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Apresentação 

Em relação à transformação do administrador assalariado em empresário 

diversas questões vêm sendo colocadas pelas empresas: 

Existe algum indicador de desempenho ( ou conjunto de indicadores ) 
I 

que seja praticável nos diversos níveis hierárquicos e funcionais e que 

corresponda completamente à evolução do valor para os acionistas? 

ATIVO ~ PASSIVO 

,-----~--- ,---------. 
APLICAÇÃO 

OE 
RECURSOS 

•ESTOQUES 

•CLIENTES 

•IMOBILIZADO 

ORIGEM 
DE 

RECURSOS 

•FORNECEDORES 

•BANCOS 

•ACIONISTAS 

Será que ele garante o acompanhamento das ações do empresário 

assalariado de forma a aferir se ele está agindo em legítimo interesse 

dos acionistas e como se fosse um deles? 

Tem características de medição a curto, médio e longo prazo? 

É aplicável a todos os tipos de negócios? 

Fl71z sentido para todos os diferentes níveis de gerência das divisões da 
I 

ernpresa, apesar de não terem ações negociadas em bolsa? 



Será que existe um modo de usar esse indicador, de forma a colocar o 

empresário assalariado numa situação em que ele disponha de todas as 

oportunidades e esteja sujeito a todos os riscos, num mesmo grau de 

intensidade que o acionista? 
' I 

Qual a intensidade do vínculo emprecatício e sua duração? São 

compatíveis com as características do indicador? 

Enfim, pode-se questionar se um indicador único, que atenda a todas estas 

premissas inerentes à racionalidade econômica de uma empresa, é também 

capaz de ser a referência e o objetivo motivador para os seres humanos que lhe 

dão vida, com a singularidade que lhes é característica 

A busca de um indicador financeiro capaz de mostrar a tendência de 

maximizar o 'valor para os acionistas não é algo novo: Para citar alguns exemplos 

temos: Alfred Sloan em seu livro " Meus anos na General Motors" conta que na 

década de 20 exigia uma taxa de retorno de 15% sobre os ativos para aprovar 

novos projetos; há registros de documentos atribuídos à GE, de 1955, em que o 

management preocupado com o desempenho de algumas divisões, propunha a 

introdução de um indicador que chamava de renda residual e que era igual ao 

resultado operacional menos um custo de capital; e a monografia "Desempenho 

das Divisões" de 1955 escrita pelo prof. David Solomons, da Wharton, que era 

dedicada a descrever a renda residual ou Valor Econômico Agregado ( Economic 

Value Adde,d - EVA™, que é uma marca registrada da empresa de consultoria 
I 

Stern Stewart & Co) 

Esta dissertação destina-se a analisar o uso do EVA™ pelas empresas e testar 

até que ponto esse indicador é capaz de ser a resposta para as questões antes. 

formuladas. Considerando que uma empresa é um sistema complexo, esta análise 

não estará restrita a aspectos estritamente financeiros. 



CAPÍTULO I - CONTEXTO HISTÓRICO E CENÁRIO FUTURO 

1.1 - O surgimento do administrador assalariado 

A história do surgimento do administrador assalariado pode ser apreendida 

do livro "The visible hand: He mangarei revoluteio In Americana buzines" de 

CHANDLER, Alfredo, p.1 a 12, 1977. 

Segundo essa obra, a empresa tradicional era unitária, gerida por um 

indivíduo ou um pequeno conjunto de proprietários que operava uma loja, uma 

fábrica, um banco, um serviço de transporte, etc. através de um único 

estabelecimento. Normalmente exercia uma única função econômica, 

comercializava uma linha restrita de produtos e atuava numa só região. 

A empresa moderna, ao expandir-se e assumir o controle de muitas 

unidades, começou a operar em diferentes lugares, exercendo atividades 

econômicas diversificadas e comercializando muitas linhas de bens e serviços. A 

contratação de gerentes assalariados, em diversos níveis, tornou-se indispensável 

para monitorar e coordenar as atividades sob seu controle. 

No livro ein referência, CHANDLER defende algumas proposições gerais 

para o desenvolvimento deste tipo de gerente assalariado e suas conseqüências, 

que resumo a seguir: 

A empresa multiunitária substituiu a pequena empresa tradicional 

quando a coordenação administrativa de unidades distantes possibilitou 

uma produtividade maior, custos mais baixos e lucros maiores do que a 

simples coordenação pelo mercado. 

Essa coordenação administrativa de unidades distantes só foi possível 

com a criação de uma classe gerencial assalariada 

I 



O surgimento desta classe gerencial tomou-se por si próprio um fator de 

pujança e crescimento constante, já que esta era a forma de progresso 

de que eles dispunham 

A carreira dos gerentes assalariados tornou-se cada vez mais técnica e 

profissional 

Quanto mais a empresa multiunitária crescia e se diversificava, mais 

sua gestão se tomava independente de sua propriedade 

Quando mais se separava a propriedade da gestão, menos os 

acionistas tinham a influência, os conhecimentos, a experiência e até a 

vontade de participar da alta direção da empresa 

Com este afastamento dos acionistas, os administradores profissionais 

passaram a traçar a política de longo prazo e a gerenciar as atividades 

operacionais de curto prazo ( era mantido evidentemente o poder de 

veto dos acionistas ) 

Como conseqüência dessa liberdade de ação e da não coincidência de 

interesses entre acionistas e gerentes, estes passaram a preferir 

políticas conducentes à estabilidade e ao crescimento a longo prazo em 

lugar daquelas destinadas à maximização dos lucros e saldos de caixa 

correntes. 

1.2- Evolução nas décadas 60 e 70 

O enfoque de administração centralizada para grandes corporações era 

adequado para o ambiente relativamente estável que existiu após a segunda 

grande guerra. O grande desafio do administrador era explorar as enormes 
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economias de escala e de escopo de produção e marketing que estavam 

disponíveis para empresas que encontrassem oportunidades de crescimento no 

seu segmento ou em segmentos correlatos de negócios. 

Nesta fase o objetivo dos administradores era mostrar aumentos constantes 

de lucros por ação, através do estabelecimento de metas de resultados para as 

suas divisões a cada ano. O cumprimento destas metas era duramente 

controlado pela alta direção da empresa, o que, em geral, lhe permitia atingi-las. 

Durante as décadas de 60 e 70 a diversificação por aquisição de empresas 

atuantes em segmentos não relacionados, pode ser explicada como uma tentativa 

da alta direção de aumentar sua capacidade de "gerenciar" o nível de lucros. O 

fato de ter um portfólio diversificado de negócios reduzia a variabilidade do 

cashflow e dos resultados do conglomerado. 

Outra prática destinada a garantir um crescimento suave dos lucros era o 

ritual anual de negociação das metas embutidas nos planos divisionais. Os 

dirigentes divisionais subestimavam o potencial de suas divisões, de forma a 

poder atingir seus planos com certa facilidade e até gerando oportunidade para· 

formar reservas para tempos futuros mais difíceis. 

Por trás deste tipo de comportamento estava um sistema de remuneração 

em que a porção variável era de 20 ou 30% do total anual, com limitações para 

baixo e para cima, não incentivando desempenho excepcional acima do 

planejado. Havia ainda o efeito de catapultagem, em que o desempenho 

excepcional de um ano se tornava a base para estabelecer o novo patamar de 

lucros no ano seguinte, limitando ainda mais o desejo de obter e mostrar tais 

resultados. 

Com estes mecanismos os gerentes de divisão ludibriavam a alta direção, 

que conscientemente tolerava este comportamento porque ele lhe permitia manter 
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os tão desejados crescimentos constantes e suaves de lucros, que mantinham os 

acionistas satisfeitos. Nesta fase a alta direção não entendia sua missão como 

sendo a de maximizar o valor para os acionistas, mas sim de encontrar um 

balanço adequado no atendimento de todos os interessados na empresa. 

Os "Interessados" 

ACIONISTAS 

E 

Este tipo de abordagem teve um certo sucesso enquanto os mercados se 

mantiveram relativamente estáveis e os "corporate raiders" permaneceram 

inativos. 

1.3- A década de 80 

Este sistema passou a mostrar suas deficiências quando os grandes 

conglomerados começaram a apresentar um desempenho acionário abaixo das 

médias de mercado, embora estivessem apresentando crescimentos constantes 

de seus lucros por ação. As empresas pequenas, com suas operações facadas 

em um determinado segmento de mercado, eram mais atraentes para seus 

acionistas. 

Os motivos para esse fraco desempenho são evidentes: as maiores 

oportunidades profissionais e de carreira estavam em empresas em expansão e 



não naquelas que assumissem riscos elevados para gerar oportunidades 

excepcionais de retornos para os acionistas, pois elas continham o risco do 

fracasso e da demissão. Com isto a decisão de investimento e expansão tomada 

pelo administrador assalariado obedecia freqüentemente aos objetivos de 

construção de império, poder e status e não ao de garantir retornos mínimos 

aceitáveis para os acionistas. Não podemos esquecer que o tão disseminado 

sistema Hay de avaliação de cargos por pontos valoriza, entre outros, o "tamanho 

do cargo", o que leva os profissionais a tentar aumentar as dimensões de sua 

organização. A distribuição de caixa gerada sob a forma de dividendos ao 

acionista, permitindo a ele decidir sobre que investimento efetuar e que risco 

aceitar, teria sido em muitos casos a decisão mais adequada. 

Também não existia a nível de gerente divisional a consciência do capital 

necessário para gerar os lucros, já que todo o sistema de medição era baseado 

em lucros por ação. A forma de aumentar mais facilmente os lucros era por 

aquisição de empresas ou expansão de capacidade, imobilizando capital, 

freqüentemente sem a menor possibilidade de ter um retorno razoável sobre o 

mesmo. Esta alternativa era menos dolorosa do que buscar uma maior 

produtividade e rentabilidade operacional através de restruturações e demissões. 

Todo este desperdício não passou despercebido aos "corporate raiders" 

(pessoas que montam uma operação de compra de ações no mercado, tomando o 

controle de uma empresa, contra a vontade de seu corpo diretivo) . Eles faziam 

suas próprias avaliações do potencial econômico das empresas, não através de 

relações de lucros por ação, mas por capacidade de gerar fluxos de caixa, caso se 

aumentasse a eficiência no uso de capital. A maior parte dos "takeovers"( tomadas 

de controle acionário ) que aconteceram foram motivados pelas expectativas de 

lucros a serem obtidos através de restruturações, que implicavam em muitas 

demissões nas áreas administrativas, focalização, venda de negócios não 

relacionados e fim da política de reinvestimento antieconômico de lucros. A 
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maioria dessas empresas tiveram seu valor de mercado muito aumentado após as 

ações promovidas pelos adquirentes. 

Ao mesmo tempo crescia um movimento de aquisição de empresas pelo 

seu corpo diretivo, ajudado por esquemas de financiamento que lhes permitiam 

até 90% de endividamento e apenas 1 0% de capital próprio ( os chamados 

"leveraged buyouts"). A característica dessas novas empresas era que, sendo 

seus administradores ao mesmo tempo os seus principais acionistas, a busca de 

lucros por ação a qualquer custo deixava de ter sentido. A consciência da 

necessidade de respeito com o capital investido era compulsória: com até 90% de 

endividamento, projetos com retornos pobres não tinham lugar. O preço de não 

honrar os compromissos contratuais era a perda de seus empregos e de suas 

empresas, já que eles deixavam de ser somente managers e passavam a ser 

também os principais acionistas, presos a uma obrigação contratual fixa em 

relação aos credores. O desafio passava a ser o equilíbrio das açõE;!s de curto, 

médio e longo prazos, de forma a garantir o desenvolvimento saudável da 

empresa. Os ex-assalariados eram obrigados a agir como empresários de 

verdade. 

1.4- Cenário futuro: a grande mudança 

Alguns sintomas indicam que a economia mundial está em franca transição, 

mostrando que de fato há uma nova realidade despontando e que ela tem muito 

mais a ver com "informação" e "conhecimento" que com "indústria". Esses 

sintomas estão intimamente interligados e confundem-se quanto a ser causa ou 

conseqüência uns dos outros. Se recorrermos às obras de TAPSCOTT, 

"Economia Digital" e DAVENPORT e PRUSAK, "Working Knowledge" teremos 

o seguinte cenário: 

1.4.1 - Os mercados acionários já há algum tempo deixaram de priorizar 

seus investimentos em grandes empresas, cuja riqueza era medida pelo seu porte 
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e ativos tangíveis como fonte de geração de lucros. O que se observa é que as 

grandes vedetes são as empresas que, mesmo apresentando prejuízos no 

presente, mostram que possuem competências indispensáveis para ter sucesso 

num mercado cada vez mais baseado na informação. São empresas que 

praticamente não possuem ativos tangíveis, mas que têm o seu capital intelectual 

como base. 

1.4.2 - As barreiras físicas estão sendo sistematicamente quebradas e a 

digitalização das informações está imprimindo uma velocidade antes impensável 

às transações. Essa digitalização das informações abre portas para a 

virtualização, em que as dimensões de tempo e espaço ganham uma nova 

perspectiva. Não é mais necessário deslocar-se para ter acesso a um determinado 

lugar. .. 

1.4. 3 -As organizações empresariais que no inicio do século, como a Ford, 

pareciam máquinas, cujas engrenagens precisavam funcionar de forma 

absolutamente coordenada e uniforme para produzir bens padronizados, mostram 

que precisam se reinventar para sobreviver no novo modelo. As que conseguem 

ter sucesso apontam para um tipo de organização com características orgânicas, 

flexíveis, auto-adaptáveis às mudanças no meio e funcionando em rede. Estas 

organizações moleculares parecem comprovar o princípio biológico de que só 

sobrevivem aqueles que conseguem mudar a uma velocidade superior à de 

mudança de seu meio ambiente. 

1.4.4 - A tecnologia de redes converteu-se naquilo que HAMMER e 

CHAMPY em seu livro "Reengenharia", p.73, apelidaram de "tecnologia 

rompedora", só que está sendo usada para "romper" as bases de funcionamento 

da economia. A reengenharia, com todos os méritos e defeitos que possa 

apresentar, é um modelo de reorganização horizontal das empresas, visando 

redesenhar seus processos principais, reinventando-os, sem abandonar o ponto 

de vista da sociedade industrial. Porém o modelo industrial, embora organizado 
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em torno de seus processos, é hierárquico e linear, enquanto que a nova era 

desponta como a das redes, das organizações integradas e interligadas em um 

sistema unificado , como se o mundo estivesse voltando às suas origens, à era do 

continente único (Pangéia). Muitos negócios não são mais locais ou regionais e 

passaram a ser apenas globais e o único mercado a ser considerado é o mundo. 

Neste novo contexto a dimensão das empresas perde importância, na medida em 

que a escala e acesso aos recursos fica mais democratizada, ao alcance de 

grandes e pequenos. 

1.4.5 - A especialização do trabalho foi a grande alavanca para o 

crescimento econômico nos últimos 200 anos. Foi ficando claro para as indústrias 

que precisavam concentrar-se naquilo em que eram mais competentes, que era 

produzir, deixando para os distribuidores e revendedores a tarefa de colocar seus 

produtos ao alcance dos consumidores. O custo para contornar as barreiras 

físicas, de tempo e distância, tornava economicamente inviável para os produtores 

tentarem acessar individualmente cada um de seus consumidores finais, pelo que 

grandes cadeias de intermediários cresceram e ganharam poder econômico, não 

raramente superior ao de seus fornecedores. Só que a tecnologia digitalizou as 

informações e virtualizou a economia, derrubando a base de sustentação desse 

modelo e, por conseqüência, desses intermediários. A desintermediação da 

economia é um processo em andamento veloz, principalmente porque os serviços 

crescem de importância relativa nos orçamentos domésticos e cada vez mais as 

coisas podem ser oferecidos diretamente ao consumidor, on-line (ligação direta). 

pela Internet. 

1.4.6 - Quem vê o recente desempenho econômico excepcional dos EUA, 

não tem normalmente a radiografia correta do que está acontecendo lá e que é um 

protótipo do que está se desenvolvendo pelo resto do mundo também. A toda 

poderosa indústria, principalmente a automobilística, não é mais a grande força 

motriz de crescimento e de geração de empregos. A área de serviços é a grande 

heroína, alavancada em grande parte pelo poder aquisitivo e tecnologias gerados 



no Vale do Silício. Essas tecnologias são a base para o novo setor econômico 

dominante, nascido da convergência das áreas de computação, da comunicação e 

do conteúdo. 

1.4.7 - Não há muito tempo os produtos eram projetados e lançados no 

mercado com perspectivas de vida útil de dez ou quinze anos. O grande enfoque 

era a massificação, o ganho de escala e a vantagem de custo. Hoje as empresas 

são obrigadas a lançar produtos novos continuamente, canibalizando seus 

próprios lançamentos anteriores ( muitas vezes com idade inferior a um ano!), 

para se manter na vanguarda e evitar que o concorrente chegue na frente e 

conquiste a preferência dos consumidores. Este impulso transformou a inovação 

no principal foco da maioria das grandes empresas. Este foco baseia-se 

essencialmente na existência de capital humano na empresa, capaz de gerar 

continuamente novas e revolucionárias idéias e não mais em ativos tangíveis, 

orientados à eficiência produtiva e vantagens de custo. 

1.4.8 - Tal como a transição da agricultura para a indústria provocou 

contingentes imensos de desempregados no campo, a nova transição já está 

provocando uma crise de desemprego cada vez menos sustentável nos países 

cuja principal base econômica é industrial. O trabalho depende cada vez menos 

do esforço braçal e cada vez mais do esforço intelectual. As relações de emprego 

estão-se debilitando e as "vedetes" passaram a ser as pessoas que detêm algum 

tipo de conhecimento ou competência, capaz de gerar o tipo de inovação 

necessário para criar vantagens competitivas sustentáveis. A transferência do 

conhecimento individual para as organizações passa a ser um dos maiores 

desafios, já que as empresas não podem comprar pessoas, apenas lhes é 

facultado alugar temporariamente suas competências. E essas competências 

podem não mais existir na empresa se o indivíduo for embora ... 

O quadro acima exposto de mudanças obriga-nos a examinar 

cuidadosamente a base desta nova era. Estamos falando de seres humanos e 



ativos que até agora só pareciam importantes retoricamente. Os fatores geradores 

de riqueza das empresas estão mudando de natureza e os sistemas contábeis 

não estão evoluindo para se adaptar a essa realidade. Ao abordarmos a gestão 

da empresa com um indicador exclusivamente ligado à sua racionalidade 

econômica, baseado em ativos contabilizáveis, podemos estar correndo um erro 

grave. 
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CAPÍTULO 11 -O EMPRESÁRIO ASSALARIADO 

2 -Transformação do assalariado em empresário 

No contexto de finanças corporativas e teoria microeconômica vê-se como 

diretriz principal de qualquer empresa a maximização da riqueza dos acionistas. 

Por trás desta convicção está a premissa de que ao fazê-lo, o administrador estará 

garantindo a alocação e gerenciamento de recursos escassos da forma mais 

eficiente possível e com isto aumentando o bem-estar da sociedade como um 

todo. 

Se recorrermos a alguns autores reconhecidos como autoridades em 

termos de finanças, teremos expressões como estas: 

" O objetivo na teoria financeira convencional é a maximização do valor da 

empresa", [JAMODARAN, Aswath, Corporate Finance: theory and practice, 

1997, p. 5. 

"Espera-se que a alta direção da empresa maximize o valor para os seus 

acionistas", COPELAND, Tom, KOLLER, Tim e MURRIN, Jack, Valuation, 

1995, p.3. 

"Ao longo deste livro trabalhamos com a premissa de que a principal meta do 

management é maximizar a riqueza de seus acionistas, que se reflete na 

maximização do preço das ações"(1) (1) BRIGHAM, Eugene F. e GAPENSKI , 

Louis C. , Financiai Management, 1997, p.14 

Todo o desenvolvimento histórico que apresentei mostra que o 

administrador assalariado não age naturalmente dessa forma, simplesmente 

porque seus interesses não coincidem com os dos acionistas. 
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A teoria da economia de mercado é baseada na premissa de que os 

indivíduos promovem seus interesses pessoais via transações, conseguindo uma 

razoável eficiência na alocação de recursos. Num sistema em que os acionistas 

não possuem um controle perfeito sobre os administradores profissionais, estes 

tenderão a buscar os seus próprios interesses, ainda que às custas dos interesses 

daqueles. Segundo RAPPAPORT, Alfred, "Creating Shareholders Value", 1998, 

p.3, alguns fatores poderão ajudar a induzir o administrador a adotar uma 

orientação favorável ao acionista: 

a) Se ele próprio tiver uma participação acionária importante na empresa 

b) Se houver um sistema de remuneração variável desenhado para 

recompensar o retorno excepcional para os acionistas 

c) Se houver uma ameaça clara de tomada de controle acionário por parte 

de uma outra organização 

d) Se o mercado de trabalho para executivos for bastante competitivo e 

uma recolocação difícil 

Como conseqüência existe, por parte das empresas, a busca de 

mecanismos de avaliação.e remuneração do desempenho desses assalariados 

com base na geração de valor para o acionista, tanto com participações acionárias 

como através de sistemas de bônus. Na prática o acionista só ganha quando tem 

ganhos de capital ou existe distribuição de dividendos. Isto significa que qualquer 

indicador que seja usado deve ter reflexo direto no desenvolvimento desses itens. 



3 -A questão do enfoque financeiro 

3.1 - Uma única medida, de carãter financeiro? 

Em "The functions of the HQ unit in the multibusiness firm" da 

coletânea "Fundamental issues in strategy", CHANDLER, Alfred D., faz uma 

análise da evolução histórica das empresas britânicas e norte-americanas neste 

século. De todos os conglomerados empresariais que analisou e que usaram o 

controle e indicadores financeiros como único parâmetro para gestão central, 

conclui que, daqueles que tinham forte dependência de fortes investimentos em 

P&D e inovação tecnológica, poucos sobreviveram. Este tipo de gestão seria mais 

adequado para conglomerados formados por empresas atuantes em setores 

maduros e de baixo crescimento. Vejamos um extrato de seu trabalho: 

Os administradores financeiros aprenderam que se as empresas 

pertencentes à categoria de capital intensivas querem permanecer 

competitivas, elas terão que fazer investimentos de longo prazo em 

competências muito específicas de produto. Esses investimentos de longo 

prazo demandam um planejamento e controle estratégico para a criação de 

valor por administradores competentes, bem como um contínuo 

reinvestimento de lucros ( das linhas já estabelecidas ) em processos e 

produtos novos e melhores. Por isso ao acompanharem e até ao promoverem 

LBO's (leveraged buyouts) e outras transações societárias, os financistas 

concentram-se em empresas e indústrias onde os custos de capital são 

relativamente baixos, as competências específicas não são complexas, as 

sinergias 'de pesquisa e desenvolvimento, produção e distribuição são 

limitadas e onde os fluxos de caixa são relativamente estáveis, bem como o 

planejamento estratégico de longo prazo praticamente dispensável. Neste tipo 
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de ramo de negócios as empresas com várias unidades de negócios têm 

poucas vantagens sobre empresas unitárias. Independentemente se são 

gerenciadas através de um escritório central ou de uma associação de LBO 

elas podem ser administradas exclusivamente através de indicadores 

financeiros. Mas essas industrias não são a maior fonte de crescimento e 

transformação econômica, nem de competitividade nacional. 

[ . .] 

Na década de 80 os gestores financeiros e de negócios aprenderam a 

importância de entender as diferenças de características entre os diversos 
I 

tipos de indústrias, na forma de gerenciamento e análise de investimentos. 

Está na hora dos acadêmicos aprenderem a fazer análises comparativas, 

levando em consideração essas diferenças de características e de 

gerenciamento. 

Será que após seu estudo surgiu alguma novidade fundamental em 

finanças e o indicador financeiro único hoje já está disponível? 
. ' 

3.2- O EVA™ seria essa medida? 

Segundo relato de DAMODARAN em suas anotações para aula 

(stern.nyu.edu/-adamodar), os estudos feitos por entidades independentes da 

Stern Stewari & Co sobre o EVA™ revelaram que existe pouca ou nenhuma 

relação entre o EVATM absoluto do ano e o retorno sobre investimentos. Conta 

que Richard Bernstein da Merril Linch (edição de 19/12/97) observou quais teriam 

sido os retornos se tivesse investido nas empresas do S&P 500 que pertencem ao 

decil mais elevado em termos de EVA™ absoluto e concluiu que teria tido um 

retorno 0,2% inferior ao índice médio do mesmo S&P 500. Continuando suas 

análises em 02/03/98 Bernstein observou que o retorno das 50 ações com maior 

crescimento de EVA™ teria sido 0,3% inferior à referida média. Se partirmos da 



premissa que os preços das ações refletem o EVA™ esperado para o futuro e não 

o conseguido no passado, estas conclusões podem ser naturais. 

O que realmente daria uma boa imagem de onde investir seria o EVA™ 

conseguido em comparação com o esperado pelo mercado. Empresas com 

desvios positivos poderiam ser bons investimentos. O problema é que entraríamos 

de novo no jogo da especulação que caracteriza todos os outros indicadores em 

uso pelo mercado. 

Em seu livro "Feitas para Durar'', COLLINS, James C. e PORRAS, Jerry I. 

(1994, 1997) apresentam um estudo empírico sobre as empresas mais antigas e 

de maior sucesso, que também nos dá algumas contribuições importantes para 

reflexão, conforme figura da próxima página. 

As empresas que apelidam de "visionárias " apresentam um desempenho 

acionário muito superior ao de um outro grupo selecionado de empresas, também 

muito respeitadas e com retornos acima do mercado em geral. Listam ainda as 

características que em sua opinião são comuns a essas empresas "visionárias" e 

às quais atribuem a rentabilidade e longevidade. É interessante notar pelo menos 

três delas: 

"Mais do que lucros" - será que o management pode ter um outro foco 

adicional ao de trazer retornos para os acionistas e mesmo assim 

garantir a eles uma rentabilidade excepcional? 

"Management desenvolvido dentro da casa" - como ficam as batalhas 

anuais das assembléias de acionistas e sua política de troca de diretorias, 

caso os retornos não correspondam aos esperados, a curto prazo? Afinal 

pelo seu relato vemos que essas empresas nem sempre tiveram o 

desempenho que apresentam agora, mas mantiveram sua política 

conservadora ... 
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Relação dos retornos sobre 
ações em relação ao mercado 

Empresas_ visionárias 

3M 
American Express 

Boeing 

Citlcorp 

Ford 

GE 

HP 
IBM 

Johnson&Johnson 
Marriott 

Merck 

Motora la 

Nordstrom 

Phllipp Morris 
Procter & Gamble 

Sony 
Wa!Mart 

Walt Disney 

- US$ Empresas 
visionárias ,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 
Empresas 
referência 
Mercado 

9 19 19 19 
J,..._~=-~~?~~eral 

19 19 19 19 
26 36 48 60 72 76 84 90 

Fonte: Feitas para durar 

de James C. Collins 

e Jerry I. Porras 

Empresas 
referência 

Norton 
Wells Fargo 

McDonnell Oouglas 

Chase Manhattan 

GM 
Westinghouse 

Texas lnstruments 

Burroughs 

Bristoi-Myers Squibb 

Howard Johnson 
Pftzer 

Zenith 
Melville 
RJR Nabisco 

Colgate 

Kenvvood 

Ames 
Columbia 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Lições de empresas 
visionárias 

Fazer o relógio, não dizer as horas 

Mais do que lucros 

Preserve as competências críticas e 
estimule o progresso 

Metas grandes, dificeis e audaciosas 

Cultura forte, quase fanática 

Tente várias a~ernativas e mantenha o 
que funcionar 

Gestores desenvolvidos em casa 

Nada é suficientemente bom 



- "Cultura forte, baseada em tradições" - é possível mantê-la comunicando 

uma única e suprema finalidade para a empresa: a geração de riqueza para os 

acionistas? 

4 - O que determina o valor de mercado de uma empresa 

No quadro seguinte apresentamos o que DAMODARAN, "Corporate 

Finance", i1997, p.8, considera "o grande retrato" do mecanismo de valorização 

de ações. ·Iremos analisar alguns aspectos desse retrato ao longo desta 

dissertaçã9, para ver qual o limite de influência do empresário assalariado, se ele 

tem mecanismos de proteção contra o risco que os acionistas têm (e vice-versa!) e 

até que ponto o EVA™ cumpre a missão a que se propõe. 

O raciocínio resumido no que quadro é que os investidores observam o 

comportamento dos lucros, fluxos de caixa e dividendos de uma empresa, formam 

suas expectativas a respeito de seu comportamento futuro, fazem o ajuste para o 

risco e só então agem, influenciando o preço das ações e o valor de mercado da 

empresa. 

4.1- Estrutura de capital 

Como veremos ao abordarmos a questão do risco, investidores bem 

diversificados conseguem eliminar uma boa parte do risco contido em suas 

carteiras. O mesmo não acontece com o a maioria dos administradores que têm 

seus retornos presos ao desempenho da empresa que gerenciam. É natural, 

portanto, imaginar que eles tendam a ser mais conservadores na decisão sobre 

estrutura de capital e nível de alavancagem do que faria o acionista. Quanto maior 

o uso de alavancagem maior a pressão pela obtenção de resultados que permitam 
I 

pagar as dividas e seus juros, enquanto que os sistemas tradicionais de avaliação 

do manag'ement não deixam a necessidade de remuneração do capital do 

acionista domo uma necessidade tão premente. É preferível para o administrador 
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usar mais capital do acionista do que de terceiros, o que o leva a estabelecer uma 

estrutura de capital que não maximize o valor das ações, embora seja difícil provar 

que ele está fazendo isto intencionalmente. 

Neste contexto a utilização de um critério de avaliação que leve em 

consideração o custo total do capital e, portanto, sua estrutura tem um efeito 

benéfico importante na forma de agir do administrador. Só é preciso ter em mente 

que este tipo de decisão é restrito a poucas pessoas dentro da empresa e está, 

normalmente, fora da ação dos gerentes divisionais. 

4.2- A questão do risco 

O custo do capital próprio, ou seja o retorno exigido pelos acionistas para 

correr o risCo especifico da empresa, contém um componente chamado prêmio de 

risco e outro beta. No contexto deste trabalho salientamos que o acionista ou 

investidor institucional trabalha com carteiras de ações (portfólio), enquanto que o 

administrador que se pretende transformar em empresário está limitado a uma 

única ação (stand-alone risk). A teoria financeira demonstra que embora o retorno 

sobre uma carteira seja a média ponderada dos retornos esperados das ações 

que a compõem, o mesmo não acontece com o risco. Ele é menor do que a média 

ponderada dos riscos de suas ações individuais. Na realidade o risco inerente a 

uma ação específica pode ser eliminado, desde que seja parte integrante de um 

portfólio bem diversificado e com um número razoável de ações. Relevante numa 

determinada ação é apenas a sua contribuição para o risco do referido portfólio. 

Segundo BRIGHAM e GAPENSKI (p. 165), "o risco que resta após a diversificação 

é o de mercado, ou é inerente ao mercado, e ele pode ser medido pela proporção 

através da qual uma ação tende a subir ou a descer com o mercado". 
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Aqui há uma grande desproporção entre o risco do administrador e o do 

acionista: aquele não pode diversificar e está sujeito somente ao risco específico. 

Se ele diversificar sua carteira e possuir apenas uma pequena parcela de seus 

recursos investidos na empresa, o sentimento de propriedade será muito tênue. 

Se para reforçá-lo ele for obrigado a manter uma proporção muito grande de seus 

recursos em ações da empresa, ele estará correndo riscos que o acionista não 

está 

I So"" I Fatores Institucionais Economia 

D 
·Analistas de aç&!o ·Taxas de juros 

-Agências de nrting • Inflação r 

D ·Taxas de cAmbio 

I A doclsão financeira: Mlx de Olvida I F: Neces . Financeiras ......... Dividendos: 

• Olvida x ações ...- • lucros retidos 
,1-1' 

• quanto pagar? 

M ·novas ações 

• nova divida ~ 
' 7 li 

I I Custo de capital I c:::::> Fluxo= 
A decido de alocação c ~SOPf!' "1"\.. - Como alocar os recursos? y 

I Riseo? c Beta ~ I /';? (Plano de Investimentos) ' '• 

D D 
Lucros e fluxos 
de caixa 

Dividendos < 

..l J. 
Expectativas do mercado 

- Qwnto ao cresdmento de 
lucros e fluxos de caixa da 
empresa I<: 

- Quanta ao pagamento de 
dividendos 

..l L 
Prêmio pelo risco 

E (R}"' Taxa livre de risca+ 

premio de risco 

JL 
Preço de mercado I Valor 

Fonte: DAMODARAN, Aswath -Finanças C01porativas: teoria e prática 
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Este é um fator relevante na transformação do administrador em empresário e 

que pode reforçar sua aversão ao risco ... o que pode ser contrário aos interesses 

dos acionistas. 

4.3 -A duração do contrato de trabalho 

Como já foi mencionado antes, os analistas de investimentos usam as 

expectativas de desempenho futuro da empresa, principalmente sua geração de 

caixa, para determinar o valor da empresa. Esta projeção tem etapas 

intermediárias de crescimento e termina normalmente com uma perpetuidade. 

Se analisarmos o vínculo emprecatício que o administrador tem com a 

empresa verificamos que na melhor das hipóteses ele está coberto por um 

contrato de trabalho por tempo determinado. Estes contratos normalmente não 

excedem os cinco anos. Se durante o seu contrato a empresa tiver um 

desempenho considerado insatisfatório, o administrador poderá ser dispensado 

mediante o pagamento de uma indenização. Ao final do contrato ele pode 

simplesmente não tê-lo renovado. Não é necessário alongar mais o tema para 

constatar que existe um desequilíbrio temporal no tema. O administrador tem que 

mostrar resultados de curto prazo para se manter no cargo. 

As ciências políticas e o comportamento dos governantes podem nos dar 

uma imagem adequada de qual é o comportamento natural do ser humano numa 

situação como esta. As eleições são realizadas em prazos regulares de quatro a 

seis anos. Como o objetivo principal objetivo de todo o político é se manter no 

poder, ainda que sob o pretexto de que só assim poderá realizar sua missão para 

o povo, ele dirige suas ações para aquilo que lhe permite garantir vitória na 

próxima eleição. Ações de mais longo prazo não têm prioridade porque de nada 

adiantam se o político não estiver lá para dar-lhes continuidade. 
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Consideremos o texto de GARRET, Geoffrey e LANGE, Peter, 

"lnternationalization, institutions and political change", que transcrevo abaixo: 

Vamos começar com um simples entendimento das atitudes do governo. 

Os líderes políticos têm claramente objetivos que eles gostariam de promover 

(desde metas ideológicas à maximização da retenção do poder). Sem dúvida 

alguma o objetivo mais imediato de todos os governos é manter-se no poder, 

independentemente do mecanismo ser uma eleição, um golpe de estado ou 

uma revolução popular. 

[ .. ] 

Políticos não se podem dar ao luxo de se perguntar o que é bom para a 

sociedade como um todo a longo prazo, se perderem o poder durante o 

caminho. O meio mais simples para evitar este destino é distribuir beneficios 

para os grupos que o conduziram ao poder, ainda que isto tenha custos 

significativos para o desempenho macroeconômico. 

Sob o ponto de vista do comportamento humano e das prioridades é natural 

pensar que as duas situações possam produzir efeitos semelhantes sobre 

governantes e administradores ... Isto nos faz meditar: será que é possível conciliar 

o vínculo de curto prazo do administrador com a empresa e a maximização do 

valor do acionista a longo prazo? 
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CAPÍTULO 111 -A TESE DE STERN & STEWART 

5-O valor agregado de mercado (MVA) 

Para STEWART 111; G. Benneth, em seu livro "The quest for Value", e 

STERN, Joel M. seu sócio na empresa de consultoria Stern Stewart & Co, 

doravante denominada de Stern Stewart, a maioria dos administradores consegue 

perceber a premissa de que maximizando a riqueza dos acionistas se está 

maximizando também o bem-estar da sociedade como um todo. O que não está 

tão claro é que para maximizar o valor para o acionista não basta aumentar o valor 

de mercado da empresa, é preciso maximizar a diferença entre este valor e o 

capital investido nela. 

5.1- A base teórica 

Na definição de Stern Stewart o valor de uma empresa é o resultado da 

soma do capital investido nela, com o valor presente do valor econômico agregado 

esperado para o futuro. Consideram que o capital investido na empresa está 

representado pelos seus ativos totais e, portanto, o valor presente do EVA™ futuro 

pode ser obtido pela diferença entre valor de mercado e ativos totais. A este valor 

presente do EVA™ futuro eles chamam de Valor Agregado de Mercado (MVA

Market V alue Added ). 

O desempenho de uma empresa e de sua administração poderia, então, ser 

medido pela evolução do seu MVA. A distinção entre valor de mercado e valor 

agregado de mercado pode ser bem ilustrada pela figura abaixo. No final de 1988 
' a General Motors tinha um valor de mercado de suas ações de 25 bilhões e um 

valor contábil de seu capital em 45 bilhões de dólares, Isto significa que até este 

momento a empresa havia investido 45 bilhões de seus acionistas para conseguir 

gerar somente 25 bilhões, ou seja, um MVA negativo de 20 bilhões de dólares ... 

22 



No mesmo momento a situação da Merck era justamente inversa. O capital 

próprio da empresa valia 25 bilhões, contra um valor contábil de apenas 5. O MVA 

era positivo nos mesmos 20 bilhões de dólares. 

GENERAL MOTORS MERCK 

BOOK MARKET BOOK MARKET V ALUE V ALUE V ALUE V ALUE OF OF OF OF EQUITY EQUITY EQUITY EQUITY 

us us us 
$45 81 $25 81 US$5 81 $2581 

Fonte: The Revoluton In Corporate Finance- 3. Edition -

Stem Stewart EVA Roundtable (Valores vigentes no final de 1988) 

Stern Stewart usam este exemplo para demonstrar que a missão do 

administrador não ·é maximizar o valor da empresa ( GM e Merck valiam o 

mesmo), mas sim maximizar a diferença entre o valor investido pelos acionistas e 

o valor de mercado, ou seja o MVA. 

Como já tive oportunidade de mencionar, o MVA é o valor presente do valor 

econômico agregado que o mercado espera que a empresa consiga produzir no 

futuro, com os investimentos já feitos e outros que venha a fazer no futuro. 

Pelos quadros abaixo pode-se constatar que o conceito de Valor" 

Econômico Agregado aplicado na sua forma plena conduz exatamente à mesma 

avaliação de uma empresa que o conceito de Fluxo de Caixa Descontado. Ambos 

os métodos exigem o mesmo nível de detalhamento de informações, ou seja, o 



fluxo de caixa e o custo de capital ao longo do tempo. Considerando isto podemos 

afirmar que, sob o ponto de vista conceitual, maximizar o Valor Presente Líquido 

do EVA™ ao longo do tempo deveria ser igual a maximizar o valor da empresa. 

Para montar o exemplo acima usamos uma firma com Investimentos no ano 

zero de R$100,00, investimentos de R$ 10,00 no começo de cada um dos anos 1 

a 5 e após isso 5% de crescimento perpétuo dos investimentos. O Retorno sobre o 

Capital Investido é de 15% nos 5 primeiros anos e 10% daí em diante. O Custo 

Médio Ponderado de Capital (CMPC) é de 10%. 

VALOR DA EMPRESA PELO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO 

Ano O I Ano 1 I Ano 2 I Ano 3 I Ano 4 I Ano 5 !Ano Final! 

NOPAT dos Ativos atuais 15, 

NOPAT 

NOPAT 

NOPAT 

NOPAT 

NOPAT 

Somatórla NOPAT . 23, 

Investimento líquido de capttal 11,81 

Fluxo de Caixa Para a Empresa 11,8 

VPLdoFCPE 

Valor final 

VPL do valor final 

Valor da Em resa 170,8 
Fonte: Damodaran - Anotações para aula 

O VPL do fluxo de caixa descontado é essencialmente plurianual e dirigido 

ao planejamento de investimentos, não permitindo o acompanhamento dos 

projetos de forma -objetiva. Para contornar este problemas usam-se avaliações 

indiretas através dos resultados contábeis, lucros por ação, etc. 
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É neáte ponto que Stern Stewart basearam sua pesquisa e desenvolveram 

sua filosofiJ. Ao usar o EVA™, representado através de suas parcelas anuais, o 

desempenho da empresa passa a ser medido pela variação entre estas parcelas. 

Abandona-se o VPL do empreendimento ao longo do tempo. Isto que pode ser 

considerado uma vantagem, já que deixam de se exigir previsões sobre o 

potencial futuro de geração de lucros e passa-se a olhar o indicador de melhoria 

do EVA™ ano a ano. Outra vantagem que apresentam é a possibilidade de se 

subdividir ai organização em unidades menores, desde que seja possível atribuir

lhes o capital que usam e os lucros que geram. Exemplo na figura abaixo: 
I 

VALOR DA EMPRESA PELO VPL DO EVA 

Ano o I Ano 11 Ano 21 Ano 31 Ano 41 Ano si Ano Fin3 

NOPAT 15,0 16,50 18,00 19,50 21,0( 22,50 23,63 

CMPC 10,00 11,00 12,00 13,00 14,0( 15,00 16,13 

EVATN 

I 

5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 7,5C 

VPL do EVA"' 5,00 4,96 4,88 4,78 4,66 

Valor do EVA"iM 75,00 

Valor dos ativos 1.00,0( 

VPLdo EVA""' 70,85 

!valor da Empresa 17085 
-Fonte. Damodaran - Anotaçoes para aula 

Se uma empresa apresenta sistematicamente uma variação positiva do 

EVA™ que' gera anualmente, eles concluem que ela está maximizando o seu 

MVA. Por lsua própria definição, isto representaria um aumento de valor de 
' 

mercado da empresa. 

Veremos que esta abordagem tem suas limitações mais adiante. 
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5.2- O porquê do uso do EVA™ 

Aumentar o MVA é um objetivo que só faz sentido para uma empresa como 

um todo. Ele não pode ser usado como uma medida de desempenho interno, por 

diversos motivos: 

Só pode ser determinado para companhias com ações cotadas em bolsa de 

valores, mas não para as suas divisões ou unidades de négócios 

A volatilidade dos mercados acionários impacta diretamente no MVA sem 

que o management possa ter influência direta sobre isso 

Não há relação clara de causalidade entre as ações do management e o 

MVA 

Não há relacionamento entre o MVA e os fatores geradores de valor do 

negócio, permitindo um desdobramento de indicadores para o nível 

operacional. 

É por isso que muitas companhias usam o EVA™ como um indicador de 

desempenho interno. O princípio fundamental é de que o MVA da empresa é a 

somatória dos valores presentes dos EVA™ esperados para o futuro nas diversas 

unidades de negócios. De acordo com análise apresentada por Stern Stewart, 

50% da variação do MVA dos últimos 5 anos de sua lista de 1000 empresas, pode 

ser explicada pela variação do EVATM. Se comparada com todas as outras 

medidas usadas, tais como crescimento de vendas, dos lucros por ação, ROE, 

etc. o EVA™ seria pelos menos 50% melhor como elemento de explicação. Já 

vimos que há opiniões divergentes sobre o assunto, mas tomaremos 

temporariamente essa premissa como verdadeira. 



Vejamos algumas definições básicas que eles dão, para o entendimento do 

tema: 

EVATM (Economic Value Added) - é a renda residual resultante após 

dedução do custo do capital usado para obter o resultado operacional (NOPAT). 

Integra os conceitos de eficiência operacional e gerenciamento do balanço, de 

uma forma acessível para a organização. 

NOPAT (Net Operating Profit After Taxes)- Resultado operacional após a 

aplicação de uma taxa ajustada de imposto de renda (p. ex. 33%), mas antes da 

dedução dos juros dos financiamentos recebidos. É importante notar que esta 

medida de resultado exclui todos os efeitos de custos oriundos das diversas fontes 

de financiamento existentes. Novos projetos devem gerar valor acima de uma taxa 

de custo de capital que se tem como objetivo (não a efetiva de hoje ), libertando

os dos efeitos da estrutura de financiamento existente. 

Nesta medida de resultado investimentos tais como pesquisa e 

desenvolvimento e custos de reestruturações são reconhecido·s como ativos ,, 
capitalizáveis e amortizáveis ao longo de vários períodos. 

ATIVOS OPERACIONAIS - Imóveis, equipamentos fabris, pesquisa e 

desenvolvimento ativada, custos com reestruturações ativados, estoques, contas a 

receber, contas a pagar, obrigações com terceiros, antecipações recebidas, etc. 

TAXA DE CUSTO DE CAPITAL- É o custo médio ponderado de capital, 

devido aos investidores por assumirem o risco específico da empresa. Este risco é 

avaliado pelo modelo de CAPM (Capital Asset Pricing Model) para a proporção 

devida ao capital próprio. O custo do capital de terceiros é avaliado pelas taxas de 

juros marginais que a empresa pode obter para financiamentos de médio I longo 

prazos, deduzidas do Imposto de Renda. 



CUSTO DE CAPITAL- é o valor resultante da aplicação da taxa de custo 

de capital sobre o valor dos ativos operacionais. 

O que é valor econômico agregado (EVA)? 

NOPAT 
,.--__ E_V:_. __ .• 

Custo de capital 

13" 10" 

Ativo oper~~donel: 1oo· 
custo dl!! ç•pltal: 10"' 

5.3- Como se estrutura o EVATM numa empresa 

Para a implantação de um sistema gerencial baseado no EVATM é 

necessário estabelecer algumas premissas operacionais e organizacionais. 

Teoricamente a melhor alternativa seria atribuir a cada unidade ou departamento a 

ser gerenciado todas as posições de balanço e demonstrativos de resultados, 

como se fosse uma empresa à parte. A avaliação pelo EVA™ seria uma resultante 

direta desses relatórios. Na prática essa atribuição não é tão fácil assim: qual é o 

capital de cada unidade ou divisão? Qual é o seu caixa diário? Qual é o beta 

específico da fábrica "Z"? 

A solução adotada por muitas empresas para contornar essas dificuldades 

é atribuir às unidades apenas as posições que podem ser contabilizadas 

inequivocamente e sobre as quais o respectivo administrador tem o poder de 

decisão amplo. Com isto adota-se um balanço simplificado, onde não existe a 
I 

posição de caixa e todo o saldo (positivo ou negativo!), necessário para fechar o 

lado do passivo, é considerado respectivamente aplicação ou empréstimo junto a 



uma unidade central financeira. O que esta unidade central faz é fornecer a taxa 

de custo de capital a ser aplicada sobre o referido saldo. Não cabe , portanto, às 

unidades quaisquer responsabilidades sobre a composição do capital, grau de 

alavancagem, etc. A sua função é obter retornos suficientes para cobrir o custo de 

capital que lhes é atribuído pelo uso dos recursos da unidade financeira, que no 

balanço a seguir apresentado consta como "Capital Investido". 

Dentro destas premissas é necessário criar um sistema de relatórios que 

possa servir de base para o sistema do EVATM. Apresentarei um exemplo dos 

mesmos, de forma simplificada, para que o princípio possa ser entendido. São três 

instrumentos básicos: O Balanço, o Demonstrativo de Resultados e, em algumas 

empresas, o Demonstrativo de Fluxo de Caixa. 

BALANÇO SIMPLIFICADO 

Valores Efetivos 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

A tlvo Permanente 400 400 400 400 400 

Ativo Circulante 340 388 457 456 580 

a)Estoques 135 165 178 1 81 226 

b)Conta de Clientes 205 223 278 275 354 

(=)Ativo Total 740 788 857 855 980 

(-)Passivo Circulante 33 37 42 47 52 

a) Anteclp, Clientes 11 13 15 16 18 

b) Fornecedores 22 25 . 28 30 34 

(=)Capital Investido 707 751 814 809 928 

Capital Médio Investido 354 729 783 811 868 

Custo de Capital ( 15 %) 53 109 11 7 122 130 
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Para fazer uma aproximação sobre o uso efetivo de recursos as empresas 

usam diversas abordagens: posição final de balanço em 31.12, média dos saldos 

mensais ou trimestrais do ano, média do saldo de 31.12 com o do ano anterior, 

etc. Aqui usarei o último método mencionado por uma questão de simplicidade. 

Como pode ser verificado a taxa de CMPC de 15% foi aplicada sobre o capital 

médio obtido dessa forma e o resultado seria a retorno mínimo necessário para 

que os acionistas e credores sejam remunerados pelo risco específico de seu 

investimento. 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 

Valores Efetivos 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Vendas Liquidas 1000 1150 1311 1475 1637 

(-) CMV 650 735 823 905 1004 

(=) Resultado Bruto 350 416 488 570 634 

(-)Custos de vendas 180 202 224 244 263 

(-) P&D 40 46 52 59 65 

(-)Custos Administrativos 80 80 80 80 80 

(-) Depreciações 40 44 48 53 59 

(=)E BIT 10 44 84 134 166 

(-)Taxa ajustada de IR 4 15 29 47 58 

(=) NOPAT 7 29 54 87 108 

(-) Custo de Capital 53 109 117 122 130 

(=)EVA -47 -81 -63 -35 -22 

Variação s/ ano anterior -47 -34 18 28 12 

Meta estabelecida 7 8 8 9 

Desempenho s/ meta -42 10 20 4 
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O Demonstrativo de Resultados passa a agregar algumas posições 

referentes ao sistema EVA™ e que já tivemos oportunidade de apresentar: do 

EBIT ( Earni'ngs Before lnterests and Taxes- Lucro antes de juros e Imposto de 

Renda) até ao cálculo do EVATM . Para servir adequadamente de parâmetro de 

desempenho á necessário ainda agregar-lhe o montante da variação de EVATM 

conseguido de um ano para o outro, qual a meta de melhoria estabelecida e o 
' grau de atingimento dessa meta. No exemplo apresentado, embora a empresa 

não esteja remunerando adequadamente os seus investidores, há uma melhoria 

de retorno adima da planejada. 

·Fluxo de Caixa para a Empresa 

Valores Efetivos 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

NOPAT 7 29 54 87 108 

' 
(+I Depreciação 40 44 48 53 59 

Ativo Permanente -400 o o o o 

Ativo Circulante -340 -48 -69 1 -124 

a)Estoques -135 -30 -13 -3 -45 

b)Conta de Clientes -205 -18 -56 4 -79 

(=I Ativo Total -740 -48 -69 1 -125 

(-)Passivo Circulante -33 -5 -5 -5 -5 

a) Antecip. Clientes -11 -2 -2 -2 -2 

b) Fornecedores -22 -3 -3 -3 -3 

(=) Capital Investido 

' 
-707 -43 -64 6 -120 

Fluxo de Caixa da Empresa -661 29 39 146 47 
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O uso do fluxo de caixa por unidade é valioso, mas seu formato não é 

específico para EVATM, pelo que não tecerei maiores comentários. Não é um 

instrumento padrão no sistema EVA, embora seja usado por muitas empresas que 

o introduzem. 
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CAPÍTULO IV- ANÁLISE DO CONCEITO E DA SUA APLICABILIDADE 

6 - Os pontos positivos 
I 

a) Há unanimidade no meio acadêmico e empresarial de que usando 

corretamente o mecanismos do DCF ( Discounted Cash Flow- Fluxo de 

Caixa Descontado) ou do EVA™ para avaliar uma empresa, os valores 

resultantes seriam rigorosamente os mesmos, como já demonstramos 

anteriormente. 

b) Diferentemente de outras medidas financeiras que são representadas 

por um% o EVA™ é um valor absoluto. A linha do zero separa projetos 

ou 1investimentos que criam valor dos que destróem valor. Fica claro que 

projetos devem ser realizados. 

Retorno 
s/ capital 

Custo de 
capital 

Cria valor 

Neutro 

Destroi valor 

Ativo Operacional 

c) Esta abordagem é considerada superior ao uso de outras medidas 

relativas que indicam a diferença percentual entre o Retorno sobre o 

Capital Próprio e o custo do capital próprio ou o Retorno sobre o Capital 

(ROCE - Return on Capital Employed) e o Custo Médio Ponderado de 

Capital. Como se pode ver pela figura abaixo podem-se tomar decisões 
' 

que aumentam o ROCE mas reduzem o EVA™ e vice-versa. Se 



vincularmos o desempenho do administrador ao desenvolvimento desses 

indicadores, poderemos ter projetos que geram valor para o acionista 

recusados porque trazem um retorno percentual menor que o nível corrente 

nas operações. Também podemos ter projetos que destróem valor 

aprovados porque trazem um retorno percentual maior do que o atual, 

embora insuficiente para remunerar o capital que demandam. 

Negócio Novo Negócio atual 

atual + Investimento com novo - Investimento 

NOPAT 230 170 400 

Capital Investido 1.000 1.000 2.000 

I (I) ROCE 23% 17% 20% 

Taxa custo de capital 10% 10% 10% 

Custo de capital 100 100 200 

EVA™ 130 70 200 !(f) 

d) Faz com que os administradores sejam responsáveis por um indicador 

sobre o qual eles exercem um controle maior do que o preço de 

mercado das ações. Afinal tanto o custo de capital como o retorno sobre 

ele podem ser influenciados por suas decisões e ações. 

A limitação que existe sobre. esta vantagem é aquela apresentada no 

item 5.3 e que leva à simplificação dos balanços das unidades. 

e) O EVA™ é influenciado por todas as decisões que os managers têm 

que tomar dentro da empresa: as decisões de dividendos ( através de 

sua influência no caixa) e de investimentos afetam o retorno sobre o 



I EVA 

I 8 

capital; e as decisões de financiamento afetam o custo de capital. O 

esquema abaixo, derivado do modelo Dupont, ajuda todos os envolvidos a 

entender quais são os fatores que influenciam o EVATM, tornando-os mais 

transparentes para os diversos níveis da organização. Seria difícil obter 6 

mesmo resultado com o "grande retrato" de valorização de ações de 

DAMODARAN, apresentado no item 4. 

I 
I 

IEBIT* (1-T)I I MARGEM BRUTA I L VENDAS I 
I 84,5 I I 380( I 950( 

I DESP.OPERACIONAIS( I CMV I 
I 200( I 570( 

I DEPRECIAÇAO I 
I 50( 

I ATIVOS I I CAP. CIRCULANTE I I CAIXA I 
I 564 I I 113,61111111 I 101 

I ATIVO FIXO I L CLIENTES I 
I 4001 I 92( 

I OUTROS ATIVOS I I ESTOQUES I 
I 50( I 71] 

L CONTAS A PAGAR I 

I 60( 

I CMPC I I CAP. TERCEIROS I I CAP. PROPRJO I 
I 13,56"A> I I 7,80% I I 15% I 

Dentro das limitações apresentadas no item 5.3, a parte dos dividendos 

fica restrita à unidade financeira central, bem como a decisão do nível 

de! alavancagem; 
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7 - Os pontos fracos 

7.1 -Não pode ser aplicado facilmente a qualquer empresa 

Consideremos duas empresas hipotéticas com o mesmo Custo Médio 

Ponderado de Capital, calculado conforme tabela a seguir. Apresentam, 

entretanto, relações muito distintas entre o seu valor de mercado e o seu valor 

contábil. 

CÁLCULO DO CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL 

1 Taxa de juros correspondentes aos Bõnus 
do Governo, para 10 anos 

2 Beta das duas em presas = 1,5 

3 Prêmio de risco 

4 Custo do Capital Próprio 

5 Taxa marginal para empréstimos de longo 
prazo das empresas 

6 Taxa ajustada de Imposto de Renda 

7 Custo dos empréstimos após IR 

8 Capital próprio (a valor de mercado) em % 
do capital total da em presa, Iam bém a 
valor de mercado 

9 Capital de terceiros (a valor de mercado) 
em %do capital total da empresa, 
também a valor de mercado 

10 Custo Médio Ponderado de Capital 
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Cálculo 

7,00x1,5 

10,50 + 5,50 

9,00 X 0,65 

( 80,00 X 16,00 
'+20,00 X 5,85) 

em% 

7,00 

10,50 

5,50 

16,00 

9,00 

35,00 

5,85 

80,00 

20,00 

13,97 



A empresa A tem um valor de mercado de suas ações de $10 milhões e 

um valor contábil das mesmas de apenas $ 5 milhões. A empresa B apresenta 

uma relação bem diferente: um valor de mercado de$10 e contábil de $ 15 

milhões. Vejamos as tabelas apresentadas a seguir: 

EMPRESA A 

Ativo Total 

13.750.000,00 

Valor de mercado = 
da empresa 

valor de mercado 
do capital próprio 

capHal de Terceiros 

3.750.000,00 

capHal Próp~o 

10.000.000,00 

18.750.000,00 

15.000.000,00 

EMPRESA B 

Ativo Total 

11.250.000,00 

Valor de mercado = 
da empresa 

Valor de mercado 
do capital próprio 

capHal de Terceiros 

1.250.000,00 

capital Próprio 

10.000.000,00 

6.250.000,00 

5.000.000,00 

Suponhamos que o NOPAT das duas empresas seja exatamente suficiente 

para cobrir o seu CMPC dentro dos critérios estabelecidos por Stern Stewart, ou 

seja, usando os valores contábeis como base (ativo total). Vejamos: 

Empresa A= 13.750.000,00 x 13,97% 

NOPAT 

EVA™ 

Empresa B = 11.250.000,00 x 13,97% 

NOPAT 

EVA™ 

= 1.920.875,00 

= 1.920.875,00 

=O 

= 1.571.625,00 

= 1.571.625,00 

=O 

Para ;:~nalisarmos o que representaria isso para os acionistas teríamos que 
' retirar o efeito dos juros sobre empréstimos a terceiros (supondo que o retorno 
' 

obtido é iguàl a fluxo de caixa livre para o acionista): 

Empresa A= 3.750.000,00 x 5,85% = 219.375,00 
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Disponível para os acionistas 

Empresa B = 1.250.000,00 x 5,85% 

Disponível para os acionistas 

=1.701.500,00 

=1.492.500,00 

Este valor deve ser dividido pelo valor de mercado do capital e não pelo seu 

valor contábil, pelo que teríamos: 

Empresa A= 1.701.500,00/15.000.000,00 = 11,34% 

Empresa B = 1.492.500,00/ 5.000.000,00 = 29,85% 

Como podemos verificar os retornos são muito diferentes dos 16% 

calculados como custo de oportunidade pelos acionistas. O motivo para isto é que 

a simplificação empregada por Stern Stewart de usar o ativo total menos o 

passivo circulante, como base para seu cálculo de EVA™, contém distorções. 

Uma empresa que, tal como a empresa 8, esteja com o seu valor de mercado 

inferior ao capital investido nela ao longo do tempo (MVA negativo), apresentará 

enormes progressos para os acionistas se conseguir que seu management 

chegue ao desempenho supra citado. Ao anunciar a adesão a um programa de 

EVA™ a empresa vê suas ações subirem de valor na bolsa. Neste momento nada 

mudou na empresa e a subida de valor está completamente ligada às expectativas 

referentes à melhoria possível, já que o mercado sempre valoriza os retornos 

futuros esperados. E a empresa passa a lutar durante os próximos anos não para 

subir o valor das ações mas para evitar que ele caia! Se o valor esperado não for 

criado a ação cai. Na realidade o mercado está sempre empurrando os 

administradores e perguntando qual é o próximo projeto que eles irão realizar, de 

forma a trazer retornos superiores ao custo do capital investido. E as expectativas 

incorporamtse automaticamente nos preços das ações. 
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Por outro lado uma empresa com as características da empresa A ( MVA 

positivo ) experimentará um desempenho abaixo do esperado. Se o retorno sobre 

o valor de mercado for abaixo do custo de oportunidade como observamos no 

exemplo acima ( 11,34% < 16%) e os analistas interpretarem isto como a nova 

tendência para o futuro da empresa, então as ações perderão valor até ao ponto 

de equilíbrio entre retorno e valor de mercado. 

O efeito é semelhante ao que pode ser constatado no relato de Carm 

Adimando, Vice-Presidente de Finanças e Administração da Pitney Bowes , em 

seu depoimento na EVA™ Roundtable, 3. Edition , The revolution in Corporate 

Finance. A Bowes pertence ao grupo das empresas de computação e 

equipamentos de escritório da Fortune 500 . De 1994 a 1997 esteve em primeiro 

lugar no critério de retorno para os acionistas considerando o período dos últimos 

1 O anos, ganhando de empresas como a Compaq, a HP e a Xerox. O problema é 

que atingiu um valor tão elevado de EVA™ e MVA que não tem como conseguir 

melhorias substanciais nos mesmos, sendo mais provável até uma queda. As 

outras empresas também trabalham e altos retornos num segmento atraem novos 

competidores, diminuindo as margens ... 

7.2- É uma medida unicamente financeira 

Alguns defendem que ao dirigir todas as atenções para o EVATM, o 

administrador deixará de estar atento a temas tais como: satisfação dos clientes e 

empregados, inovação, etc. De acordo com Stern Stewart realizar estes aspectos 

de uma forma mais rápida e efetiva do que os concorrentes é o único meio 

consistente de melhorar o EVATM. Embora isto possa ser verdade, ao analisarmos 

a questão humana da motivação veremos que muitos autores de renome 

questionam esta lógica. 

Na figura abaixo temos uma estatística publicada pela Fortune sobre as 

empresas mais admiradas de seus setores de atuação, em termos de qualidade 
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de seus produtos e serviços, inovação, comprometimento com o desenvolvimento 

de seus recursos humanos, etc. e seu desempenho em termos de MVA. Das 10 

Mais em termos de MVA, 8 são as primeiras ou segundas empresas mais 

admiradas de seu setor. Das 1 O Menos, 7 estão abaixo do sétimo lugar no seu 

setor. Com esta constatação Stern & Stewart pretendem demonstrar que existe 

uma alta correlação entre MVA e atendimento de todos os "interessados". Esta 

conclusão é tecnicamente questionável. 

AS MAIS VALIOSAS SÃO TAMBÉM AS MAIS 
ADMIRADAS 

AS 10. MAIS (durante o ano de 1992) 

c p 1 Wall Mart Stores 1 A 
I o 2 Coca- Cola 1 s 
a r 
s 3 Philip Morris 6 + 
s d 4 General Elecric 2 
i e a 
f s 5 Merck 1 d 

e 6 Bristol -Myers Squibb 5 m 
c m 
a p 7 AT&T 11 r 
ç e 8 Johnson & Johnson 2 a 
ã n 9 Procter & Gamble 1 d 
o h a 

o 10 PepsiCo 2 s 

AS 1 O MENOS ( durante o ano de 1992) 

c p 991 United Tecnologias 7 A 
I o 992 Time Warner 2 s 
a r 

993 Champion lnternational 8 
s 
s 994 Occidental Petroleum 10 
1 d 995 McDonnel Doug\as 10 a 
f e d 

s 996 RJR Nabisco 5 m 
c e 997 Digital Equipment 7 
a m r 
ç p 998 Ford Motor a 
ã e 999 General Motors 9 d 
o n 

1000 IBM 9 
a 

h s 
o 

Fonte: Bankamérica - Journal Of Applied Corporate Finance 

Volume 7- Number 2- Summer1994 
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• 

7.3 -É complexo 

São necessários 164 ajustes no balanço e demonstrativos de resultados 

para ter o EVATM, mas a maioria das empresas só executa os 20 ou 25 que são 
I 

mais importantes para as características do seu negócio. 

A discussão com os defensores do sistema sugere que é possível fazer um 

conjunto de ajustes, específico para cada tipo de negócio, que permita utilizar o 

EVATM em toda a sua extensão para qualquer tipo de negócio e obter resultados 
I 

positivos. Talvez isso seja realizável, mas a grande dificuldade é encontrar o ponto 

de equilíbrio entre o ganho e o custo adicional para obter dados de balanço 

ajustados, para fornecer um EVA™ que tenha significado. 

7.4- É uma medida de curto prazo 
I 

É uma crítica corrente de que a aplicação do EVA™ tende a orientar o 

administrador para decisões com impacto a curto prazo, prejudicando as decisões 

que, embora agreguem mais valor a médio e longo prazos, tendem a diminuir o 

EVA™ a curto prazo. 
I 

Stern Stewart defendem seu modelo dizendo que a maioria dos ajustes 

necessários no balanço são justamente para eliminar esta distorção. É por isso 

que é preciso capitalizar pesquisa e desenvolvimento, treinamento, marketing e 

custos de reestruturação. Argumentam ter inclusive desenvolvido uma ferramenta 

para o casb de investimentos "estratégicos" com prazos de retorno muito longos, 
I 

mantendo esses valores fora da avaliação ou introduzindo-os gradativamente no 

balanço de forma a conciliá-los com o prazo do retorno do investimento. Com 

todos estes ajustes os administradores teriam todo o incentivo para tomar a 

decisão clreta, aquela que maximiza o valor do acionista a longo prazo. 
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Para ilustrar a afirmação vejamos como ficariam o Balanço Interno e o 

Demonstrativo de Resultados da mesma empresa apresentada no item 5.3 , 

ajustado para o EVA™. O raciocínio usado aqui é que os investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento deveriam ser ativados no balanço e amortizados pelo 

prazo de 5 anos. Dessa forma o valor residual de P&D a cada ano é contabilizado 

junto com os demais ativos e capitalizado, enquanto a amortização é lançada 

contra o resultado. Supõe-se que desta forma é possível 

fazer com que os administradores tenham seus números corrigidos contra as 

imperfeições dos princípios contábeis geralmente aceitos. Parece-me que se está 

eliminando uma distorção e introduzindo outra: será que é legítimo afirmar que 

BALANÇO AJUSTADO COM P&D 

Valores Efetivos 
Ano 1 Ano 2 Ano3 Ano4 Ano 5 

Ativo Permanente 400 400 400 400 400 

Ativo Circulante 340 388 457 456 580 

a)Estoques 135 165 178 181 226 

b)Conta de Clientes 205 223 278 275 354 

c)P&D 32 61 83 96 97 

(=)Ativo Total 772 849 939 951 1077 

(-) Passivo Circulante 33 37 42 47 52 

a) Antecip. Clientes 11 13 15 16 18 

b) Fornecedores 22 25 28 30 34 

(=) Capital Investido 739 
) 

811 897 905 1025 

Capital Médio Investido 370 775 854 901 965 

Custo de Capital ( 15 %) 55 116 128 135 145 
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determinada atividade de P&D terá potencial para gerar resultados ou fluxos 

positivos de caixa durante os próximos cinco ou seis anos? 

DEMONSTRATIVO AJUSTADO DE RESULTADOS 

Valores Efetivos 
Ano 1 Ano2 Ano3 Ano4 AnoS 

Vendas Líquidas 1000 1150 1311 1475 1637 

(-) CMV I 650 735 823 905 1004 

(=) Resultado Bruto 350 416 488 570 634 

(-) Custos de vendas 180 202 224 244 263 

(-) P&D 8 17 30 46 64 
i 

(-) Custos Administrativos 80 80 80 80 80 
... 

(-) Depreciações 40 44 48 53 59 

(=) EBIT 42 73 106 147 168 

(-) Taxa ajustada de IR 15 25 37 51 59 

(=) NOPAT I 27 47 69 96 109 

(-)Custo de Capital 55 116 128 135 145 

(=)EVA -28 -69 -59 -40 -36 

A t~bela seguinte dá uma idéia da diferença originada pelos ajustes 

efetuados. Podemos observar que há uma melhoria no deserilpE:lnho nos primeiros 

anos, amortecendo o impacto dos investimentos feitos em pesquisa e 

desenvolvimento. É necessário atentar que este alívio inicial é seguido de uma 

necessidade de retornos maiores depois, para remunerar o capital investido 

(majorado lpela ativação de P&D). Os critérios estabelecidos para amortizar este 

tipo de inv;estimento são críticos para a medição de desempenho. Investimentos 
' 

sem sucesso que sejam ativados, ou aqueles cuja vida útil seja menor do o prazo 
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inicialmente estabelecido, trarão uma imagem distorcida do desempenho em anos 

futuros, podendo conduzir a decisões empresariais incorretas. 

QJADRO COIVPARAT1VON>é:Ji> AJUSlES FNA 

Ano1 Ano2 Ano3 Ano4 AnoS 
Normal Aju- Normal Aju-o Normal Ajuslalo - Ajuslalo Normal Aju-o 

Allvo Tola! 74fl 788 857 855 951 9tiO 

capital Investido 707 751 814 869 928 

captai médio lniii!SIIdo 354 729 783 811 868 

CUsto de capital 53 109 117 If2 130 

NOPAT 7 29 54 87 g; 108 

EVA -47 -28 ~I -63 -35 .<1() -22 

No dia a dia das organizações é praticamente impossível determinar que 

tipo de retorno poderá existir em cada projeto de P&D. O que as corporações 

estão fazendo é destinar um %fixo (3- 5%?) do faturamento para este fim. Não 

tentam calcular EVATM. Também não é possível fazer nenhum tipo de análise 

financeira à priori. Se observarmos o exemplo da 3M veremos que ela destina 

uma parte considerável de seu plano de investimentos à chamada "pesquisa 

clandestina". Os pesquisadores podem usar cerca de 15% de suas verbas a 

projetos sem nome e sem identificação prévia. É desta forma que essa empresa 

consegue ser uma das campeãs em inovação e garantir um retorno excepcional 

para seus acionistas 

O mesmo tipo de raciocínio, adaptado, aplica-se à maioria dos ajustes 

sugeridos pelos consultores. 
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7.5 - É baseado em valores contábeis 

As pnnc1pais críticas, exercitadas pelos profissionais encarregados de 

fazerem ava,liações de empresas, aos valores encontrados na contabilidade são 

aplicáveis ao EVATM, já que ele se baseia neles. 

A principal delas é que o modelo do EVA™ utiliza os ativos pelo seu valor 

contábil, sen\ levar em consideração a data de sua aquisição, nível de desgaste, 

valor real de mercado, etc. 

Em suas anotações para aula DAMODARAN critica a base contábil do 

modelo em questão, defende o uso de valores de mercado e apresenta um 

exemplo ilustrativo: 

- Se um imóvel é adquirido pelo valor de $50.000 e o seu aluguel dá um 

retorno de $7.501,00 ao ano, se o CMPC for de 15% este seria um bom 

investimento, segundo os critérios do EVA™. 

-Se seu valor de mercado subir a $100.000, a sua venda seria uma decisão 

melhor do que mantê-lo com o retorno acima. O seu valor de liquidação seria 

maior do que o VPL dos fluxos de caixa futuros que ele poderia gerar. 

Stern Stewart defendem-se dizendo que, para ser teoricamente correto, 

seria necessário consultar o mercado regularmente sobre os valores dos ativos da 

empresa. Isto traria enormes dificuldades de valorização dos ativos não 

comercializáveis e imporia custos elevados para as empresas. 

Para eles é irrelevante qual a base que se está usando como parâmetro, já 
I 

que o que v~i importar é a variação do EVA™ de ano para ano. Como ponto a 

favor da manutenção dos valores contábeis contra os valores de mercado, 

argumentam· que se a base ano a ano fosse oscilante, ao sabor do mercado, seria 



impossível medir o desempenho do administrador. Em seu sistema esta avaliação 

estaria livre do componente especulativo existente nos valores de mercado. 

Consideram que só existem três formas de melhorar o EVA™: 

a) Aumentando o NOPAT sem necessidade de investimento de mais 

capital 

b) Investindo em atividades que trazem um retorno superior ao custo do 

capital necessário para realizá-las 

c) Eliminando atividades que trazem retornos inferiores ao custo de capital 

necessário para mantê-las 

Essas três formas nada têm a ver com a base de ativos existentes, na 

opinião de Stern Stewart. Veremos em seguida que o mecanismo usado por estes 

autores a respeito da depreciação, pode dar um retrato falso da situação do 

EVA™. por considerar os ativos líquidos de depreciação. 

Uma das formas mais usadas pelas empresas para gerar valor, que está 

contida nas premissas acima de forma não explícita, é a manutenção dos 

resultados atuais com uso menor de capital, obtido através de intensos programas 

de administração de suas posições de balanço. 

7.6- É afetado pela depreciação 

O fato de se subtrair a depreciação do demonstrativo de resultados e do 

balanço parece incorreto, já que a depreciação não representa desembolso de 

caixa e, portanto, não pode constituir um encargo econômico. Stern Stewart 

consideram correto manter a depreciação dos ativos, uma vez que o desgaste dos 

ativos durante os anos deve ser recuperado pelas entradas de caixa, de forma a 

permitir que os acionistas tenham de volta seu capital investido, antes de 



começarem a ter retornos excedentes sobre o mesmo. Em sua opinião se o ativo 

fosse obtido através de leasing, o mesmo seria pago ano após ano, através de 

uma taxa de remuneração da instituição financeira. Essa taxa de leasing trazida a 

valor presente pelo custo de capital deveria no mínimo igualar o valor atual do 

ativo em questão. Sob este aspecto o valor contabilizado como depreciação é .um 

equivalente econômico da taxa de leasing. 

Usando a mesma base de dados do cálculo do valor da empresa pelo DCF 

e pelo EVA™ , montamos o exemplo abaixo. A diferença em relação aos cálculos 

já apresentados, é que utilizamos a metodologia recomendada por Stern Stewart 

para a contabilização nas empresas. Considerei o valor dos investimentos 

subtraído da depreciação que é contabilizada contra o resultado do período. O que 

se constata é um quadro bem distinto do cálculo original do EVATM, pois aqui ele é 

analisado apenas pela fatia anual obtida, em comparação com o ano anterior. 

O fato de que a empresa investe sistematicamente menos do que a 

depreciação indica que a empresa deve estar destruindo sua base operacional. 

Embora mantenha um NOPAT em torno de $10,00-$13,00 durante o período 

apresentado (decrescente a partir do 5 ano), o seu EVA™ mostra uma tendência 

crescente, basicamente em função da redução artificial do custo de capital pela 

depreciação sobre os investimentos. 

7.7- A depreciação linear distorce os resultados 

Com a depreciação linear há retornos diferenciados durante a vida útil de 

um bem como pudemos ver pelo exemplo apresentado. Isto resulta do fato de 

comparar retornos estáveis lineares com uma base de capital declinante em 

função da depreciação acumulada sobre o ativo fixo. Este tipo de efeito 

matemático pode levar o administrador a adiar investimentos importantes porque 

trazem retornos ruins no início e a prolongar o uso de bens já depreciados, mas 

menos eficientes, pelo fato de gerar um retorno de curto prazo melhor. 
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A sugestão de Stern Stewart é usar um método de calculo semelhante à 

tabela price, com a depreciação sendo contabilizada de forma progressiva e 

crescente durante a vida útil do bem, possibilitando maiores retornos no início 

quando o valor residual é alto e menores no final, eliminando a distorção gerada 

pela depreciação linear. Evidentemente que este processo é complexo e 

dispendioso para ser feito pela empresa, uma vez que é um princípio não aceito 

pelas normas contábeis vigentes, gerando dupla contabilidade, além de ser 

impossível de calcular por qualquer analista de mercado sem informações 

privilegiadas. 
I 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 

Ano o I Ano 11 Ano 21 Ano 31 Ano 41 Ano si Ano 6 I Ano 71 Ano ãl Ano 9! Ano 

Ativos üquidos 100.0 100,0 99,()( 97,()( 94.0 90,0 ao.o 69,9 58,5 47,()( 35,0 

EB11DA 25.31 27,6! 30,()( 32.3 34,6 34.6 34.6 34,6 34,6: 34,6 

Oeprectação O,()( 10,()( 11,()( 12,()( 13,0 14,0 15,0 15.9 16,0 16,5< 17,()( 

EBIT 15,31 16.6 18,0< 19,3 20,6 19,6 19.1 18,6 18,1 17.6 

TaxaA.I.R 5.31 5,8 6,31 6.7 7,2 6.8 6.e 6,5 6,3 6,1 

' 
;0,()( 10,8! 11.71 12.5 12,4 NOPAT 13,4 12.7 12.1 11,7 11,4 

Custo de Capru , 10,0 9.9< 9,7 9,4( 9,()( 8,0 6.9 5,8 4.7 3,5 

8/A O,()( 0,9! 2,()( 3.1 4,4( 4.7 5,4 6.2 7,0 7,9 

i 
16, 

' 

14,0 ---12,0 __.::::;;= E -NOPAT v 10,0 
A - -
ems,o :::;::.--- -Custo de 

I -- -capttat 
R$ 
1 •• - --- -EVA 
o 
o 4,0 _...- -o 

2,0 ----0,0 

I 1 2 3 • 5 • 7 8 9 10 11 

TEr.FO EM ANOS 

' 

8\BUOTECA I(ARl A. OOEOECKER 
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7.8- Não explica bem o preço das ações 

Stern Stewart declaram que o EVA™ é voltado para a geração de riqueza 
' 

(wealth) e não para gerar valor total para os acionistas (total shareholder returns). 

Tomemos o exemplo de STEWART, em Facts & Fantasy, Journal of 

Applied cdrporate Finance, Volume 7, n. 2 do verão de 1994, p.81, onde se 

demonstram os diversos níveis de rentabilidade de um edifício a construir. A 

decisão diz respeito a quantos pisos devem ser construídos para maximizar o 

valor do ca~ital investido, considerando a maior Taxa Interna de Retorno (TI R) e o 

maior Valor Presente Líquido (VPL), que corresponde ao Valor Econômico 

Agregado. 

Pisos VPL= EVA TIR 

10 Positivo >CMPC 
20 sobe sobe 
30 sobe cai 
40 cai cai 

Podemos constatar que os dois critérios levam a um edifício com mais de 

20 pisos, porém diferem a partir do trigésimo. Enquanto a TIR demonstra uma 

queda percentual de rentabilidade a partir daí,.o VPL continua aumentando até ao 

quadragésimo. O fato é que a taxa de TIR só tem sentido quando comparada com 

o CMPC. Uma variação para baixo no seu percentual não é relevante, a não ser 

que ela se torne menor do o custo do capital. No caso em questão a decisão certa 

seria a de construir um edifício entre 30 e 40 pisos. 

SegJndo eles o objetivo de maximizar a TIR leva os administradores de 

uma unidade, que tenha retornos médios acima da taxa de custo de capital, a 
' evitar projetos que embora sejam vantajosos em relação ao mesmo, têm uma taxa 

de retorno ihferior à que eles estão conseguindo em suas operações correntes. Ao 

mesmo tempo unidades com desempenho ruim fazem investimentos que 
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destróem valor, mas que melhoram a sua TIR. Este tipo de enfoque liquida as 

estrelas e alimenta as unidades deficitárias. 

Ao induzir os administradores a corrigir esta forma de pensar, o sistema que 

discutimos nesta dissertação levaria a uma subida no preço das ações da 

empresa. Neste caso específico a explicação parece um desvio em relação à 

questão básica: existe ou não correlação direta entre as alterações de EVA™ e do 

valor das ações no mercado? Stern Stewart apresentam uma relação de mil 

empresas ( as suas 1000 Mais) e garantem que 50% do desenvolvimento do 

preço de suas ações é explicado por seu método. Por outro lado já apresentamos 

estudos de outras fontes que indicam resultados inversos, em que as empresas de 

maior EVA™ tiveram desempenhos acionários abaixo da média de mercado. É 

uma questão não resolvida. 

7.9 -Ignora o fluxo de caixa 

Se considerarmos a opinião de Susan Malley, responsável pela área de 

investimentos do Citicorp, como representativa da forma de pensar dos 

investidores institucionais, poderemos ter um ponto de vista interessante. 

Em seu depoimento na Mesa Redonda do EVA™, ela declara enxergar o 

sistema em questão como uma forma positiva de conscientizar o administrador 

sobre a necessidade de remunerar o capital do acionista adequadamente. Quando 

o analista de investimentos muda as suas expectativas de desempenho de uma 

empresa em função da sua introdução, na realidade ele está valorizando a 

mudança no processo decisório da empresa, através do qual se está colocando os 

interesses do acionistas como foco central. Entretanto; o que importa para os 

analistas é a estimativa do fluxo de caixa futuro, usando os lucros apenas como 

uma aproximação imperfeita do mesmo. 
' ' 

O problema é que a principal fonte de informação para estimativa de valor 

pelo mercado, que é o fluxo de caixa estimado para o futuro, não está presente no 
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modelo do EVA™, que se baseia em valores contábeis ocorridos no período, ainda 

que ajustados por dezenas de correções. Sendo assim, ele não parece ser uma 

boa base para os analistas, que são uma força primordial no estabelecimento dos 

preços de mercado. 

7.1 O - É um retrato do passado 

O EVA™ trazido por Stern Stewart apresenta o valor agregado a cada ano, 

numa perspectiva de análise de valores passados. Ele não leva em consideração 

quais eram as expectativas dos acionistas para o período atual e muito menos 

quanto ao desenvolvimento futuro. O que traz ganhos ou perdas de capital para os 

acionistas não são os resultados da empresa em si, mas sim os seus desvios em 

relação a essas expectativas. O gráfico abaixo dá uma imagem adequada desse 

princípio. Se o crescimento percentual esperado dos investidores em relação aos 

lucros estiver representado pela linha azul, o preço das ações já refletirá esse 

20 
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desenvolvimento. Para provocar ganhos de capital aos acionistas será necessário 

apresentar um crescimento superior a esse, como por exemplo o da linha 

vermelha. A linha verde será um exemplo de perda de capital para os acionistas. A 

chave sempre estará no confronto do desempenho contra as expectativas e o 

EVA™ não tem mecanismos para medir isto. 

7.11 -Ignora os ativos intangiveis 

O sistema contábil não consegue captar todos os fatores presentes na 

empresa e que são capazes de gerar receitas futuras, como já mencionamos no 

item 7.1. Isto é feito apenas para aqueles que são tangíveis (estoques, máquinas, 

terrenos, etc) ou que foram "tangibilizados" através de aquisição com valor certo e 

determinado (tal como patentes). Em função disso algumas questões tornam-se 

críticas quando se adota o EVA™: 

Como contabilizar a valor presente o potencial de receitas futuras de 

um grande cliente, que cria um vínculo com nossa empresa através de um 

desenvolvimento tecnológico conjunto e exclusivo? 

- Como contabilizar a reputação obtida por longos anos de excelentes 

serviços prestados após a venda, ou a propensão de compra gerada por uma 

campanha publicitária fantástica? 

- O. que fazemos com o potencial de receitas embutido numa equipe de 

colaboradores excepcionalmente qualificados e criativos? 

A explicação que vem sendo dada por alguns autores como EDVINSSON, 

Leif e MALONE, Michael S., em seu livro Capital Intelectual, é que o mercado se 

encarrega de fazer essa valorização por conta própria, quando atribui às 

empresas;um valor muito superior ao contábil, espelhado pela contabilidade. Na 



base dessa valorização estariam os ativos intangíveis, contrabalançados do lado 

do passivo pelo capital intelectual ( se estabelecermos que é necessário respeitar 

o secular sistema de partidas dobradas ). A conclusão seria que este capital 

intelectual corresponderia à totalidade da diferença entre o valor de mercado e o 

valor contábil. 

Em função do que comentei no item 1.4 desta dissertação, podemos 

também inferir que, com todas as mudanças em andamento, o fato de que o 

sistema tradicional de contabilidade vem deixando de espelhar adequadamente o 

potencial econômico das empresas vai-se revelando cada vez mais claro. 

Poderíamos argumentar que recente crise de bolsas em todo o mundo 

parece indicar que as cotações das ações contêm alguns fatores que vão além da 

absoluta racionalidade do investidor e de sua "capacidade " de estimar o conteúdo 

intangível da empresas. Entretanto, existe o fato inquestionável de que aquelas 

que devem o seu sucesso à base de "conhecimento" de que dispõem, estão 

sendo apontadas como os grandes exemplos de empresas para o futuro e suas 

ações estão sendo cotadas muitas vezes acima do seu valor equivalente em 

investimentos tangíveis,. Enquanto isso a maioria das empresas industriais, com 

base forte em ativos tangíveis, têm seu valor de mercado abaixo do valor destes. 

As flutuações que estão ocorrendo são sistêmicas e atingem o mercado em geral, 

mas os indicadores não sistêmicos, individuais, mantêm verdadeiro o fato em 

questão. 

Os ativos intangíveis, que são o valor oculto dessas empresas vêm sendo 

abordados por diversos autores e empresas, como a principal fonte de geração de 

riqueza na atualidade. Uma das versões mais aceitas sobre a constituição do 

capital intelectual, abordada no livro de EDVINSSON e MALONE, P.47, divide-o 

em: 
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a) O Capital Humano que corresponde ao conhecimento, à experiência e à 

habilidade de cada uma das pessoas que trabalha para a organização. 

Esse capital pode ser incrementado pela forma como o trabalho está 

organizado, como é avaliado o desempenho e interação de grupos, 

como se processa a transferência do conhecimento, como se cria 

ambiente propício à criatividade e inovação, etc., de forma a fazer com 

que o total seja muito maior do que a soma das capacidades individuais. 

b) O capital estrutural é constituído por toda a infra-estrutura invisível da 

empresa que dá suporte ao capital humano, tal como a qualidade, o 

conteúdo dos bancos de dados, o grau de conexão em rede, a exatidão 

e qualidade da documentação existente, etc. 

O entendimento claro do que constitui o capital intelectual é essencial para 

que possamos perceber a importância de gerenciá-lo adequadamente, porém 

deixaremos de explorar exaustivamente a sua composição por entender que isso 

não contribuiria de forma decisiva para o resultado deste trabalho. Importante é 

apenas notar as dificuldades que existem para espelhar esta questão através do 

EVA™. 

7.12- Não é adequado para empresas cíclicas 

As empresas cíclicas caracterizam uma dificuldade especial de aplicação 

de qualquer uma das técnicas de valorização de empresas e de análise financeira. 

Elas reagem desproporcionalmente às crises e aos períodos de crescimento, 

tornando-se extremamente voláteis e difíceis de prever. 

Se tomarmos o exemplo das empresas de celulose observaremos que 

experimentam períodos de prosperidade alternados com outros de dificuldades 

financeiras. O grande desafio do administrador destas empresas é conseguir 

antecipar-$e à tendência. Ninguém sabe se o crescimento chegou ao fim ou se a 



recessão atingiu o fundo do poço, mas a decisão de investimentos é crítica. Se a 

empresa decidir investir quando todos acreditam que não haverá crescimento e 

ele vier com força, ela terá capacidade disponível para atender a demanda 

adicional e terá retornos excepcionais. Se errar a previsão amargará prejuízos 

enormes pelo excesso de capacidade. Se deixar de investir e o crescimento vier 

terá perdido uma chance preciosa de gerar ótimos retornos ... 

O problema é que não é possível determinar o que virá. .. o administrador 

depende exclusivamente de sua experiência e sorte. De qualquer forma sua 

empresa experimentará períodos de folga e aperto. Tal como todos os outros 

instrumentos da análise financeira, o EVA™ não está apto a tratar deste tipo de 

empresa com razoável grau de confiabilidade. O seu desenvolvimento ano a ano 

não tem sentido como instrumento de avaliação de desempenho. 
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CAPÍTULO V -O sistema de remuneração 

8 - A base do sistema de remuneração variável 

O sistema de remuneração variável dos administradores assalariados é a 

âncora do sistema de gestão financeira do EVA™. O objetivo final é fazer com que 

eles atuem como se fossem proprietários, agindo com o sentido de urgência 

necessário às operações, mas com uma visão de longo prazo muito apurada. 

Na era digital, em que a velocidade das mudanças é maior do que nunca e 

cada vez mais imprevisível, é indispensável que eles se identifiquem 

completamente com o sucesso ou fracasso da empresa, Eles precisam ter maior 

autonomia para se antecipar e reagir às mudanças do meio ambiente. O único elo 

permanente é a necessidade de que suas ações sejam orientadas para maximizar 

o retorno para os acionistas. Entretanto se é normal que a alta direção destine 

uma parcela razoável de sua riqueza à compra de ações da empresa, o mesmo 

não aconteCe com os gerentes divisionais e de unidades de negócios. E são estes 

que tomam a maior parte das decisões sobre alocação de recursos em 

organizações descentralizadas. Não há neste caso o sentido de propriedade 

movendo o indivíduo para gerar valor para o acionista. 

Isto, significa que um sistema de incentivos baseado no EVA™ deve ser 

cuidadosamente desenhado para obter esta identificação entre administrador e 

acionista, nos seus diversos níveis hierárquicos. De acordo com Stern Stewart ele 

deveria ser constituído de dois mecanismos básicos: 

a) Uma parte em dinheiro, baseada no desenvolvimento anual do EVA™, 
I 
construído para simular a propriedade sobre o capital 
I 
I 
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b) urna parte em opções alavancadas de compra de ações, para tornar a 

propriedade real. 

8.1- O vínculo com o EVA™ anual 

O mecanismo da parcela do bônus vinculada ao EVATM faz com que o 

importante seja a melhoria do mesmo e não o nível em que se encontra. A 

finalidade é conseguir atrair bons profissionais também para áreas deficitárias, 

necessitando de talento para realizar sua "virada de mesa". Por outro lado cria 

uma pressão de melhoria de resultados mesmo para as áreas que já apresentam 

bom desempenho. Segundo Stern Stewart:, na medida em que o administrador 

tiver sucesso em melhorar o EVA™ de sua empresa e conseguir altos bônus, os 

mesmos são auto-financiados pela elevação de valor para os acionistas, que 

tende a acompanhar as elevações no EVA™". 

8.2 -O estabelecimento das metas 

Uma das fórmulas sugeridas pelos referidos consultores para o 

estabelecimento de metas de EVA™ é a seguinte: 

Meta para' o ano 2 = meta para ano 1 +X% de (efetivo ano 1- meta ano 1) 

Estel sistema tem a finalidade de incentivar os administradores que tiveram 

um bom d~sempenho a continuar trabalhando para obter melhores resultados no 

futuro, se 6 % atribuído a X for maior do que zero. Ao mesmo tempo contém um 

mecanismq adaptativo que permite estabelecer um novo nível de EVATM meta 

para o próximo ano, que possa ser atingido, caso o deste ano não o seja. O 

raciocínio por trás da fórmula tenta simular a realidade do acionista: se o valor da 

ação cai, adquire uma nova base de valor e normalmente volta a crescer a partir 

dessa base. O administrador perde o bônus num determinado ano, mas se 



consegue retomar a melhoria no ano seguinte, volta a ter possibilidades de 

ganhar. 

O %'de X é usado para diferenciar áreas cujos desempenho estão abaixo 

do desejado daquelas que já são os melhores em seus setores de atuação e 

trazem parcelas cónsideráveis de EVATM para seus acionistas. O que se questiona 

é se essa melhoria pode ser esperada eternamente, sabendo que os modelos de 

avaliação de empresas consideram ciclos limitados de crescimento e a 

estabilidade de retornos ( mais ou menos o CMPC ) a partir de um determinado 

momento. 

Os autores apresentam outras fórmulas, mas um dos mecanismos que vem 

sendo test~do pelas grandes corporações é mais simples, embora sujeito a 

críticas das mais diversas ordens: 

a) Unidades que vêm gerando EVA™ negativo recebem um prazo para 

reverter a situação. Se o CMPC atual é de 1 O% e o retorno sobre o 

capital empregado da unidade é de 5%, ela recebe a meta de 2 anos 

cobrir seu custo de capital. Assim seu objetivo será de atingir 7,5% no 

primeiro ano e 1 O% no segundo. A partir daí entra noutro sistema de 

estabelecimento, que descrevo abaixo. 

I 
I 

b) Unidades que geram EVATM positivo precisam apresentar uma melhoria 

de 0,3 a 0,7% no valor de EVATM anual. Este percentual sobre é 

calculado sobre o total do capital investido na unidade. 

Mesmo considerando a maior simplicidade do. modelo, a maioria das 

empresas que usam o EVATM como base para a gestão dos seus negócios ainda 

não implantou a remuneração variável com base nele. É importante notar que 

estes modelos estão em linha com a filosofia de que todos os projetos que 



agregam valor devem ser perseguidos pelos administradores, pois só assim é 

possível pensar em melhoria contínua do EVA™ por tempo indeterminado, 

A contradição nasce nas empresas que adotam o EVA™, mas estabelecem 

retornos percentuais sobre o capital investido e colocam a meta de atingir o 

"benchmark" nesse indicador. Afinal ou se buscam todos os projetos que agregam 

valor ( empurrando o retorno para cerca do CMPC) ou todos os projetos com 

retorno maior que o atual ( afastando o retorno do CMPC, mas restringindo muito 

a quantidade de projetos que cumprem essa premissa, além de criar uma fronteira 

mais limitada de crescimento ). 

8.3- A ausência de limites na remuneração 

Tal como acontece com a verdadeira propriedade não há limites para os 

bônus ( nem para cima, pem para baixo), dependendo exclusivamente do 

desempenho do administrador. 

Multiplicador 
do bônus 

BÔNUS SEM LIMITES 

2,0 ----------------·--------------··--·-·--

1,0 

0,6 

100 160 200 250 

.0,6 

Meta de EVA 
em R$ milhão 

Neste ponto é de se observar que muitas empresas adotam sistemas 

mistos: o EVA™ com limites de bônus anuais que se pode obter. Parece-me que 

se destrói uma parte considerável parte do que o uso do sistema tem de bom, no 



sentido de transformar o administrador em empresário. Parece bom para a 

empresa, porque não paga demais, mesmo quando ganha muito. Parece bom 

para o administrador, pois só arrisca o bônus do ano e nada mais. Só que isso era 

tudo o que se queria destruir nos sistemas anteriores ao EVA™ (com exceção da 

participação acionária). 

8.4- O banco de bônus 

Na opinião de seus autores, o problema que o EVATM pode gerar, que é o 

de maximizar os valores a curto prazo às custas do longo, pode ser resolvido por 

algum mecanismo de diferimento no pagamento, fazendo com que o administrador 

sofra as conseqüências de seus eventuais atos menos ligados aos interesses dos 

acionistas. A sugestão de Stern Stewart é a montagem de um banco de bônus, 

que funciona da seguinte forma: 

a) Usa-se.o bônus meta para estabelecer a base da remuneração variável, 

conforme descrito antes. 

b) Cria-se um "depósito" na conta do bônus correspondente a duas vezes 

esse bônus meta. Este valor pode ser meramente estatístico, pode ser 

um depósito real feito pelo manager a título de risco próprio ou pode ser 

um valor emprestado pela empresa para amortização em prestações 

iguais por um prazo de, por exemplo, 5 anos. Esta última forma é a mais 

usada. 

c) Ao final do primeiro ano soma-se o bônus efetivamente obtido com o 

saldo inicial do banco. Aplica-se então um percentual fixo, por exemplo 

de 33,33%, sobre esta soma obtendo-se o valor a pagar no ano. 

d) Esta operação repete-se a cada ano, de forma que desempenhos 

excepcionais não estáveis não são remunerados na sua totalidade, nem 



desempenhos negativos não repetitivos são penalizados 

completamente. Com este mecanismo pretende-se que o administrador 

rejeite ações de curto prazo com efeitos negativos no valor para o 

acionista a longo prazo e tenha incentivo para tomar decisões que o 

aumentem, embora tragam reflexos negativos no EVA™ a curto prazo. 

e) Caso se use o mecanismo do empréstimo, é importante estabelecer um 

mecanismo claro de amortização (5 anos?) a partir do qual o 

abministrador estará colocando em risco todo o saldo de seu banco de 
' 

bônus, então já de sua inteira propriedade. 

COMO FUNCIONA UM SISTEMA DE BANCO DE BÔNUS 

Ano1 Ano2 Ano3 Ano4 Ano5 Ano& Ano7 

Bônus calculado 60 90 40 80 o -30 90 

(+) Balanço inicial no banco 120 120 140 120 133 89 39 

(=)Saldo disponível no banco 180. 210 180 200 133 59 129 

(x) Percentagem a pagar 33,33% 33,33%. 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 

(=)Pagamento do banco 60 70 60 õ7 44 20 43 

Saldo final nó banco 120 140 120 133 89 39 86 

' 

Saldo do emPréstimo 96 n 48 24 o 

Pagamento do banco 60. 70 60 õ7 44 20 43 

(-) Amotização do empréstimo 24 24 24 24 24 

Bônus líquido 36 46 36 43 20 20 43 
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8.5 - As opções alavancadas de compra de ações 

A distribuição de opções de compra de ações para o administrador 

recomendada por Stern Stewart tem um formato diferente da que é praticada pela 

maioria das empresas. Para eles essas ações devem ser compradas e não 

apenas garantidas ao final de um certo período. 

Vejamos como funciona o seu sistema, para uma ação com um preço de 

mercado em $10,00: 

- Estabelece-se um preço da opção inicialmente 10% abaixo do preço de 

mercado, ou seja, a $9,00. 

- O administrador compra esta opção pelo valor do desconto, ou seja, por 

$1,00. Esta é a sua parcela inicial em risco. 

- O preço da opção sobe anualmente pelo CMPC, corrigido por um 

desconto pelo risco não diversificável ou eventual perda de liquidez ( baixando o 

CMPC de 13% para 10%, como exemplo). 

- Ao fim de 5 anos, se usarmos um cálculo linear, o preço da opção estará 

em $13,50. 

-Como ele paga hoje.$.1,00 para poder exercer uma opção de compra por 

$13,50 após 5 anos, ele só ganhará se o desempenho da ação superar o CMPC 

no período. Ele só leva vantagem se o acionista estiver ganhando também. 

O esquema parece atraente mas sofre de todas as mesmas deficiências 

apontadas pelos especialistas ao método do cálculo do custo de capital. Não é 

objetivo desta dissertação, mas as perguntas são as mesmas: 
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- O que é taxa livre de risco? 

- Que prêmio de risco utilizar? 

- Que índice de mercado utilizar para determinar o Beta, etc.? 

No caso específico temos ainda a dificuldade de determinar o desconto 

sobre o CMPC para eliminar o risco não diversificável e o de liquidez. A idéia pode 

ser um avanço mas não garante para o administrador ( nem para o acionista) uma 

situação justa e equilibrada de risco x retorno. O paralelo com a situação dos 

"leveraged buyouts" da década de 80, já relatados, é inevitável. A história mostra 

inúmeros exemplos de sucesso e de fracasso vindos dessa época, que não nos 

autorizam a afirmar que é um sistema definitivamente vencedor. 

9 - Problemas com a aplicação prática do sistema de remuneração 

9.1 - Cálculo individual de projetos 

Algumas empresas adaptaram o modelo que usavam anteriormente para 

calcular a Taxa Interna de Retorno, para poderem seguir a metodologia 

recomendada por Stern Stewart. No caso que apresentamos abaixo 

consideramos a implantação de uma linha de montagem de um novo produto, cuja 

vida útil é estimada em oito anos. Neste caso, por uma questão didática, estamos 

considerando que o projeto não deixa valor residual na empresa ao final do oitavo 

período, O saldo de ativos estaria sendo vendido pelo custo contábil . 

Pelo cálculo apresentado o NPV do EVA™ gerado durante a vida útil do 

produto é positivo, o que indica que o projeto agrega valor para os acionistas e 

deve ser feito. 
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EXEMPLO DE CÁLCULO DE UM PROJETO COM BASE NO EVA 

Valores em R$ 1.000,00 Total Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 

lll'JeSIImento Necessário ZBD 
Valor Presente 

Des. Resultado 

Faturamento 
CUstos Totais 
Depreciação 

EBIT 

NOPAT 

capltallll'JeSIIdo 

AllvoFixo 
Cap. Circulante 
Sorra 

CUstos de Capital 
15% 

Valor Econôrrico Agregado 

Valor Presente do EVA 246 

1enl 
10EBJ 
275!1) 

9.2 - A questão do desempenho ano a ano 

2715 

Como o desempenho é medido ano a ano, é evidente que há uma pressão 

relativamente grande pela obtenção de resultados nos dois ou três primeiros anos 

de vida do projeto. Se o desenho do sistema a remuneração for pela melhoria 

apresentada, o administrador poderá receber seu bônus, mas o prejuízo 

econômico corrente não o deixará em paz. A tendência é que faça tudo o que 

estiver ao seu alcance para diminuir as perdas e com isto estará tendendo a 

melhorar a perspectiva geral de retornos para o acionista. 



' 

Por outro lado, quando o projeto começar a gerar EVA™ crescentes 

positivos, esta pressão diminuirá e poderá haver uma tendência do administrador 

reduzir preços para atingir metas de vendas ou de participação de mercado. O 

EVA™ poderá continuar positivo no ano, mas o projeto terá sido convertido em 

deficitário. Em vez de agregar valor ao ácionista conforme planejado estará 

reduzindo sua riqueza e diminuindo o valor da empresa. 

Vamos supor que ele pratique desconto de 1% ao ano a partir do ano 4. 

Como podemos constatar estará apresentando uma evolução positiva do seu 

EVA™ a cada ano, só que o projeto terá se tomado negativo sob o ponto de vista 

do acionista. Se não existirem mecanismos de controle e acompanhamento 

projeto a projeto, o EVA™ do administrador estará em ordem, mas o do acionista 

não ... 

O exemplo correspondP.nte está na página seguinte. 

9.3 -A realização de novos projetos 

Se ao final de 1 ano o projeto estiver correndo como planejado e o mercado 

estiver em franca expansão, revelando viabilidade econômica de outro projeto 

teremos um problema com a avaliação de desempenho do administrador e com o 

sistema de remuneração variáveL 
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Valores em R$ 1.000,00 

Investimento Necessário 
Valor Presente 

Des. Resultado 

Faturamento 
Custos Totais 
Depreciação 

EBIT 

NOPAT 

Capital Investido 

Ativo Fixo 
Cap. Circulante 
Soma 

Custos de Capital 
16% 

Valor Econômico Agregado 

Valor Presente do êi/A 

EXEMPLO DE CÁLCULO DE UM PROJETO COM BASE NO EVA 
( com alteração da política de preços) 

Total Ano1 Ano2 Ano3 Ano4 AnoS Ano6 Ano7 

23500 19000 4500 

304200 4600 18000 44000 45540 46530 47520 48510 
234900 7000 16000 33000 34000 35000 36000 36600 
18350 190< 2350 2350 2350 2350 2350 2350 

50950 -4300 ·350 8650 9190 9180 9170 9560 

33118 ·2795 -228 5623 5974 5967 5961 6214 

17100 19250 16900 14550 12200 9850 7500 
683 3000 10680 11160 11520 11880 12240 

17783 22250 27580 25710 23no 21730 19740 

26409 2667 3338 4137 3857 3558 3260 2961 

·5462 ·3565 1486 2117 2409 2701 3253 

438 

AnoS 

49500 
37300 

2350 

9850 

6403 

5150 
12400 
17550 

2633 

3770 

Sob o ponto de vista de curto prazo do administrador, não existem 

incentivos para iniciar o novo projeto, embora ele seja economicamente vantajoso 

para a empresa. A figura seguinte mostra como está a curva de desenvolvimento 

futuro do EVA™ neste ponto do tempo. Como podemos constatar a perspectiva é 

de melhoria contínua, ano a ano, de forma que o administrador terá garantido seu 

bônus anual, dentro das sugestões apresentadas por Stem Stewart. 
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Grafico de Desempenho 
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Se o administrador agir no mais legítimo interesse da empresa e iniciar o 

novo projeto, a curva de desempenho mudará completamente. Com este novo 

desenvolvimento ele perderá a possibilidade de ganhar seu bônus no ano 2. Essa 

perspectiva pode levá-lo a atrasar um ano a implementação do projeto, levando 

vantagem pessoal, com perdas para a empresa. 

O problema é que existe a necessidade contínua de iniciar novos projetos 

que possam substituir os mais antigos na geração de caixa para a empresa. 

Conforme verificamos no "grande retrato" de DAMODARAN, um dos principais 

fatores para geração de expectativas positivas pelos investidores é a crença de 

que a empresa tenha capacidade de continuar encontrando projetos atraentes 

para aplicar seu dinheiro. 
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Grafico de Desempenho 
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Se o desenho do sistema de remuneração não for cuidadosamente 

montado e as circunstâncias específicas não forem analisadas para estabelecer 

seus critérios, poderemos estar obtendo os resultados opostos aos esperados. 

9-4 - A mudança do perfil de risco 

Tomemos o exemplo de uma divisão vendedora de grandes obras em 

regime de "chave na mão" ( barragens, usinas hidroelétricas, parques temáticos, 

etc.). Essa divisão tem por tradição exigir pagamentos progressivos por parte de 

seus clientes, de forma a que nenhum evento de desembolso importante seja feito 

sem uma cobertura financeira adequada. Se um cliente entra em dificuldades e 

atrasa um pagamento, esta divisão diminui o ritmo ou suspende os seus trabalhos. 

Isto significa que ela consegue eliminar o risco financeiro de sua atividade e 

permanece apenas com o risco técnico. Com este perfil reconhecido pelo 
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mercado, o prêmio de risco embutido no custo de obtenção de empréstimos e de 

novo capital é muito baixo. Digamos que o seu CMPC é de 12% a.a. 

Para um determinado contrato, ante um cliente com CMPC de 17% a.a. o 

administrador decide aceitar uma condição de 100% do preço contra entrega da 

obra. O CMPC mais alto do cliente permite-lhe obter um resultado mais alto que o 

normal e um EVA™ melhor apesar da imobilização adicional de capital. 

Suponhamos que com isto ele pode garantir o seu bônus anual. 

Aparentemente esta operação está em ordem pois traz um EVA™ 

adequado. O problema é que a percepção de risco que o mercado tem da 

empresa pode mudar com este tipo de operação e seu custo de capital pode ser 

muito elevado em função disto. Se isto acontecer a ação do administrador terá 

sido prejudicial ao acionista, que verá o preço de suas ações despencar no 

mercado. 

Qualquer operação que beneficie o retomo a curto prazo mas altere 

fundamentalmente o perfil de risco da empresa pode constituir um risco para os 

acionistas, mas não se refletirá no bônus do administrador naquele ano. Ele só 

sentirá os efeitos de sua ação se permanecer na empresa, mas mesmo assim 

será difícil atribuir-lhe claramente a responsabilidade pelas novas expectativas do 

mercado. 

9.5 - Preços de transferência e prazos de pagamento 

A medição de desempenho de filiais de empresas multinacionais no exterior 

sofre um efeito especial: o dos preços de transferência. Para que a ação do 

administrador local possa ser depurada de efeitos externos é preciso garantir que 

eventuais descontos ou aumentos dos preços de compra na matriz sigam 

estritamente os movimentos dos preços do mercado interno, numa automaticidade 
I 

difícil de réaiizar. 
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É preciso entender que sua ação e base para avaliação de desempenho só 

pode ser o valor agregado local ( preço de venda menos o custo de importação ). 

Este é um mecanismo difícil de obter no modelo em questão. 

Por outro lado os obrigações de pagamento das importações, por fazerem 

parte do passivo circulante, integram o Capital Investido para cálculo do EVA™. A 

variação de prazo de 90 para 180 dias, ou vice-versa, altera fundamentalmente a 

base para o mesmo. 

É importante notar que muitas vezes os administradores locais estão 

sujeitos a variações negativas ou positivas dos dois fatores. Fazer seus bônus 

dependerem de fatores que eles não podem influenciar e que não alteram o 

resultado global da empresa pode ser incorreto, quer eles ganhem ou percam, já 

que para os acionistas nada mudou. 

70 



CAPÍTULO VI - O EFEITO SOBRE OS SERES HUMANOS 

10- A singularidade dos indivíduos na organização 

O objetivo deste capítulo é testar as premissas "motivacionais" do modelo 

de recompensas pelo EVA™, confrontando-os com o resultado das pesquisas 

organizacionais e comportamentais realizadas por alguns dos mais importantes 

teóricos da atualidade sobre motivação e liderança. 

Os seus adeptos partem do princípio correto de que só uma organização 

com desempenho superior, consistente e duradouro apresentará retornos 

excepcionais para o acionista. Se apresentarmos de forma intencionalmente 

simplista, al) premissas usadas para defendê-lo, com a finalidade de dar o 

contorno deste trabalho, teremos que eles: 

a) Reconhecem que o administrador profissional, por não ser o proprietário 

da empresa , agirá de acordo com os seus próprios interesses e não 

como se fosse um acionista (conflito agente x principal) 

b) Entendem que a forma.de cálculo inerente ao EVA™ o transforma num 

espelho adequado do desempenho da empresa para o acionista 

c) Pressupõem que ao vincular a remuneração variável do administrador 

ao desenvolvimento deste indicador é possível motivar este a agir como 

se fosse um acionista 

d} Defendem que um administrador assim motivado conduzirá a 

organização ao desempenho superior e ganhará participação de 

mercado 
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e) Argumentam que a organização assim conduzida crescerá e garantirá 

empregos, o que julgam condição suficiente para motivar os 
' 

trabalhadores a darem o melhor de si (COPELAND, em seu livro 

"Valuation", dedica uma parte do primeiro capítulo à tese de que 

desempenho acionário excepcional garante empregos, sem conseguir 

demonstrá-lo de forma definitiva). 

Neste mundo maravilhoso temos um acionista feliz com o rendimento de 

suas ações, um administrador feliz porque ganhou um gordo bônus e os 

empregados felizes e gratos por conseguirem manter seus empregos. 

10.1- A motivação do administrador 

Em primeira instância questionaremos o oferecimento de recompensas e 

mostrarem0s distorções adicionais decorrentes da escolha específica do EVA™ 

como critério para sua atribuição. 

1 0.1.1 - A questão das recompensas 

O uso da remuneração variável como instrumento de motivação é baseado 

nas teorias behavioristas de Pavlov, Thorndike e Skinner. Ao serem 

recompensados por comportamentos gerenciais que melhoram os retornos para 

os acionistas ( reforço positivo ) tendem a aumentar a freqüência destes 

comportamentos, gerando uma espiral positiva. Inversamente ao serem punidos 

pelo não recebimento de bônus ou pela demissão, os administradores tendem a 

diminuir a freqüência dos comportamentos que não são benéficos ao acionista. 

A pJimeira grande crítica que ~urge a este modelo de reforço positivo é que, 

sendo ele !contingente, ao sumir leva consigo a ação desejada. O que se observa 
' 

é que o reforço condiciona, levando à obtenção de determinados comportamentos, 

mas não motiva, já que estes não se integram à ação permanente do indivíduo, 



nem à sua forma natural de agir. Sob este ponto de vista os comportamentos 

tendentes a gerar valor para o acionista cessam no momento em que deixa de se 

dar uma recompensa. Como o valor da ação é determinado pela perspectiva de 

retornos a longo prazo, este tipo de recompensa jamais poderá ser retirado. 

Há também o questionamento inerente à definição de motivação. ARCHER, 

Earnest, em "O mito da motivação", p.25, declara: "a motivação nasce somente 

das necessidades humanas e não daquelas coisas que satisfazem estas 

necessidades" . Segundo ele a motivação é uma inclinação para a ação que tem 

origem numa necessidade e, portanto, uma pessoa não pode motivar outra 

pessoa. Quanto mais baixo for o nível de satisfação associado a uma 

necessidade, maior é o nível de energia potencial e mais motivada ela estará 

Sendo o dinheiro um meio pelo qual se podem obter as coisas que satisfazem as 

necessidades, ele não constitui em si uma necessidade. 

Na mesma obra, p.28, ele cita Freud, Maslow e McGregor, atribuindo-lhes 

os seguintes princípios: 

a) a motivação é a conseqüência de necessidades não satisfeitas 

b) somente as necessidades são os motivadores do comportamento 

c) ds necessidades são intrínsecas ao indivíduo 

d) a administração não pode colocar motivação nos indivíduos 

e) a administração não pode colocar necessidades nos indivíduos 

f) 1s administradores não podem motivar 
I 
I 
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g) os administrador só podem satisfazer ou contra-satisfazer as 

necessidades humanas 

ARCHER conclui ainda que uma vez satisfeita uma necessidade, cessa a 

motivação. O intelecto, cujo objetivo é encontrar satisfação para as necessidades 

do indivíduo, estará relacionando aquela que apresenta menor nível de satisfação 

e buscando formas de atendê-la. 

Este fato pode ser verificado pelo próprio sistema de bônus. Ao atingirem 

suas metas os administradores passam a atender suas necessidades materiais 

com o dinheiro conseguido e elevam suas expectativas quanto ao que precisam 

para viver. A partir de algum ponto, talvez anterior ao máximo possível, o 

administrador poderá estar se voltando para outras necessidades que estejam em 

um nível mais alto de energia. 

Provavelmente o administrador retomará comportamentos que não estão 

alinhados com o interesse dos acionistas e pode passar a usar recursos da 

empresa em benefício próprio, tais como o uso de jatinhos, eventos para 

promoção pessoal, nepotismo, etc. Há de novo perdas para o acionista. .. 

Neste novo estágio para conseguir "motivá-los" a ter comportamentos 

excepcionais é necessário elevar o nível de bônus, o que em muitos casos atinge 

a casa de muitos milhões de dólares anuais. E o administrador toma qualquer 

decisão para receber sua recompensa. Afinal competitividade é tudo e até cria 

empregos! Como sugere KOHN, Alfie, em "Punidos pelas recompensas", p.33: os 

trabalhadores devem ter feito algo muito errado para estarem perdendo seu 

emprego. 'Nada mais justo que aquele que toma as devidas providências para 
I 

' 

corrigir esta situação seja regiamente recompensado. 



Por outro lado o não atingimento de metas e a conseqüente redução ou 

eliminação das recompensas tem um efeito extremamente punitivo. Quanto mais 

esperada é a recompensa, maior é a frustração por não recebê-la. 

No livro mencionado acima, KOHN afirma:" um sistema de recompensas 

não substitui o gerenciamento cuidadoso, exatamente como uma abordagem 

behaviorista não substitui a busca da raiz dos problemas" no momento em que 

critica o uso de sistemas de recompensas, por eles ignorarem as razões por trás 

dos indicadores. Se usarmos um exemplo racional ligado ao tema desta 

dissertação, teremos o seguinte quadro. 

Um investidor aplica numa determinada ação, cujo valor para ele resulta 

do cálculo de custo de oportunidade. Neste estão basicamente 

embutidos 3 fatores: a taxa livre de risco (se ele aplicasse em bônus do 

governo p. ex.). a taxa inerente ao tipo de aplicação ( que já pressupõe 

um rendimento adicional por se expor ao risco específico) e um fator 

para defesa contra o risco sistemático ( aquele advindo de questões fora 

de controle do mercado, tal como efeitos recessivos). Na realidade o 

investidor está consciente que, para ganhar mais, tem que se arriscar a 

ter perdas. Isto define que a premissa de seu modelo matemático de 

remuneração aceita a existência de fatores fora do controle do 

administrador! 

O administrador. ao ter o seu bônus vinculado ao indicador de EVA™, 

pode não receber nada, mesmo que tenha dirigido a empresa a 

atravessar a crise com um desempenho melhor do que outras 

organizações semelhantes. Simplesmente o indicador não espelha a 
f 

qualidade real de seu trabalho, porque ignora as razões por trás do 

indicador. O risco sistemático embutido na remuneração do acionista 

~ão é aparente no indicador escolhido. Isto pode levar o administrador a 
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uina situação de frustração e a ações inadequadas sob o ponto de vista 

da empresa. 

Neste momento temos a sensação clara de que a cenoura sempre está 

acompanhada da vara e que, por trás de uma recompensa, está uma punição. A 

punição pode vir de forma inadequada e injusta, tal como a recompensa. 

1 0.1.2 - A questão dos relacionamentos 

I 

As pesquisas mostram que recompensas rompem relacionamentos sejam 

eles entre as pessoas de uma organização, seja das pessoas com a organização. 

Como estamos questionando o efeito no relacionamento administrador x empresa 

vamos nos restringir a este aspecto. 

De fato o estabelecimento de recompensas muda a atitude do indivíduo 

perante seu trabalho e a empresa. Passa a tentar colocar metas de desempenho 

abaixo das que acredita poder realizar, para poder ter tranqüilidade quanto ao 

recebimento do bônus. A introdução histórica do início desta dissertação evidencia 

esse fato. O indicador e não a melhoria real da empresa passam a ser o objetivo 

de suas ações. Dará prioridade· a ações que melhorem o indicador ainda que 

esteja consciente de que irá prejudicar a empresa. Se puder falsificará o indicador 

para poder mostrar que teve bom desempenho, usando para isso todos os 

artifícios ao seu alcance. Isto destrói seu relacionamento com a empresa e elimina 

a motivação intrínseca originada pelo prazer de um trabalho bem feito. 

De acordo com DECI e FLASTE , em seu livro "Porque Fazemos o Que 

Fazemos", p.54, "o controle extrínseco freqüentemente faz com as pessoas 

focalizem jsomente os resultados, e isso as leva a caminhos mais curtos que 

podem s~r antiéticos, ou simplesmente lamentáveis e fazendo assim, estão 

extremamente distantes da efeito revigorante que a satisfação intrínseca pode 

trazer" 



1 0.1.3 - A questão dos riscos 

Segundo KOHN, p. 75, as recompensas desencorajam a assumir riscos. 

Para ele todas as vezes que a pessoa é levada a pensar na recompensa que 

ganhará por seu desempenho, sua avaliação se restringirá ao que é 

absolutamente necessário para obtê-la. Há uma propensão para que ela assuma 

menos riscos ou explore possibilidades. O seu objetivo deixa de ser a melhoria da 

organização e passa a ser a recompensa. Se puder consegui-la sem assumir 

riscos, tanto melhor. 

SCHWARZ, Barry, citado por KOHN (p.76), afirma:" Os reforços incentivam 

a repetição daquilo que funcionou no passado, em parte porque a meta da 

atividade não é produzir algo como um princípio geral ou uma regra, mas para 

render outro reforça dor". 

Sabemos que o grande ganho de capital para os acionistas acontece 

quando a empresa apresenta um salto quântico de resultados, não esperado pelo 

mercado e, portanto, não embutido à priori nos preços das ações. Ora se os 

administradores não têm motivação para explorar novas alternativas e a arriscar 

novas oportunidades, de onde poderão surgir estes saltos quânticos? O que se 

poderia deduzir é que a existência da recompensa ligada ao indicador, poderia 

impedir o 'acionista de ter ganhos extraordinários! Com base nos dados de 

mercado não temos como evidenciar esta afirmação de forma definitiva. 

10.1.4 -A manutenção do interesse 

DECI, Edward e FLASTE, Richard, em seu livro "Por que fazemos o que 

fazemos: entendendo a automotivação" declaram que a recompensa elimina a 

motivação' intrínseca pela realização da tarefa. Isto se deve ao fenômeno da 

reação à J~nsação de controle inerente a todo o ser humano. 
I 



No Cli!SO específico, o administrador se sente manipulado e controlado pelo 

mecanismo' da recompensa que o "obriga" a ter comportamentos que ele nem 

sempre julga adequados. Talvez ele espontaneamente buscasse maximizar os 

retornos dos acionistas, através de um equilíbrio melhor no relacionamento com 

os clientes, fornecedores e empregados, numa perspectiva de longo prazo ... mas 

a recompensa canaliza seus esforços noutra direção e isto reduz sua motivação 

intrínseca (.o prazer de realizar a tarefa ). 

1 0.1.5 - O efeito sobre a qualidade 

Mesmo aceitando que as recompensas aumentam a probabilidade de se 

fazer alguma coisa, é preciso perceber que a ação tem uma direção quantitativa e 

não qualitativa, como já apresentado anteriormente ( interessa o indicador, não o 

objetivo). Na visão de KOHN, p.59, "as recompensas habitualmente melhoram o 

desempen~o em tarefas extremamente simples - quando não exige raciocínio e, 

mesmo assim, só melhoram o desempenho quantitativo". 

Por outro lado MCGRAW, Keneth, citado por KOHN, p.59, afirma: " os 

incentivos terão efeitos danosos no desempenho quando a tarefa é 

suficientemente interessante para o sujeito sem a oferta de recompensas; e 

quando a solução da tarefa se apresenta em aberto para que os passos que 

levem à s91ução não sejam óbvios" 

Ora se um administrador não tem paixão suficiente pelo que faz, 

independentemente de recompensas, e se as recompensas reduzem sua 

capacidade de resolver conflitos e situações não óbvias, como podemos esperar 

que ele seja capaz de liderar uma equipe motivada e conseguir os já referidos 

saltos quânticos de resultados? 

78 



1 0.2 - A m~tivação dos não administradores 

Devidamente transportado e adaptado à situação específica dos não 

administradores (empregados em geral) poderíamos afirmar que o uso de 

recompensas por um lado e do indicador EVA™ pelo outro, pode conduzi-los ao 

mesmo tipo de comportamento já descrito em relação ao administrador. 

I 

DECI e FLASTE, p.59, afirmam: 

A motivação intrínseca é associada a uma experiência mais rica, a uma 

compreensão conceitual melhor, a maior criatividade e a melhor resolução de 

problemas,j em relação aos controles externos. Não somente os controles 

diminuem a motivação intrínseca e o engajamento em atividades, mas elas 

têm claramente efeitos destruidores do desempenho em qualquer tarefa que 

requeira criatividade, compreensão conceitual ou resolução flexível de 

problemas, 

E isto parece ser tudo o que uma empresa que quer ter desempenho suprir 

duradouro não precisa ... 

Ao usar exclusivamente a motivação extrínseca baseada num indicador tão 

distante do interesse e compreensão das pessoas, a tendência longo prazo seria 

uma empr~sa com relacionamentos internos difíceis, com aversão ao risco, sem 
' 

criatividade, etc. e como conseqüência com um desempenho ruim. Não 

repetiremos, portanto, todas as argumentações anteriores 

1 0.3 - A questão da liderança 
I 

EsJ seção será usada para abordar brevemente alguns aspectos 
' 

envolvidos com o tema da liderança. 
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O ambiente em constante mutação exige uma agilidade das organizações, 

que era impensável há alguns anos atrás. Isto pressupõe que a mudança é a 

única coisa constante nas empresas modernas e que é preciso realizá-las 

continuamente para manter e fazer crescer o valor para o acionista. Muito do que 
I 

já foi apresentado aqui coloca esta premissa em cheque. 

Neste ponto abordaremos a questão da liderança carismática e 

transformacional, admitindo que a presença de um líder deste tipo pode ser um 

facilitador para que a organização tenha sucesso nesse processo de mudanças. 

Vejamos o que acontece se testarmos algumas hipóteses: 
I 

' 

1 0.3.1 - A percepção dos seguidores 

Segundo YUKL, Gary A., "Liderança Carismâtica e Transformacional", 

p.260: "acredita-se que carisma resulte das percepções do seguidor em relação 

às qualida,des e comportamento do líder". O quadro que desenhamos sobre a 
' 

liderança controlada e recompensada por EVA™ sugere que esta percepção 

possa não ser positiva. 

Com alguns dos indicadores apresentados por HOUSE (1977), citado por 

YUKL, p.260, a situação tampouco melhora: 

I 

i 

a) Confiança dos seguidores na retidão das crenças do líder 

A percepção de que o líder é movido a recompensas monetárias e fará 

tudo o que for necessário para obtê-las, custe o que custar, não atende a 

esta expectativa. 

I 

b) Similaridade das crenças dos seguidores com aquelas do líder 
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Claramente os seguidores têm crenças e interesses distintos do líder, já 

que ele está disposto a sacrificá-los para mostrar bom desempenho 

c) Envolvimento emocional dos seguidores com a missão da organização 

Que missão? Criar valor para o acionista? Com todo o discurso que 

possa existir por trás este não é um objetivo que os liderados possam 

assumir como seu, sem restrições. Eles precisam identificar pontos 

co'muns no interesse dos acionistas com os seus próprios. Poderão 

trabalhar duramente, mas uma organização movida exclusivamente a 

recompensas monetárias somente consegue motivação extrínseca e esta 

cessa quando elas não vêm. Não há envolvimento emocional, já que este 

é produto exclusivo da motivação intrínseca. 

10.3.2- O carisma do líder 

KANUNGO e CONGER, também citados por YUKL, p. 264 definem o 

carisma como um fenômeno atributivo, baseado na percepção dos 

seguidores, de que o líder tem alguns qualidades especiais. Aqui apenas 

alguns deles: 

a) Extremismo da·visão e uso de estratégias não convencionais 

O líder está bloqueado pelo foco na recompensa, conforme já apresentei 

anteriormente. Ela elimina a sua criatividade para desenvolver tal tipo de 

visão e a motivação para utilizá-las. Mesmo que as tenha não as 

colocará em prática, por se tornar avesso ao risco. 
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b) Nível de risco pessoal 

Como já vimos antes o líder se tomará avesso ao risco e colocará seus 

interesses pessoais acima dos de seus subordinados. Isto ficará tão claro 

qu~ estes dificilmente lhe atribuirão carisma. 

c) Avaliação precisa da situação 

O líder pode ter a capacidade para avaliar corretamente as ameaças e 

oportunidades contidas no meio ambiente para a empresa, para si 

mesmo e para seus seguidores. Mas seu foco na recompensa 

provavelmente o impedirá de enxergá-los ou de reagir adequadamente a 

eles. Provavelmente sua reação será retardada. 

10.3.3- A liderança transformacional 

BURNS, citado por YUKL, p. 267, defende que "a liderança é um processo 

e não um conjunto determinado de atos" e "uma corrente de relacionamentos 

interpessoais em evolução, na qual os líderes estão continuamente evocando 

respostas emocionais dos seguidores e transformando o comportamento deles 

quando encontra falta de reação ou resistência; dentro de um processo sem fim de 

fluxo e refluxo". Isto significa que esta interação, este relacionamento íntimo e 

transformação mútua é o cerne da liderança transformacional. Como já vimos a 

recompensa destrói relacionamentos e elimina a motivação intrínseca. Como 

conseguir então o nível de evolução e envolvimento organizacional capaz de gerar 

retornos excepcionais e consistentes? 

Consideremos a teoria de BASS, citado por YUKL, p. 268, e aceitemos que 

um líder pode transformar os seguidores : 
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a) "tornando-os mais conscientes a respeito da importância e do valor do 

resultado do seu trabalho" 

Se o único parâmetro é o EVA™ qual é a importância de cada tarefa? 

Como identificar os seus resultados no indicador? Qual é a contribuição 

real de cada indivíduo? 

b) "levando-os a ultrapassar os seus próprios interesses em benefício da 

organização ou do grupo" 

Normalmente isto é conseguido apelando para as necessidades de mais 

alto nível, aquelas que mexem com valores comunitários e sentimentos 

elevados. Será que buscar maximizar o valor para os acionistas tem esse 

apelo emocional? 

Também sob este aspecto de liderança parece não ser possível encontrar 

as razões para se atribuir à "mágica do indicador" o fator motivador capaz de 

energizar uma organização. 

10.4- A cultura organizacional 

SHEIN, em citação feita por YUKL, p.272, define cultura como "os 

pressupostos básicos e crenças compartilhadas pelos membros de um grupo ou 

organização". Defende que objetivos e estratégias não podem ser obtidos 

eficazmente sem o esforço cooperativo e razoável estabilidade das pessoas numa 

organização. Isto significa que à medida que as soluções vão surgindo através da 

experiência, elas vão sendo incorporadas aos pressupostos da organização e 

portanto, de sua cultura. A possibilidade que um líder tem de moldar esta cultura 

através de alguns pontos principais, dos quais se destacam: 



a) "os líderes comunicam as suas prioridades, valores e preocupações 

através da escolha que fazem a respeito do que perguntar, medir, 

elogiar e criticar" 

Se todo o sistema de gestão está baseado em recompensas 

exclusivamente ligadas ao EVA™, a cultura da empresa será 

essencialmente materialista e sem envolvimentos emocionais, já que 

trabalha apenas fatores extrínsecos de motivação. A mensagem da 

empresa estará clara sobre o que ela valoriza. A ligação do empregado 

com a empresa terá apenas esse mesmo caráter monetário. 

b) "Reações às crises" 

Se a primeira reação em situação de crise é a demissão de pessoas, não 

adiantarão panfletos, seminários e outros eventos para fazer parecer que 

elas são importantes. A importância real das pessoas será evidente. 

c) " Modelagem de papel, em que os líderes comunicam seus valores e 

expectativas através de suas ações". 

O comportamento do líder neste tipo de sistema já foi descrito 

anteriormente. Ele se incorporará inevitavelmente à cultura da empresa. 

Embora existam outros fatores importantes na questão humana nas 

organizações, estes são suficientes para nos fazer meditar sobre as vantagens e 

conseqüências de um sistema como o que aqui é analisado. 
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10.5- A questão humana nas organizações 

Na opinião dos autores apresentados sistemas de recompensas já 

representam em si um meio perigoso de "motivar" as organizações. Dependendo 

da forma fomo são implantados poderão ser destrutivos para elas. Se 

adicionalmente adotarmos um único indicador que contém um conflito implícito 

(mesmo que possa haver contestação filosófica a respeito dele) com os interesses 

dos empregados, já que a maximização do retorno do acionista intuitivamente 

envolve a não consideração dos interesses daqueles, agravaremos a situação. 

Eles afirmam também que recompensas não motivam de forma construtiva 

e duradoura, geram lideranças egocêntricas que se tornam incapazes de perceber 

o conflito aqima apresentado e com isto impregnam a cultura da empresa de forma 

negativa. 

Se o objetivo é trazer desempenho excepcional e duradouro para a 

empresa, parece que os efeitos prováveis podem ser exatamente contrários. 

85 



CAPÍTULO VIl- EXISTEM ALTERNATIVAS 

11 -Como chegar a um enfoque mais amplo? 

Se olharmos as estatísticas de MVA publicadas pelas revistas 

especializadas poderemos observar que, em geral, as empresas de base 

industrial tradicional, que têm nos ativos tangíveis suas principais fontes de valor 

apresentam MVA negativo. Considerando que esses ativos são a base crítica para 

a geração de riqueza pode-se pensar que seja razoável usá-los no cálculo do 

EVA™. Os ativos intangíveis, tais como marcas, patentes e goodwill pago em 

aquisições, podem ser incorporados a esta base sem alterar a estrutura do 

raciocínio apresentado. Considerando esse MVA negativo, a adoção do EVA™ 

como pedra fundamental de um sistema de gestão pode ser benéfico. Empurrar o 

management a aceitar todos os.projetos que tragam EVA™ positivo ( e só estes!) 

tende a elevar o valor de mercado da empresa ... 

Por outro lado, as empresas com maior MVA das mesmas listas são na sua 

maioria absoluta empresas que não têm seus ativos tangíveis como principais 

geradores de valor. São baseadas em conhecimento, ou seja, no seu capital 

intelectual. O grande problema é que as regras contábeis vigentes obrigam essas 

empresas a lançar como despesas a maioria dos investimentos que fazem. Ações 

publicitárias que fidelizam clientes, treinamento que aumenta as competências 

críticas da organização, ..... ,são as fontes de geração de valor e não são ativados. 

O EVA™ não capta esse fato a não ser às custas de um complexo sistema de 

contabilizações paralelas e ajustes que superam uma centena. Estes ajustes 

internos serão difíceis de acompanhar pelo mercado e seguramente não serão 

capazes de cobrir todas as distorções. Para citar alguns exemplos: o que fazer 

com os custos ativados de treinamento de um técnico especializado que se 

desliga da empresa? Como medir o impacto econômico da perda de imagem 

causado por falhas no atendimento pós-venda? Como desativar os custos de 

marketing correspondentes? 
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11.1 - O "balanced scorecard" 

Ante esta realidade muitas empresas vêm implantando o "balanced 

scorecard" (conjunto equilibrado de indicadores de desempenho), que busca 

equilibrar a consciência das medidas financeiras de desempenho passado com 

outras que indicam o desenvolvimento dos vetores ou fatores que viabilizam o 

desempenho no futuro. No modelo apresentado por KAPLAN, Robert S. e 

NORTON, David P., A estratégia em ação, ele inclui perspectivas financeiras 

(tais como retorno sobre o investimento e o EVA™), do cliente (retenção, 

satisfação, participação de mercado, etc.) dos processos internos (lead-time, 

qualidade, time-to-market, etc.) e do aprendizado e conhecimento (clima 

organizacional, cobertura de competências críticas, funcionamento dos sistemas 

de informação, etc.). Para que ele tenha realmente algum valor como instrumento 

de gestão estratégica e resolva algumas das preocupa{ães que expressei no item 

1 O, é indispensável que: 

a) Seja usado para esclarecer e traduzir a visão e a estratégia em todos os 

níveis 

b) Sirva como instrumento de desdobramento de estratégia ao longo da 

organização, comunicando, alinhando e associando objetivos e 

indicadores estratégicos 

c) Seja feito de forma a garantir o feedback organizacional e o aprendizado 

estratégico 
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11.2 -O alinhamento de todos os indicadores críticos 

A simples descrição do "balanced scorecard" torna evidente sua intenção 

de buscar uma gestão empresarial ampla, que se reflita duradouramente em 

melhorias de valor para o acionista. 

O seu efeito sobre a comunicação do que importa para a empresa, o 

desdobramento estratégico, alinhamento de vetores organizacionais, sobre a 

possibilidade que abre de um efetivo network, mostra ganhos em relação à 

maioria dos instrumentos de gestão até hoje disponíveis, principalmente se for 

integrado a um sistema de EVA™, com o seu poder de direcionar o processo de 

decisão fina'nceira. O fato de "tangibilizar" questões não presentes nos balanços 

contábeis, ainda que de forma quantitativa e qualitativa, embora não monetária, 

permite uma avaliação mais aproximada do desempenho real de uma empresa. 

É necessário que os acionistas e administradores assalariados se 

conscientizem da natureza muito especial do conhecimento humano e das 

condições que se precisa viabilizar no ambiente de trabalho para que o "mercado 

de conhecimento" funcione vigorosamente em direção às metas estratégicas, para 

que o conhecimento tácito flua no trabalho em rede, seja ele virtual ou não e para 

que as pessoas percebam as vantagens de participar deste jogo. Se o 

conhecimento oriundo do lado direito do cérebro tem uma natureza ainda tão 

misteriosa para nós, como garantir que ele seja "transportado" e "transacionado"? 

O "balanced scorecard" é essencial para mostrar a direção, quais os 

conhecimentos que devem ser gerenciados, como é avaliado o desenvolvimento 

dos respectivos indicadores de transferência de conhecimento, etc. As empresas 

podem facilitar as condições para que este mecanismo se concretize através de 

contatos mais estreitos entre as pessoas, reuniões, bancos de dados, páginas 
' 

amarelas d~ talentos internos, incentivo à comunicação pessoal e eletrônica, etc. 

Também p+e criar regras formais de registro de experiências e metodologias, 
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Objetivo 

Indicadores financeiros 

Geradores principais 
de valor 

Alavancas para 
melhoria 

Valor para o cliente 

/\. • Em valor absoluto 

~ • E BIT em % das vendas 
Lucro, fluxo 
de caixa e 

giro de capital 

• Fluxo de caixa em 0.4 das 
vendas 

• Giro dos ativos 

• Valor 
Produtividade de pessoal/ Agregado/Custos de 

capital, inovação e crescimento pessoal 
~=========~==:::!(.• Taxa de crescimento 

Produtos, processos, relacionamento 
com clientes e fornecedores 

• Lead-Ume 
• Time to market 

Indicadores 
operacionais L mpo, custo, qualidade, uso decápital, taxa 

de inovação, satisfação de clientes e 
colaboradores 

Base ~~-------------P-ri~-~-~-~-O$ __ •_~ __ ~_~ __ •_m __ ~ __ ~_"ª __ ~------------~--~ 

como estão fazendo as empresas de consultoria. O fato é que estes registros por 

si só serão apenas dados e informações, pois jamais poderão descrever 

adequadamente contextos, sentimentos, momentos de ruptura e reação intuitivos, 

etc. que só estarão presentes em quem os viveu e precisam de outros 

mecanismos para serem transmitidos. 

Considerando que o cliente é a única entidade econômica que coloca 

dinheiro numa empresa sem a intenção de retirá-lo posteriormente, somente ele 

pode garantir que o acionista tenha seus retornos e riqueza maximizada. Nesse 

contexto é natural que o valor para o cliente seja colocado como a premissa 

básica de sucesso para os acionistas. Não podemos também esquecer que, salvo 

prova em contrário, a linguagem de satisfação do cliente consegue ter o poder de 

comunicação e de ausência de conflito com os demais "interessados" que "o valor 

para os acionistas" não tem. 
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CAPÍTULO VIII - CONCLUSÕES FINAIS 

12- Qual o valor real do EVA™? 

O sistema do EVA™ representa uma forma de implementar e fortalecer o 

processo de tomada de decisão de uma empresa dentro dos melhores princípios 

microeconômicos e financeiros. A descrição das vantagens que seu uso traz são 

suficientemente fortes para acreditarmos que se trata de um avanço considerável 

no sentido de fornecer instrumentos práticos de gestão, capazes de fazer os 

administradores, nos seus mais diversos níveis, entenderem a necessidade 

absoluta que existe de respeito e remuneração do capital colocado em risco pelos 

acionistas. Tem a vantagem da aplicabilidade e um grau de simplicidade que 

permite sua utilização nos mais diversos níveis da empresa e ·suas divisões. 

Considerando o histórico de exemplos de organizações inteiras que encontram 

múltiplas finalidades para sua existência, muitas sem nada em comum com os 

interesses de quem coloca seu dinheiro em risco, podemos entender melhor a 

necessidade do seu uso. 

A sua ancoragem num sistema de remuneração variável tem um apelo 

muito forte e não deixa dúvidas ao administrador sobre qual é a prioridade a ser 

dada em suas decisões. O fato de poder ser estendido a qualquer nível onde 

possa ser determinado um capital investido e um retorno, dá-lhe uma amplitude 

não existente em outros indicadores. O desenho do sistema de remuneração para 

lhe dar regras claras e estáveis, com um enfoque de longo prazo é um avanço 
' 

inquestionável. 

Por outro lado o relato de seus pontos fracos deveria fazer-nos questionar 
I 

se ele é tão poderoso e infalível que possa ser usado indiscriminadamente, como 
I 

única medida de desempenho e remuneração dentro das organizações. O uso de 
' indicadore's financeiros adequados por uma empresa ajuda, não garante o seu 
I 

! 
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sucesso. É preciso saber e conseguir que as pessoas, que lhe dão vida, aceitem o 

jogo como seu, ou de seu interesse. Para isto a comunicação e o envolvimento de 

todos na organização são indispensáveis, mas aí o EVA™ tem pouco apelo ... 

13- Quando o EVA™ é considerado mais adequado? 

Os argumentos apresentados sugerem que há alguns tipos de empresas 

para as quais o uso do EVA™ como um sistema integrado de avaliação de 
' 

desempenMo pode ser mais adequado. Vejamos o que nos diz DAMODARAN, em 

sobre a aplicabilidade ótima desse sistema: 

a) Quando a maior parte dos investimentos já foi realizada, ou seja o valor 

da empresa depende muito pouco do retorno de investimentos futuros, 

decorrentes de crescimento. Isto minimiza o risco de que aumentos no 

EVA™ hoje estejam sendo conseguidos às custas de EVA™ futuro. 

I 

b) A alavancagem é estável e o custo de capital não pode ser facilmente 

alterado pelas decisões de investimento feitas pela empresa. Isto 

minimiza o risco de que um EVA™ mais elevado esteja acompanhado 

de aumento no custo de capital. 

c) ·A empresa está num segmento onde os investidores não esperam 

retornos adicionais, ou seja, espera-se que as empresa remunerem 
' 

simplesmente seu custo de capital. Isto evita que o valor de mercado 
' diminua porque o crescimento dos retornos foi menor do que o 

EiJsperado. 
' 
I 

A a~licabilidade sem restrições do EVA™ aos outros casos que não se 
' 

enquadra~ nos exemplos acima, poderia ser conseguida se deixássemos de fazer 
I 

a avalia~o ano a ano e restabelecêssemos o objetivo de maximizar o valor 
I 

presente do EVA™ pela vida inteira do negócio ou projeto. Só que destruiríamos a 

I 

I 
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simplicidade e possibilidade de acompanhamento que são atribuídas a ele. 

EHRBAR, AI, Vice-Presidente Sênior da Stern Stewart Co, em seu livro "EVA 

Valor Econômico Agregado: a verdadeira chave para a criação de riqueza" 

esforça-se por demonstrar o contrário. Apresenta centenas de exemplos de 

empresas, dos mais diversos ramos de atuação, que estão tendo sucesso com a 

implantação do EVA. Mas não responde quanto à forma de eliminar as limitações 

aqui apresentadas. 

14- A administração é uma ciência em franca evolução ... 

Ao longo desta dissertação tentamos responder às questões colocadas na 

sua apresentação, sem conseguir dar um sim definitivo para nenhuma delas. O 

não absoluto também não é correto, já que houve avanços em quase todos os 

aspectos de caráter financeiro, embora para questão humana talvez fosse a 

resposta adequada. 

Se existe um exagero no trato do tema EVA™ é a pretensão de transformá

lo no remédio capaz de sanar todos os problemas de gestão empresarial. 

Infelizmente para a Administração de Empresas, parece não ser possível criar 

uma comunidade epistêmica, capaz de fazer evoluir o conhecimento de uma 

forma progressiva e cumulativa. A própria natureza da ciência envolvida faz com 

que cada indivíduo que traz uma nova contribuição, ou uma nova roupagem para 

uma velha contribuição, a transforme num negócio. Para isso precisa destruir tudo 

o que existia antes, até a base que usou para sua teoria. O conhecimento em si 

perde o valor ... o negócio torna-se o objetivo máximo. 

Os administradores e os que tratam da ciência da administração de 

empresas precisam entender que uma empresa é um sistema complexo, cheio de 

variáveis incontroláveis e dependente de seres humanos, sejam eles acionistas, 

administradores, colaboradores, clientes, fornecedores ou simples cidadãos. 

Talvez devam aprender a tratar de forma diferente empresas desiguais e a usar o 
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que de melhor tenha cada contribuição científica, aproveitando a evoluçã.o oriunda 

das várias áreas de conhecimento de uma forma complementar e não exclusiva. 

Trouxemos o exemplo do "balanced scorecard" apenas para demonstrar 

essa tese de que é necessário integrar instrumentos de gestão, explorando o que 

de melhor tem cada um deles. 

O EVATM é uma dessas contribuições importantes ... mas não definitiva. 

Orientar uma organização inteira e tentar transformar o administrador em 

empresário somente através dele parece ser uma temeridade. 
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