 0,12 (101.996, 10) 

53 Eiectrolux 775.552 172.217 120.442 . 40.901 482.894 13.351 (2.659) -4,9% 0,32 0,31 0,15 54.252,00 0,25 (94.799,08) 

54 Eletrobras 130.110.596 9.175.725 37.309.649 1.152.328 82.613.110 3.283.699 722.587 16,3% 1,12 0,47 0,02 4.436.027,00 0,31 (33.589.187,04) 

55 Eluma 331.619 105.753 145.900 23.189 79.260 (90.846} 33.020 -48,8% (0,31) 0,18 0,14 (67.657,00)·· : 0,20 (145.644,98) 

56 Embraco 1.239.188 437.096 261.483 76.648 522.194 81.069 8.8ô5 5,6% (0,22} 0,20 0,10 157.717,00 0,14 34.838,44 

57 Enersul 1.083.805 279.200 287.392 54.807 517.214 (96.568) 0,0% 0,31 0,31 0,10 (41.761,00~ 0,20"· (200.951,04} 

58 Estrela 189.472 53.801 128.458 32.274 7.212 1.027 346 1,0% 0,91 0,43 0,18 33.301,00 0,18 8.103,22 

59 Etemit 525.880 81.833 2.572 . 8.741 398.552 115.838 37.119 29,8% O, 11 0,27 0,07 124.579,00 0,23 {14.788,18) 

60 F Cataguazes 1.326.130 73.022 667.431 16.329 554.501 16.879 4.145 12,5% .0.97 "(),44 . 0,02 33.208,00 0,20 (220.177,16) 

61 FabC Renaux 91.575 39.516 2.699 4.442 47.460 3.285 326 4,2% (0,42} 0,16 0,10 7.727,00 0,13 595,02 

62 Ferbasa 233.130 25.359 14.551 3.352 191.179 5.008 1.715 20,5% 0,63 0,37 0.07 8.360,00 0,32 (59.418,05) 

63 Ferr~ ligas 354.409 136:850 215.612 47.240 1.947 {77.014) 1.861 -6,3% 0,54 0,36 0,14 (29.774,00) 0,15 (64.796,74) 

. 64 Ferlibras 372.330 126.666 114.703 28.469 87.554 23.383 4.824 9,3% 1,01 0,45 0,11 51.852,00 0,19 109,91 

65 Ferliza 250.320 ·100.138 59.068 18.292 40.305 17.530 4.243 11,8% 0.40 0,33 O, 10 35.822,00 0,14 10.963,39 

·. :·66 :· Fibam 41.063 18.633 11.569 5.025 10.862 360 123 2,3% 0,22 0.29 (),16 5.385,00 0,19 918,00 
:-v. 

· .· · 67 F o~ as Taurus 202.250 50.935 9.362 7.545 141.898 11.942 4.361 22,4% 0,51 0,35 0,10 19.487,00 0,27 (25.338,75) 

:. 68 i:· 1Fras-Le 142.792 55.854 58.217 15.900 28.721 22.163 277 0,7% 0,27 0,30 0,14 38.063,00 0,17 22.990,35 

3.929.314 589.847 1.181.336 212.010 1.069.581 230.185 42.177 9,5% 0,20 0,29 O, I 1 442.195,00 0,17 (164.039,46) 
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TABELA C.2 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1997 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LAIR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Liquido Provisão 

~- (AI (8) (C) (O) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M). (N) 

70 Gerdau 3.790.054 547.098 1.003.593 190.542 2.227.872 226.253 41.228 9,9% 0,87 0,42 0,11 416.795,00 0,29 (563.611 ,66) 

71 Granoleo 174.942 23.257 425 6.611 100.768 5.099 0,0% 0,30 0,31 0,28 11.710,00 0,30 (34.004,49) 

72 Grazziotin 98.927 27.601 6.335 338 64.990 12.268 4.402 34,9% 0,32 0,31 0,01 12.606,00 0,21 (6.455,19) 

73 Hercules 245.713 407.532 113.272 117.962 (197.866) (92.038) 60 0,2% 0,01 0,25 0,23 25.924,00 0,21 60.109,00 

7 4 lguacu Cate 219.810 99.310 2.917 12.636 111.596 16.667 6.483 22,1% (0,05) 0,24 0,10 29.303,00 0,16 3.665,60 

75 lnepar 1.526.585 419.279 377.485 77.583 608.412 119.564 33.462 17,0% 1,07 0,46 0,08 197.147,00 0,24 (100.028,13) 

76 lochp-Maxion 1.014.248 346.360 336.100 108.111 276.775 (96.641) 927 8,1% 0,68 0,38 0,15 11.470,00 0,21 (126.933,49) 

77 lpiranga Pet 1.576.389 361.771 158.562 40.748 1.052.945 231.927 74.723 27,4% 0,55 0,36 0,06 272.675,00 0,25 (1 08.915,90) 

78 lpiranga Ref 747.356 215.521 200.377 8.306 330.814 . 55.420 16.253 25,5% 0,65 0,38 0,01 63.726,00 . 0,17 (44.708,54) 

79 I ta usa 65.669.655 50.038.210 8.152.410 4.528.788 3.712.675 1.355.965 93.632 1,6% 0,71 0,39 0,08 5.884.753,00 0,09 4.318.558,23 

80 ltautec 1.133.977 631.886 120.915 107.989 373.852 (181.779) 0,0% 0,47 0,34 0,14 (73.790,00), (178.717,94) 

81 lven 3.622.646 813.476 1.422.890 21.643 596.080 167.493 49.272 26,1% 0,28 0,30 0,01 189.136,00 0,07 (50.7 42,00) 

82 J 8 Duarte 75.343 71.228 153 11.154 3.963 (14.473) 0,0% 0,13 0,27 0,16 (3.319,00) 0,16 (3.987,12) 

83 Karsten 196.094 63.310 14.952 13.284 117.260 (748) 126 1,0% 0,38 0,32 0,17 12.536,00 0,26 (22.133,82) 

84 Képler Weber 
... 

142.825 73.309 9.177 10.083 60.339 1.177 7,2% 0,22 0,29 0,11 16.419,00 0,18 2.483,05 

85 Klabin 3.809.717 578.938 1.206.088 210.097 1.645.532 (22.413) (5.957) -3,2% 0,42 0,33 0,12 187.684,00 0,22 (529.684,53) 

86 L eco 247.227 49:521 42.342 4.964 155.365 7.041 2.636 22,0% 0,23 0,29 0,04 12.005,00 0,20 (29.385, 17) 

87 light 4.812.851 819.554 793.487 90.287 3.1S9.810 301.370 125.170 32,0% 1,03 0,45 0,04 391.657,00 0,31 (973.692,63) 

88 lix da Cunha 212.692 122.973 30.199 25.273 48.376 (33.042) 0,0% (0,36) 0,17 0,16 (7.769,00) 0,17 (22.750,77) 

89 loj Americanas 1.480.631 572.961 314.612 104.792 592.966 (41.948) 7.651 12,2% 0,61 0,37 0,10 62.844,00 0,20 (128.582,59) 

90 lojas Renner 234.701 132.323 3.279 13.563 99.099 41.045 11.422 20,9% 0,76 0,40 0,08 54.608,00 0,20 22.215,55 

91 Magnesita 516.205 121.494 40.057 12.633 354.091 53.059 14.251 21,7% 0,51 0,35 0,06 65.692,00 0,25 (49.089,77) 

92 Maio Gallo 21.304 14.978 17.943 5.748 (11.617) (5.240) 0,0% 0,16 0,28 0,17 508,00 0,12 (238,73) 
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TABELA C.2 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1997 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: 
Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LA IR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 

Empresa Total Circulante al.P. Financeira Líquido Provisão 

Seq. (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) 

93 Makro 602.676 247.243 45.900 4.361 309.533 28.830 5.864 17,7% 0,28 0,30 0,01 33.191,00 0,16 (29.648,62) 

94 Manasa 140.144 13.767 73.979 12.372 52.674 (23.085) (17.246) 161.0% 0.11 0,27 (0,09) (10.713,00) 0,13 (10.323,08) 

95 Marcopolo 380.854 103.854 30.649 17.389 246.299 26.608 7.137 16,2% 0,38 0,32 0,11 43.997,00 0,24 (29.844,06) 

96 Marisol 204.613 54.525 352 7.464 149.734 20.967 4.225 14.9% 0,18 0,28 0,12 28.431,00 0,23 (10.775.49) 

97 Metisa 37.879 12.196 433 915 25.250 2.690 894 24,8% (0,08) 0,23 0,05 3.605,00 0,17 (1.574,75) 

98 Micheletto 38.833 10.052 5.500 2.006 23.282 336 131 5,6% (0,13) 0.22 0,12 2.342,00 0,18 (2.905.64) 

99 Millenníum 374.157 67.045 47.985 11.146 259.126 (4.716) 0,0% (0.05) 0,24 0,10 6.430,00 0,19 (52.893,27) 

100 Min!Jpar 113.915 62.284 14.072 13.686 37.382 (8.069) 67 1,2% 0,54 0,36 0,18 5.617,00 0,23 (6.540,90) 

101 MontAranha 2.492.083 1.282.731 552.375 40.593 570.053 76.375 (36.260) · -31,0% 0,64 0,38 0,03 116.968,00 .· 0,12 10.6Ú93 

--~10~2--=Mu=m~·b=ms~------------------~3.~18~5~.22~6~~1.~04~8~.74~5~~3~77~.2~49~----~16~7~.78~9--~1~.4~87,~.4~6~1--~2~3~3.~65~4 ____ ~40~.2~53~---1~0~.o·~v.--~o,7~0~~o~.39~-o~,1~1 ___ 4~0~1.44~3·~oo~--~o·~24~----~~16~o~.9.81,59) 

103 Nítrocarbono 530.793 248.716 164.465 55.227 63.097 (41.823) 78 0,6% 0,05 , 0,26 0.13 13.404,00', 0,15' (28.573,08) 

104 Oxiteno 1.068.043 173.130 212.580 30.568 658.430 70.192 18.594 18,5% 0,01 0,25 0,06 100.760,00 0,18 (75.220,62) 

105 Paraibuna 406.887 207.873 108.022 45.915 90.984 (60.668) 0.0% 0,09 0,26 0,15 (14.753,00) 0,17 (48.967,74) 

106 Paranapanema 2.191.499 1.232.102 571.166 312.713 332.879 (512.396) 34.734 -17.4% 0,20 0,29 0,20 (199.683,00) 0,25 (470.792,16) 

107 Paul Fluz 3.733.573 444.236 1.277.242 76.732 2.012.095 223.492 105.002 35,0% 0,71 0,39 0,03 300.224,00 0,22 (523.682,26) 

108 Petrobras Disbib 2.800.334 1.111.'197 118.681 1.689.137 294.682 106.010 25,6% 1,22 0.49 0,08 413.363,00 0,32 (233.958,12) 

109 Petrobras 51.197.205 14.740.888 7.725.519 1.180.014 28.216.408 2.828.454 740.729 18,5% 1.26 0,50 0,04 4.008.468,00 0,29 (7.454.968,28) 

110 Petroflex 698.907 194.761 199.064 62.741 305.082 (32.732) 0,0% 0,11 0,27 0,16 30.009,00 0,21 (74.274,45) 

111 Petropar 330.646 82.243 106.021 24.267 142.334 (15.833) 1.088 12,9% (0.36) 0,17 0.11 8.434,00 0,13 (25.018,35) 

112 Petroq.Uníao 1.371.135 231.180 374.002 65.617 765.953 19.249 (3.445) -4.1% 0,07 0.26 0,11 84.866,00 0,20 (136.421,24) 

113 Petroquisa 8.823.074 · 138.735 1.840.936 4.622 6.843.403 1.808.686 534.770 29,5% 0,40 0,33 0,00 1.813.308,00 0,25 (924.982,00) 

114 Pettenati 183.850 37.968 38.876 7.482 107.006 (4.526) (765) -25,9% 0,29 0,30 0,12 2.956,00 0,24 (31.547.46) 

115 Plascar 290.167 46.878 28.631 6.474 214.658 19.364 5.277 20,4% 0,01 0,25 0,07 25.838,00 0,20 (27.514,66) 
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TABELA C.2 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1997 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LA IR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Líquido Provisão 

Seq. (A) tBi (C) (lll (§ JF) @) 1H) JU . (J)_ tK) lll IMl (N) 

116 Polar 552.022 78.517 107.878 25.741 365.627 43.174 11.824 17,2% (0,03) 0,24 0,11 68.915,00 0,19 (33.312.55) 

117 Pronor 1.475.355 405.105 392.485 108.270 170.641 (17.076) 9.583 10,5% 0,11 0,27 0,12 91.194,00 0,14 (64.828,04) 

118 Randon Part 623.267 229.582 102.393 40.954 248.726 51.093 10.126 11,0% 1,01 0,45 0,11 92.047,00 0,25 (15.954,79) 

119 Recrusul 105.254 31.474 7.140 1.766 66.068 3.181 417 8,4% 0,77 0,40 0,04 4.947,00 0,27 (15.211,32) 

120 Ren Hermann 589.322 171.171 113.131 45.068 230.012 41.157 8.921 10,3% 0,14 0,27 0,14 86.225,00 0,19 (3.439,69) 

121 Rhodia-Ster 897.233 494.425 308.453 103.035 53.969 (211.449) (229) 0,2% 0.76 0,40 0,13 (108.414,00) 0,14 (166.554,11) 

122 Ripasa 1.328.859 282.526 229.442 69.770 815.805 (43.092) 16 0,1% 0,85 0,42 0,14 26.678,00 0,31 (296.785,89) 

123 S Gobain Canal 294.504 67.425 23.798 5.989 203.281 67.660 10.295 14,0% 1,06 0,46 0.06 73.649.00 0,33 (12.182,74) 

124 S Gobain Vidro 966.202 187.604 15.493 20.064 743.979 78.440 20.265 20,6% 0,45 0,34 0,08 '98.504,00 . 0,28 (138.225,34) 

125 Sadià SA 2.690.010 1.059.339 608.027 179.740 973.950 137.271 34.417 10,9% 0}6 0,40 0,10 317.011,00 0,20 (45.812,20) 

126 Sansuy 132.764 50.525 70.397 17.856 11.842 8.318 0,0% 0,76 0,40 0,15 26.174,00 0.17 12.182,69 

127 Santista Textil 875.820 261.696 99.584 40.397 500.188 21.139 32 0,1% 0,22 0,29 0,11 61.536,00 0,22 (70.827 ,78) 

128 Schlosser 62.764 23.684 21.501 5.482 17.579 (7.543) (302) 14,7% (1,99) (0,16) 0,10 (2.061,00) 0,02 (2.538,04) 

129 Schulz 146.496 22.310 17.677 4.700 106.509 (3.685) 0,0% 0,10 0,27 0,07 (985,00) 0,21 (27.308,65) 

130 Sergen 86.224 9.730 50 1.378 74.928 5.958 386 5,3% 0,24 0,29 0,13 7.336.00 0,28 (14.092,08) 

131 Sibra C 723.902 289:407 352.629 85.878 80.578 (142 .. 669) 0,0% (0,15) 0,22 0,13 (56.791,00) 0,14 (118.878,61) 

132 Sid Nacional 11.698.203 2.968.515 2.847.990 571.653 5.881.698 269.831 (26.992) -3,2% 0,21 0,29 0,10 841.484.00 0.20 (851.845.63) 

133 Sid T ubarao 6.466.489 1.082.390 1.227.677 157.343 4.156.422 280.893 88.803 20,3% 0,47 0,34 0,05 438.236,00 0,23 (913.750.60) 

134 Sifco 307.777 358.924 275.323 120.313 (326.469) (114.199) 897 14,7% (1.50) (0,06) 0,16 6.114,00 0.35 22.866,90 

135 Solorrico 520.845 201.714 143.903 37.948 97.116 30.530 8.721 12,7% 0,48 0,34 0,10 68.478,00 0,14 14.918.60 

136 Souto Vidig 1.201.753 440.346 208.610 6.055 518.945 139.537 7.933 5,4% (0,01) 0,24 0.01 145.592,00 0,11 51.585,77 

137 Souza Cruz 3.311.258 1.485.905 142.855 43.955 1.682.498 435.801 55.614 11,6% 0,52 0,35 0,02 479.756,00 0,19 79.618,11 

138 Staroup 51.150 20.597 20.317 2.884 10.236 1.366 0,0% (0,94) 0,06 0,07 4.250,00 0,07 2.184,20 
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TABELA C.2 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1997 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LA IR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Líquido Provisão 

Seq. (A) (B) (Cl (DI (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) 

139 Sultepa 329.480 82.037 64.484 26.380 142.446 15.796 1.407 3,3% 0,68 0,38 0,17 42.176,00 0,27 (27.099,24) 

140 Supergasbras 268.810 48.870 48.727 20.230 161.965 (7.037) 3.037 23,0% 0,20 0,29 0,16 13.193,00 0,22 (39.308,07) 

141 Suzano 4.453.418 830.323 1.?.00.764 263.629 1.897.043 (16.812) (34.705) -14,1% 0,40 0,33 0,15 246.817,00 0,25 (606.635,22) 

142 Tecei.S.Jose 90.520 6.281 7.265 902 76.974 212 366 32,9% 0,44 0,33 0,04 1.114,00 0,29 (23.618,89) 

143 Tectoy 86.364 49.533 27.050 14.765 9.741 (40.543) 0,0% 0,75 0,40 0,19 (25.778,00) . 0,22 (33.729,68) 

144 Teka 514.026 157.123 167.067 70.535 189.836 (48.643) 0,0% 0,65 0,38 0,22 21.892,00 0,28 (76.813,85) 

145 Telemig 4.399.983 956.195 523.191 244.581 2.920.597 614.074 164.219 19,1% 0,60 0,37 0,13 858.655,00 0,28 (270.155,02) 

146 Telesp Operac 19.704.283 2.256.460 1.88().854 411.216 15.035.209 2.282.698 690.951 25,6% 0,76 0,40 0,07 2.693.914,00 0,33 (3.668.646,03) 

147 Tex Renaux 123.410 61.472 13.704 8.815 48.234 6.485 1.630 10,7% (0,12) 0,22 0,10 15.300,00 0,14 4.769,92 

148 Trato 77.024 15.382 6.486 2.379 55.156 4.816 1.682 23,4% 1,72 0,59 0,08 7.195,00 0,44 (21.799,90) 

149 Trevisa 379.333 94.914 93.164 42.591 90.844 906 29 0,1% (0,72) 0,10 0,23 43.497,0Ó. 0,19 (9.219,80) 

150 Tupy 502.964 197.153 215.726 48.509 90.086 (3.653) 838 1,9% 0,27 0,30 0,12 44.856,00 0,15 (846,25) 

151 Unipar 935.549 180.115 279.750 64.204 475.684 (68.962) (804) 16,9% 0,72 0,39 0,12 (4.758,00) 0,25 (190.110,33) 

152 Usiminas 11.992.431 3.538.061 2.727.011 559.038 4.027.688 189.402 123.118 16,4% 0,80 0,41 0,07 748.440,00 0,20 (1.043.683,57) 

153 Vale Rio Doce 22.851.422 4.079.271 5.629.769 694.173 12.693.448 414.092 83086 7,5% 0,69 0,39 0,07 1.108.265,00 0,24 (3.571.637,04) 

154 Varig 4.351.580 1.543:302 2.423.809 371.250 384.469 37.304 0,0% 0,77 0,40 0,09 408.554,00 0,12 69.340,59 

155 V~gor 667.647 74.747 185.238 15.544 350.975 14.749 6.883 22,7% 0,93 0,43 0,05 30.293,00 0,26 (133.371,23) 

156 Weg 818.498 227.007 193.635 42.062 395.520 88.563 22.053 16,9% 0,18 0,28 0,08 130.625,00 0,17 6.576,35 

157 Wembley 1.343.923 131.421 147.557 (3.886) 379.640 103.775 23.075 23,1% (0,01) 0,24 (0,01) 99.889,00 0,14 (89.475,34) 

158 Wetzel 114.849 41.285 95.689 16.487 (21.452) (10.675) 1.422 24,5% 0,90 0,43 0,09 5.812,00 0,00 4.244,08 

159 Wiest 88.318 20.680 30.380 9.224 37.258 1.747 150 1,4% 0,04 0,25 0,18 10.971,00 0,21 (3.301,21) 

160 Zivi 280.702 304.349 79.126 79.815 (117.468) (52.619) 60 0,2% 0,02 0,25 0,21 27.196,00 0,19 31.588,94 
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TABELA C.3- CÁLCULO DO EVA DE 1998 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio 
LAIR IR 

Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Líquido Provisão 

Seq. (A) (B) _(C) _iDl (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) 

Acesita 5.138.936 1.384.011 1.260.870 562.457 1.476.741 (860.644) (46.404) 15,6% 0,91 (0,28) 0,18 (298.187 ,00) (0,00) (241.621,01) 

2 Adubos Trevo 274.141 106.149 106.743 37.304 61.249 (68.770) 0,0% 0,69 (0,14) 0,18 (31.466,00) 0,10 (48.977,59) 

3 Albarus 387.267 95.594 3.506 10.047 243.380 43.529 13.022 24,3% 0,32 0,09 0,08 53.576,00 0,08 17.560,51 

4 Alfa Consorcio 986.658 387.215 133.674 162.289 334.823 75.422 15.977 6,7% 0,25 0,13 0,29 237.711,00 0,22 92.148,57 

5 Alfa Holding 868.575 383.807 134.053 300.300 70.775 14.610 20,6% 0,61 (0,09) 70.775,00 (0,03) 72.678,75 

6 Amadeo Rossi 36.666 17.390 5.230 3.875 13.993 (15.926) 6.536 -54,2% 0,22 0,15 0,26 (12.051 ,00) 0,31 (24.540,66) 

7 Ambev 6.151.852 2.072.591 2.130.849 456.401 1.881.944 278.356 45.288 6,2% 0,82 (0,22) O, 10 734.757,00 (0,00) 701.679,02 

8 Antarctica Nord 919.212 109.885 155.051 96.839 482.016 69.883 18.294 11,0% (0,13) 0,37 0.33 166.722,00 0,34 (126.265,56) 

9 Aracruz 5.498.680 1.409.701 1.229.748 375.727 2.858.567 (149.452) (56.239) -24,9% 0,74 (0,17) 0,18 226.275,00 .· 0,02 215.854,72 

10 Avipal 1.263.697 404.822 224.389 104.319 534.164 41.960 14.718 10,1% 0,65 (0,12) 0,15 146.279,00 0,02 115.660,05 

11 Azevedo 46.943 32.559 8.051 7.754 6.325 (10.789) . 13 -0,4% 0,06 0,25 0,19 (3.035,00\. 0,20 (5.926,90) 

12 Bahia Sul 2.815.889 570.470 807.426 215.079 1.437.993 (165.472) 215 0,4% 0,05 0,25 0,16 49.607,00 0,21 (412.974,44) 

13 Bardella 596.027 212.089 50.806 18.911 307.697 29.507 7.665 15,8% 0,20 0,16 0,06 48.418,00 0,11 (1.761,20) 

14 BicCaloí 111.818 136.113 52.476 39.985 (76.789) (65.742) 244 -0,9% 0,36 0,06 0,21 (25.757,00). 0,32 (18.188,47) 

15 . Biobras 67.531 8.379 11.337 1.626 47.814 5.667 2.273 31,2% 0,46 0,00 0,06 7.293,00 0,01 4.330,94 

16 Bombril 1.498.067 486.154 188.980 78.220 822.904 31.299 3.668 3,3% 0,45 0,01 O, 11 109.519,00 0,05 52.853,04 

17 Brasilit 555.307 46.563 1.449 11.586 498.628 93.458 25.289 24,1% 0,53 (0,04) 0,18 105.044,00 (0,03) 93.554,02 

18 Brasmotor 3.788.190 1.506.661 318.148 921.958 129.880 36.778 28,3% 0,36 0,06 129.880,00 0,02 45.285,45 

19 Buettner 62.629 41.617 54.279 24.793 (33.267) (14.450) 0,0% (0,35) 0,50 0,26 10.343,00 0,13 7.642,88 

20 Bunge Alimentos 2.909.444 1.442.068 712.562 470.308 746.423 110.644 (4.283) -0,7% 0,72 (0,16) 0,22 580.952,00 0,12 404.659,26 

21 Bunge Fertilizantes 960.679 471.597 211.574 30.170 189.868 9.377 5.012 12,7% 0,70 (0,15) 0,04 39.547,00 (0,01) 37.462,63 

22 Cacique 475.788 301.204 89.341 71.291 85.243 10.369 1.137 1,4% (0,03) 0,30 0,18 81.660,00 0,20 45.558,67 

23 Caemi Metal 2.378.923 615.618 726.170 160.166 859.915 56.821 21.828 10,1% 0,45 0,01 0,11 216.987,00 0,06 86.883,58 
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TABELA C.3 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1998 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio 
LAIR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 

Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Liquido Provisão 

SeQ. _{I\) (Bl (C) (O) (E) (f) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (Ml (N) 

24 Cedro 314.389 . 88.452 51.6~5 20.963 173.975 (15.433) (82) -1,5% 0,12 0,21 0,15 5.530,00 0,19 (36.390,50) 

25 Celesc 3.059.735 392.442 904.352 146.775 1.762.941 (84.659) (17.893) -28,8% 1,19 (0,45) 0,15 62.116,00 (0,18) 563.895,48 

26 Celg 2.011.068 574.579 1.394.323 171.413 42.165 (152.767) 0,0% 0,13 0,21 0,09 18.646,00 0,09 (109.975,28) 

27 Celulose lrani 132.890 27.047 29.316 (4.477) 76.527 992 136 -3,9% 0,30 0,10 (0,08) (3.485,00) O,G2 (5.848,33) 

28 Cemig 14.925.682 1.646.375 2.722.868 293.506 10.556.439 239.485 71.255 13,4% 1 '14 (0,42) 0,06 532.991,00 (0,28) 4.228.624,45 

29 C e~ 2.604.692 1.366.948 818.847 204.396 418.897 107.129 31.703 10,2% 0,89 (0,27) 0,08 311.525,00 0,02 254.543,56 

30 Cesp 36.059.649 5.338.605 9.823.682 1.117.397 20.897.362 928.993 204.855 10,0% 1,39 (0,58) 0,07 2.046.390,00 (0,31) 11.346.637,67 

31 CiaHering 676.158 291.603 117.521 53.184 188.020 7.526 347 0,6% 0,54 (0,05) 0,13 60.710,00 0,07 32.477,66 

32 Cimltau 1.370.378 178.841 215.712 37.079 871.395 123.411 37.799 23,6% 0,46 0,00 0,07 160.490,00 0,02 102.015,95 

33 CMAPart 12.058 22.338 24 (10.280) (18.734) 0,0% (0,66) 0,70 0,00 (18.710,00) (0,59) (11.580,56) 

34 Coelba 3.503.039 1.168.035 726.519 147.725 1.524.318 (5.390) (196.875) -138,3% 0,80 (0,21) 0,19 142.335,0(i' 0,15 (14.356,04) 

35 Cofap 710.186 184.544 170.150 55.551 342.488 34.105 188 0,2% 0,05 0,25 0,16 89.656,00 0,20 (18.072,44) 

36 Coinvest 1.071.288 494.677 400.724 97.223 27.556 (255.659) (3.275) 2,1% 0,38 0,05 0,11 (158.436,00) 0,10 (214.276,40) 

37 Coldex 30.924 168.411 955 50.189 (138.442) (52.008) (1) 0,1% 0,07 0,24 0,30 (1.819,00) 0,54 

38 Confab 749.018 303.351 41.291 42.100 375.871 105.972 15.863 10,7% 0,62 (0,10) 0,11 148.072,00 (0,01) 134.470,35 

39 Const Beter 73.096 10.456 16.557 3.242 46.053 834 673 16,5% 0,14 0,20 0,10 4.076,00 0,16 (6393,54) 

40 Copel 9.318.412 740.847 2.702.917 120.025 5.874.648 505.430 135.126 21,6% 1,00 (0,34) 0,03 625.455,00 (0,20) 2.233.971,39 

41 Copene 4.142.228 466.879 1.107.476 265.206 2.567.874 (6.595) (1.082) -0,4% 0,64 (0,11) 0,17 258.611,00 (0,00) 276.315,49 

42 Copesul 2.868.958 756.966 997.070 117.163 1.114.922 195.079 62.191 19,9% 0,32 0,09 0,05 312.242,00 0,06 123.101,91 

43 Coteminas 1.313.814 154.028 178.117 35.512 936.813 58.574 21.892 23,3% 0,64 (0,11) 0,08 94.086,00 (0,07) 148.500,87 

44 Cremer 151.964 60.454 77.480 31.256 13.228 (3.371) (154) -0,6% 0,01 0,28 0,23 27.885,00 0,23 6.667,22 

45 DHB 134.837 158.572 73.946 53.331 (97.671) (54.501) (221) 18,9% 0,36 0,06 0,19 (1.170,00) 0,21 4.153,29 

46 Dimed 182.174 70.978 11.275 17.623 99.920 11.279 3.880 13,4% 0,21 0,16 0,19 28.902,00 0,16 7.470,02 
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TABELA C.3 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1998 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LAIR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Líquido Provisão 

Seq. (A) (8) (C) (ºl (E) 1B (G) _(H}_ Jl}_ _(J) (K) _(L) lMI _Qft 

47 Dixie Toga 761.525 163.668 199.657 (30.814) 354.164 (16.130) 5.879 -12,5% 0,62 (0,10) (0,10) (46.944,00) (0,10) 8.908,90 

48 Docas 77.029 15.217 35.545 11.693 26.267 (9.511) 644 29,5% (0,27) 0,45 0,16 2.182,00 0,23 (12.686,18) 

49 Dohler 264.845 30.569 25.313 6.752 208.561 16.670 5.406 23,1% 0,36 0,06 0,09 23.422.00 0,06 2.939,90 

50 Duratex 1.523.797 336.114 277.477 79.378 836.004 65.924 19.936 13,7% 0,76 (0,19) 0,11 145.302,00 (0,07) 204.326,35 

51 Eberle 242.218 225.804 14.922 42.677 1.025 (18.867) 63 0,3% 0,78 (0,20) 0,18 23.810,00 0,17 20.878,51 

52 EDN 638.855 196.429 346.201 73.620 (132.604) (74.878) 227 -18,0% (0,21) 0,42 0,16 (1.258,00) 0,12 (52.596,22) 

53 Electrolux 828.019 275.378 112.598 49.923 440.043 (45.836) (12.818) -313,6% (0,19) 0,40 0,53 4.087,00 1,25 (671.810,44) 

54 Eletrobras 116.153.275 9.871.232 26.853.523 896.147 79.044.541 3.864.911 1.192.410 25,0% 1,22 (0,47) 0,02 4.761.058,00 (0,32) 37.330.417,28 

55 Eluma 349.422 116.478 191.678 48.319 41.266 (49.677) (14.622) 1076,7% 0,16 0,19 (1,53) (1.358,00). 13,21 (3.064.914,00) 

56 Embraco 1.467.061 803.848 61.902 67.212 582.752 81.500 13.452 9,0% 0,51 (0,03) 0,07 148.712,00 0,03 117.995,84 

57 Enersul 1.194.937 161.583 366.914 58.601 666.440 (3.752) (168.772) -307,7% 0,68 (0,14) 0,45 54.849,00 0,74 (540.196,19) 

58 Estrela 200.403 52.068 138.184 37.945 10.151 3.087 26 0,1% 0,81 (0.22) 0,20 41.032,00 0,18 14.585,85 

59 Etemit 501.849 73.904 3.777 7.738 421.235 86.044 30.781 32,8% 0,17 0,18 0,07 93.782,00 0,16 (5.186,25) 

60 F Cataguazes· 1.437.068 105.382 717.256 87.634 527.506 (14.656) o 2-.138 2,9% 0,57 (0,07) 0,10 72.978,00 0.03 24.758,82 

61 Fab C Renaux 97.205 38.559 5.302 5.718 51.185 3.012 353 4,0% 0,45 0,01 0,13 8.730,00 0,06 4.921,53 

62 Ferbasa 232.334 26:440 16.205 3.050 187.199 2.260 2.618 49,3% 0,45 0,01 0,04 5.310,00 0,01 891,40 

63 Ferro Ligas 224.476 201.649 227.836 54.081 (205.009) (206.923) 0,0% 0,58 (0,07) 0,13 (152.842,00) 0,31 (159.887,97) 

64 Fertibras 363.729 111.241 116.809 23.192 94.407 13.847 1.067 2,9% 0,60 (0,09) 0,10 37.039,00 0,04 25.245,20 

65 Fertiza 243.164 95.942 63.908 15.483 40.997 10.138 1.959 7,6% 0,38 0,05 0,09 25.621,00 0,08 12.478,89 

66 Fibam 51.168 12.793 27.441 5.858 10.934 66 0,0% 0,77 (0,19) 0,15 5.924,00 0,07 3.106,46 

67 Forjas Taurus 206.471 47.296 9.071 7.742 150.033 15.660 3.868 16,5% 0,40 0,04 0,11 23.402,00 0,05 11.023,48 

68 Fras-Le 146.579 55.911 46.450 18.685 44.218 19.108 797 2,1% 0,17 0,18 0,18 37.793,00 0,18 20.985,50 

69 Gerdau Mel 4.537.307 809.971 1.378.986 269.376 1.167.790 345.184 66.123 10,8% 0,56 (0,06) 0,11 614.560,00 0,04 390.310,08 



TABELA C.3 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1998 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LAIR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira líquido·· Provisão 

Seq. (A) (8) (C) (0 ~~ lFJ (<>}_ _(H)_ (I) _{J) lK) JL) 

70 Gerdau 4.412.184 776.753 1.225.212 246.352 2.387.659 322.541 64.545 11,3% 1,00 (0,34) 0,11 568.893,00 

71 Granoleo 177.716 27.233 495 14.835 99.661 1.842 292 1,8% (0,03) 0,30 0,53 16.677,00 

72 Grazziotin 105.912 29.940 6.511 444 69.460 11.226 3.913 33.5% 0,24 0,14 0,01 11.670,00 

73 Hercules 256.974 526.148 105.009 115.470 (244.617) (103.873) 63 0,5% (0,22) 0,42 0,18 11.597,00 

74 lguacu Cale 205.166 80.200 6.088 13.283 117.911 22.660 5.897 16,4% 0,30 0,10 0,13 35.943,00 

75 inepar 3.888.302 1.643.741 1.125.935 169.189 613.771 82.381 25.275 10,0% 0,53 (0,04) 0,05 251.570.CO 

76 lochp-Maxion 820.150 357.456 149.326 110.724 301.818 (178.314) 14.433 -21,4% 0,21 0,16 0,27 (67.590,00) 

77 lpiranga Pet 1.841.451 470.170 169.517 57.040 1.197.886 249.460 79.283 25,9% 0,52 (0.04) 0.07 306.500,00 

78 lpiranga Rei 2.122.522 521.808 1.023.126 42.854 418.514 157.434 28.224 14,1% 0,64 (0,11) 0,02 200.288,00 . 

79 I ta usa 67.448.660 50.186.005 9.211.105 6.229.481 3.931.964 1.930.758 561.232 6.9% 0,92 (0,29) 0,10 8.160.239.00 

80 ltautec 765.099 446.923 41.915 99.502 268.805 (198.763) 5.227 ·5,3% 0,15 0.19 0,21 (99.261,0Cii. 

81 lven 3.445.447 407.202 1.575.333 267.189 628.631 32.196 (154.222) ·51,5% 0,09 0,23 0,20 299.385,00 

82 J B Duarte 71.892 68.608 838 282 2.447 (1.449) 0.0% (0,70) 0,72 0,00 (1.167,00) 

83 Karsten 206.574 • 26.022 13.139 115.714 3.263 1.465 8,9% 0,22 0,15 0,13 16.402,00 

84 Kepler Weber 162.351 86.150 20.936 17.940 55.264 (2.524) 411 2,7°/: • 0,29 0,11 0,16 15.416,00 

85 Klabin 3.660.819 840:321 963.812 291.449 1.561.214 (91.302) (30.624) -15.3% 0,37 0,06 0,19 200.147,00 

86 L eco 264.418 62.680 47.123 12.024 154.614 5.198 1.988 11,5% (0,38) 0,52 0,10 17.222,00 

87 light 15.549.819 5.480.968 6.035.057 951.546 3.044.436 346.774 271.460 20.9% 1,18 (0,45) 0,07 1.298.320,00 

88 lix da Cunha 191.386 124.000 17.432 27.369 45.961 (1.621) 100 0,4% (0,22) 0,42 0,19 25.748,00 

89 Loj Americanas 1.593.890 509.355 326.308 64.667 758.228 232.250 1.273 0.4% 0,74 (0,17) 0,08 296.917,00 

90 Lojas Renner 221.835 120.677 20.076 2.398 81.082 29.756 9.082 28,2% 0,61 (0,09) 0,01 32.154,00 

91 Magnesita 529.404 118.075 33.948 16.204 376.624 60.160 18.417 24,1% 0,43 0,02 0,08 76.364,00 

92 MaioGallo 19.379 22.039 19.710 7.835 (22.370) (10.948) 0,0% (0,16) 0,39 0.19 (3.113.00) 

WACC 

lM)_ 

(0,14) 

0,35 

0,09 

0,03 

0,10 

0.03 

0,26 

(0,01) 

(0.01) 

0,07 

0,21" 

0,29 

0.03 

0,14 

0,14 

0,14 

0,34 

(0,05) 

0,25 

(0,04) 

(0,03) 

0.03 

(0,04) 

166 

EVA 

_iN) 

1.006.431,11 

(36.394,66) 

792.25 

19.081,79 

17.171,31 

153.037,42 

(202.199.92) 

236.827,64 

184.302,59 

6.432.282.80 

(172.561.18) 

(428.391,32) 

(1.260,44) 

(4.399,71) 

4.280,45 

(167.533,65) 

(53.518,59) 

1.555.843,60 

8.897,65 

341.552.23 

25.940,53 

45.128,08 

(3.220,82) 
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TABELA C.3 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1998 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LAIR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Líquido Provisão 

Seq. {A) (B) {C) (0) lEl (F) tG) (H) (I) (J)_ tKJ (L) {M) (N) 

93 Makro 702.225 303.748 52.188 5.059 346.289 84.768 14.901 16,6% 0,38 0,05 0,01 89.827,00 0,03 63.099,70 

94 Manasa 135.222 22.590 83.636 16.309 28.996 (23.631) 0,0% 1,10 (0,40) 0,15 (7.322,00) 0.04 (11.315,69) 

95 Marcopolo 498.591 170.363 68.961 29.014 259.191 23.300 6.821 13,0% 0,29 0,11 0,11 52.314,00 0,10 12.972,64 

96 Marisol 222.870 53.567 15.468 9.197 151.464 15.493 3.307 13,4% 0,61 (0,09) 0,12 24.690,00 (0,03) 26.879,87 

97 Metisa 36.146 9.033 117 1.087 26.996 4.205 1.171 22,1% 0,16 0,19 0,09 5.292,00 0,16 (152,83) 

98 Micheletto 37.628 8.786 5.653 2.945 23.188 360 17 0,5% 0,33 0,08 0,20 3.305,00 0,13 (387,20) 

99 Millennium 360.999 75.697 26.292 14.357 259.010 10.362 5.383 21,8% 0,11 0,22 0,11 24.719,00 0,18 (32.167,68) 

100 Minupar 118.594 . 68.465 13.172 11.919 36.781 178 11 0,1% 0,36 0,06 0,15 12.097,00 0,12 6.077,39 

101 Mont Aranha 2.976.296 1.922.137 506.102 43.964 472.569 (36.243) 16.245 210,4% 0,25 0,13 (0,02) 7.721,00 0,04 (50.450,63) 

102 Multibras 3.658.685 1.484.059 316.637 124.625 1.557.666 170.316 50.330 17,1% 0,76 (0,19) 0,06 294.941,00 (0,06) 376.669,12 

103 Nitrocarbono 565.659 179.982 306.251 44.442 31.491 (39.461) 0,0% 0,53 (0,04) 0,09 4.981,00 0,08 (27.114,15) 

104 Oxiteno 1.079.670 196.937 198.793 45.933 661.262 82.098 25.541 19,9% 0,31 0,09 0,09 128.031,00 0,09 26.278,80 

105 Paraibuna 374.955 105.835 209.268 38.748 59.842 (28.480) (12.066) ·117,5% 0,18 0,17 0,27 10.268,00 0,52 (116.728,85) 

106 Paranapanema 2.204.339 982.243 929 . .532 291.524 251.666 (59:492} (14.307) -6,2% O.Q7 0,24 0,16 232.032,00 0,18 26.248,73 

107 Paul F Luz 4.872.633 877.799 1.780.713 147.282 2.214.121 245.033 (48.807} ·12,4% 0,83 (0,23} 0,06 392.315,00 (0,07) 704.932,27 

108 Petrobras Distrib 3.263.547 1.348.648 84.250 1.914.899 482.552 164.298 29,0% 0,80 (0,21} 0,04 566.802,00 (0,11} 614.424,58 

1 09 Petrobras 52.830.605 14.082.035 9.536.809 1.956.075 28.635.452 985.692 (125.480} ·4,3% 1,22 (0,47} 0,09 2.941.767,00 (0,22} 11.504.876,90 

110 Petroftex 498985 220.665 1037~6 63.892 174.525 (47.638) (2.854} ·17,6% 1,01 (0,34) 0,23 16.254,00 0,06 3.072,38 

111 Petropar 316.262 85.455 100.025 31.449 130.746 (5.901) 3.423 13,4% (0,25) 0,44 0,15 25.548,00 0,26 (37.198,15) 

112 Petroq.Uniao 1.252.991 199.735 305.826 62.231 747.431 72.986 4.522 3,3% 0,62 (0,10} 0,12 135.217,00 (0,01) 144.037,18 

113 Petroquisa 9.258.116 883.558 1.313.487 4.922 7.061.071 788.657 (455.090) -57,3% 0,13 0,21 0,00 793.579,00 0,16 (73.452,43} 

114 Pettenati 195.205 47.695 40.537 8.601 106.973 (3.871) (677) -14,3% 0,27 0,12 0,11 4.730,00 0,12 (12.651,49) 

115 Plascar 314.877 90.136 26.842 13.861 197.900 (13.433) (295} ·68,9% (0,27) 0,45 0,20 428,00 0,41 (91588,32) 
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TABELA C.3 (Continuação) - CÁLCULO DO EVA DE 1998 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LAIR IR Alí(!uota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Líquido Provisão 

Seq. (A) (B) (C) (O) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) j_N} 

116 Polar 505.280 75.272 24.972 33.478 405.036 70.347 17.253 16,6% 0,06 0,25 0,23 103.825,00 0,25 (18.976,69) 

117 Pronor 1.362.666 321.474 526.597 98.887 166.551 (62.292) 698 1,9% (0,21) 0,42 0,11 36.595,00 0,16 (132.915,09) 

118 Randon Part 586.127 226.836 119.590 46.142 195.432 22.786 6.768 9,8% 0,52 (0,04) 0,12 68.928,00 0,06 42.062,15 

119 Recrusul 109.718 33.293 6.067 5.673 69.754 (18.474) 393 -3,1% 0,42 0,03 0,15 (12.801,00) 0,07 (18.645,38) 

120 Ren Herrnann 604.065 239.086 90.906 74.612 205.914 1.577 7.615 10,0% 0,02 0,27 0,20 76.189,00 0,22 (10.956,71) 

121 Rhodia-Ster 764.332 562.593 143.207 126.238 15.406 (32.888) 1.344 1,4% (0,14) 0,37 0,18 93.350,00 0,18 56.096,46 

122 Ripasa 1.246.395 240.438 268.895 85.353 736.871 (66.054) 0,0% 0,48 (0,01) 0,17 19.299,00 0,06 (42.414,03) 

123 S Gobain Canal 330.483 93.445 22.979 5.577 214.059 80.323 15.132 17,6% 0,74 (0,17) 0,04 85.900,00 (0,10) 94.697,23 

124 S Gobain Vidro 975.192 201.840 15.398 34.271 741.152 26.940 10.448 17,1% 0,17 0,18 0,13 61.211,00 0,16 (76.163,76) 

125 Sadia SA 2.643.457 1.042.719 541.438 177.335 1.028.880 239.528 2.422 0,6% 0,52 (0,04) 0,11 416.863,00 0,05 330.335,09 

126 Sansuy 141.766 34.620 78.424 16.823 28.722 2.278 1.904 10,0% 0,67 (0,13) 0,13 19101,00 0,07 . 9.714,31 

127 Santista Textil 944.500 303.734 126.217 51.571 506.482 20.956 0,0% 0,77 (0,19) 0,12 72.527,00 (0,05) 103.838,61 

128 Schlosser 64.413 21.425 30.531 8.035 12.457 (5.539) (713) -28,6% (1,05) 0,94 0.20 2.496,00 0,39 (13.453,13) 

129 Schulz 143.347 27.388 16.110 4.385 99.848 (5.004) 0,0% 0,29 0,11 0,10 (619,00) 0,10 (12.720,73) 

1SO Sergen 90.841 11.439 158 9.143 77.838 5.557 5 0,0% 0,15 0,19 0,79 14.800,00 0,27 (6.643,92) 

131 Sibra C 502.197 405.548 396.025 102.951 (168.144) (386.341) 0,0% 0,58 (0,07) 0,13 (283.390,00) 0,18 (301.001 ,46) 

132 Sid Nacional 11.177.220 1.806.802 3.343.373 612.559 6.001.268 573.217 116 0,0% 0,51 (0,03) 0,12 1.185.776,00 0,04 825.899,13 

133 Sid Tubarao 6.410.526 1.104.236 1.220.948 218.790 4.085.341 125.482 36.025 10,5% 0,84 (0,24) 0,08 344.272,00 (0,12) 959.909,44 

134 Sifco 311.860 125.685 154.828 133.312 31.192 (146.562) 1.237 -9,3% (0,18) 0,40 0,52 (13.250,00) 0,55 (117.083,54) 

135 Solorrico 483.054 165.506 151.090 28.532 92.328 17.207 2.116 4,6% 0,18 0,17 0,09 45.739,00 0,10 10.978,18 

136 Souto Vidig 1.534.823 601.262 405.411 31.237 543.941 111.147 22.620 15,9% 0,20 0,16 0,03 142.384,00 0,07 53.471,28 

137 Souza Cruz 3.429.791 1.430.193 239.856 70.928 1.759.742 524.159 50.044 8,4% 0,29 0,11 0,04 595.087,00 0,07 401.696,05 

138 Staroup 51.918 18.531 22.438 3.115 10.948 817 0,0% (0,25) 0,44 0,08 3.932,00 0,15 (1177,82) 
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TABELA C.3 (Continuação),. CÁLCULO DO EVA DE 1998 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigivel Despesa Patrimônio LAIR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Líquido Provisão 

Seq. (A) (81 (C) (DI (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) 

139 Sultepa 629.986 157.012 118.122 38.400 199.470 7.142 1.783 3,9% 0,41 0,03 0,13 45.542,00 0,09 2.188,81 

140 Supergasbras 271.157 76.264 36.117 23.121 150.637 (3.835) (1.071) -5,6% 0,18 0,17 0,22 19.286,00 0,20 (18.1Tl,46) 

141 Suzano 4.496.172 1.079.497 1.252.127 301.658 1.799.418 (94.576) (39.077) -18,9% 0,29 0,11 0,15 207.082,00 0,15 (263.999,40) 

142 Tecei.S.Jose 84.390 10.674 6.250 1.022 67.465 (6.486) 265 -4,8% 1,36 (0,56) 0,06 (5.464,00) (0,43) 26.206,87 

143 Tectoy 38.374 30.279 18.673 9.838 (10.578) (33.702) 0,0% (0,40) 0,53 0,20 (23.864,00) 0,11 (24.746,85) 

144 Teka 531.106 . 186.033 156.110 72.193 188.963 1.904 0,0% 0,47 (0,01) 0,21 74.097,00 0,13 27.912,07 

145 Telemig 3.776.226 805.801 435.143 161.158 2.522.287 280.382 81.203 18,4% 0,70 (0,15) 0,11 441.540,00 (0,07) 571.665,47 

146 Telesp Operac 19.237.331 2.997.889 828.224 162.650 14.806.221 727.074 199.557 22,4% 0,75 (0, 18) 0,03 889.724,00 (0,14) 2.924.486,35 

147 Tex Renaux 116.676 57.709 10.481 7.939 48.485 3.480 862 7,5% (0,14) 0,37 O, 11 11.419,00 0,21 (2.010,99) 

148 Trato 102.937 36.197 5.179 3.914 57.850 5.844 1.956 20,0% 0,24 0,14 0,08 9.758,00 0,11 789,90 

149 Trevisa 355.369 120.798 120.398 34.355 (69.149) 29 -0,1% 0,34 0,07 0,15 (32.330,00)", 0,14• (65.947 ,86) 

150 Tupy 645.036 287.250 257.297 54.986 100.489 22.180 3.934 5,1% 0,30 0,10 0,10 77.166,00 0,09 40.205,93 

151 Unipar 926.018 161.572 257.360 57.977 507.086 60.422 1.909 1,6% 0,66 (0,12) 0,14 118.399,00 (0,01) 122.008,75 

152 Usiminas 12.290.611 3.538.362 3.496.824 627.007 4.164.128 (136.607) 40.629 8,3% 0,58 (0,07) 0,08 490.400,00 0,02 278.996,13 ... 
153 Vale Rio Doce 22.181.010 4.446.245 4.712.284 561.582 12.795.975 533.083 123.216 11,3% 0,66 (0,12) 0,05 1.0"94.665,00 (0,05) 1.894.466,15 

154 Varig 3.033.156 1.468.969 1.439.624 476.075 124.563 (98.588) (65.181) -17,3% 0,14 0,20 0,19 377.487,00 0,22 92.266,19 

15~ V19or 703.060 101.457 197.840 35.935 346.571 9.751 4.429 9,7% 0,39 O,Q4 0,11 45.686,00 0,07 (182,55) 

156 Weg 1.025.278 351.160 207.706 56.998 465.445 123.482 20.537 11,4% 0,02 0,27 0,09 180.480,00 0,17 46.680,31 

157 Wembley 1.397.644 151.120 178.607 43.649 376.217 36.346 22.319 27,9% 0,30 0,10 0,10 79.995,00 0,09 (48.620,79) 

158 Wetzel 100.894 27.682 92.946 17.587 (19.739) 5.929 3.917 16,7% 0,50 (0,02) 0,12 23.516,00 0,13 10.383,22 

159 Wiest 116.595 42.241 . 35.378 12.050 38.538 (567) (l.469) -12,8% 0,11 0,22 0,18 11.483,00 0,20 (2.231,31) 

160 Zivi 295.514 391.092 70.747 76.156 (167.692) (65.115) 63 0,6% 0,10 0,22 0,16 11.041,00 0,13 23.241,99 



Item: 

Seq. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Empresa 

Acesita PN 

Adubos Trevo PN 

Albarus ON 

AHa Consorcio PNF 

AHa Holding PNB 

Amadeo Rossi PN 

AmbevPN 

Antarctica Nord P~A 

Aracruz PNB 

Avipal ON 

AzevedoPN 

Bahia Sul PNA 

Bardella PN 

Bic Calei PNB 

Biobras PN 

BombriiPN 

17 Brasilit(Cancelado) ON 

18 Brasmotor ON 

19 Buettner PN 

20 Bunge Alimentos PN 

21 Bunge Fertilizantes PN 

22 Cacique PN 

23 Caemi Metal PN 

TABELA C.4- CÁLCULO DO EVA DE 1999 DAS EMPRESAS 

Ativo 

Total 

(A) 

5.907.610 

204.846 

359.470 

831.351 

768.162 

30.450 

5.957.634 

1.459.118 

4.319.085 

1.098.042 

47.322 

2.578.436 

360.705 

31.254 

68.538 

1.341.987 

556.455 

3.157.869 

90.907 

2.884.069 

848.745 

362.633 

2.416.307 

Passivo Exigível 

Circulante a L.P. 

(B) (C) 

1.327.965 2.072.677 

124.655 238.059 

95.048 576 

303.465 135.921 

335.773 136.212 

20.044 . 3.281 

2.074.270 2.056.177 

346.247 95.843 

1.108.059 851.522 

330.716 233.337 

35.615 6.944 

588.186 643.317 

85.101 9.107 

72.244 51.860 

11.295 12.425 

3171:11 177.909 

61.969 1.827 

1.179.854 346.757 

54.175 35.787 

1.709.947 529.000 

470.089 222.667 

188.530 63.774 

766.822 713.366 

(Em milhares de R$) 

Despesa 

Financeira 

(D) 

388.937 

107.025 

15.640 

295 

258 

4.850 

883.265 

74.695 

1.116.517 

140.824 

6.121 

415.801 

16.077 

27.534 

3.418 

139.727 

12.728 

393.901 

12.693 

953.219 

197.213 

334.929 

506.794 

Patrimônio 

líquido 

(E) 

1.586.810 

(157.867) 

224.373 

310.237 

279.719 

7.082 

1.763.811 

1:017.029 

2.358.871 

454.838 

4.757 

1.346.933 

266.471 

(92.851) 

44.816 

846.948 

485.131 

731.518 

945 

644.757 

82.383 

110.329 

782.542 

LAIR 

(F) 

(510.820) 

(134.452) 

43.166 

57.197 

42.772 

(4.604) 

167.323 

13.238 

84.814 

(481) 

(7.234) 

(158.178) 

14.163 

. (22.056) 

11.051 

187.041 

143.020 

(47.356) 

7.690 

(49.646) 

(86.012) 

15.066 

106.433 

IR 

Provisão 

(G) 

(82.666) 

11.379 

7.468 

1.961 

(32.494) 

28.314 

17.859 

(6.389) 

64 

(170.001) 

3.889 

6.799 

4.297 

(24.599) 

40.067 

(22.205) 

(77.547) 

(30.275) 

8.625 

30.093 

Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR 

(H) (I) (J) (Kl {1.}_ 

67,8% 0,91 1,40 0,04 (121.883,00) 

0,0% 1,90 2,66 0,30 (27.427,00) 

19,4% 0,29 C,62 0,13 58.806,00 

13,0% (0,06) 0,17 0,00 57.492,00 

43.030,0~ 4,6% 0,30 0,63 0,00 

0,0% 1,21 1,79 0,21 246,00 

-3,1% 0,71 1,15 0,22 1.050.588,00 

32,2% (0,01) 0,24 0,11 87.933,00 

1,5% 1,50 2,15 0,56 1.201.331,00 

-4,6% 0,63 1,05 0,26 140.343,00 

-5,8% 0,01 0,26 0,15 (1.113,00) 

-66,0% 0,28 0,61 0,56 257.623,00 

12,9% 0,47 0,85 0,15 30.240,00 

124,1% 0,51 0,90 (0,05) 5.478,00 

29,7% 0,81 1,28 0,10 14.469,00 

-7,5% 0,92 1,42 0,30 326.768,00 

25,7% 0,47 0,85 0,15 155.748,00 

-6,4% 0,56 0,96 0,27 346.545,00 

0,0% (0,39) (0,24) 0,14 20.383,00 

-8,6% 0,51 0,90 0,46 903.573,00 

-27,2% 0,57 0,97 0,36 111.201,00 

2,5% (0,37) (0.22) 1,29 349.995,00 

4,9% 0,85 1,33 0,33 613.227,00 

WACC 

JM)_ 

0,46 

(1.53) 

0,47 

0,07 

0,24 

0,58 

0,50 

0,19 

1,43 

0,62 

0,17 

0,76 

0,66 

(2,62) 

0,86 

1,02 

0,76 

0,51 

0,14 

0,59 

0,52 

0,81 

0,66 

170 

EVA 

(Nl 

(2.123.188,04) 

95.076,11 

(75.693,14) 

11.652,04 

(60.656,97) 

(5.740,64) 

(873.265,02) 

(151.431,66) 

(3.398.502, 76) 

(328.808,55) 

(3.180,99) 

(1 086.743,98) 

(155.432,94) 

(108.539,68) 

(39.079,34) 

(688.890,74) 

(260.780,27) 

(637.758,82) 

15.347,24 

287.876,81 

(53.649,07) 

199.951,52 

(508.962,86) 



Item: 
Empresa 

Seq. 

24 Cedro PNA 

25 Celesc PNB 

26 Celg PNB 

27 Celulose lrani PN 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Cemig PN 

CerjON 

Cesp PN 

Cia Hering PN 

Cimltau.PN 

CMAPartPN 

CoelbaON 

Cofap PN 

Coinvest PN 

• 3 7 Coldex PN 

38 Confab PN 

39 Const Beter PNB 

40 CopeiON 

41 Copene PNA 

42 Copesul ON 

43 Coteminas PN 

44 · Cremer PN 

45 DHB PN 

46 DimedON 
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TABELA C.4 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1999 DAS EMPRESAS 

Ativo 

Total 

(AI 

247.054 

2.601.811 

1.856.802 

138.876 

12.595.178 

2.386.226 

21.737.481 

520.865 

1.173.671 

8.378 

3.169.219 

120.908 

39.959 

21.315 

555.287 

73.398 

8.456.221 

3.900.438 

2.825.750 

1.299.773 

138.091 

116.089 

162.736 

Passivo 

Circulante 

(8) 

58.128 

521.017 

576.795 

33.998 

1.732.045 

387.079 

2.231.663 

226.604 

151.505 

644.212 

22.374 

27.803 

178.784 

146.555 

13.322 

773.826 

458.838 

703.769 

215.875 

59.552 

203.074 

66.752 

Exigivel 

a L.P. 

(C) 

32.840 

822.693 

772.610 

30.095 

2.530.377 

1.684.558 

7.520.061 

152.919 

162.854 

48.407 

1.227.263 

67.210 

34.917 

819 

62.015 

18.900 

2.601.311 

1.151.952 

1.125.379 

131.505 

56.833 

35.889 

7.427 

. (Em milhares de R$) 

Despesa 

Financeira 

(D) 

33.321 

149.071 

(88.269) 

14.190 

675.306 

191.407 

951.351 

195.385 

52.511 

21 

414.516 

46.633 

37.480 

37.192 

51.690 

6.325 

289.916 

393.150 

452.997 

77.823 

40.133 

94.684 

11.401 

Patrimônio 

Liquido 

(E) 

141.073 

1.258.101 

507.397 

74.783 

8.332.756 

269.620 

11.985.757 

141.341 

781.418 

(40.029) 

1.188.815 

31.317 

(22.761) 

(158.289) 

337.957 

41.142 

5.081.083 

2.289.648 

996.602 

934.933 

20.894 

(126.102) 

88.556 

LAIR 

{F) 

(4.045) 

14.788 

(119.113) 

4.928 

(190.001) 

(61.149) 

32.061 

(199.629) 

134.101 

(31.461) 

(124.795) 

60.628 

(68.549) 

(42.911) 

40.103 

3.662 

291.835 

247.654 

238.074 

19.334 

(25.618) 

(58.679) 

8.751 

IR 

Provisão 

(G} 

(6.376) 

(4.758) 

524 

(5).807) 

2.058 

47.657 

(3.807) 

16.589 

(1.625) 

289 

568 

97.306 

59.393 

76.506 

14.248 

194 

(4.227) 

3.136 

AliquotaiR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 

(H} (I} (J} (K) (l} (M) (N) 

·21 ,8% 0,30 0,63 0,45 29.276,00 0,60 (77.104,60) 

-2,9% \ 1,12 1,67 0,11 163.859,00 0,87 (1.639.087,70) 

0,0% 0,31 0,64 (0,07) (207.382,00) 0,13 (371.818,92) 

2,7% 0,75 1,20 0,22 19.118,00 0,74 (59.426,34) 

-10,7% 1,15 1,71 0,18 .485.305,00 1,20 (12.460.107,01) 

1,6% 0,70 1,14 0,09 130.258,00 0,21 (292.245,83) 

o.o% 1.26 J."',8:.:.5_.:...o.'""1 o=--_.:...98:.:3c...:.4.:..:12:.c:.o:.:.o __ ....:1.::::,0.:...6 _ __clc:.:19::.:. 7:..::5.:...3.2::.:8:.:.o·c:..:72:!....l 

0,0% 0,87 1,35 0,51 (4.244,00) 0,74 (222.756,41) 

25,5% 0,51 0,90 0,12 186.612,00 0,67 (542.545,43) 

0,0% (0,01) 0,24 0,00 (31.440,00) (1,14) (21.921,29) 

·1 ,3% 0,56 0,96 0,22 289.721,00 0,51 (1.000.231 ,93) 

15,5% (0,23) (0,04) 0,44 107.261,00 0,27 64.550,36 

5,2% 1,57 2,24 0,57 (31.069,00) (0,43) (24.162,03) 

0,0% 1,14 1,70 . 0,21 (5.719,00) (10,85) (1.714.934,06) 

0,3% 0,95 1,46 0,25 91.793,00 0,99 (314.811,06) 

5,7% 0,29 0,62 0,19 9.987,00 0,42 (16.032,79) 

16,7% 0,95 1,46 0,07 581.751,00 0,90 (6.417.417,21) 

9,3% 0,79 1,25 0,22 640.804,00 0,82 (2.235.034,23) 

11,1% 0,45 0,82 0,22 691.071,00 0,42 (269.339,86) 

14.7% 0,64 1,06 0,19 97.157,00 0,82 (804.669,87) 

1,3% (0,35) (0, 19) 0,34 14.515,00 0,26 (5.725,25) 

·11,7% (0,43) (0,29) 0,44 36.005,00 1,38 159.945,25 

15,6% 0,37 0,72 0,13 20.152,00 0,44 (25.393,79) 
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TABELA C.4 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1999 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LA IR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Líquido Provisão 

Seg. tAl (BI (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) 

47 Dixie Toga PN 728.430 211.813 211.008 130.594 263.324 (36.913) 0.0% 0,68 1,11 0,31 93.681,00 0,62 (225.361,83) 

48 Docas PN 220.692 25.777 44.127 22.803 150.106 (1.220) 401 1,9% 0,50 0,89 0,32 21.583,00 0,70 (115.967,56) 

49 DohlerPN 244.274 33.927 23.300 17.377 186.690 20.936 8.938 23,3% (0,41) (0,27) 0,23 38.313,00 (0,16) 63.854,51 

50 Duratex PN 1.219.500 241.093 245.889 191.406 674.665 2.029 10.655 5,5% 0,57 0,97 0,37 193.435,00 0,71 (514.493,82) 

51 Eber1e PN 241.213 83.557 181.380 55.477 (23.730) (24.181) 67 0,2% 0,09 0,37 0,21 31.296,00 0,19 786,71 

52 EDNPNA 606.951 94.171 176.927 145.875 132.669 (61.172) 7.225 8,5% (0,12) 0,10 0,49 84.703,00 0,33 (94.178,47) 

53 Electrolux PN 714.048 187.108 210.475 148.373 316.465 (64.256) 1.934 2,3% (0,10) 0,12 0,36 84.117,00 0,25 (51.339,10) 

54 Eletrobras PNB 93.219.560 7.674.837 19.993.224 1.625.742 65.262.317 1.838.230 1.184.912 34,2% 1,08 1,62 0,04 3.463.972,00 1,15 (95.717.634,47) 

55 ElumaPN 313.232 117.677 71.799 46.991 123.756 (37.709) 172 1,9% 0,05 0,31 0,24 9.282,00 0,27 (43441,28) 

56 Embraco PN 1.366.422 706.324 105.761 218.709 529.887 69.562 24.713 8,6% 0,49 0,87 0,25 288.271,00 0,48 (53.732,58) 

_.::..5:.....7 _E=n:.::ers:.::u::.l :...:PN:.::B:.__ ________ ...::1·:.:.:09:..:4.:::.9.:.:37 __ ...::12:..:4.:.:.4::.::26:......------'4'-'-41:..::.3:.::2::...9 __ ____:9:.::2:.::.9.:..:11:..__ _ _:5...::18::..c.7c.::2=-0 ---'=(5.::.:6."'"'17.::..3l,____,("-'15:..:.;.1.::..38:.cl __ -4c...:.1.:::,2•.c;:*'_0.::.;.4.c;:6'----....:.0"'",83=---0"-',2=-3:'---------=3.::.:6.c...:73:..:.8"'",oo=--,_______::co,.:..:57 ___ .>::..:.(501.191 ,42) 

58 Estrela PN 212.602 95.803 105.800 37.390 10.998 (34.320) 0,0% 0,75 1,20 0,19 3.070,00 0,24 (24.733,96) 

59 Etemi!ON 467.573 154.950 3.021 10.184 307.116 103.667 36.519 32,1% 0,28 0,61 0,04 113.851,00 0,41 (50.935,82) 

60 F Cataguazes PNA 1.407.535 185.504 ·736.602 113.631 410.151 (55.338) (17.217) -29,5% 0,56 0,96 0,16 58.293,00 0,44 (:60.955,1.6) 

61 Fab C Renaux PN 84.192 41.155 3.884 14.071 37.543 (4.899) 103 1,1% 0,40 0,76 0,31 9.172,00 0,51 (12.934,60) 

62 Ferbasa PN 213.936 34.472 14.383 3.247 162.400 27.922 11.043 35,4% 0,76 1,21 0,04 31.169,00 0,94 (148.602,55) 

63 Ferro Ligas PN 215.321 76.358 312.233 105.305 (173.269) (56.813) 0,0% 1,36 1,98 0,27 48.492,00 (1 ,10) 201.435,36 

64 Fertibras PN 388.843 144.534 120.290 62.190 86.480 25.905 7.603 8,6% 0,63 1,05 0,21 88.095,00 0,41 (18.752,67) 

65 Fertiza PN 255.624 107.064 74089 48.706 35.466 12.585 2.823 4,6% 0,31 0.64 0,26 61.291,00 0,31 12.405,02 

66 Fibam PN 49.219 9.867 30.432 4.838 8.920 (192) 0,0% 0,59 1,00 0,12 4.646,00 0,28 (6.347,64) 

67 Forjas Taurus PN 193.143 49.137 8.089 22.366 135.849 20.704 8.488 19,7% 0,35 0,69 0,31 43.070,00 0,56 (46.572,28) 

68 Fras-Le PN 140.300 42.954 36.770 27.911 60.576 4.847 547 1,7% 0,40 0,76 0,34 32.758,00 0,52 (18 380,73) 

69 Gerdau MetPN 7.092.795 2.108.730 2.499.723 604.986 1094.598 435.116 44.099 4,2% 0,79 1,25 0,13 1.040.102,00 0,34 (687.182,84) 
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TABELA C.4 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1999 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigivel Despesa Patrimônio LA IR IR AliquotaiR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Líquido Provisão 

Seq. (A) (B) (C) _(Dl (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (ll lM) jN) 

70 Gerdau PN 6.985.211 2.090.344 2.448.463 596.790 2.265.296 432.952 43.289 4,2% 1,09 1,63 0,13 1.029.742,00 0,62 (2.068.956,98) 

71 Granoleo PN 158.210 12.489 402 9.677 80.903 20.354 0,0% (0,12) O, 10 0,75 30.031,00 0,19 2.573,03 

72 Grazziotin PN 98.620 28.450 5.367 506 64.802 13.252 3.562 25,9% 0,26 0,58 0,01 13.758,00 0,38 (16.775,92) 

73 Hercules PN 206.950 188.051 116.157 160.199 (109.011) 215.829 143 0.0% (0,11) 0,11 0,53 376.028,00 0,76 361.563,34 

7 4 lguacu Cate PNA 161.256 49.292 4.854 30.995 107.052 22.380 8.179 15,3% 0,76 1,21 0,48 53.375,00 0,94 (60.558,23) 

75 lnepar PN 1.812.446 449.377 493.459 225.663 583.716 (309.885) (40.788) 48,4% 0,77 1,23 0,12 (84.222,00) 0,51 (736.728,02) 

76 lochp-Maxion PN 713.014 326.758 188.526 151.085 195.057 (79.793) 52.994 74,3% 0,23 0,54 0,08 71.292,00 0,16 (44.668,79) 

77 Jpiranga Pet PN 1.718.692 467.453 185.363 186.203 1.065.872 107.588 35.241 12,0% 0,62 1,04 0,25 293.791,00 0,73 (651.249,82) 

78 lpiranga Ref PN 2.469.255 742.759 1.230.208 318.742 374.274 66.607 34.183 8,9% 0,52 0,91 0,15 385.349,00 0,26 (94.150,07) 

79 ltausa PN 59.280.447 44.804.255 6.536.563 5.806.661 3.816.997 2.780.615 487.044 5,7% 0,78 1,24 0,11 8.587.276,00 0,18 5.501.999,87 

80 ltautec ON 653.012 336.659 50.213 153.277 258.217 38.331 12.479 6,5% 1,44 2,08 0,37 191.608,00 .. 1,04 (149.566,94) 

81 lven PN 3.062.741 401.026 1.600.389 533.065 455.854 (237.589) (80.007) -27,1% 0,13 0,42 0,34 295.476,00 0,43 (762.300,15) 

82 J B Duarte PN 62.739 56.736 1.424 64 4.579 2.540 0,0% (0,12) 0,10 0,00 2.604,00 0,01 2.554,57 

83 Karsten PN 208.472 92.130 26.089 53.709 90.253 12.302 6.815 10,3% 0,40 0,76 0,41 66.011,00 0,54 (3.096,58) 

84 Kepler Weber PN 120.926 65.184 53.470 (3.549) 2.272 (43.794) 0,0% 0,40 0,76 (0,03) (47.343,00) (0,02) (46.501,12) 

85 Klabin PN 3.501.946 693.790 1.430.384 658.245 1.116.806 (163.907) (14.097) -2,9% 0,51 0,90 0,32 494.338,00 0,52 (963.544,26) 

86 Leco PN 217.822 44.670 48.208 23.215 124.943 (3.272) 569 2,9% (0,14) 0,07 0,24 19.943,00 0,14 (5.340,31) 

87 Light ON 15.561.425 5.015.179 6.555.957 1.478.632 2.724.309 (74.499) 28.724 2,0% 1,07 1,61 0,13 1.404.133,00 0,41 (2 902.559,52) 

88 Lix da Cunha PN 176.722 118.161 15.048 15.042 40.146 1.719 0,0% (0,22) (0,03) 0,11 16.761,00 0,08 12.058,85 

89 Loj Americanas PN 1.108.679 426.020 442.911 175.224 239.748 50.175 254 0,1% 1,30 1,90 0,20 225.399,00 0,57 (162.899,01) 

90 Lojas Renner PN 499.708 148.766 157.266 1.078 19Ú76 21.350 5.746 25,6% 0,65 1,08 0,00 22.428,00 0,42 (129.982,88) 

91 Magnesita PNA 469.749 111.998 13.836 35.221 342.613 55.246 12.922 14,3% 0,45 0,82 0,24 90.467,00 0,66 (157.191,21) 

92 Maio Gallo PN 13.482 24.993 19.751 9.040 (31.261) (12.618) 0,0% (0,49) (0,37) 0,20 (3.578,00) 1,53 14.023,23 
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TABELA C.4 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1999 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LAIR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira líquido Provisão 

Seq. (A) (8) (C) (O) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N}_ 

93 Makro ON 664.691 278.842 42.901 6.724 342.947 128.957 24.571 18,1% 0,20 0,50 0,02 135.681,00 0,27 8.037,24 

94 Manasa PN 118.595 23.817 74.300 11.548 19.428 (4.994) 0,0% 1,70 2,41 0,12 6.554,00 0,50 (40.456,78) 

95 Marcopolo PN 536.832 229.310 88.297 88.961 222.805 7.966 1.209 1,2% 0,32 0,66 0,28 96.927,00 0,43 (36.919,24j 

96 MarisoiPN 228.108 63.006 34.437 16.779 129.128 13.095 2.049 6,9% 0,67 1,10 0,16 29.874,00 0,69 (86.339.77) 

97 MetisaPN 31.819 6.950 1.797 24.869 4.671 1.551 24,0% 0,28 0,61 0,20 6.468,00 0,51 (7.674,29) 

98 Micheletlo PN 36.491 14.047 4.922 4.079 17.522 (1.786) 0,0% 0,40 0.76 0,22 2.293,00 0,48 (8.386,94) 

99 Millennium PNA 343.876 105.596 15.908 30.903 222.372 33.652 10.565 16,4% 0,02 0,28 0,21 64.555,00 0,24 (3.571 ,45) 

100 Minupar PN 103.783 69.150 32.391 26.458 t.981 (28916) 21 -0,9% 0,60' 1,01 0,26 (2.458,00) 0,28 (12.152,90) 

101 Mont Aranha ON 2.082.297 1.051.269 639.219 151.627 286.972 (124.021) 4.982 18,0% 0,60 1,01 0,07 27.606,00 0,20 (181.863,06) 

1 02 Multibras PN 3.043.862 1.163.036 343.773 398.082 1.252.777 (38.935) 44.842 12,5% 0,41 0,77 0,23 359.147,00 0,46 (551.701,26) 

1 03 Nitrocarbono PNA 591.648 241.520 281.420 83.729 31.030 (63.197). 912 4,4% 1,07 1,61 0,15 20.532,00 0,23 (60.234,21) 

104 Oxiteno PN 1.094.319 266.821 170.562 111.121 638.118 178.376 54.206 18,7% 0,22 0,53 0,21 289.497,00 0,38 (81.382, 17) 

1 05 Paraibuna PN 358.107 145.415 47.119 79.539 165.566 (33.096) 0,0% 0,13 0,42 0,41 46.443,00 0,41 (41.691,41) 

106 · Paranapanema PN 2.143.356 987.242 799.627 475.836 327.101 (177.725) 3.930 1,3% 0,24 0,56 0,26 298.111,00 0,31 (58.574,69) 

107 Paul F Luz ON 7.767.696 983.057 1.752.492 599.315 5.032.147 72.735 25.331 3,8% 0,58 0,99 0,21 672.050,00 0,71 (4.173.723,86) 

108 Petrobras Distrib PN 3.019.760 1.361.200 260.667 105.574 1.397.892 (90.499) 107.280 711,6% 1,08 1,62 (0,40) 15.075,00 2,06 (3.505.587,06) 

109 Petrobras PN 62.204.999 19.849.165 22.595.633 1.917.452 19.285.529 2.503.504 164.612 3,7% 1,15 1,71 0,04 4.420.956,00 0,56 (19.580.365,17) 

110 Petroflex ON 540.750 202.041 194.983 110.992 143.726 7.332 7.470 6,3% 1,35 1,96 0,26 118.324,00 0,70 (126.869,00) 

111 Petropar PN 326.874 95.243 97.757 67.309 133.833 (14.232) (52) -0,1% (0,45) (0,32) 0,35 53.077,00 0,08 35.646,51 

112 Petroq.Uniao PN 1.070.989 293.379 159.450 104.519 618.160 101.159 28.106 13,7% 0,89 1,38 0,20 205.678,00 0,87 (498.156.73) 

113 Petroquisa PN 7.574.776 125.700 1.318.733 38.004 6.130.343 830.357 0,0% 0,30 0,63 0,03 868.361,00 0,52 (2.975.478,41) 

114 Pettenati PN 173.656 54.107 29.899 7.860 89.650 1.789 913 9,5% 0,74 1 '19 0,08 9.649,00 0,65 (69.101,01) 

115 Plascar PN 231.065 108.520 17.350 27.914 105.195 (62.315) (2.580) 7,5% 0,01 0,26 0,21 (34.401 ,00) 0,22 (59.198,57) 
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TABELA C.4 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1999 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LA IR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Líquido Provisão 

Seq. (A) (8) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) 

116 Polar(Cancelado) PN 421.852 59.228 19.375 13.992 343.249 7.416 9.262 43,3% 0.27 0,59 0,10 21.408,00 0,49 (166.800,54) 

117 PronorPNA 1.244.206 391.168 419.287 162.160 135.859 (42.808) 8.054 6,7% (0,07) 0,16 0,19 119.352,00 0,17 (35.684,80) 

118 Randon Part PN 501.845 216.803 98.585 97.523 129.407 (28.022) 4.559 6,6% 0,66 1,09 0,29 69.501,00 0,51 (79.841 ,25) 

119 Recrusul PN 95.890 30.951 4.944 7.989 59.471 795 154 1,8% 0,45 0,82 0,22 8.784,00 0,59 (29.892,90) 

120 Ren Hennann PN 541.617 288.385 84.486 146.057 135.666 (53.878) 2.951 3,2% 0,29 0,62 0,38 92.179,00 0,43 (20.719,12) 

121 Rhodia-Ster ON 691.361 433.482 291.529 374.734 (66.133) (199.452) (805) -0,5% 0,47 0,85 0,52 175.282,00 0,49 49.991,78 

122 Ripasa PN 1.157.385 235.285 248.846 97.930 672.356 74.134 3.527 2,0% 1,05 1,58 0,20 172.064,00 1,00 (754.683,65) 

123 SGobain Canai(CancPN 265.490 58.753 18.832 4.297 187.905 46.459 11.994 23,6% 0,72 1,16 0,04 50.756,00 0,83 (133.501.!i8) 

124 SGobainVrdro(CancON 839.174 168.692 11.144 55.916 656.082 97.819 27.427 17,8% 0,25 0,57 0,26 153.735,00 0,49 (202.869,16) 

125 Sadia SA PN 3.700.145 1.981.366 724.567 637.009 943.163 94.765 10.250 1,4% 0,35 0,69 0,23 731.774,00 0,35 121.169,02 

126 SansuyPN 134.679 42.930 64.424 12.980 27.325 3.678 546 3,3% 0,73 1,18 0,12 16.658,00 0,33 (14.063,44) 

__ 12_7_S_a_nti_·s_ta_T_ex_tii_P_N _________ 84-"2'-.19_6 __ -"'32:....9_.00-'5 ___ 53_.8-'-55 ____ 7;_3_.41_8 ___ 4..:...57_.6_4.::...2 ---'3-'-9.4-'-'0-'-0 ___ 2_.4..:...88=--_ _.::.2""-,2°.:..:.Yo_0"'",8;;..;:5_-'1:..:..,33_~_0:..:., 1:..::.9 __ 1'-'-1=2.8"-1-"8'c:...00=----0"'",8:...:1 ___ (=303.842,66) 

128 Schlosser PN 57.444 17.716 34.315 9.369 5.413 (10.668) (5.700) 438,8% (1,13) (1,18) (0,61) (1.299,00) 1,76 (65.550,12) 

129 SchulzPN 119.362 25.548 12.753 2.034 81.060 (3.435) 0,0% 1,06 1,60 0,05 (1.401,00) 1,10 (104.623,19) 

130 Sergen PN 83.129 16.498 32 (836) 65.201 909 33 45,2% 0,07 0,34 (0,03) 73,00 0,27 (17.815,30) 

131 Sibra PNC 395.065 174.080 559.292 152.015 (308.713) (287.108) 0,0% 0,81 1,28 0,21 (135.093,00) (0,57) (8.876,94) 

132 Sid Nacional ON 13.728.611 3.569.919 3.732.764 514.536 6.425.928 (16.424) (1.251) -0,3% 0,61 1,02 0,07 498.112,00 0,52 (4.754.653,93) 

133 Sid Tubarao PN 7.040.057 1.260.334 1.680.794 946.603 4.098.929 (611.562) (211.103) -63,0% 1,25 1,84 0,52 335.041,00 1,43 (7.697.212,30) 

134 Sifco PN 255.281 146.514 104.148 68.942 4.617 (21.097) 280 0,6% (0,15) 0,06 0,27 47.845,00 0,27 18.414,01 

135 Solorrico PN 521.836 217.390 165.079 85.303 71.284 14.571 13.139 13,2% 0,52 0,91 0,19 99.874,00 0,28 28,53 

136 SoutoVidig ON 1.950.262 864.051 423.390 60.943 514.915 137.195 19.495 9,8% 0,32 0,66 0,04 198.138,00 0,22 (55.018,64) 

137 Souza Cruz ON 3.245.795 1.227.313 476.226 92.528 1.542.256 572.068 29.881 4,5% 0,35 0,69 0,05 664.596,00 0,36 (84.145,16) 

138 Staroup PN 45.457 20.645 15.751 4.805 9.062 120 0,0% 0,12 0,40 0,13 4.925,00 0,19 308,20 
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TABELA C.4 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 1999 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: 
Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LAIR IR AliquotaiR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 

Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Líquido Provisão 

Seq. (A) _{B) (C) (O) (E) (f) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) 

139 Sultepa PN 554.597 156.079 154.213 50.783 231.130 23.144 Q,O% 0,05 0,31 0,16 73.927,00 0,23 (16.939,56) 

140 Supergasbras PN 224.603 58.987 51.131 50.607 108.892 (7.606) 9.222 21,4% 0,23 0,54 0,36 43.001,00 0,41 (34.519,25) 

141 Suzano PN 3.794.978 825.094 1.068.678 599.156 1.582.232 80.094 0,0% 0,62 1,04 0,32 679.250,00 0,64 (1.234.754,08) 

142 Tecei.S.Jose PN 77.341 11.992 9.625 1.885 55.724 1.039 358 12,2% 0,70 1,14 0,08 2.924,00 0,84 (52.270,20) 

143 T ectoy PNA 23.126 17.432 24.086 9.524 (18.392) (12.043) 0,0% (0,89) (0,88) 0,23 (2.519,00) 1,11 (8.837,74) 

144 TekaPN 445.509 161.126 261.736 148.280 22.646 (129.965) 0,0% 0,88 1,37 0,35 18.315,00 0,40 (96.095,85) 

145 Telemig 3.202.061 631.552 419.592 226.993 2.140.852 145.539 41.837 11,2% 0,81 1,28 0,19 372.532,00 0,91 (2.016.790,96) 

146 T elesp Operac PN 19.606.836 3.240.045 1.239.260 474.454 15.127.531 (432.987) (198.914) -479,7% 0,85 i ,33 0,61 41.467,00 1,84 (29 848.291 ,98) 

147 Tex Renaux PN 99.451 52.679 16.267 24.356 30.505 (13.592) 63 0,6% (0,36) (0,21) 0,35 10.764,00 0,18 2.327,95 

148 Trato PN 91.049 35.331 7.795 27.041 45.107 (4.841) (651) -2,9% 0,43 0,80 0,65 22.200,00 0,73 (17.921 ,70) 

149 T revisa PN 271.046 140.901 248.232 112.370 (82.688) (138.762) 19 -0,1% 0,88 1,37 0,29 (26.392,00) (0,00) (26.203,15) 

150 Tupy PN 705.171 303.715 233.671 157.624 167.784 35.780 11.421 5,9% 0,46 0,83 0,28 193.404,00 0,40 22.841,90 

151 Unipar PNB 935.416 194.222 179.280 95.688 561.914 203.618 17.675 5,9% 0,83 1,30 0,24 299.306,00 0,87 (365.846,03) 

152 Usiminas PNA 12.880.323 3.211.114 5.322.082 1.56i.345 3.670.084 (556.613) 14.349 1,4% 0,55 0,95 O, 18 1.004.732,00 0,41 (2.969.579,22) 

153 Vale Rio Doce PNA 21.702.292 4.965.923 4.984.354 3.154.988 11.531.272 413.167 5.755 0,2% 0,84 1,32 0,32 3.568.155,00 0,85 (10.711.849,32) 

154 Varig PN 3.076.361 1.648.743 1.394.802 405.452 32.816 (238.959) (134.846) -81,0% (0,11) 0,11 0,24 166.493,00 0,43 (316.717 ,09) 

155 VigorPN 651.598 112.762 211.395 86.673 279.430 (8.694) 880 1,1% 0,25 0,57 0,26 77.979,00 0,40 (140.229,11) 

156 WegPN i .031.876 387.628 194.903 127.210 448.675 78.973 8.939 4,3% 0,13 0,42 0,21 206.183,00 0,29 7.946,76 

157 Wembley PN 1.377.723 223.047 253.957 81.654 306.151 i6.104 14.777 15,1% 0,44 0,81 O, 15 97.758,00 0,39 (368.898,80) 

158 Wetzel PN 89.306 36.407 80.472 18.630 (27.578) (12.297) (1.071) -16,9% 0,51 0,90 0,19 6.333,00 0,01 6.984,73 

159 WiestPN 116.598 69.916 42.815 28588 4.027 (46.726) 0,0% 0,40 0,76 0,25 (18. 138,00) 0,27 (30.788,76) 

160 Zivi PN 247.809 146.346 98.450 110.983 (36.862) 142.769 143 O, 1% 0,52 0,91 0,45 253.752,00 0,37 215.889,74 
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TABELA C.5- CÁLCULO DO EVA DE 2000 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: 
Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LAIR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 

Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Líquido Provisão 

SeQ. (A) (8) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) 

Acesita 5.223.320 890.915 2.297.583 315.476 1.249.464 92.744 53.319 13,1% 1,19 (0,16) 0,09 408.220,00 0,01 317.528,50 

2 Adubos Trevo 236.050 145.105 59.844 38.549 31.101 477 0,0% 2,18 (0,44) 0,19 39.017,00 0,11 29.409,53 

Albarus 268.472 73.818 12.503 194.653 120.214 6.328 4,8% 0,02 0,17 0,16 132.717,00 0,16 94.542,02 

4 Alfa Consorcio 1.056.335 495.296 180.412 746 294.460 29.461 5.595 18,5% 0,13 0,14 0,00 30.207,00 0,04 1.064,89 

Alfa Holding 961.382 493.077 180.799 747 264.458 20.445 2.637 12,4% 0,21 0,11 0,00 21.192,00 0,03 3.196,39 

6 Amadeo Rossi 25.971 16.007 3.783 3.397 (3.278) 0,2% (0,28) 0.25 0,17 505,00 0,18 (1.271 ,75) 

Ambev 8.639.652 2.699.622 2.350.608 697.970 3.076.945 384.374 207.888 19,2% 0,16 0,13 0,11 1.082.344,00 0,10 253.158,02 

8 Antarcticã Nord 1.404.184 322.845 214.064 52.266 867.275 (2.972) 0,0% 0,13 0,14 0,10 49.294,00 0,12 (82.186,80) 

9 Aracruz 3.939.077 778.749 752.483 266.767 2.407.238 595.085 74.332 8,6% 0,74 (0,03) 0,16 861.852,00 0,04 674.852,91 

10 Avipal 1.095.280 348.120 236.002 64.400 439.986 47.796 17.353 15,5% 0,60 0,01 0,09 112.196,00 0,05 59.663,49 

11 Azevedo 38.475 13.424 25.515 4.968 (470) (4.758) 44 21,0% 0,12 0,14 0,10 210,0Q 0,08 (1.812,83) 

12 Bahia Sul 2.413.288 452.950 553.622 154.630 1.406.716 209.636 12.996 3,6% 0,50 0,03 0,15 364.266,00 0,08 196.756,52 

13 Bardella 389.047 120.971 19.666 4.610 248.385 16.013 6.863 33,3% 0,78 (0,05) 0,02 20.623,00 (0,02) 20.116,56 

14 BicCaloi 25.428 (11) 73.227 7.517 (105.611) (21.048) 0,0% 0,68 (0,02) 0,10 (13.531,00) (0,29) (6.185,06) 

15 Biobras 71.362 13.791 17.642 3.283 39.928 2.382 1.942 34,3% 0,51 0,03 0,07 5.665,00 0,04 1.606,26 

16 Bombril 1.444.955 310.136 291.045 114.927 843.174 90.563 7.439 3,6% 1 ,66 (0,29) 0,18 205.490,00 (0,10) 307.380,22 

17 Brasilit 640.976 79.658 4.410 13.964 486.347 118.018 38.311 29,0% 0,82 (0,06) 0,12 131.982,00 (0,04) 113.837,60 

18 Brasmolor 2.993.792 1.208.364 98.496 146.382 759.217 105.875 47.510 18,8% 0,80 (0,05) 0,09 252.257,00 0,03 154.871,56 

19 Buettner 105.692 38.266 66.094 20.908 1.332 2.818 0,0% (0,35) 0,27 0,20 23.726.00 0,20 10.157,50 

20 Bunge Alimentos 3.371.844 1.491.026 1.102.660 383.199 777.832 (112.410) (59.408) -21,9% 0,40 0,06 0,18 270.789,00 0,18 (14.127,56) 

21 . Bunge Fertilizantes 3.087.722 1.370.293 797.989 177.394 539.715 75.123 16.355 6,5% 0,89 (0,08) 0,08 252.517,00 0,04 163.841,55 

22 Cacique 300.904 164.393 26.053 29.715 110.453 18.606 5.138 10,6% 0,20 0,12 0,14 48.321,00 0,12 26.553,58 

23 Caemi Metal 2.360.907 670.911 731.003 183.031 797.226 155.268 53.744 15,9% 0,70 (0,02) 0,11 338.299,00 0,05 199.131,03 



178 

TABELA C.5 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 2000 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LA IR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Líquido Provisão 

Seq. (A) (8) (C) (Dl (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) 

24 Cedro 267.931 64.039 52.441 11.185 139.392 24.476 4.125 11,6% 0,32 0,08 3,08 35.661,00 0,08 15.302,26 

25 Celesc 2.542.404 542.646 853.572 166.485 1.146.186 15.342 6.945 3,8% 0,87 (0,07) 0,11 181.827,00 0,03 117.392,86 

26 Celg 1.769.400 564.656 858.5~2 149.876 346.162 (65.583) 0,0% 0,04 0,16 0,11 84.293,00 0,12 (55.889,40) 

27 Celulose lrani 154.338 46.483 32.806 11.893 75.049 5.779 1.562 8,8% 0,75 (0,04) 0,14 17.672,00 0,05 11.143,68 

28 Cemig 11.934.081 1.693.337 2.420.845 331.301 7.817.533 373.725 118.030 16,7% 0,91 (0,08) 0,07 705.026,00 (0,03) 938.732,22 

29 Ceq 2.684.969 622.933 1.486.609 187.190 381.815 (68.878) 10.681 9,0% 0,43 0,05 0,08 118.312,00 0,07 (37.212,87) 

30 Cesp 19.558.777 2.452.098 6.414.038 654.622 10.692.641 (642.700) 0,0% 0,39 0,06 0,07 11.922,00 0,07 (1.157.293,35) 

31 Cia Hering 533.920 199.863 204.607 72.538 129.450 (8.857) 0,0% 1,96 (0,38) 0,18 63.681,00 0,04 48.733,34 

32 
.. 

Gim ltau 1.213.736 168.317 186.090 33.488 847.913 259.571 70.242 24,0% 0,41 0,06 0,07 293.059,00" 0,06 163.075,98 

33 CMAPart 6.102 2 60.02.6 32 (53.926) (17.470) 0,0% 0,52 0,03 0,00 (17.438,00) (0,24) (15.992,90) 

34 Coelba 3.931.774 718.821 1.502.123 207.503 1.493.752 145.163 28.837 8,2% (0,19) 0,23 0,09 352.666,00, 0,14 (119.7 44,12) 

35 Cofap 102.725 20.722 72.490 5.638 9.506 (18.291) 547 -4,3% (0,37) 0,28 0,06 (12.653,00) 0,09 (20.197 ,67) 

36 Coinvest 26.439 20.904 12.912 4.509 (7.377) 450 0,0% (0,34) 0,27 0,13 4.959,00 0,10 4.429,24 

37 Coldex 17.546 154.381 16.655 8.088 (153.490) (9.330) 0,0% 6,11 (1,54) 0,05 (1.242,0,0) 13,91 1.902.601.25 

38 Confab 503.787 154.354 47.083 16.693 294.634 (8.608) (3.094) -38,3% 1,11 (0,14) 0,11 8.085,00 (0,02) 17.297,88 

39 Const Beter 80.034 16.015 25.042 5.844 38.943 2.859 404 4,6% (0,31) 0,26 0,14 8.703,00 0,19 (4.049,80) 

40 Copel 7.956.321 653.897 2.404.270 257.151 4.898.154 423.712 133.109 19,6% 0,78 (0,05) 0,07 680.863,00 (0,01) 599.099,30 

41 Copene 3.748.669 509.844 923.294 249.979 2.267.793 308.771 74.808 13,4% 0,76 (0,04) 0,15 558750,00 0,03 398.821,65 

42 Copesul 2.604.632 725.575 975.202 297.589 903.855 88.834 29.126 7,5% 0,83 (0,06) 0,16 386.423,00 0,08 212.484,49 

43 Cote minas 1.370.301 242.267 166.081 40.661 931.177 97.378 33.849 24,5% 0,76 . (0,04) 0,08 138.039,00 (0,01) 115.892,16. 

44 Cremer 119.951 78.898 20.793 17.170 19.451 (359) 165 1,0% 0,10 0,15 0,17 16.811,00 0,16 :l.873,44 

45 DHB 104.815 216.041 38.027 50.355 (152.192) (48.070) 162 7,1% (0,63) 0,35 0,18 2.285,00 (0,10) (8.475,80) 

46 Dimed 147.793 61.538 4.310 10.184 81.945 3.429 1.117 8,2% 0,71 (0,03) 0,14 13.613,00 0,04 8721,66 



Item: 
Empresa 

Seq. 

47 Dixie Toga 

48 Docas 

49 Dohler 

50 Duratex 

51 Eber1e 

52 EDN 

53 Electrolux 

54 Eletrobras 

55 ·Eiuma 

56 Embraco 

57 Enersul 

58 Estrela 

59 Eternit 

60 F Cataguazes 

61 Fab C Renaux 

62 Ferbasa 

63 F erro Ligas 

64 Fertibras 

65 Fertiza 

66 Fibam 

67 Forjas Taurus 

68 Fras-Le 

69 Gerdau Mel 

TABELA C.5 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 2000 DAS EMPRESAS 

Ativo 

Total 

(A) 

633.348 

267.967 

235.804 

1.448.240 

232.141 

621.072 

727.105 

91.177.875 

300.930 

1.320.129 

1.015.358 

215.154 

338.395 

2.173.909 

76.964 

208.102 

197.841 

430.688 

291.677 

49.000 

194.423 

137.157 

6.989.253 

Passivo Exigivel 

Circulante a L.P. 

(B) (C) 

162.500 197.205 

22.487 52.865 

34.582 16.424 

281.565 306.449 

63.209 115.478 

119.328 444.030 

299.541 197.217 

7.967.329 20.814.382 

"155.287 50.043 

717.772 43.571 

140.683 383.713 

117.540 86.215 

74.337 1.115 

534.348 862.265 

37.937 5.8G4 

24.271 14.174 

58.743 33.419 

189.447 116.997 

129.979 95.663 

11.930 28.998 

44.196 9.462 

37.059 33.834 

2.166.869 2.349.495 

(Em milhares de R$) 

Despesa Patrimônio 
LAIR 

Financeira Liquido 

(O) (E) (F) 

62.709 241.361 14.376 

11.962 192.390 45.750 

6.271 184.481 17.880 

69.814 849.755 88.368 

24.754 53.448 2.247 

37.349 (142.099) 63.329 

69.154 230.347 (60.385) 

1.055.821 62.136.331 3.224.553 

32.499 95.600 (15.723) 

59.296 534.572 89.933 

46.244 481.898 18.935 

21.947 11.398 1.383 

6.702 262.931 54.662 

84.167 362.031 3.563 

4.950 31.550 (3.737) 

1.019 167.183 31.454 

14.606 105.480 61.102 

(23.368) 85.769 23.436 

22.159 29.653 6.599 

3.597 8.072 135 

6.108 140.689 23.666 

11.046 66.264 17.478 

506.966 1.158.263 480.160 

IR 
AliquotaiR Beta Ke Kd 

Provisão 

(G) (H) (I} (J) (Kl 

6.325 8,2% 0,82 (0,06) 0,16 

225 0',4% 1,01 (0,11) 0,16 

7.739 32,0% (0,32) 0,26 0,08 

34.454 21,8% 0,41 0,06 0,09 

942 3,5% 0,14 0,13 0,13 

13.585 13,5% (0,20) 0,23 0,06 

827 9,4% (0,03) 0,18 0,13 

736.774 17,2% 0,62 (0,00) 0,03 

0,0% (0,18) 0,22 0,16 

38.483 25,8% 0,02 0,17 0,06 

6.177 9,5% 0,41 0,06 0,08 

0,0% 0,83 (0,06) 0,11 

27.663 45,1% 0,16 0,13 0,05 

0,0% 0,69 (0,02) 0,06 

60 4,9% 0,35 0,08 0,11 

11.898 36,6% 1,49 (0,24) 0,02 

0,0% 0,85 (0,07) 0,16 

7.516 11052,9% 0,33 0,08 8,35 

1.725 6,0% (0,36) 0,27 0,09 

0,0% 0,11 0,14 0,09 

7.990 26,8% 0,43 0,05 0,08 

3.016 10,6% 0,52 0,03 0,14 

53.641 5,4% 0,84 (0,06) O, 11 

LAJIR 

(L) 

77.085,00 

57.712,00 

24.151,00 

158.182,00 

27.001,00 

100.678,00 

8.769,00 

4.280.374,00 

16.776,00 

149.229,00 

65.179,0Q 

23.330,00 

61.364,00 

87.730,00 

1.213,00 

32.473,00 

75.708,00 

68,00 

28.758,00 

3.732,00 

29.774,00 

28.524,00 

987.126,00 

179 

WACC EVA 

(MJ (N) 

0,07 40.068,68 

(0,03) 65.972,94 

0,22 (27.458,23) 

0,06 48.937,50 

0,13 4.075,49 

(0,01) 92.561,18 

0,14 (49.985,59) 

0,01 2.915.436,84 

0,18 (9.289,05) 

0,09 53.971,87 

O,Ql 1.686,04 

0,10 13.679,76 

0,11 5.819,63 

0,04 16.080,04 

0,09 (2.391,81) 

(0,20) 56.707,72 

0,04 70.253,79 

(714,74) 172.418.046,67 

0,11 9.488,85 

0;10 142,38 

0,05 13.536,36 

0,08 17.736,14 

0,07 609.432,29 
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TABELA C.5 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 2000 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigivel Despesa Patrimônio LAIR IR Aliquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Liquido Provisão 

Seq. (A) (B) (C) (Dt (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) {N) 

70 Gerdau 6.905.548 2.131.244 2.326.420 495.260 2.365.207 465.173 55.610 5,8% 1,03 (0,12) 0,10 960.433,00 0,02 788.228,26 

71 Granoleo 140.269 5.634 446 3.108 72.859 2.115 70 1,3% (0,21) 0,23 0,50 5.223,00 0,25 (28.811,41) 

72 Grazziotin 98.398 27.817 4.945 501 65.636 13.584 4.483 31,8% 0,13 0,14 0,01 14.085,00 0,09 3.003.75 

73 Hercules 209.035 115.502 218.726 61.879 (125.216) (35.658) 957 3,6% (0,25) 0,24 0,18 26.221,00 0,13 13.173,84 

74 lguacu Cate 155.969 51.071 2.277 5.828 102.599 14.546 3.529 17,3% 0.76 (0,04) 0,09 20.374,00 (0,00) 16.911,95 

75 lnepar 1.517.392 690.487 280.422 150.639 364.503 (256.620) (22.911) 21,6% 1,59 (0,27) 0,12 (1 05.981 ,00) (0,00) (78.940,39) 

76 lochp-Maxion 654.256 263.591 223.140 88.608 167.389 25.587 2.785 2,4% 0,92 (0,08) 0,18 114.195,00 O, 11 69.497,29 

77 lpiranga Pet 1.624.878 430.646 199.623 98.127 994.606 49.473 26.427 17,9% • 0,50 0,03 0,13 147.600,00 0,06 48.443,15 

78 lpirarfga Ref . ~.336.429 829.430 1.055.889 330.604 359.746 42.709 31.503 8,4% 0,25 0,10 0,16 37$.313,00· 0,14 130.893,72 

79 ltausa 72.284.373 53.977.395 9.880.225 4.001.665 4.114.261 2.516.782 498.239 7,6% 1,18 (0,16) 0,06 6.518.447,00 0,04 5.275.311,28 

80 ltautec 728.753 408.620 41.060 51.961 278.045 82.449 18.092 13,5% 3.70 (0,86) 0,10 134.410,0Q (0,28) 204.756,76 

81 lven 2.951.326 442.026 1.554.094 220.964 405.869 14.028 4.434 1,9% 0,38 0,07 0,11 234.992,00 0,10 (19.887,30) 

82 J B Duarte 53.456 51.083 241 409 2.132 (2.038) 0,0% (0,26) 0,25 0,01 (1.629,00) 0,02 (1.670,42) 

83 Karsten 213.358 88.247 49.759 21.855 75.352 (5.232) 2.277 13,7% 0,87 (0,07) O, 14 16.623,00 0,05 7.920,41 

· 84 Kepler Weber 114.812 49.580 7.046 11.164 58.186 1.814 805 6,2% 0,80 (0,05) 0,18 12.978,00 0,06 8.278,52 

85 Klabin 4.356.519 1.247.717 1.798.051 405.632 1.228.352 119.473 58.248 11,1% 0,53 0,02 0,12 525.105,00 0,08 211.664,51 

86 Leco 209.101 36.159 57.001 7.277 115.941 (1.148) 2.051 33,5% (0,27) 0,25 0,05 6.129,00 0,15 (22.425, 17) 

87 Light 15.125.977 5.618.429 6.361.803 1.697.604 2.185.833 (515.041) 0,0% 0,46 0,04 0,14 1.182.563,00 0,13 (21.625,46) 

88 Lix da Cunha 169.512 106.723 16.424 10.482 43.534 8.834 2.146 11,1% 0,84 (0,06) 0,08 19.316,00 0,03 15.070,09 

89 Loj Americanas 1.045.918 429.939 437.105 84.691 178.451 (27.729) 256 0,4% 2,80 (0,61) 0,10 56.962,00 (0,02) 71.495,51 

90 Lojas Renner 505.580 183.325 157.598 32.469 164.657 (17.809) (6.350) -43,3% 0,50 0,03 0,14 14.660,00 0,14 (24.960,65) 

91 Magnesita 486.669 116.423 21.061 4.261 348.192 69.552 19.226 26,0% 0,76 (0,04) 0,02 73.813,00 (0,02) 63.374,91 

92 Maio Gallo 1.996 8.213 43.240 18.300 (49.457) (20.986) 0,0% (0,74) 0,38 0,36 (2.686,00) (0,25) (4.254,43) 
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TABELA C.5 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 2000 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LAIR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Liquido Provisão 

Seq. {A) (8) (C) (O) (E) (f) (G) (H) (I) (J) (K) (1.}_ JM)_ (N) 

93 Makro 704.166 316.363 39.182 10.380 348.621 75.224 5.702 6,7% (0,10) 0,20 0,03 85.604,00 0,11 36.330.67 

94 Manasa 96.338 10.041 66.335 5.871 19.962 5.566 732 6.4% 0,15 0,13 0,07 11.437.00 0,08 3.755,10 

95 Marcopolo 592.014 294.563 95.169 47.587 212.611 28.541 11.902 15,6% 0.21 0,11 0,10 76.128,00 0,10 35.509,86 

96 Marisol 229.020 51.879 38.773 8.141 136.203 17.433 5.809 22,7% 0,69 (0,02) 0,07 25.574.00 0,01 18.116,33 

97 Metisa 32.098 6.759 787 25.339 5.063 1.550 26,5% 0,27 0,10 0,09 5.850.00 0,09 2.016,01 

98 Micheletto 32.382 11.820 8.691 4.075 11.871 (6.044) (1.957) 99.4% 0,24 0,11 0,00 (1.969.00) 0,04 (809,60) 

99 Millennium 357.434 104.444 26.969 11.592 226.021 34.999 12.182 26,1% (0.09) 0,20 0,07 46.591,00 0,14 (1.773.48) 

100 Minupar 76.415 48.191 27.129 12.556 719 (946) 0,0% 0.61 0,00 0.17 11.610.00 0,17 6.948,90 

1 O 1 Mont Aranha 868.794 211.t60 294.324 66.281 292.103 34.839 12.950 12,8% 0,82 (0.06) 0,11 101.120.00·. 0,04 60.252,76 

102 Multibras 2.886.216 1.188.404 97.161 147.496 1.317.612 108.499 47.437 18,5% 0,94 (0,09) 0,09 255.995,00 (0.01) 222.222.56 
.. 

103 Nitrocarbono 555.141 280.668 215.658 98.114 44.912 (83. 791) (15.206) -106,2% 0,32 0,08 0,41 14.323.0Q 0.78 (183.851.73) 

104 Oxiteno 937.436 176.679 135.249 39.622 613.864 146.515 40.616 21,8% 0,37 0,07 0,10 186.137,00 0,07 90.613,17 

105 Paraibuna 353.704 152.554 43.799 41.354 157.344 7.462 0,0% (0.02) 0,18 0,21 48.816.00 0,20 9.316.08 

106 Paranapanema 2.062.707 1.261.187 543.787 249.811 232.112 (33.403) (3.636) -1.7% 0,97 (0,10) 0,14 216.408.00 0,12 127.426.62 

107 Paul F luz 7.347.279 1.215.034 1.867.719 298.084 4.264.526 88.240 47.635 12,3% (0.09) 0,20 0,08 386.324,00 0,15 (557.981.59) 

108 Petrobras Distrib 3.324.426 1.592.541 260.243 93.ÚO 1.471.642 429.683 133.7 42 25,5% 0.85 (0,07) 0,04 523.493.00 (0.01) 412.494.40 

1 09 Petrobras 66.979.136 20.141.740 21.612.956 1.718.095 24.945.639 14.338.197 2.995.479 18.7% 0.95 (0.09) 0,03 16.056.292.00 (0.02) . 13.891.600.55 

110 Petroflex 531.229 193.762 223.070 70.029 114.397 (19.058) 0,0% 2.50 (0,53) 0.17 50.971,00 0,02 44.782.46 

111 Petropar 270.904 86.487 60.339 31.328 124.077 5.711 2.702 7,3% (0.75) 0,38 0,20 37.039,00 0,27 (16.341.68) 

112 Petroq.Uniao 998.948 294.269 125.838 28.546 578.841 182.877 48.27 4 22,8% 0,88 (0,07) 0,05 211.423.00 (0.03) 181.129,10 

113 Petroquisa 7.425.161 187.138 1.364.200 4.724 5.873.823 619.381 20.234 3,2% 0,61 0,00 0,00 624.105,00 0,00 586.963,09 

114 Pettenati 171.706 59.722 19.924 6.536 92.060 1.098 1.494 19,6% 0,53 0,02 0,07 7.634,00 0,04 1.905,52 

115 Plascar 183.695 88.485 49.062 15.709 46.148 (49.657) 0,0% 0,70 (0.02) 0,11 (33.948.00) 0.08 (41.539,92) 
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"' 
TABELA C.5 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 2000 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivo Exigível Despesa Patrimônio LA IR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Líquido Provisão 

Seq. (A) (B) (C) _@_ (E) (f) IGl jli) Jl) f.Jl (K) (L) (Ml (N) 

116 Polar 404.929 33.799 59.829 8.157 311.301 6.486 6.969 47.6% 0,12 0,14 0,05 14.643,00 0,11 (34.152,54) 

117 Pronor 1.159.781 417.595 352.699 147.670 124.534 (47.605) (3.342) -3,3% 0,04 0,16 0,20 100.065,00 0,20 (44.103,38) 

118 Randon Pari 487.930 205.085 112.984 49.458 113.133 19.314 10.392 15.8% 0,89 (0,08) 0,13 68.772,00 0,06 40.555,37 

119 Recrusul 93.060 40.098 2.641 4.906 50.011 446 464 8,7% 0,27 0,10 0,10 5.352,00 0,10 (230.20) 

120 Ren Hermann 500.382 293.901 68.801 48.652 114.724 2.834 8.636 16,8% 0,20 0,12 0,11 51.486,00 0,10 22.470.19 

121 Rhodia-Ster 893.613 578.032 108.861 144.510 140.175 8.001 5.581 3,7% 2.41 (0,50) 0,20 152.511,00 0,08 122.590,94 

122 Ripasa 1.089.368 147.324 157.524 45.784 782.964 154.802 42.506 21,2% 1,23 (0,17) 0,12 200.586.00 (0,10) 249.671,66 

123 S Gobain Canal 227.714 24.745 18.846 3.051 184.123 19.391 4.421 19.7% 0,87 (0,07) 0,06 22.442.00 (0,05) 27.853,97 

124 S Gobain Vidro 847.041 177.185 7.431 26.632 658.734 110.085 37.741 27,6% 0,60 0,01 0,10 136.717,00 0,02 85.273,46 

125 Sadia SA 3.280.327 1.656.864 674.962 66.765 948.113 64.340 · 1.358 1,0% 1,04 (0,12) 0,03 131.105,00 (0,01) 152.851,05 

_.:.:12~6_S::::a::.:ns:::::u:.Ly __________ __:_:12~9:::::.6.:..:17 ___ 4.:...:4.:::.26:::::6:.__.:::55::.:.0:::::05=-----'1c::.2.:..:.11.:...:1 __ __::_30:.::.3::..:4.::...6 __ _:::.5-:::::39:..:.6 ___ ..::.96=--_ _..::.o'-=-,5•.:.:v._02 ,9:..:.7_(\.:.0.:..:.10:LJ--....:0:.!,1.:.:2'--_ _.:..:17~.5:..:.07:...c·o~ql__ _ _:o~.o:.:..7 __ ___:_:11_ .493,56 

127 Santista Textil 803.998 288.869 68.913 5~.810 446.200 67.040 19.273 15,6% 0,75 (0,04) 0,13 123.850,00 0,03 89.202,70 

128 Schlosser 51.225 16.533 33.274 7.127 1.418 (9.002) 0,0% (0,12) 0,21 0,14 (1.875.00) 0,14 (6.900,15) 

129 Schulz 112:323 25.186 16.248 4.975 70.889 (3.654) (659) -49,9% . 1,34 (0.20) 0,18 1.321,00 (0,03) 4.429,07 

130 Sergen 82.088 14.669 5.076 3.915 60.957 2.183 3 0,0% (0,08) 0,20 0,20 6.098.00 0,20 (7.122,93) 

131 Sibra C 413.653 146.666 118.756 41.489 141.019 (16.053) 973 3,8% 1,44 (0,23) 0,15 25.436,00 0,01 20.578,82 

132 Sid Nacional 15.281.282 4.894.869 4.682.712 510.366 5.703.701 972.733 114.635 7.7% 0,75 (0,04) 0,05 1.483.099,00 0,01 1.216.567,64 

133 Sid Tubarao 6.514.854 1.024.621 1.739.870 254.850 3.750.363 281.789 93.083 17,3% 0,94 (0,09) 0,08 536.639,00 (0,03) 581.910.78 

134 Sifco 218.396 128.494 67.636 29.299 22.266 21.701 423 0,8% (0,05) 0,19 0,15 51.000,00 0,15 37.001,41 

135 Solorrico 553.628 228.903 187.333 51.213 71.566 26.665 6.775 8,7% 0,61 0.00 0,11 77.878,00 0,09 42.579,85 

136 Souto Vidig 1.961.598 1.096.871 181.033 45.447 517.924 (13.632) (38.234) -120,2% 0,34 0,08 0,08 31.815,00 0,15 (55 439,95) 

137 Souza Cruz 2.277.796 746.173 332.410 107.629 1.199.213 462.257 91.610 16,1% 0.43 0,05 0,08 569.886,00 0,06 384.887.17 

138 Staroup 41.266 14.250 18.415 3.610 8.601 (717) 0,0% 0,07 0,15 0,11 2.893,00 0,12 (334.17) 
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TABELA C.5 (Continuação)- CÁLCULO DO EVA DE 2000 DAS EMPRESAS 

(Em milhares de R$) 

Item: Ativo Passivct Exigível Despesa Patrimônio LAIR IR Alíquota IR Beta Ke Kd LAJIR WACC EVA 
Empresa Total Circulante a L.P. Financeira Líquido Provisão 

Seg. IAI JB)_ (C) (O) (E) (F) (G) (H) (I) (J) IKt {L) (M) (N) 

139 Sultepa 611.917 163.058 179.367 76.932 214.961 3.470 1.018 1,3% 0,44 0,05 0,22 80.402,00 0,15 10.369,38 

140 Supergasbras 222.714 87.064 30.482 15.821 100.038 6.657 4.645 20,7% 0,62 (0,00) 0,11 22.478,00 0,05 11.662,30 

141 Suzano 3.941.724 825.523 954.500 215.853 1.849.389 678.694 58.044 6,5% 0,74 (0,03) 0,11 894.547,00 0,03 728.748,42 

142 Tecei.S.Jose 77.129 13.076 7.632 2.354 56.421 715 (624) -20,3% 0,37 0,07 0,14 3.069,00 0,09 (2.389,48) 

143 Tectoy 21.072 13.669 23.792 6.382 (16.389) (472) 75 1,3% (0,58) 0,34 0,17 5.910,00 0,03 5.580,58 

144 Teka 401.482 • 142.940 188.859 (7.564) 69.683 39.069 4.971 15,8% 0,57 0,01 (0,02) 31.505,00 (0,01) 29.387,81 

145 Telemig 3.572.496 774.108 551.393 85.001 2.246.995 644.782 123.758 17,0% 0,88 (0,07) 0,05 729.783,00 (0,03) 689.301,70 

146 Telesp Operac 19.978.908 4.440.234 1.074.254 303.644 14.464.420 1.038.563 330.365 24,6% 0,65 (0,01) 0,04 1.342.207,00 0,00 978.877,23 

147 Tex Renaux 89.079 46.023 15.217 6.661 27.839 1:5S6 396 4,8% (0,20) 0,23 0,10 8.211,00 · 0,14 1.817,09 

148 Trato 83.632 45.734 3.275 10.900 32.665 (9.442) 0,0% 0,80 (0,05) 0,22 1.458,00 0,11 (2.826,76) 

149 Trevisa 62.192 12.485 15.147 1.820 32.540 130.715 81 0,1% (0,54) 0,32 0,07 132.535,00., 0,21 122.237,64 

150 Tupy 903.523 291.618 446.493 92.653 165.412 10.568 (15.356) -14,9% 0,38 0,07 0,14 103.221,00 0,15 28.308,80 

151 Unipar 947.431 191.332 163.741 45.356 592.358 159.008 37.409 18,3% 1,14 (0,15) 0,10 204.364,00 (0,06) 211.910,75 

152 Usiminas 12.864.970 2.229.330 6.525.459 984.654 3.473.022 268.239 66.077 5,3% 0,72 (0,03) 0,11 1.252.393,00 . 0,06 504.722,46 

153 Vale Rio Doce 23.830.396 5.132.887 7.928.562 1.504.569 10.565.590 2.203.011 55.453 1,5% 0,67 (0,01) 0,11 3.707.580,00 0,06 2.618.893,84 

154 Varig 3.079.485 1.502.022 1.721.576 528.131 (148.652) (150.803) 0,0% (0,21) 0,23 0,16 377.328,00 0,16 124.070,99 

155 Vigor 600.206 89.174 226.566 39.310 252.224 (17.435) 3.041 13,9% 0,49 0,04 o;n 21.875,00 0,07 (15.509,70) 

156 Weg 1.196.710 512.275 218.067 64.478 466.119 136.941 38.909 19,3% 0,24 0,11 0,07 201.419,00 0,08 110.288,47 

157 Wembley 1.429.363 237.713 291.211 62.987 300.250 90.051 34.634 22,6% 0,30 0,09 0,09 153.038,00 0,08 25.813,90 

158 Wetzel 71.701 33.320 72.293 14.305 (33.917) (8.816) (15) -0.3% 0,56 0,02 0,14 5.489,00 0,19 (1.901,66) 

__ 15'-"9--'-'W.c::ie.:.:st ___________ ...:.12::.:0.:::.2c:.:12'-----7-=2c.:c.5-'76'--__ 38_.3;_8_6 ___ 2_0_.63_4 ___ 9.;....2._5-'-0 __ (,_13_.0-'9-'-'6)'--_.,..(4-'.6-'-91"-) ----'·6_2,'-'-2"'-'-Yo_0--'-,2'-"6_.:.;0''-'10'-----'0:.!C,3-'-0 __ ___;_7;_:_.53"-'8"'-,0-'-0 __ ..::.Oc.:..46:.__----"-'(9.658, 19) 

160 Zivi 269.196 100.449 180.840 41.596 (49.378) (13.880) 957 3,5% 0,57 0,01 0,14 27.716,00 0,16 (972,27) 



-- --·-----

184 

TABELA C.6 -·SOMATÓRIO E DESVIO PADRÃO DOS EVAs DE 1996 A 2000 E SETOR 

(Em milhares de R$) 

Seq. Empresa EVAde 1996 EVAde 1997 Somatório Desvio Padrão Setor 
dos EVAs dos EVAs 

Acesita (643.734) (360.719) (241.621) (2.123.188) 317.529 (3.051.734) 1.830035 Siderurgia 
/ 

2 Adubos Trevo (53.057) (192.197.211) (48.978) 95.076 29.410 (192.174.760) 171.911.475 Fertilizante 

3 Albarus 8.575 (528) 17.561 (75.693) 94.542 44.456 121.056 Auto Peças 

4 Ma Consorcio 370.551 481.824 92.149 11.652 1.065 957.240 441.394 Holding 

5 Alfa Holding 397.334 509.810 72.679 (60.657) 3.196 922.362 506.559 Holding 

6 Amadeo Rossi (678.484) (9.509) (24.541) (5.741) (1.272) (719.546) 597.929 Metalurgia 

7 Ambev. (50.353) 189.483 701.679 (873.265) 253.158 220.702 1.160.918 Bebidas 

8 Antarctica Nord (133.543) (51.237) (126.266) (151.432) (82.187) (544.664) 82.198 Bebidas 

9 Aracruz (1.344.364) (787.431) 215.855 (3.398.503) 674.853 (4.639.590) 3.189.678 Papel Celulose 

10 Avipal (54.066) (55617) 115.660 (328.809) 59.663 (263.168) 342.370 Alimento 

11 Azevedo (40.883) (25.195) (5.927) (3.181) (1.813) (76.999) 34.190 Construtoras 

12 Bahia Sul (714.602) (372.189) (412.974) (1.086.744) 196.757 (2.389.753) 947.244 Papel Celulose 

13 Bardella (36.836) (12.535) (1.761) (155.433) 20.117 (186.449) 138.306 Indústria Mecânica 

14 Bic Caloi (26.348) (75.192) (18.188) (108.540) (6.185) (234.453) 86.627 Material de Transporte 

15 Biobras 4.332 6.485 4.331 (39.079) 1.606 (22.325) 38.854 Química 

16 Bombril (71.186). (9.490) 52.853 (688.891) 307.380 (409.334) 737.220 Química 

17 Brasilit 26.792 64.904 93.554 (260.780) 113.838 38.308 307.172 Cimento 

18 Brasmotor 90.451 (58.284) 45.285 (637.759) 154.872 (405.435) 641.463 Eletrodoméstico 

19 Buettner (6.769) 1.308 7.643 15.347 10.158 27.686 17069 Têxtil 

20 Bunge Alimentos (461.651) (519.073) 404.659 287.877 (14.128) (302.316) 843.268 Alimento 

21 Bunge Fertilizantes (5.290) (22.972) 37.463 (53.649) 163.842 119.393 169.795 Fertilizante 

22 Cacique 45.062 . 56.355 45.559 199.952 26.554 373.480 141.669 Alimento 

23 Caemi Metal (526.828) (160.561) 86.884 (508 963) 199.131 (910.337) 666.205 Mineração 

24 Cedro (327 584) (32.503) (36.390) (77.105) 15.302 (458.279} 271785 Têxtil 
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TABELA C.6 (Continuação)- SOMATÓRIO E DESVIO PADRÃO DOS EVAs DE 1996 A 2000 E SETOR 

(Em milhares de R$) 

Seq. Empresa EVAde 1996 EVAde 1997 Somatório Desvio Padrão 
Setor 

dosEVAs dos EVAs 

25 Ceies c 
/ 

(992.432) (732.555) 563.895 (1.639.088) 117.393 (2.682. 786) 1.760.811 Energia 

26 Celg 62.436 22.591 (109.975) (371.819) (55.889) (452.656) 341.902 Energia 

27 Celulose lrani (9.341) (9.965) (5.848) (59.426) 11.144 (73.437) 52.895 Papel Celulose 

28 Cemig (4.308.964) (3.987.411) 4.228.624 (12.460.107) 938.732 (15.589.126) 12.644.335 Energia 

29 C e~ (408.770) (29.399) 254.544 (292.246) (37.213) (513.084) 516.615 Energia 

30 Cesp (1.336.974) (4.897.712) 11.346.638 (19.753.281) (1.157.293) (15.798.622) 22.274.052 Energia 

31 Cia Hering (342.020) (2.658) 32.478 (222.756) 48.733 (486.223) 350.360 TêxUI 

32 Cimltau (389.680) (188.228) 102.016 (542.545) 163.076 (855.362) 610.171 Cimento 

33 CMAPart (1Z.2Ul). (1'6.505) (11.581) (21.921) (15.993) (78.219) 8.277 Mineração 

34 Coelba (644.563) (363.251) (14.356) (1.000.232) • (119.744) (2.142.147) 802.909 Energia 

35 Cofap (56.575) (196.280) (18.072) 64.550 (20.198) (226.575) 190.685 Auto Peças 

36 Coinvest (549.236) 36.773 (214.276) (24.162) 4.429 (746.471) 487.940 lndystria Mecânica 

37 Coldex 156.099 (33.373) 71.796 (1.714.934) 1.902.601 382.189 2.561.701 Indústria Mecânica 

38 Confab (99.797) 26.919 134.470 (314.811) 17.298 (235.921) 342.111 Metalurgia 

39 ConstBeter (10.540) (7.619) (6.394) (16.033) (4.050) (44.635) 9.220 Construtoras 

40 Copel (3.048.073) (2.319.493) 2.233.971 (6.417.417) 599.099 (8.951.912) 6.721.327 Energia 

41 Copene (2.087.644) (1.012.304) 276.315 (2.235.034) 398.822 (4 659.846) 2.504.191 Petro Quimica 

42 Copesul (464.130) (2.150) 123.102 (269.340) 212.484 (400.033) 562.373 Petro Quimica 

43 Coteminas (284.547) (188.275) 148.501 (804.670) 115.892 (1.013.099) 770.790 Têxtil 

44 Cremer (72.278) (15.202) 6.667 (5.725) 9.873 (76.665) 66.742 Têxtil 

45 DHB (22.521) (1.981) 4.153 159.945 (8.476) 131.121 150.812 Auto Peças 

46 Dimed 24.829 3.798 7.470 (25.394) 8.722 19.425 36.499 Outros 

47 Dixie Toga (100.934) (83.132) 8.909 (225.362) 40.06S (360.450) 208.774 Papel Celulose 

48 Docas 46.462 (214.386) (12.686) (115.968) 65.973 (230605) 235.470 Eletro-Eietrônico 
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TABELA C.6 (Continuação)- SOMATÓRIO E DESVIO PADRÃO DOS EVAs DE 1996 A 2000 E SETOR 

(Em milhares de R$) 

Seq. Empresa EVAde 1996 EVAde 1997 Somatório Desvio Padrão 
Setor 

dos EVAs dos EVAs 

49 Do h ler (71.466) (43.466) 2.940 63.855 (27.458) (75.597) 103.411 Têxtil 

50 Duratex (311.874) (122.022) 204.326 (514.494) 48.938 (695.126) 569.528 Madeira 

51 Eberle (9.834) 17.324 20.879 787 4.075 33.231 25.082. Metalurgia 

52 EDN (67.677) (101.996) (52.596) (94.178) 92.561 (223.887) 158.625 Petro Química 

53 Electrolux (181.811) (94.799) (671.810) (51.339) (49.986) (1.049.745) 527.364 Eletrodoméstico 

54 Eletrobras (38.554.830) (33.589.187) 37.330.417 (95.717.634) 2.915.437 (127.615.798) 99.606.603 Energia 

55 Eluma (324.443) (145.645) (3.064.914) (43.441) (9.289) (3.587 .733) 2.635.865 Metalurgia 

56 Embraco (200.189) 34.838 117.996 (53.733) 53.972 (47.115) 246.107 Eletro-Eietrônico 

57 Enersul (266.037) (200.951) (540.196) (501.191) 1.686 (1.506.690) 447.372 Energia 

58 Estrela (23.172) 8.103 14.586 (24.734) -13.680 (1-1.538) 39.845 Brinquedos 

59 Etemit (86.272) (14.788) (5.186) (50.936) 5.820 (151.362) 75.727 Cimento 

60 F Cataguazes (41.211) (220.177) 24.759 (460.955) 16.080 (681.504) 413.083 Energia 

61 Fab C Renaux 1.217 595 4.922 (12.935) (2.392) (8.593) 13.576 Têxtil 

62 Ferbasa (25.329) (59.418) 891 (148.603) 56.708 (175.750) 152.623 Melalurgia 

63 Ferro Ligas (66.631) (64.797) (159.888) 201.435 70.254 (19.626) 282.201 Metalurgia 

64 Fertibras (8.868) 110 25.245 (18.753) 172.418.047 172.415.781 154.215.899 Fertilizante 

65 Fertiza 4.903 10.963 12.479 12.405 9.489 50.239 6.252 Fertilizante 

66 Fibam (2.522) 918 3.106 (6.348) 142 (4.703) 7.262 Metalurgia 

67 Fo~as Taurus (63.126) (25.339) 11.023 (46.572) 13.536 (110.477) 68.262 Metalurgia 

68 Fras-Le 11.054 22.990 20.985 (18.381) 17.736 54.385 33.941 Auto Peças 

69 Gerdau Met (72.470) (164.039) 390.310 (687.183) 609.432 76.050 1.013.397 Siderurgia 

70 Gerdau (672.D13) (563.612) 1.006.431 (2.068.957) 788.228 (1.509 923) 2.495.612 Siderurgia 

71 Granoleo (15.923) (34.004) (36.395) 2.573 (28.811) (112.560) 32.205 Alimento 

72 Grazziotin 8.328 (6.455) 792 (16.776) 3.004 (11.107) 19.428 Comércio 

" -
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TABELA C.6 (Continuação)- SOMATÓRIO E DESVIO PADRÃO DOS EVAs DE 1996 A 2000 E SETOR 

(Em milhares de R$) 

Seq. Empresa EVA de 1996 EVAde 1997 Somatório Desvio Padrão Setor 
dos EVAs dos EVAs 

73 Hercules (1.400) 60.109 19.082 361.563 13.174 452.528 306.471 Metalurgia 

74 lguacu Cafe (10.834) 3.666 17.171 (60.558) 16.912 (33.643) 64.441 Alimento 

75 lnepar (72.293) (100.028) 153.037 (736.728) (78.940) (834.952) 669.495 Eletro-Eietrônico 

76 lochp-Maxion (237.972) (126.933) (202.200) (44.669) 69.497 (542.277) 248.274 Material de Transporte 

77 lpiranga Pet (267.077) (108.916) 236.828 (651.250) 48.443 (741.972) 675.018 Petro Quimica 

78 lpiranga Ref (59.895) (44.709) 184.303 (94.150) 130.894 116.442 250.678 Petro Quimica 

79 ltausa 4.218.006 4.318.558 6.432.283 5.502.000 5.275.311 25.746.158 1.828.595 Holding 

80 ltautec 5.945 (178.718) (172.561) (149.567) 204.757 (290.144) 330.472 Eletro-Eietrônico 

81 lven (181.787) (50.742) (428.391) (762.300) (19.887) (1.443.108) 619.778 Energia 

82 J B Duarte (18.499) (3.987) • (1.260) 2.555 (1.670) (22.862) 16.263 Alimento 

83 Karsten (9.460) (22.134) (4.400) (3.097) 7.920 (31.170) 21.835 Têxtil 

84 Kepler Weber 9.383 2.483 4.280 (46.501) 8.279 (22.076) 47.392 Maierial de Transporte 

85 Klabin (1.024.834) (529.685) (167.534) (963.544) 211.665 (2.473.932) 1.052.649 Papel Celulose 

86 L eco (11.546) (29.385) (53.519) (5.340) (22.425) (122.215) 37.485 Alimento 

87 Li9ht (887.308) (973.693) 1.555.844 (2.902.560) (21.625) (3.229.342) 3.239.696 Energia 

88 Lix da Cunha (31.444) (22.751) 8.898 12.059 15.070 (18.169) 43.497 Construtoras 

89 Loj Americanas (119.557) (128.583) 341.552 (162.899) 71.496 2.009 423.240 Comércio 

90 Lojas Renner 19.684 22.216 25.941 (129.983) (24.961) (87.103) 132.496 Comércio 

91 Magnesita (155.564) (49.090) 45.128 (157.191) 63.375 (253.342) 211.034 Mineração 

92 MaioGallo 2.081 (239) (3.221) 14.023 (4.254) 8.390 14.678 Auto Peças 

93 Makro (89.198) (29.649) 63.100 8.037 36.331 (11.379) 119.061 Comercio 

94 Manasa (15.631) (10.323) (11316) (40.457) 3.755 (73.972) 32.178 Madeira 

95 Marcopolo (26.750) (29.844) 12.973 (36.919) 35.510 (45.030) . 63.190 Material de Transporte 

96 Marisol (27.912) (10.775) 26.880 (86.340) 18.116 (80.031) 90.108 Têxtil 
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TABELA C.6 (Continuação)- SOMATÓRIO E DESVIO PADRÃO DOS EVAs DE 1996 A 2000 E SETOR 

· (Em milhares de R$) 

Seq. Empresa EVAde 1996 EVAde 1997 Somatório Desvio Padrão Setor 
dos EVAs dos EVAs 

97 · Metisa (1.528) (1.575) (153) (7.674) 2.016 (8.914) 7.205 Metalurgia 

98 Micheletto (4.634) (2.906) (387) (8.387) (810) (17.124) 6.513 Metalurgia 

99 Millennium 34.684 (52.893) (32.168) (3.571) (1.773) (55.722) 66.561 Quimica 

100 Minupar (36.750) (6.541) 6.077 (12.153) 6.949 (42.417) 35.586 Alimento 

101 MontAranha (74.703) 10.634 (50.451) (181.863) 60.253 (236.130) 183.826 Papel Celulose 

102 Mu!Ubras (479.508) (160.982) 376.669 (551.701) 222.223 (593.299) 825.275 Eletrodoméstico 

103 Nitrocarbono (47.210) (28.573) (27.114) (60.234) (183.852) (346.983) 130.884 Petro Quimica 

104 Oxiteno 207.910 (75.221) 26.279 (81.382) 90.613 168.199 242.386 Petro Quimica . 
105 Paraibuna (99.981) (48.968) (116.729) (41.691) 9.316 (298.053) 100.387 Metalurgia 

106 Paranapanema (69.219.946.355) (470.792) 26.249 (58.575) 127.427 (69.220.322.047) 61.912.118.174 Metalurgia 

107 Paul F Luz (697.862) (523.682) 704.932 (4.173.724) (557.982) (5.248.317) 3.671.584 Energia 

108 Petrobras Distrib (360.097) (233.958) 614.425 (3.505.587) 412.494 (3.072. 723) 3.336.599 Petro Quimica 

109 Petrobras (10.727.596) (7.454.968) 11.504.877 (19.580.365) 13.891.601 (12.366.452) 29.134.198 Petróleo 

110 Petroflex (34.547) (74.274) 3.072 (126.869) 44.782 (187.835) 133.283 Petro Quimica 

111 Petropar (26.401) (25.018) (37.198) 35.647 (16.342) (69.318)• 57.303 Outros 

112 Petrog.Uniao 902.369 (136.421) 144.037 (498.157) 181.129 592.957 1.031.637 Petro Quimica 

113 Petroquisa (2.545.874) (924.982) (73.452) (2.975.478) 586.963 (5.932.824) 3.082.334 Petro Quimica 

114 Pettenati (24.1531 (31.547) (12.651) (69.101) 1.906 (135548) 53 316 Têxtil 

115 Plascar (105.708) (27.515) (91.588) (59.199) (41.540) (325.549) 65.979 Auto Peças 

116 Polar (82.385) (33.313) (18.977) (166.801) (34.153) (335.627) 121.313 Bebidas 

117 Pronor (155.471) (64.828) (132.915) (35.685) (44.103) (433.002) 108.446 Petro Quimica 

118 Randon Part (154.190) (15.955) 42.062 (79.841) 40.555 (167.368) 167.974 Material de Transporte 

119 Recrusul (27.285) (15.211) (18.645) (29.893) (230) (91265) 23.480 Material de Transporte 

120 Ren Hermann (4.237) (3.440) (10.957) (20.718) 22.470 (16.882) 32.047 Quimica 
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TABELA C.6 (Continuação)- SOMATÓRIO E DESVIO PADRÃO DOS EVAs DE 1996 A 2000 E SETOR 

(Em milhares de R$) 

Seq. Empresa EVA de 1996 EVAde1997 Somatório Desvio Padrão Setor 
dos EVAs dos EVAs 

121 Rhodia-Ster (200.435) (166.554) 56.096 49.992 122.591 (138.310) 291.141 Petro Quimica 

122 Ripasa (612.132) (296786) (42.414) (754.684) 249.672 (1.456.344) 819.928 Papel Celulose 

123 S Gobain Canal (133.417) (12.183) 94.697 (133.502) 27.854 (156.550) 201.527 Metalurgia 

124 S Gobain Vidro (164.483) (138.225) (76.164) (202.869) 85.273 (496.468) 226.038 Minério Nao Metalurgia 

125 Sadia SA (53.573) (45.812) 330.335 121.169 152.851 504.970 318.020 Alimento 

126 Sansuy 23.689 12.183 9.714 (14.063) 11.494 43.017 27.636 Outros 

127 Santista T extil 52.056 (70.828) 103.839 (303.843) 89.203 (129.573) 339748 Têxtil 

128 Schlosser (16.021) (2.538) (13.453) (65.550) (6.900) (104.464) 51.049 Têxtil 

.129 Schulz (46.316) . . (27.309) (12721) . (104.623) 4.429 (186.540) 84.018 Metalurgia 

130 Sergen 333 (14.092) (6.644) (17.815) (7.123) (45.341) 14.135 Construtoras 

131 Sibra C (84.553) (118.879) (301.001) (8.877) 20.579 (492.731) 252.643 Siderurgia 

132 Sid Nacional (3.063.369) (851.846) 825.899 (4.754.654) 1.216.568 (6.627.402) 5.108.254 Siderurgia 

133 Sid Tubarao (2.429.732) (913.751) 959.909 (7.697.212) 581.911 (9.498.875) 7.014.267 Siderurgia 

134 Sifco (26.746) 22.867 (117.084) 18.414 37.001 (65.547) 125.681 Auto Peças 

135 Solorrico 3.141 14.919 10.978 29 42.580 71.647 33.754 Fertilizante 

136 Souto Vidig (180.364) 51.586 53.471 (55.019) (55.440) (185.766) 193.003- Holding 

137 Souza Cruz (43.853) 79.618 401.696 (84.145) 384.887 738.203 464.598 Fumo 

138 Staroup 1.773 2.184 (1.178) 308 (334) 2.753 2.827 Têxtil 

139 Sultepa (33.125) (27.099) 2.189 (16.940) 10.369 (64.606) 37.365 Construtoras 

140 Supergasbras (88.976) (39.308) (18.177) (34.519) 11.662 (169.319) 73.390 Petro Quimica 

141 Suzana (1.575.388) (606.635) (263.999) (1.234.754) 728.748 (2.952.028) 1.797.873 Papel Celulose 

142 Tecei.S.Jose (10.140) (23.619) 26.207 (52.270) (2.389) (62.212) 57.544 Têxtil 

143 Tectoy (11.062) (33.730) (24.747) (8838) 5.581 (72.795) . 30.362 Brinquedos 

144 Teka (22703) (76814) 27.912 (96.096) 29.388 (138.313) 116.047 Têxtil 
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TABELA C.6 (Continuação)- SOMATÓRIO E DESVIO PADRÃO DOS EVAs DE 1996 A 2000 E SETOR 

(Em milhares de R$) 

Seq. Empresa EVAde 1996 EVAde 1997 Somatório Desvio Padrão Setor 
dos EVAs dos EVAs 

145 Telemig (1.303.812) (270.155) 571.665 (2.016.791) 689.302 (2329.790) 2.357.267 Telecomunicações 

146 T elesp Operac (8.195.534) (3.668.646) 2.924.486 (29.848.292) 978.877 (37 .809 .1 09) 26.365.723 Telecomunicações 

147 Tex Renaux 2.573 4.770 (2.011) 2.328 1.817 9.477 4.917 Têxtil 

148 Trato 13.860 (21.800) 790 (17.922) (2.827) (27.898) 29.008 E letra-Eletrônico 

149 Trevisa (142.895) (9.220) (65.948) (26.203) 122.238 (122.028) 193.658 Fertilizante 

150 Tupy (16.607) (846) 40.206 22.842 28.309 73.904 46.085 Indústria Mecânica 

151 Unipar (231.042) (190.110) 122.009 (365.846) 211.911 (453.079) 492.038 Petro Quimica 

152 Usiminas (2.275.916) (1.043.684) 278.996 (2.969.579) 504.722 (5.505.460) 3.059.090 Siderurgia 

153 Vale Rio Doce (4.397.171) (3.571.637) 1.894.466 (10.711.849) 2.618.894 (14.167.297) 10.823.149 Mineração 

154 Varig (88.097) 69.341 92.266 (316.717) 124.071 (119.137) 365.988 Transporte Aéreo 

155 Vigor (56.280) (133.371) (183) (140.229) (15.510) (345.573) 130.292 Alimento 

156 Weg (2.319) 6.576 46.680 7.947 110.288 169.173 93.437 Eletro-Eietrônico 

157 Wembley (191.733) (89.475) (48.621) (368.899) 25.814 (672.914) 305.485 Têxtil 

158 Wetzel (59.216) 4.244 10.383 6.985 (1.902) (39.506) 58.075 Metalurgia 

159 Wiest (10.505) (3.301) (2.231) .. (30.789) (9658) (56.485) 23.008 Auto Peças 

160 Zivi (6.905) 31.589 23.242 215890 (972) 262.843 185.412 Metalurgia 


	

