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INTRODUÇÃO 

É inegável que na presente década as grandes empresas e a economia como 

um todo passaram a atuar de uma forma globalizada, na qual as 

dificuldades e distâncias geográficas foram vencidas pela diminuição das 

barreiras comerciais e de circulação de capitais, bem como pela assombrosa 

velocidade de circulação de informações, possibilitada pelo 

desenvolvimento das telecomunicações e pelo advento da Internet. Os 

mercados financeiros, da mesma maneira, foram afetados pela globalização 

e a competição por recursos se tornou mais acirrada. 

Os mercados financeiros aumentaram de tamanho substancialmente nos 

últimos anos, impulsionados pelo crescimento da poupança privada, após a 

falência dos sistemas nacionais públicos de seguridade social. Os indivíduos 

passaram a ter que administrar sua aposentadoria, procurando aplicações de 

prazo mais longo e com maior perspectiva de rentabilidade. 

Neste contexto, investidores e administradores de recursos em geral se 

tornaram mais exigentes e sofisticados. Pelo desejo de maiores retornos e de 

um maior controle sobre o risco incorrido passaram a não se prender à 

análise tradicional, quer seja o foco nos dividendos pagos no passado ou 

ainda no histórico de lucro por ação (ou "EPS - earnings per share", no 

inglês). O fluxo de caixa passou a desempenhar um papel mais importante 

na análise, justamente por não sofrer de distorções provocadas por práticas 

contábeis que muitas vezes afastam os demonstrativos da empresa de sua 

realidade econômica. 

A expressão "valor para o acionista" está presente no discurso dos 

principais executivos do Brasil e do mundo, nas páginas do noticiário 



financeiro e nas manchetes das .revistas especializadas em negócios, fazendo 

parte do vocabulário do mundo de negócios moderno. Por trás desta 

simples expressão encontramos um conjunto de idéias extremamente 

poderoso, que tem demonstrado capacidade de guiar grandes instituições 

privadas modernas para o caminho do crescimento. Ela simplesmente prega 

a concentração dos esforços de todos na empresa para o aumento do valor 

do investimento do acionista. Desta maneira, todos os outros "stakeholders" 

(agentes com interesses diretos e indiretos na empresa e nas suas atividades) 

saem beneficiados. 

Existe uma série de idéias e metodologias que advogam a concentração de 

esforços na geração de valor para o acionista, mas que no fundo pregam 

exatamente a mesma coisa: o importante para o crescimento da empresa é o 

aumento do valor gerado para o acionista. O presente trabalho está 

concentrado em uma destas "metodologias", se é que podemos chamá-la 

desta maneira: o EVA®1 ("Economic Value Added" no inglês, ou "Valor 

Econômico Adicionado", no português), conjunto de idéias sobre o tema 

desenvolvida e organizada por Joel Stern e por seu sócio na firma de 

consultoria Stern Stewart, G. Bennett Stewart, III. Mais do que um conjunto 

de idéias, a dupla desenvolveu uma sistemática que engloba a análise de 

performance da empresa, o programa de remuneração e incentivo de 

executivos e a análise de avaliação de projetos. 

O valor que interessa para o acionista é o valor financeiro de seu 

investimento, ou mais especificamente, o valor deste investimento em base 

de caixa. O caixa toma a forma da remuneração que por direito é dos 

acionistas, após a remuneração de outros agentes ligados a empresa -

1 EVA® é marca registrada da Stem Stewart & Co. 
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governo, empregados, credores, etc. Aos olhos da comunidade financeira 

moderna, a capacidade de geração de caixa demonstra a saúde da empresa. 

Os executivos de uma empresa devem estar conscientes de que o que 

realmente interessa aos acionistas é o aumento de sua riqueza. Isto pode ser 

traduzido através do acúmulo de lucros que potencialmente podem ser 

distribuídos sob a forma de dividendos ou através da valorização do preço 

das ações em mercado. O "motor" da valorização das ações não está na 

melhoria do lucro por ação e sim no aumento do EVA® da empresa, como 

veremos mais adiante. 

No primeiro capítulo procuramos definir o que é a geração de valor para o 

acionista, bem como estabelecer as vantagens da empresa ao concentrar-se 

no valor para o acionista de maneira a crescer mais rápido e garantir a sua 

existência para benefício dos demais "stakeholders". Estabelecida a 

importância do foco na geração de valor para o acionista, constata-se a 

importância de uma metodologia que consiga concentra-se neste objetivo -

no caso deste trabalho, o EVA®. 

No segundo capítulo, partimos para apresentar o EVA®, passando pelas 

origens da metodologia, a definição e a superioridade do uso do EVA® em 

relação ao uso o uso das medidas financeiras tradicionais. O capítulo 

também dá importância à mecânica dos ajustes necessários à contabilidade 

tradicional para chegar-se ao cálculo do valor econômico agregado para o 

acionista, ou EVA®. O capítulo se encerra com uma rápida revisão da 

metodologia para cálculo do custo de capital da empresa, bem como da 

afirmação de sua importância para a metodologia do EVA® como um todo. 
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No terceiro capítulo abordamos a relação entre o EVA® e o valor de 

mercado da empresa, apontando, mais uma vez, as deficiências da 

metodologia tradicional de avaliação das empresas em mercado sob a forma 

dos indicadores de "lucro por ação". Apresentamos também o conceito do 

MV A®2 (Market V alue Added, no inglês, ou Valor de Mercado Adicionado, 

no português), que nada mais é do que o julgamento do mercado sobre o 

valor da empresa e o seu relacionamento direto com o EVA®. 

O capítulo quatro faz uma análise do EVA® como um sistema gerencial e 

não apenas uma ferramenta ou modelo de medida de performance. O 

capítulo enfatiza o uso da metodologia como um sistema gerencial de fácil 

comunicação na empresa e que pode ser usado em todos os níveis de 

comando, sempre com o foco em geração de valor para o acionista. O EVA® 

passa a funcionar como o "motor" da empresa, inclusive pela estruturação 

do sistema de remuneração nele baseado, que é utilizado para solidificar 

ainda mais a cultura proposta de geração de valor. Veremos também como a 

metodologia se encaixa perfeitamente na avaliação de novos projetos, 

tornando extremamente fácil o discernimento entre projetos geradores de 

valor e projetos perdedores. 

O quinto e último capítulo passa pela pelo tema da utilização do EVA® na 

avaliação de empresas, tentando fazer uma rápida análise da questão da 

avaliação do valor de mercado de empresas de "e-business" nos Estados 

Unidos, fazendo-se uso da ferramenta do EVA®. 

O presente trabalho passa por um considerável número de assuntos de 

Finanças Corporativas e não é objetivo e pretensão do mesmo aprofundar-se 

nos mesmos. Procuraremos fazer uso de tais assuntos dentro do arcabouço 

z MV A é marca registrada da Stem Stewart & Co. 
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de nosso tema principal que é o EVA®, tema este que pretendemos 

introduzir aos leitores deste trabalho. 
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1) A EMPRESA E A GERAÇÃO DE VALOR PARA O 

ACIONISTA 

O movimento de criação de valor para o acionista tornou força após a onda 

de "takeovers" hostis do começo da década de 80. As empresas usaram seu 

fluxo de caixa em investimentos com baixo retorno com o objetivo de 

diversificação de atividades - entrando em ramos que as mesmas não 

tinham a menor afinidade e esquecendo que o próprio investidor tem o 

poder de diversificar seu risco através de seu portfólio de ações.3 

Os executivos perceberam que caso não conseguissem remunerar o capital 

dos acionistas de maneira satisfatória e dar um rumo de crescimento de 

longo prazo para a companhia, certamente algum outro agente estaria 

disposto a fazê-lo, o controle de sua empresa mudaria de mãos através da 

Bolsa de Valores e eles, muito provavelmente, perderiàrn seus empregos. 

Por volta da mesma época, os acionistas notaram que seus objetivos muitas 

vezes eram diferentes dos objetivos dos executivos que dirigiam suas 

companhias, principalmente pelo fato de não possuírem um controle 

perfeito sobre as ações tornadas por estes executivos, que muitas vezes 

podem tornar decisões contrárias aos interesses dos acionistas que 

representam. Os executivos tem seus próprios interesses e, não tendo o 

incentivo e o controle adequados, tendem a privilegiar esses interesses 

próprios. 

3 Para maiores detalhes sobre a relação entre "takovers" e geração de valor para o acionista, 
ver BLACK, WRIGHT e BACHMAN (1998, cap.S) 
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A conclusão a que podemos chegar é que os executivos devem ser 

incentivados a adotar a mesma forma de pensar dos acionistas, de maneira a 

alinhar seus interesses aos interesses dos acionistas. Existem quatro fatores 

que induzirão os executivos a adotar a mesma orientação dos acionistas 

(RAPPAPORT, 1998, cap.l): 

(a) A concessão aos executivos uma participação expressiva em relação a 

sua riqueza particular; 

(b) A ligação de sua compensação ao retorno obtido para os acionistas; 

(c) A existência de risco de "takeover" por outra organização e 

(d) A existência de um mercado competitivo de executivos. 

Como veremos mais adiante, a metodologia EVA® propõe-se a satisfazer 

alguns destes fatores e a alinhar de maneira satisfatória os interesses de 

acionistas e executivos. 

Quanto à discussão da importância do foco no acionista, alguns acreditam 

que o objetivo de criação de valor para o acionista pretendido por algumas 

empresas acaba por prejudicar os outros agentes que sofrem influência 

direta ou indireta da empresa- os demais "stakeholders". No senso comum 

das pessoas existe uma correlação direta entre demissões de funcionários, 

programas de diminuição de custos e aumento da riqueza dos acionistas, 

implicando em uma visão negativa para o assunto. 
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Existem argumentos que defendem uma ação social da empresa, de maneira 

que a mesma seja responsável por uma gama de agentes que representam 

interesses de diversos públicos a despeito do interesse dos acionistas. 

De uma maneira geral, podemos afirmar que ao a empresa concentrar-se na 

geração de valor para seus acionistas, fica garantida a perpetuação da 

mesma, já que o acionista não terá interesse de retirar seu capital nela 

empregado. Desta maneira ficam preservados: 

(a) os empregos dos trabalhadores que a empresa emprega; 

(b) os impostos pagos pela empresa que podem ser usados para 

campanhas de ajuda aos pobres e na prestação de serviços para a 

comunidade patrocinados pelo governo (que em primeira instância 

deveria ser responsável pela ação social mencionada) e 

(c) os clientes a quem a empresa serve. 

À primeira vista pode parecer que a criação de valor para os clientes seja 

mais importante do que para o acionista. Mas o mesmo discurso é válido 

neste caso. Alfred Rappaport (1998, p.8) cita o exemplo da The Wallace 

Company, do Texas, que ganhou o prestigiado Malcolm Baldrige National 

Quality Award, concedido pela excelência em seu programa de entregas 

sem atraso. No curto prazo isto permitiu à empresa o ganho de participação 

no mercado. No entanto, os clientes não aceitaram o aumento de preços para 

financiar o programa de qualidade e, como resultado, a empresa começou a 

perder dinheiro, demitiu funcionários e finalmente faliu. 
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A competitividade da empresa, em relação aos seus concorrentes e ao 

mercado, é essencial para sua sobrevivência. Seus funcionários querem mais 

benefícios e salários maiores, seus clientes querem produtos e serviços 

melhores a custos menores, o governo quer mais impostos e credores em 

geral (bancos, detentores de títulos e fornecedores) querem receber quando 

do vencimento de seus títulos. Para satisfazer todas estas demandas, as 

empresas devem ser capazes de gerar caixa suficiente através da operação 

eficiente de seus negócios. É justamente na ênfase na geração de caixa de 

longo prazo que as demandas de "stakeholders" se alinham ao interesse dos 

acionistas. 

A conclusão a que podemos chegar é que, ao satisfazer as necessidades de 

geração de valor para o acionista, a empresa acaba por satisfazer também as 

demandas dos outros agentes que com ela tem uma ligação direta ou 

indireta. Vale ressaltar que todos estes agentes ficam numa posição muito 

mais difícil quando os executivos falham no objetivo de criação de valor 

para o acionista, pela simples possibilidade de retirada do capital da 

empresa pelos acionistas. 

, Estabelecida a importância da geração de valor para o acionista, consegue-se 

perceber a importância de uma metodologia voltada exclusivamente para 

este fim, como o EVA®. 
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2) EVA®: FERRAMENTA DE MEDIDA E 

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DA 

EMPRESA 

2.1) A origem do sistema EVA® 

A base teórica da metodologia EVA® surgiu a partir do trabalho 

desenvolvido por Merton Miller e Franco Modigliani sobre o modelo 

econômico do valor da firma, bem como do trabalho desenvolvido sobre 

comportamento organizacional e "agency costs" de Michael C. Jansen e 

William Meckling. A idéia básica por trás da metodologia EVA®, no 

entanto, já faz parte do trabalho de economistasha muito mais tempo e está 

intimamente ligada ao conceito de valor residual. Para que o investidor 

receba um retorno maximizado sobre seu investimento, este deve ser 

superior ao retorno requerido para o risco inerente aquele negócio. 4"Thus, 

residual income is zero if a firm's operating return is just equal to the 

required return for risk. Of course, the required return is a capital charge for 

both debt and equity."(STERN, 1998, p.xi) 

Miller e Modigliani, em trabalhos no final dos anos 50 e começo dos anos 60 

finalmente aplicaram conceitos da teoria microeconômica à Finanças 

Corporativa e mostraram porque o modelo econômico e não o contábil é 

preferido. Três pontos básicos foram demonstrados: 

4 A renda residual será igual a zero se o retomo operacional for igual ao retomo requerido 
para aquele risco. É claro, o retomo requerido é um encargo financeiro sobre o capital, 
tanto na forma de capital dos acionistas quanto na forma de dívida. 
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• O valor é gerado a partir do incremento da renda econômica e de uma 

taxa requerida de retorno, que é diretamente proporcional ao risco; 

• O valor de mercado é determinado a partir das expectativas racionais 

dos agentes econômicos sobre o preço das ações; 

• O risco da estrutura de capital pode ser determinado 

independentemente dos ativos desta firma ou do risco do negócio que 

a firma atua. 

O arcabouço teórico de Miller-Modigliani mostra como e porque o fluxo de 

caixa descontado é predominante na determinação do valor da empresa no 

mercado e como o executivo deve se preocupar com a resultante do fluxo de 

caixa descontado - o valor presente líquido ("VPL") em suas decisões, já que 

as mesmas afetarão diretamente o valor de suas ações em Bolsa de Valores. 

A partir desta constatação, a metodologia se tornou de uso prático e passível 

de utilização pela comunidade financeira. 

No entanto, na prática, ao invés da utilização do VPL para análise de 

projetos, os executivos optaram por utilizar os números contábeis e a pensar 

exclusivamente no lucro por ação como objetivo a ser maximizado. O VPL é 

uma medida estática e por este motivo não é comparável entre períodos. A 

metodologia do VPL também não permite sua utilização como base para 

remuneração de executivos e foi, por este motivo abandonada em 

detrimento de medidas contábeis tradicionais que permitem seu uso em 

termos de fluxo comparativo.5 

5 O EVA®, conforme veremos adiante, faz este papel, pois é urna medida de fluxo e 
incorpora a mesma lógica do VPL de avaliação de empresas e projetos. 
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Por outro lado, a contribuição de MECKLING e JENSEN, citados por 

MILGROM (1992, p.531) ao tema parte da constatação que os executivos 

podem facilmente se desviar dos objetivos de seus acionistas em detrimento 

de seus interesses. Para evitar este conflito, o trabalho dos autores reconhece 

que os acionistas devem incorrer em custos de controle e supervisão do 

trabalho da direção da empresa. 

A transformação de tais trabalhos teóricos em um sistema gerencial prático e 

conciso coube aos fundadores da empresa de consultoria Stern, Stewart & 

Co- Joel Stern e G. Bennett Stewart 111. 

Vale registrar que no passado houve uma experiência rudimentar de 

implementar uma medida de valor para o acionista pela General Eletric em 

1955, através da proposta da direção da empresa do uso de uma medida de 

"valor residual", que era obtida através da alocação de um custo de capital 

após o resultado operacional para chegar-se ao "resultado residual". A 

diretoria da empresa estava preocupada com as distorções provocadas pelo 

uso da medida de retorno sobre ativos (ROA= Lucro Líquido/valor do 

ativo), mas a experiência foi abandonada (CHEW, 1998, p.249). 
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2.2) Definição do EVA® 

A idéia do EVA® - Economic V alue Added, é baseada em um pressuposto 

bastante simples, o de que existe um custo extra a ser remunerado pela 

empresa. Esse custo seria o custo de oportunidade pelo uso do capital dos 

acionistas. Embora meramente referencial, este custo serve de base para 

determinar se a empresa destrói ou cria valor para o acionista. 

Portanto, o EVA® é urna estimativa do lucro econômico real após a 

subtração do custo do capital utilizado. 

A empresa, em seu demonstrativo de resultados sob o padrão EVA®, deve 

acrescentar o custo de capital dos acionistas. Ou seja, a receita da empresa 

deve ser suficiente para cobertura de seus custos, despesas e impostos 

habituais, mais um encargo pelo uso do capital dos acionistas, que nada 

mais é que um percentual sobre o capital dos acionistas colocado no negócio. 

A determinação deste percentual - o custo de capital, será abordada mais 

adiante. 

Vale ressaltar que o EVA® é urna medida de valor interna à empresa, já que 

é feita a partir de seus próprios números contábeis. Já o MV A®- "Market 

Value Added" (que será abordado mais adiante no texto) é a medida que 

expressa a percepção dos agentes de fora da empresa, a partir de seu valor 

na Bolsa de Valores. V ejarnos: 

MVA=Vrn-Ci 

Onde: 
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Vm= valor de mercado (preço unitário X quantidade de ações); 

Ci= capital investido 

Pela fórmula acima, podemos concluir que o MV A® é o valor acima ou 

abaixo do valor do capital empregado na companhia pelo qual a empresa é 

negociada em Bolsa. Veremos também, mais adiante, como variações no 

EVA® da empresa influenciam diretamente o MV A® determinado na Bolsa 

de Valores. 
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2.3) Uso do EVA® 

O uso do EVA® ex1ge que algumas mudanças sejam feitas nos 

demonstrativos contábeis. A contabilidade tradicional mistura dados 

operacionais com dados estritamente financeiros. O sistema EVA® permite 

que, com algumas mudanças, as informações contábeis se transformem em 

informações econômicas. Ao remover as distorções contábeis de uma 

maneira geral, fazendo uso de regras simples e preestabelecidas, o uso do 

EVA® permite que a análise de números e desempenho seja aperfeiçoada, 

bem como a comparabilidade entre empresas. 

O uso do EVA® permite que a empresa se concentre em uma única medida 

de desempenho, ao contrário das diversas medidas de um sistema de gestão 

de negócios tradicional. Ao difundir-se o sistema EVA® por toda a empresa, 

consegue-se não apenas alinhar os interesses dos acionistas com o dos 

executivos, mas das pessoas que ocupam cargos nos escalões inferiores, 

expandindo a perspectiva de todos no processo de tomada de decisões. Ou 

seja, todo o sistema EVA® é utilizado para concentrar os gestores na criação 

de valor, seja nas decisões de dia-a-dia, seja nas decisões de investimento e 

desinvestimento. 

Por este motivo é extremamente importante que o cálculo do EVA seja feito 

para níveis mais desagregados da empresa e não apenas no nível 

consolidado. Aprofundar o uso e medição do EVA para níveis mais 

descentralizados, como nas unidades de negócios, unidades fabris e filiais, é 

extremamente importante, pois permite que a criação de valor seja 

desagregada em seus componentes individuais, proporcionando o uso de 

um instrumento eficiente na tomada de decisões e na avaliação de 

desempenho de unidades operacionais. 
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A utilização da metodologia do EVA permite que desde a mais simples 

decisão de investimento seja concatenada à geração de valor para o 

acionista. Opta-se pelos projetos de investimento que não apenas são 

lucrativos pela ótica tradicional, mas por aqueles que agregam valor ao 

acionista, por superar também o custo de capital. O EVA® identifica 

claramente os ativos que destroem e aqueles que agregam. Por fazer esta 

identificação de forma clara, pode e deve ser utilizado no momento de 

tomada de decisões. 

O EVA® também é uma poderosa ferramenta de avaliação daqueles ativos 

que não geram valor para o acionista, pois geram um EVA® negativo. 

Aqueles ativos que não conseguem pagar o encargo de capital (ou, "capital 

charge", no inglês) devem ser vendidos, de maneira a possibilitar a 

aplicação dos recursos em projetos que gerem valor para o acionista. 

A contabilidade tradicional só reconhece o custo de capital sobre o capital de 

terceiros, ou seja, sobre a dívida. Apenas os juros sobre os empréstimos são 

registrados pela contabilidade. O valor residual da contabilidade tradicional 

nada mais é que o lucro líquido depois do imposto de renda, que não 

contempla o tributo sobre o capital. A grande vantagem para a empresa de 

incluir uma cobrança para o custo de capital é o referencial disponível para 

avaliação de novos investimentos, incluindo fusões e aquisições. Em um 

sistema que não inclui tal cobrança, a direção da empresa pode pagar preços 

altos por novos investimentos ou mesmo optar por investimentos com baixo 

retorno. A não consideração do custo de capital pode implicar na falta de 

cuidado no momento do uso do capital dos financiadores da empresa 

(acionistas ou terceiros), não incentivando os executivos contratados a usá-lo 

de maneira eficiente, pelo simples fato de não disporem de uma ferramenta 

adequada que leve em conta todos os custos relacionados. 
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Uma das grandes vantagens do sistema EVA® é a de transformar relatórios 

contábeis em informação econômica, que pode, inclusive, ser compreendida 

e usada por todos os níveis da empresa, inclusive por profissionais não 

financeiros. 

Os sistemas tradicionais de incentivo a executivos geralmente conectam os 

ganhos destes executivos à melhoras em vendas, margens e lucros que 

podem, em certos casos, comprometer o futuro de uma empresa, por serem 

contabilmente manipuláveis. O sistema EVA®, "capitaliza" gastos com 

propaganda, por exemplo, enquanto os métodos contábeis os tratam como 

custo. Por capitalização de gastos entende-se a retirada destas despesas do 

cálculo do lucro operacional e a inclusão das mesmas na base de capital. Ao 

incluir tais despesas na base de capital, as mesmas passam a sofrer a 

cobrança do encargo sobre o capital, distribuído no tempo. 

Porque não cortar os gastos com propaganda para garantir o pagamento de 

um bônus mais alto, mesmo que seja comprometida a imagem e a presença 

de uma marca no mercado no longo prazo? O incentivo dos sistemas 

gerenciais tradicionais funcionam neste sentido. 

O EVA®, mais do que um sistema gerencial, é um sistema de incentivos que 

rege o comportamento da firma como um todo e faz convergir este 

comportamento para o interesse dos acionistas. Sem os incentivos atrelados 

ao EVA®, o sistema não passa de mais uma medida de performance. 

Quando atrelamos tal sistema aos incentivos, pode-se mudar a cultura de 

uma empresa como um todo. 

É bem verdade que, apesar de todas as vantagens descritas do EVA® como 

medida de performance de uma companhia, existe uma série de 
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dificuldades quanto à relativização destes valores de EVA® de maneira a 

torna-los comparáveis entre empresas de tamanhos diferentes. E é 

justamente neste ponto que outras medidas de performance superam o 

EVA®, principalmente no uso de medidas de retorno sobre capital, retorno 

sobre investimento, etc. 

A solução encontrado pela Stern Stewart foi a de colocar o capital de todas 

as empresas em uma mesma base igual a 100 em um determinado ano, o que 

eles chamaram de "standardized EVA®" ou em português, EVA® 

padronizado e desta maneira possibilitar a comparação entre resultados de 

empresas. 
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2.4) Uso de medidas financeiras tradicionais 

Quando os contadores tem a possibilidade de optar por uma variedade de 

opções para um lançamento contábil, invariavelmente eles optarão pelo uso 

do número mais conservador para ser incluído em um demonstrativo de 

resultado ou um balanço patrimonial. 

O conservadorismo, regra básica da contabilidade, é explicado pelas origens 

da contabilidade, desenvolvida e aperfeiçoada por bancos extremamente 

preocupados com a capacidade de pagamento de seus credores. Ou seja, a 

contabilidade estava preocupada em satisfazer as necessidades de credores e 

não de proprietários ou dirigentes das companhias. 

Credores não se preocupam tanto com lucratividade e desempenho, quanto 

com a capacidade de resgatar ativos caso o cliente entre em liquidação. As 

peças contábeis com todas as suas provisões, reservas para gastos futuros e 

subavaliação de ativos (outra regra básica, advinda do conservadorismo da 

contabilização de ativos - "custo ou mercado dos dois o menor") acabam 

por não refletir adequadamente o capital de risco investido pelo acionista a 

longo prazo. 

Inclusive, nos Estados Unidos, um contador pode ser processado por 

violação da "securities law" caso seja apanhado registrando ativos ou 

ganhos de maneira sobrevalorizada. No entanto a rigidez e a arbitrariedade 

da contabilidade se restringem aos lançamentos contábeis e não às ações 

empresariais. 

Assim, o lucro contábil da empresa não traduz os ganhos ou perdas reais na 

riqueza dos acionistas. Além disto, o lucro contábil não reflete de maneira 

19 



adequada variações no valor presente da empresa. Dentre os motivos 

apontados por Alfred Rappaport (1998, cap.2) pelos quais o lucro contábil 

não reflete de maneira adequada as variações no valor econômico da 

empresa, três se destacam: 

• A aceitação usual de métodos contábeis alternativos; 

• A exclusão da necessidade de investimento no cálculo do lucro; 

• A desconsideração do valor do dinheiro no tempo. 

O cálculo do lucro líquido contábil pode ser feita por métodos diferentes e 

igualmente aceitáveis, mas que na verdade se distanciam da realidade 

econômica e expressam profundas diferenças entre si. Os exemplos mais 

marcantes são: 

(a) as diferenças na contabilização do custo de vendas através dos métodos 

de tratamento de estoques6, PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair) e UEPS 

(último a entrar, primeiro a sair); 

(b) os vários métodos para computar-se a depreciação do ativo imobilizado; 

(c) diferenças nos métodos de amortização de ágio quando em fusões ou 

aquisições. 

Uma simples mudança no método de contabilização, seja por imposição de 

uma autoridade reguladora ou por simples decisão da direção da empresa, 

pode impactar de forma material os demonstrativos de resultado sem afetar 

6 Para detalhamento do assunto ver IUDÍCIBUS, MARTINS e GELBCKE (1995) 
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o fluxo de ca1xa e subseqüentemente o valor econômico da empresa. 

Devemos sempre ter em mente a máxima que "caixa é fato, lucro é opinião". 

A relação entre valor econômico e demonstrativo de resultados é ainda mais 

distorcida pelo fato de que os investimentos necessários no capital de giro e 

no ativo permanente, essenciais para o funcionamento da firma, são 

ignorados no demonstrativo de resultados. Um bom exemplo para ilustrar a 

situação é o de uma empresa em crescimento, que tem seu contas a receber 

aumentado durante o ano, refletindo uma situação em que seu fluxo de 

caixa proveniente de vendas será diferente da receita do demonstrativo de 

resultados. Economicamente falando, a receita somente será reconhecida 

quando da entrada de caixa, enquanto que contabilmente quando da entrega 

do bem ou da prestação de serviço. 

Outra importante razão pela qual o sistema contábil peca por não capturar 

mudanças no valor econômico da empresa é da completa desconsideração 

do valor do dinheiro no tempo. É necessário lembrar que o valor econômico 

do investimento é o valor descontado dos fluxos de caixa futuros e de que 

um Real hoje vale mais do que um Real daqui a um ano, já que o mesmo 

pode ser investido e portanto remunerado. A taxa de desconto embute não 

só uma compensação pelo risco, mas também uma compensação pela 

inflação esperada e é completamente esquecida pela contabilidade 

tradicional. 

Os principais executivos da empresas, seus subordinados e gerentes 

necessitam na verdade de uma medida de desempenho que retrate de 

maneira clara e objetiva os acertos e erros de alocação de capital da empresa 

e que portanto permita correções de rota, retratando de maneira confiável o 

valor econômico da empresa como um todo, de seus ativos e de suas ações. 
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Podemos então concluir que não necessariamente o crescimento do lucro da 

empresa passa pela criação de valor para o acionista e pelo aumento de sua 

riqueza. 

Trataremos, com mais detalhe, da influência do crescimento do lucro por 

ação e de sua influência no valor da empresa no mercado no ítem 3.1 deste 

trabalho. Vale ressaltar que a contabilidade tradicional peca por não retratar 

de maneira confiável a riqueza do acionista, mas nem por isto a 

contabilidade é ineficiente. O incorreto é fazer uso da mesma para fazer 

inferências sobre o valor da empresa e de variações da riqueza do acionista. 
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2.5) Medição do EVA® 

A medição do EVA® gerado por uma determinada empresa passa por dois 

processos distintos, mas intimamente interligados: a determinação do custo 

de capital e os ajustes das demonstrações contábeis. 

O custo de capital deve ser tratado de maneira cuidadosa, tendo papel 

fundamental para a determinação do EVA®. De fato, é a partir dele que 

chegamos ao EVA®. O custo de capital reflete o risco que o acionista se 

expõe por investir naquela empresa e portanto em seu ramo de atuação. 

Entraremos em maiores detalhes sobre o custo de capital e sua determinação 

no próximo item. Deve-se ter em mente que este será um custo atribuído ao 

demonstrativo de resultados logo após que se chegar ao lucro operacional 

da empresa, ajustado para o formato EVA®. Por hora, iremos nos concentrar 

nos ajustes a serem feitos. 

Os demonstrativos contábeis devem passar necessariamente por ajustes com 

o objetivo de isolar os efeitos não operacionais da atividade da empresa. A 

geração de valor de uma empresa deve ser necessariamente decorrente de 

sua atividade operacional e portanto deve-se ter uma clara noção de como se 

chegar a um demonstrativo que exprima de maneira estrita o valor 

econômico gerado através das operações. As decisões financeiras devem ser 

tratadas a parte, pois em última instância servem de elemento de suporte às 

decisões operacionais. 

Os ajustes da metodologia EVA® tem o objetivo de atingir um novo 

demonstrativo, cuja resultante nada mais é do que o EVA® da empresa. O 

"demonstrativo de EVA®" tem como finalidade refletir de maneira mais 
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direta a realidade econômica da empresa. A base de partida são as próprias 

peças contábeis tradicionais. Os objetivos destes ajustes são três: 

1) Separar as atividades financeiras das atividades operacionais; 

2) Separar atividades não-operacionais de atividades operacionais; 

3) Eliminar as possibilidades de manipulação de resultados. 

O objetivo de uma demonstração no formato EVA® é a de chegar ao Lucro 

Operacional após impostos ("LOAI" ou "Net operating profit after taxes -

NOPAT", em inglês) do período produzido pelo capital operacional 

empregado no negócio, para posteriormente descontar o custo de capital. O 

NOP AT exclui os encargos financeiros decorrentes das decisões de 

financiamento da empresa, além de excluir despesas e receitas não 

operacionais. O NOP AT nada mais é do que o lucro operacional depois dos 

impostos e depreciação, como se a empresa fosse totalmente financiada por 

capital próprio (sem endividamento). 

Os ajustes referidos não significam que os mesmos devam ser excluídos das 

demonstrações do formato EVA® da empresa. Simplesmente saem do 

cálculo do lucro operacional da empresa e passam a integrar a base de 

capital da mesma. Por exemplo, gastos com pesquisa e desenvolvimento, 

por terem um caráter de investimento, saem do cálculo do NOPAT da 

empresa e passam a integrar a base de capital, de modo que a "cobrança" 

desta despesa seja feita "pari passu" ao desenvolvimento dos respectivos 

projetos. A "cobrança" será feita ao se reconhecer o percentual referente ao 

custo do capital da empresa. 
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Existem quatro tipos de ajustes a saber: 

1) "Ajustes da base de caixa para a base econômica": alguns tipos de despesa 

possuem um caráter de investimento, já que seus efeitos se fazem sentir ao 

longo do tempo. Pela contabilidade tradicional, gastos com pesquisa e 

desenvolvimento e com propaganda e marketing são exemplos de despesas 

que impactam o demonstrativo de resultados de maneira imediata, pelo 

dispêndio do caixa. No entanto, o benefício econômico trazido por este 

dispêndio acontece ao longo do tempo e desta maneira deve ser tratado 

como investimento 

2) "Ajustes da base de competência para a base de caixa": Enfatiza os efeitos 

sobre o caixa e não as provisões de origem contábil. Exemplos: provisão 

para devedores duvidosos e reserva para contingências. 

3) "Ajustes dos eventos não recorrentes": eventos não recorrentes distorcem 

o desempenho do período em que ocorrem, sendo capitalizados para efeito 

do EVA®. Exemplos: reestruturações, vendas de ativos, reavaliação de 

ativos. 

4) "Ajustes dos itens não operacionais": envolvem montantes de capital e do 

lucro operacional que não estão relacionados com o curso normal dos 

negócios. Exemplos: obras em andamento e ganhos/perdas em transações 

com títulos mobiliários. 

Alguns tipos de ajustes podem ser facilmente associados a determinados 

setores de atuação das empresas. As empresas industriais sofrem ajustes na 

provisão para devedores duvidosos e nas despesas com reestruturação. Nas 

empresas farmacêuticas, as despesas com pesquisa e desenvolvimento 

25 



devem ser capitalizadas e amortizadas. Nas empresas de bebidas deve-se 

capitalizar as despesas com propaganda e, nas instituições financeiras, deve

se ajustar a provisão para créditos de liquidação duvidosa. 
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2.5.1) Ajustes usuais 

A empresa de consultoria Stern Stewart & Co. identificou cerca de 160 

ajustes que potencialmente podem ser feitos em uma demonstração contábil 

tradicional (EHBAR, 1998, p.164). Não é o propósito deste trabalho cobrir a 

totalidade destes ajustes. Portanto, a seguir, analisaremos apenas os ajustes 

mais usuais que devem ser feitos para que obtenhamos uma demonstração 

no formato EVA®. Vejamos: 

(a) Despesas Financeiras: 

As despesas financeiras usualmente se referem aos encargos associados a 

financiamentos permanentes ou estruturais, como JUros de 

empréstimos/ dívidas bancárias, emissão de títulos, taxas sobre linhas de 

crédito não utilizadas e custos associados à emissão de dívida. 

As despesas financeiras decorrentes de empréstimos são consideradas um 

custo financeiro e são fruto de decisões de financiamento. Seus efeitos são 

excluídos na determinação do lucro operacional, mas são incluídas no 

cálculo do custo de capital. Desta forma, separam-se as decisões de 

financiamento das decisões operacionais ou de investimento da empresa. 

Contabilmente, as despesas financeiras são deduzidas do lucro líquido no 

demonstrativo de resultados e os empréstimos são incluídos no passivo 

constante no balanço patrimonial. O tratamento econômico faz com que as 

despesas financeiras não passem pelo NOP AT e inclui os empréstimos no 

capital permanente da empresa, sujeitando-os assim ao encargo 

correspondente: o custo médio ponderado de capital. 

As principais vantagens deste ajuste são as seguintes: 
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A determinação do lucro do negócio é independente do método pelo 

qual os ativos que geraram esse lucro são financiados; 

O ajuste separa as decisões de financiamento das decisões de 

investimento, de acordo com a melhor prática em Finanças. 

Não existem desvantagens ao se fazer este ajuste e o mesmo deve ser inócuo 

para empresas ou divisões que não carregam empréstimos de terceiros. 

(b) Passivos não onerosos de curto prazo: 

Os passivos não onerosos de curto prazo referem-se a passivos circulantes 

decorrentes da operação normal da empresa e portanto representam 

financiamento "espontâneo" destas fontes. Estes passivos não devem incluir 

contas sobre as quais incidam explicitamente encargos financeiros. Os 

exemplos clássicos de passivos não onerosos de curto prazo são salários a 

pagar, benefícios a pagar, contas a pagar, impostos a pagar e outras contas a 

pagar. 

A princípio, estas contas representam financiamentos por parte de 

fornecedores, empregados e governo. Consequentemente estas promessas 

de pagamento reduzem a necessidade de capital permanente a ser suprido 

por credores e acionistas, o que diminui o encargo sobre o capital. 

Considera-se que estes custos já estão incluídos no cálculo do NOPAT como 

um custo do negócio. Contabilmente, não há custo explícito no 

demonstrativo de resultados. O custo está implícito nos preços cobrados 

pelos fornecedores, assim como no caso de demonstrações EVA® ou 

econômicas. 
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O tratamento proposto pela metodologia do EVA é o de deduzir os Passivos 

Onerosos de Curto Prazo do Ativo Circulante, reduzindo o Capital 

Circulante Líquido ("CCL"). E a diferença para a contabilidade tradicional 

está na exclusão da dívida de curto prazo do passivo circulante no cálculo 

do CCL, já que a dívida representa um passivo oneroso. 

A grande vantagem deste ajuste para uma demonstração EVA® é o 

reconhecimento de que o custo financeiro destas fontes de capital está 

implícito no custo de produtos vendidos (CPV), evitando a dupla contagem 

do custo de capital. Não existem desvantagens ao se fazer tal ajuste. 

Deve-se identificar as contas relevantes que devem ser consideradas nesta 

categoria, excluindo todas as contas sobre as quais incidam encargos 

financeiros de maneira explícita. 

(c) Regime de competência para regime caixa 

O ajuste do regime de competência para regime de caixa refere-se a 

provisões operacionais que são criadas a partir da operação normal do 

negócio. Estas provisões podem ser contabilizadas como uma redução de 

ativo ou um incremento de passivo, e geralmente representam uma 

expectativa de despesas futuras, ajustando o saldo da conta para seu valor 

líquido esperado. Bons exemplos são a provisão para devedores duvidosos, 

as provisões para contingência, estoques obsoletos, devolução de vendas e 

de garantia de produtos. 

Estas provisões são geralmente estabelecidas para se estimar 

conservadoramente o valor líquido dos ativos ou estimar despesas futuras. 
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Passar de um regime de competência para um regime de caixa é mais 

apropriado pois estas provisões são estabelecidas "pro rata" e de maneira 

subjetiva, não refletindo a realidade econômica. Esta conversão produz um 

número que representa melhor a criação de valor. 

Um bom exemplo para ilustração é o da provisão para devedores duvidosos. 

No tratamento econômico, somente a perda efetiva com devedores 

duvidosos é deduzida do resultado operacional. No tratamento contábil 

tradicional, o lucro é diminuído pela despesa associada à provisão para 

devedores duvidosos no demonstrativo de resultados. No balanço 

patrimonial a provisão é incluída no ativo ou passivo, normalmente 

diminuindo o primeiro e aumentando o segundo. 

O ajuste em questão possui as seguintes vantagens: 

Encoraja os gerentes a focar nos custos reais dos eventos, ao invés da 

maneira pela qual tais eventos são reconhecidos nos demonstrativos 

contábeis; 

Elimina qualquer decisão arbitrária no estabelecimento de provisões 

para alterar o desempenho. 

No entanto, os ajustes neste regime também possuem uma desvantagem que 

precisa ser levada em consideração. O desempenho do ano corrente pode ser 

afetado por eventos decorrentes de ações ou decisões tomadas em períodos 

anteriores. Por exemplo, uma garantia afetará o lucro quando um produto 

for reparado, ao invés de quando ele for vendido. 
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Concluindo, o ajuste do regime de competência para o regime de caixa deve 

ser feito de maneira cuidadosa, determinando-se quais provisões 

operacionais são apropriadas para ajuste e estabelecendo-se uma política ou 

regra clara para assegurar que não haja dúvidas sobre como e quando 

contabilizar os eventos, evitando manipulações. 

( d) Amortização de ágio (" goodwill") 

O "Goodwill" ou ágio é um ativo intangível criado a partir da compra de 

um negócio quando o preço pago excede o valor contábil dos ativos. 

O "Goodwill", por definição, não tem vida útil definida, assim como outros 

ativos intangíveis. Consequentemente, ele deve ser considerado como um 

investimento permanente no negócio e não é amortizado para efeito de 

EVA®. Este ajuste, em particular, é tratado com mais detalhe no ítem 3.1 

deste trabalho. 

(e) Regime de caixa para regime econômico 

Este ajuste se refere aos gastos incorridos e contabilizados no período 

corrente que claramente beneficiam mais de um período. Os exemplos das 

contas suscetíveis a este ajuste são os seguintes: gastos com propaganda e 

marketing, pesquisa e desenvolvimento, treinamento, programas de 

qualidade, programas de melhoramento de processos, compra de estoques 

de competidores, desenvolvimento de marcas, custos de criação e gastos de 

exploração. 

Do ponto de vista econômico, ao invés de contabilizar-se gastos cujos 

benefícios são sentidos ao longo de vários anos como despesa do exercício 
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vigente, deve-se trata-los como investimentos no negócio, e sobre eles deve 

incidir o custo de capital. Esse tratamento não desencoraja investimentos 

que incrementam valor mesmo quando estes diminuam o lucro contábil do 

período de desembolso. No tratamento contábil tradicional, despesas são 

deduzidas das receitas nos períodos em que elas são desembolsadas. No 

tratamento econômico, o NOP AT é impactado pela amortização do 

intangível capitalizado e o saldo das despesas capitalizadas é incluído no 

capital investido. 

Pela ótica dos demonstrativos tradicionais, os gestores, muitas vezes, 

acabam por optar pelo corte deste tipo de despesas justamente por não 

apresentarem resultados muito perceptíveis no curto prazo, pois as mesmas 

oneram imediatamente o demonstrativo de resultados. 

Fazendo uso da metodologia do EVA®, observamos que tais ajustes 

melhoram a percepção destas despesas nos demonstrativos de EVA® da 

empresa, enfatizando o foco no longo prazo, já que estas despesas passam a 

ser encaradas não só pelo desembolso em si, mas também por seus 

benefícios futuros. 

A metodologia proposta não encoraja cortes de curto prazo nestas despesas, 

que em muitos casos são vitais para o negócio. Os cortes não são encorajados 

porque seu impacto no EVA® do período corrente é preponderantemente de 

amortizações do passado. 

Deve-se, no entanto, tomar cuidado com tais ajustes, já que os mesmos 

podem encobrir necessidades de caixa da empresa de curto prazo. Apesar 

do benefício ser futuro, o dispêndio de caixa se realiza no presente. 
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Regras devem ser estudadas e estabelecidas previamente de maneira a evitar 

decisões arbitrárias de quais despesas devem ser tratadas como 

investimento e capitalizadas. Atenção também deve ser dada à 

determinação do período de amortização destas despesas capitalizadas, que 

deve ser estabelecido a partir da observação da experiência passada quanto 

a realização dos benefícios relacionados. 

Tomemos por exemplo uma despesa de "marketing". Ao invés de deduzir 

toda a despesa em um ano, capitaliza-se a mesma (através da criação de uma 

rubrica "despesa de marketing capitalizada", que é acrescentada ao capital 

investido) para amortizá-la em um período de x anos, enquanto julgar-se 

que o benefício trazido por tal despesa ainda exista. 

(f) Ativos não-operacionais 

Ativos não-operacionais se referem a investimentos feitos pela empresa que 

não são essenciais, nem relacionados com suas operações. Investimentos 

minoritários em outras empresas, investimentos privados/ aplicações 

financeiras e operações descontinuadas são exemplos de atividades não 

operacionais. 

No sistema de avaliação de performance do EVA®, estes investimentos são 

classificados como "non-core" ou não relacionados ao negócio principal e, 

portanto, são excluídos para que haja uma perfeita separação entre 

atividades operacionais e não operacionais, enriquecendo desta maneira a 

análise de desempenho da empresa. Na contabilidade tradicional, ativos 

não-operacionais são avaliados pelo seu custo de aquisição e são incluídos 

no balanço patrimonial. No tratamento econômico sugerido pela 
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metodologia EVA®, excluem-se os ativos não-operacionais do capital da 

empresa. 

A grande vantagem deste ajuste é concentrar a análise de performance nas 

atividades ou operações principais do negócio. 

No entanto tal ajuste deve ser feito de maneira cuidadosa, já que possui a 

desvantagem de excluir ativos do centro de atenção da direção da empresa. 

Como não existe nenhum custo sendo reconhecido pela medida de 

desempenho, há menor motivação para administrar o investimento. 

A principal consideração a ser feita neste ajuste é a de determinar qua1s 

ativos devem ser considerados como não-operacionais. 

(g) Ganhos/perdas não usuais cumulativos 

Itens não usuais são eventos que resultam das operações da empresa, mas 

que são extraordinários, como, por exemplo ganhos ou perdas na venda de 

ativos, desinvestimentos e encargos de reestruturação. A metodologia 

EVA® reconhece estes custos como investimentos geradores de benefícios 

futuros. 

Itens não usuais são excluídos do cálculo do NOP AT e capitalizados após 

impostos como um investimento no negócio. Perdas e encargos não usuais 

são capitalizados como aumentos do capital investido, enquanto os ganhos, 

como reduções deste capital. Estes valores na metodologia EVA® passam a 

compor o capital na rubrica "itens não usuais cumulativos". 
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Como exemplo, podemos considerar uma despesa de reestruturação de uma 

de suas unidade fabril de uma empresa. Como o ítem de ganhos e perdas na 

venda de ativos, encargos de reestruturação são considerados itens não 

usuais e extraordinários. Da mesma forma, eles são tratados como despesas 

não operacionais e seus efeitos não são incluídos no NOP AT. Ao invés disto, 

estes encargos são capitalizados. 

h) Obras em andamento 

Este ajuste refere-se especificamente ao ativo classificado como obras em 

andamento. De um ponto estritamente econômico, esta conta é excluída do 

capital porque os ativos não estão em serviço e, portanto, não estão em 

condições de gerar receitas. 

Havendo o "perdão" da cobrança do encargo de capital no período pré

operacional, e por "perdão" deve-se entender a capitalização dos EV As® 

negativos gerados neste período, os gestores ficam incentivados a pensar no 

longo prazo, já que o EVA de curto prazo, e por conseqüência seu bônus do 

final do ano, não serão afetados. 

Desta maneira, consegue-se que obras que gerarão valor para a empresa 

apenas no longo prazo sejam aprovadas e o crescimento futuro seja 

viabilizado. 

No entanto, o fato de a gerência da empresa não ser cobrada diretamente na 

fase pré-operacional pode fazer com que não existam incentivos para que as 

obras sejam terminadas o mais rápido possível. Portanto, a utilização deste 

ajuste deve ser extensivamente discutida de maneira a entender-se qual o 

tipo de incentivo que se deseja criar para os gestores. 
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i) Provisão para imposto de renda 

A provisão para imposto de renda do NOP AT é constituída para refletir o 

imposto incidente sobre operações da empresa, eliminando qualquer 

impacto financeiro ou não operacional. 

O ajuste da provisão para a base de caixa de pagamento de impostos é 

consistente com a praxe de avaliar o desempenho operacional após 

impostos. Ao considerar somente impostos que incidem sobre ítens 

operacionais (incluindo os diferidos), um verdadeiro lucro econômico 

poderá ser medido. 

No tratamento contábil, a provisão para imposto de renda é cobrada com 

base na provisão corrente e impostos diferidos apropriados. Os saldos de 

imposto de renda no balanço patrimonial são estabelecidos com base na 

alíquota de imposto corrente e nas diferenças de entre a provisão para 

imposto de renda e o imposto efetivamente pago. 

No tratamento do EVA®, impostos são calculados com base nos resultados 

das operações (excluindo itens não operacionais e financeiros) mais 

qualquer encargo de imposto diferido. O imposto de renda diferido é 

incluído no capital como uma conta equivalente, enquanto que impostos 

diferidos no ativo (sempre líquido de impostos diferidos sobre itens não 

usuais) são excluídos do capital investido. 

Um imposto em base de caixa pode aumentar a preocupação com o aspecto 

fiscal nas unidades de negócio e, através de uma ação coordenada pode-se 

melhorar o planejamento e a estratégia fiscal da empresa. 
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O ajuste torna os agentes internos da empresa conscientes da existência dos 

impostos como um custo do negócio, que requer tanta atenção quanto os 

outros custos. 

No entanto, o tratamento dos impostos em base de caixa torna o cálculo do 

NOP AT mais complicado e pode incluir itens com os quais a média gerência 

da empresa não está familiarizada, podendo resultar em um EVA® mais 

volátil, trazendo dificuldades para o sistema de remuneração variável. 

Tal ajuste exige que a gerência de cada divisão tenha suporte para aumentar 

seu conhecimento sobre impostos, ao mesmo tempo em que o sistema de 

remuneração é modificado. Os sistemas gerenciais devem ser modificados 

de maneira a contabilizar impostos por unidade de negócios, havendo a 

necessidade de processos e recursos que suportem uma estratégia fiscal por 

unidade, ao mesmo tempo em que se mantém uma estratégia fiscal 

corporativa coesa. 
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2.5.2) Ajustes específicos 

Existem também alguns ajustes específicos que também merecem um 

tratamento diferenciado na metodologia EVA®, mas não são tão habituais 

quanto os ajustes tratados acima. Vejamos: 

(a) Investimentos estratégicos 

Segundo a metodologia EVA®, qualquer projeto que acrescente valor 

econômico (ou valor para o acionista) deve ser candidato ao investimento. 

Ou seja, a princípio, todo projeto que tenha um valor presente líquido 

positivo deve ser adotado, desde que, é óbvio, a companhia tenha a 

disponibilidade de caixa ou financiamento para realizar o negócio. 

Em alguns investimentos de porte significativo e considerados estratégicos 

para a empresa, é provável que o EVA® dos anos iniciais seja negativo. Isto 

cria um forte incentivo para a gerência da empresa não fazer este 

investimento, apesar dele criar valor a longo prazo. 

Desta maneira, pode-se adotar uma abordagem diferente para aqueles casos 

em que o EVA® negativo dos primeiros anos é material, quando o projeto 

possuir valor presente positivo. O tratamento sugerido é o de capitalizar as 

perdas antecipadas de EVA® de maneira a manter a gerência responsável 

pelo plano, sem penalizá-los no curto prazo. Capitalizando-se as perdas de 

EVA® dos anos iniciais, consegue-se que o efeito no NOP AT seja anulado, 

ao mesmo tempo que nos anos subsequentes o custo de capital será aplicado 

a uma base de capital mais elevada. A responsabilidade dos executivos pelo 

38 



plano de negócios a longo prazo é mantida, sem penalizá-los e desencorajá

los no curto prazo. 

O plano de capitalização de perdas deve ser fixado ao princípio do projeto e 

deve basear-se nas projeções de EVA® que se encontram na proposta de 

investimento originalmente submetida e aprovada. Desta maneira os 

executivos serão penalizados por perdas que superem as projetadas e são 

recompensados por perdas menores que as projetadas. 

(b) Desvalorização cambial 

O ajuste para a desvalorização cambial é constituído para eliminar ganhos 

ou perdas não operacionais e extraordinárias no demonstrativo de 

resultados decorrentes do impacto de uma desvalorização cambial sobre 

ativos e/ ou passivos denominados em moeda estrangeira. 

A eliminação dos efeitos da desvalorização cambial no demonstrativo de 

resultados é consistente com a filosofia de se calcular o NOP AT sem os 

ganhos ou perdas não operacionais decorrentes da desvalorização. 

Na "contabilidade EVA®", o ganho ou perda com a desvalorização cambial 

é excluído do cálculo do NOPAT por ser não-operacional, mas o capital 

aumenta (ou diminui) com a capitalização da perda (ou ganho) provocada 

pela desvalorização pós-impostos. Ou seja, o ganho ou perda é amortizado 

no longo prazo através da incidência do custo de capital sobre uma base 

maior ou menor de capital. 

(c) Ganhos/perdas monetárias em traduções e transações 
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Ganhos e perdas monetários surgem quando ativos, passivos e operações 

em diferentes moedas são traduzidos para a moeda original da empresa 

controladora. Este resultado é refletido em duas contas, geralmente: 

Ganhos/perdas em traduções: origina-se quando da tradução de 

demonstrações contábeis de uma moeda para outra para efeito de 

consolidação. Estas contas são contabilizadas como um componente do 

patrimônio líquido e não afetam a demonstração de resultados. 

Ganhos/perdas em transações: origina-se em transações financeiras em 

uma moeda que não seja a da empresa controladora usada para fins de 

consolidação. O ganho (ou perda) líquido é contabilizado na 

demonstração de resultados. 

Ganhos/perdas em traduções são deduzidos ou acrescentados ao 

patrimônio líquido para minimizar efeitos de flutuação de moedas no custo 

histórico do capital investido. O EVA® é medido com base no investimento 

original feito pelos acionistas. Portanto, revertendo o ganho ou perda 

cumulativo da tradução traz o capital para seu custo histórico. 

Ganhos/perdas em transações originadas de atividades financeiras são 

contabilizadas como receitas ou despesas não usuais, portanto devem ser 

excluídas no NOP AT e incluídas no capital após impostos. Já 

ganhos/perdas em transações originadas de operações com capital de giro 

devem ser consideradas operacionais e, portanto, incluídas no NOPAT. 

( d) Ajustes inflacionários 

40 



Em econormas ditas inflacionárias, a empresa tem que lidar com dois 

desafios: combinar receitas com os custos históricos dos recursos adquiridos 

no passado e lidar com ativos na sua base de custo que raramente refletem 

seu valor atual. 

As empresas corrigem seus resultados financeiros aplicando um índice 

oficial de inflação ou custo de reposição de ativos para atualizar o valor de 

seus ativos e passivos. O ganho ou perda (líquido) nesta atualização 

monetária é incluído no demonstrativo de resultados. A contrapartida do 

ganho ou perda produzida pelo ajuste inflacionário na demonstração de 

resultados é feita no patrimônio líquido. 

Do ponto de vista estritamente econômico, a inflação é um fenômeno que 

está além do controle da empresa e que, portanto, não deveria fazer parte da 

mensuração de seu desempenho operacional (NOP AT). Consequentemente, 

os ganhos e perdas gerados com ativos monetários de longo prazo e dívida 

bancária devem ser capitalizados. Já os ganhos e perdas monetárias de curto 

prazo, resultantes da diferença entre o capital de giro líquido atual e aquele 

ajustado pela inflação são considerados operacionais, porque assume-se que 

os gerentes tem controle direto sobre tais itens. 

(e) Arrendamentos Mercantis Operacionais 

Os arrendamentos mercantis operacionais referem-se aos pagamentos de 

"leasing" não canceláveis de longo prazo. Os exemplos clássicos são os 

arrendamentos de fábrica, equipamentos fabris e de informática, veículos de 

transporte, etc. 
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As empresas podem financiar ativos fixos através de uma compra ou 

"leasing". Do ponto de vista econômico, o método de financiamento de um 

ativo é imaterial para o valor do investimento. Então, na metodologia 

EVA®, arrendamentos mercantis são tratados como se o ativo fosse 

comprado ou requisesse um "leasing" de capital. Para reconhecimento deste 

investimento, o valor do aluguel ("leasing") é ajustado, deduzindo-se a 

parcela relativa à despesa no NOP AT, que irá refletir lucros operacionais 

puros. O valor presente dos pagamentos mínimos futuros do leasing é 

incluído no capital. 
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2.6) Custo de Capital 

Capital é a medida econômica do dinheiro aportado à empresa por 

investidores, sob a forma de dívidas e subscrição de ações de emissão da 

empresa. Sob uma perspectiva operacional, capital é a soma do capital de 

giro, imobilizado, ativos diferidos e outros ativos. Por outro lado, do ponto 

de vista do financiamento do negócio, capital é a soma do capital próprio e 

de terceiros. 

O capital tem um custo, que é atingido a partir do cálculo da média 

ponderada dos retornos exigidos pelas fontes de financiamento da empresa. 

As empresas podem ser financiadas por capital próprio (acionistas) e por 

capital de terceiros (empréstimos). O uso do custo médio ponderado do 

capital permite a simplificação do cálculo do encargo de capital do EVA®, já 

que passamos a utilizar uma única e objetiva medida, que mcorpora os 

custos marginais de dívida e capital próprio. 

O custo da dívida é seu custo marginal após impostos e deve ser baseado no 

custo marginal da dívida de longo prazo, incorporando os benefícios fiscais 

no custo médio ponderado de capital. 

O custo de capital do acionista depende do risco financeiro e do setor a que 

pertence a empresa e é estimado através da medida de risco de empresas 

comparáveis. 

Podemos concluir que o custo de capital é, na verdade, um "aluguel" pelo 

uso do capital empregado na companhia. 
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Dentro da metodologia do EVA®, o custo de capital (ou custo de 

oportunidade de utilização do capital) tem três aplicações básicas muito 

importantes, a saber: 

Como medida de desempenho - incidência de um encargo pela utilização 

do capital; 

Como taxa mínima de retorno exigida para novos projetos; 

Como taxa de desconto utilizada para trazer os EV A®s projetados a seu 

valor presente. 

O custo médio ponderado do capital ou "weigthed average cost of capital

W ACC", em inglês, é a média ponderada do custo marginal da dívida pós

impostos e do custo de capital próprio, baseado na estrutura de capital 

empregada pela empresa. Vejamos: 

WACC =Ce_L +Cd(l-T) J2_ 

MV MV 

Onde: 

Ce =custo do capital dos acionistas; 

E/MV =proporção do capital de acionistas sobre o total do capital; 

Cd = custo do capital de terceiros; 

T = alíquota de imposto de renda; 

D/MV =proporção do capital de terceiros sobre o total do capital. 
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Custo Médio Ponderado de Capital- Fluxograma de Cálculo 

Custo Médio Ponderado de Capital 

I I 
Custo da Dívida Estrutura de Custo do Capital 

Capital Próprio 

I 
I I I I 

Taxa de (1 - T) Prêmio de Taxa livre Beta Prêmio de 

Juros Risco do país de risco Alavancado risco de 

mercado 

I 
"Rating" Beta Estrutura de 

Desalavancado capital da 

empresa 

I I I 
Risco Risco do Estrutura Betas 

Financeiro Negócio de Capital Observados 

média ( alavancados) 

O custo da dívida corresponde à soma da taxa livre de risco e um prêmio 

por risco de acordo com o "rating" da Companhia. Este "rating" se ajusta a 

taxa de empréstimo à qualidade de crédito da empresa e é elaborado pelas 

agências classificadores de risco. O custo da dívida corresponde à taxa que a 

empresa pagaria caso tomasse um empréstimo bancário de longo prazo, na 

data corrente (custo incrementai da dívida). Não se pode usar o custo da 

dívida atual, porque novos financiamentos não necessariamente serão 

obtidos pela taxa média de captação da empresa. O custo deve ser obtido 
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através da observação das taxas de empréstimos obtidas por empresas com 

risco de crédito similar. Assim temos: 

Rct = rf + "Spread" 

Onde: 

rd = Custo da dívida 

rf =Taxa livre de risco (inclui risco do país) 

"spread" = função da avaliação do risco da empresa 

Já o custo do capital próprio é, conforme já citado, o retorno total que os 

investidores esperam obter de outros investimentos com riscos comparáveis. 

O capital próprio possui custo porque os acionistas devem receber uma 

remuneração pelo custo de oportunidade do capital, que não é reportado. 

Este custo pode ser estimado aplicando-se a fórmula do CAPM - Capital 

Asset Pricing Model, medindo-se o risco da empresa em relação ao risco do 

mercado. Vejamos: 

re = RFR + CRP + Beta * MRP 

Onde: 

re =custo do capital próprio 

RFR =taxa livre de risco 

CRP = prêmio de risco do país 

Beta = índice de risco relativo 

MRP = prêmio de risco do mercado 
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Usualmente, o bônus de longo prazo do governo dos Estados Unidos é 

usado como uma estimativa para a taxa livre de risco. A taxa livre de risco é 

a taxa que melhor reflete as expectativas de mercado de longo prazo para a 

taxa de inflação, sendo a menos afetada por desbalanceamentos de oferta e 

demanda e intervenções da autoridade monetária no curto prazo, além de 

ser uma das mais líquidas e visíveis referências. 

Como os riscos inerentes à taxa básica da economia no Brasil são maiores 

que os do Estados Unidos, investidores dos títulos brasileiros demandam 

um retorno (ou "yield") mais elevado. Esse spread sobre a taxa de juros 

básica dos Estados Unidos é conhecido como "prêmio de risco país" ou 

"country risk premium", em inglês. 

É intuitiva a idéia de que, no Brasil, retornos acionários são ainda mms 

voláteis que os retornos provenientes de títulos de renda fixa. Portanto, 

enquanto o "spread" soberano representa o risco adicional da taxa básica da 

economia no Brasil, para estimar o risco adicional de investir-se em ações no 

país deve-se ajustar este spread soberano por um índice de volatilidade 

relativa. O fator de volatilidade relativa é o desvio-padrão dos retornos 

acionários no país dividido pelo desvio-padrão dos retornos de seus "Brady 

Bonds"7• Esse fator de volatilidade relativa é então multiplicado pelo spread 

soberano para chegar-se ao prêmio de risco país (HA UPTMANN e 

NATELLA, 1994): 

Prêmio de risco país = a ações * spread soberano 

a Brady 

7 Títulos de emissão da República Federativa do Brasil como resultado da renegociação da 
dívida externa sob o programa "Brady", cujos preços servem de referência do risco do país. 
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O risco total nada mais é do que a variabilidade do retorno ou ainda, a 

incerteza associada ao resultado do investimento, que corresponde a faixa 

de variação dos resultados possíveis deste investimento. A volatilidade nos 

resultados possíveis define a magnitude do risco deste investimento. 

Quando o investidor analisa uma oportunidade de investimento e seus 

resultados potenciais, ele toma decisões com base em um retorno esperado, 

que seja suficiente para compensá-lo pelo risco associado a este 

investimento. 

Dado que a volatilidade dos retornos das ações no mercado de acionário é 

significativamente maior que a volatilidade dos papéis de longo prazo do 

Governo (taxa livre de risco), a longo prazo, espera-se que as ações 

proporcionem um maior retorno do que aquele esperado para ativos livres 

de risco. Isto é exatamente o que se encontra quando compara-se o retorno 

total das ações e dos papéis do governo, nos Estados Unidos, no período de 

1926-1990. A diferença entre esses retornos (o prêmio de risco de mercado) 

é, em média, 5.5%. (DAMODARAN, 1996, p.48) 

Conforme já dito, o risco total é definido como a volatilidade dos retornos 

sobre o investimento e tem dois componentes a saber: o risco específico da 

empresa e o risco de mercado. O risco específico pode ser totalmente 

eliminado pelos investidores através de um portfólio diversificado de ações. 

Portanto, espera-se um retorno somente sobre a parte não diversificável do 

risco. A conseqüência é que o custo de capital próprio deve ser baseado no 

risco da empresa relativo ao risco de mercado. E a maneira de chegar-se a 

este risco relativo de mercado é através do coeficiente Beta. Para medir-se o 

risco de mercado de uma empresa específica, precisamos medir os retornos 

dessa empresa com relação ao retorno total de todos os ativos do mercado. 
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Esta medida de risco relativo é coeficiente Beta. O Beta é uma medida 

padronizada de risco de qualquer investimento em relação ao risco de 

mercado e é calculado através da seguinte fórmula: 

~ = Cov(re, rm) 

cr2rm 

Onde: 

Cov= Covariância entre os retornos da ação e os retornos de mercado; 

a2= Variância dos retornos de mercado. 

É importante notar que quando o Beta é calculado a partir de retornos de 

mercado, o mesmo é afetado pela estrutura de capital da empresa. Portanto, 

este beta é chamado de "alavancado". O Beta alavancado também pode ser 

desmembrado em dois componentes de risco: 

~L= ~u + alavancagem 

Onde: 

~L= Beta alavancado 

~u =Beta "desalavancado" ou beta do negócio 

Alavancagem =risco financeiro 

O Beta é calculado a partir da análise de regressão entre os retornos da ação 

em questão em comparação com os retornos de mercado. A regressão tem 

como resultado o Beta alavancado. Após a remoção do risco financeiro 

chega-se ao Beta não-alavancado, através da utilização da equação de 
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HAMADA(1969,p.13-31)8, que inclui o risco financeiro pelo uso de 

alavancagem e que pode ser modificada para analisar o efeito da 

alvancagem sobre o Beta: 

~L= ~u[1 + (1-T)(D/S)] 

Onde: 

T= alíquota de imposto; 

D= valor de mercado da dívida da empresa; 

S= valor de mercado do capital investido na empresa. 

Resumindo, a referência para a taxa livre de risco são os títulos do governo 

americano. Assumindo uma relação linear entre os retornos esperados e o 

beta não alavancado e um prêmio de risco de mercado de 5,5%, chega-se ao 

custo de capital para o risco do negócio para uma empresa que utiliza 100% 

de capital próprio através da fórmula do CAPM. 

O passo final para calcular a média ponderada do capital é a utilização da 

fórmula tradicional do custo ponderado de capital ou "WACC - weighted 

average cost of capital", em inglês9• 

Operacionalmente, o mais importante é conseguir passar para todos os 

níveis hierárquicos da empresa a idéia de que o capital possui um custo de 

utilização. Mais importante, inclusive, do que chegar a um cálculo exato 

deste custo. Se o verdadeiro custo de capital é 10 ou 11% é menos 

8 Equação de Hamada: Ksl= KRF+(KM-KRF)~u+(KM-KRF)~u(1-T)(D/S) 

9 Para maiores detalhes sobre o assunto, ver BRIGHAM e GAPENSKI (1997) e HAUGEN 
(1997) .. 
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importante de que toda a empresa absorver a idéia de que o uso de capital 

tem um custo, que é invariavelmente caro, e que mudanças de atitude e 

cuidados extras são bem vindos para a empresa e seus acionistas. 

Algumas companhias preferem manter o cálculo do custo de capital o mais 

simples possível , porque usar um número mais refinado confundiria seus 

associados ao invés de melhorar a qualidade de suas decisões. A Coca-Cola 

Company, por exemplo, usa mundialmente um custo de 12% em dólar, 

simplesmente porque corresponde a 1% ao mês. (EHBAR, 1998, p.181) 
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3) EVA® E O VALOR DA EMPRESA EM MERCADO 

3.1) EVA® e o Lucro por Ação e'LPA") 

Ainda existe no mundo financeiro uma falta de transparência naquilo que 

realmente importa na determinação do preço das ações em bolsa de valores. 

lD"I regularly encounter senior executives and board members who believe 

that stock prices are set by some vague combination of earnings, cash flows, 

dividends, and trading volumes." (STEWART, 1991, p.21) 

Tal confusão faz com que os executivos não consigam fixar-se em conceitos 

voltados puramente a geração de valor para o acionista, como o EVA®, que 

postula que o preço das ações é função da quantidade de caixa gerada e do 

risco envolvido na geração deste caixa. 

Os executivos podem, inclusive, ser levados a tomar decisões não alinhadas 

com o interesse dos acionistas pelas distorções geradas pelos números 

contábeis. O modelo contábil tem como principais peças de trabalho o 

balanço e o demonstrativo de resultado. Podemos usar alguns exemplos 

para evidenciar as distorções provocadas pelos demonstrativos contábeis 

tradicionais e usualmente tais distorções são refletidas no preço da ação 

apesar da crença comum que investidores se preocupam com o lucro por 

ação e usam os múltiplos derivados como fator de decisão de investimento 

ou desinvestimento. 

lORegularmente encontro executivos seniores e membros de conselhos de administração que 
acreditam que os preços das ações são determinados por uma combinação vaga entre lucro, 
taxas de crescimento, taxas de retomo, valor patrimonial, fluxos de caixa, dividendos e 
volumes negociados. 
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A metodologia tradicionalmente utilizada e aceita é relacionada ao modelo 

contábil de avaliação e acredita que o valor das ações é determinado pela 

capitalização do lucro por ação de uma empresa por um múltiplo 

apropriado de preço /lucro (P /L). Se por exemplo uma empresa é negociada 

com um múltiplo de 10 vezes seu lucro e o lucro por ação divulgado no 

último exercício é de R$ 2, o modelo contábil preverá um preço de R$ 20, 

correspondente a 10 vezes o lucro por ação de R$ 2. Se o lucro por ação cair 

para R$1,5, espera-se que o preço da ação em bolsa caia para R$15. 

A simplicidade do modelo o torna extremamente atrativo, mas o 

pressuposto é igualmente frágil e irreal: o de que o múltiplo de preço/lucro 

nunca se altera. No mundo real a relação entre preço e lucro se altera 

constantemente na medida em que a empresa muda sua estrutura de capital, 

faz aquisições e vendas, enxuga custos, faz investimentos em novas 

unidades produtivas, fecha unidades obsoletas, etc. E é justamente pelo fato 

de que os múltiplos de preço/lucro se movem constantemente que é 

possível demonstrar que a medida de lucro por ação não é consistente como 

referência de valor para uma empresa. 

Na maioria das vezes o acúmulo de caixa da empresa ocorre 

simultaneamente ao aumento de lucro. Sendo assim fica difícil determinar, 

na prática, se o preço da ação é determinado por um reforço no fluxo de 

caixa da empresa ou pelo aumento do lucro por ação. Bennett Stewart (1991, 

cap.2) procura evidência empírica em dois casos nos quais existem 

alternativas contábeis para a evidenciação de um evento, mas que afetam o 

uso e a fonte do caixa de maneira diferente. Vejamos: 

(a) Mudança do método de contabilização de estoques: 
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Quando a empresa passa do método PEPS (primeiro a entrar, primeiro a 

sair) para o método UEPS (último a entrar, primeiro a sair), isto significa que 

em épocas de preços em ascensão os últimos a entrar no estoque (portanto 

mais caros) serão os primeiros a serem lançados como custo de mercadorias 

vendidas, reduzindo desta maneira o resultado, mas pagando menos 

impostos e acumulando mais caixa. Neste caso em específico SUNDER, 

citado por STEWART (1991, p.24) demonstra através de evidência empírica 

que empresas alterando sua metodologia de contabilização de estoques de 

PEPS para UEPS experimentaram uma queda de lucros, em termos 

contábeis, mas apresentam valorização do preço de sua ação em Bolsa de 

Valores quando do anúncio da troca de método. O percentual de valorização 

estava, nos casos estudados, diretamente relacionada ao montante de 

impostos acumulados e ao aumento correspondente do caixa. 

(b) Amortização de ágio: 

Quando uma empresa faz uma aquisição, o tratamento contábil permitido 

nos Estados Unidos (STICKNEY e WEIL, 1997, p.711), dá a ela duas opções: 

(1) o valor pago acima do valor de livro da empresa comprada é 

contabilizado como ágio e a empresa compradora amortiza este ágio por um 

prazo não maior do que 40 anos, o que implica em redução de seus lucros; 

(2) a empresa compradora simplesmente adiciona o valor de livro da 

empresa comprada ao seu próprio valor de livro, não contabilizando e por 

conseguinte amortizando qualquer ágio e fazendo com que o retorno sobre o 

capital muito mais atraente se fosse contabilizado qualquer ágio. No 

entanto, em estudo realizado por HONG, MANDELKER e KAPLAN, citado 

por STEWART (1991, p. 26), nenhuma evidência de variação de preço de 

ações foi verificada quando da escolha de uma das duas metodologias de 

contabilização de uma aquisição, ao passo que poderíamos acreditar que as 
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aquisições contabilizadas pelo segundo método fossem preferidas pelo 

mercado, já que não ferem o lucro por ação da empresa. 

Podemos concluir, portanto, que o que realmente importa em uma aquisição 

é o quanto foi gasto para a mesma acontecer e quanto se espera que esta 

venha a gerar de caixa no futuro. Não importa para o mercado como será 

contabilizada a operação e como a mesma afetará o lucro por ação da 

empresa. O que realmente importa é a geração de valor relacionada ao 

aumento do caixa (e a expectativa futura de geração de caixa) proporcionada 

pela aquisição. 

A medida contábil de lucro e os índices derivados de lucro por ação e 

crescimento dos lucros acabam por desvirtuar e confundir o observador 

quanto à real situação de uma empresa. O lucro pode facilmente ser 

modificado por um lançamento contábil que em nada afeta o fluxo de caixa 

da empresa. Despesas com pesquisa e desenvolvimento, conforme já vimos, 

ilustram bem a discussão, já que são lançadas imediatamente no 

demonstrativo de resultados pela contabilidade tradicional. Tais despesas 

deveriam ser capitalizadas, uma vez que funcionam como investimentos 

que tem o objetivo de fazer com que a empresa cresça. No entanto tais 

"investimentos" não teriam a liquidez desejada em uma suposta liquidação 

e por tal motivo são tratados como despesas a partir da regra do 

conservadorismo da contabilidade tradicional. li 

O lucro por ação mede a quantidade de lucros, mas não a qualidade dos 

mesmos. Os lucros podem crescer rapidamente na medida em que os 

11 Em Quest for Value, B. STEWART (1991) chega a defender que a contabilidade está 
orientada para satisfazer a perspectiva dos bancos, voltada para a concessão de crédito 
uma vez que prezam o valor de liquidação de uma empresa e não o seu real valor de 
mercado. 
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executivos podem gastar capital em projetos de baixa qualidade, mas o que 

realmente importa é obter uma taxa de retorno adequada (acima do custo de 

capital dos acionistas) e não a rapidez pelo qual os lucros crescem. 

É ingenuidade acreditar que o mercado se move através de interpretações de 

demonstrações de resultado, facilmente manipuláveis e que muitas vezes se 

distanciam da realidade. Existe um grupo seleto e especializado de 

investidores que olham através dos demonstrativos de resultados e dos 

balanços patrimoniais para procurar a real fonte da geração de valor para os 

acionistas como motor de crescimento de determinadas empresas. Tais 

investidores, pela sofisticação, são formadores de opinião e influenciam os 

movimentos de preços das ações. 

Existe a crença infundada de que a empresa que paga constantemente 

dividendos possui maior valorização em Bolsa de Valores. O fato de uma 

empresa pagar regularmente dividendos pode ser sinal de que não possui 

um melhor uso para os fundos que está distribuindo, podendo inclusive, 

afastar investidores. A distribuição de dividendos pode, inclusive, 

prejudicar a estratégia de crescimento de uma empresa, na medida em que a 

mesma pode deixar de investir em projetos altamente rentáveis para fazer 

frente ao pagamento de dividendos, o que muitas vezes é determinado pelos 

estatutos. 

Os investidores que realmente são formadores de opinião e tem a 

capacidade de movimentar grandes volumes direta ou indiretamente, levam 

em conta o retorno de novos projetos implementados pelas empresas e o 

descontam a taxas que refletem o real risco do projeto e do negócio em que a 

empresa está inserida. Quando o preço da ação não responde a novos 

investimentos, o mais provável é que o mercado não acredite nestes novos 
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projetos ou que então tenha havido falha dos executivos responsáveis em 

reportá-los ao mercado. O grande erro é achar que o mercado é míope ou 

que o modelo de lucros baseado na contabilidade tradicional é válido. O 

mercado não quer lucros, no sentido estrito contábil da palavra, que podem 

ser facilmente manipuláveis através de um simples lançamento contábil. O 

que pode-se aceitar são apenas fatos concretos e nada mais real do que o 

acúmulo de caixa na empresa para traduzir crescimento e boas perspectivas 

futuras. 
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3.2) MVA® 

O MV A®, ou "Market V alue Added", nada mais é do que a diferença entre 

o valor de mercado de uma Companhia e o capital empregado na mesma. É 

a diferença entre quanto o acionista colocou na empresa (Capital Social) e 

quanto ele pode dela tirar, caso venda suas ações na Bolsa de Valores. O 

MV A® representa o julgamento do mercado do valor presente líquido (VPL) 

de todos os projetos passados e futuros e reflete o grau de sucesso com que 

uma empresa investiu seu capital em projetos e a projeção de como a mesma 

investirá seu capital em projetos futuros. 

Se pensarmos uma empresa como um aglomerado de projetos de 

investimento, o MV A® é a estimativa do mercado do valor presente líquido 

agregado de todos estes projetos, incluindo aqueles que ainda não existem, 

mas nos quais, o mercado acredita, a empresa poderá investir. 

Os acionistas podem ter uma boa idéia sobre se o valor negociado da sua 

empresa em Bolsa de Valores está subestimado ou superestimado através do 

cálculo do valor presente líquido de todos os projetos ou investimentos da 

empresa para depois compará-lo com o MV A® da empresa. 

O EVA® da empresa é o que, em última instância, alimenta seu MV A®. 

Assim, o EVA® pode ser definido como o rendimento operacional líquido 

do custo do capital existente e do capital futuramente alocado para novos 

investimentos (projetado e descontado a valor presente). O resíduo do fluxo 

de caixa operacional é o valor presente líquido de todos os projetos do 

capital, passados e futuros. O EVA®, então, nada mais é do que a medida 

interna da empresa que tem como conseqüência externa a apuração de um 

prêmio (ou desconto) sobre o valor contábil de uma empresa. O EVA® e o 
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MV A® são, então, respectivamente, as medidas de valor interno e externo 

da empresa. A primeira é derivada do demonstrativo de resultado 

operacional da companhia, reduzido pelo encargo do custo de capital. A 

segunda é derivada a partir do valor de mercado em Bolsa de Valores que a 

empresa atinge. 

Quadro I -A relação entre EVA® e MV A® 

Prêmio 

Valor 
de 

Mercado 

Desconto 

Capital 

.------------------, 
: MVA® : _ ____..., EVA® 

(l +c)" 1 i positivo : 
' ' 
' ' ------------------· 

Capital 

MVA® 
negativo 

Valor de 
Mercado 

EVA® 
_ __..., (l+c)Al 
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Bennett Stewart argumenta em Quest for V alue (1991, p.209) que o MV A® 

possui uma correlação quase que perfeita com o EVA®, provando que a 

utilidade do EVA® como medida de performance da empresa é inigualável, 

já que possui um viés externo. Vejamos, a variação do EVA® e do MV A® 

de algumas empresas americanas ilustrada abaixo (período estudado -1984-

1988): 

Quadro II -Variação EVA® e MV A® 

Empresa Variação EVA® (US$ 

United Technologies 

SPX 

Noxell 

Novell 

McCaw Cellular 

MM) 

1.8 

4.4 

7.8 

29.8 

-22.3 

(Fonte: STEWART, 1991, p.211) 

Variação MV A® (US$ 

MM) 
-~·------------·--------··---

16 

34 

103 

314 
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A mudança no MV A® destas Companhias, com exceção da McCaw 

Cellular, é de perto de 10 vezes a mudança do EVA® correspondente. Como 

teoricamente o MV A® é igual ao valor capitalizados de todos os EV A®s 

futuros, uma mudança no MV A® deveria ser equivalente ao valor 

capitalizado das mudanças do EVA®, o que pode ser constatado no exemplo 

acima. A exceção é a McCaw Cellular, empresa que, quando da apuração 

destes valores, ainda se encontrava em uma fase de investimento, mas como 

tinha perspectivas extraordinárias de crescimento - e apesar de apresentar 
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prejuízo em seu demonstrativo de resultado, era negociada a 3.2 vezes o 

capital investido no negócio (justamente como vem ocorrendo hoje em dia 

com empresas de Internet nos Estados Unidos). Nos anos 90, a MacCaw 

acabou por confirmar as perspectivas de mercado dos anos 80, atingindo um 

tamanho e uma lucratividade acima do esperado. 

Para chegar a uma demonstração mais convincente quanto à correlação 

entre EVA® e MV A®, Bennett Stewart (1991, p.216) partiu de uma base de 

capital de 100 para o ano de 1984, de maneira a tornar comparáveis as 

companhias entre si. A análise foi feita para 25 grupos de companhias, com 

cada grupo contendo 25 empresas, obtendo-se o EVA® e o MV A de cada 

uma delas. Calculou-se também a variação do EVA® e do MV A para o 

mesmo grupo de empresas. A análise cobriu um total de 4 anos. Vejamos, na 

página seguinte, os resultados obtidos: 
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Grupo EVA® MV A absoluto Variação de Variação de 

absoluto (1988) EVA® (1984- MVA (1984-

(1988) 1988) 1988) 
··---············--·-·---·-·-·---·-·-·-········-····-·······-

1 131.1 1203.2 112.1 736.9 

2 30.6 552.1 22.6 192.1 

3 20.6 335.9 16.0 131.4 

4 14.0 265.7 12.8 78.6 

5 10.5 215.0 10.6 88.5 
I 

6 8.0 122.1 9.1 76.3 

7 6.2 119.3 7.9 63.0 

8 4.9 97.9 6.9 42.1 

9 3.9 143.1 6.0 46.8 

10 2.8 96.5 5.0 53.8 

11 1.6 64.5 4.1 43.5 I 

12 0.8 54.7 3.3 38.2 

13 -0.3 46.8 2.5 11.4 

14 -1.3 49.2 1.9 13.3 

15 -2.2 25.8 1.3 23.3 

16 -2.3 15.3 0.6 16.5 

17 -4.1 23.2 0.0 31.1 

18 -5.1 18.3 -0.9 3.6 

19 -6.0 25.2 -1.8 6.9 

20 -7.2 52.7 -2.9 6.1 

21 -8.8 15.0 -4.3 -2.1 

22 -11.0 1.1 -6.0 -5.1 

23 -13.5 -8.6 -9.6 -7.2 

24 -18.7 2.0 -14.7 -34.3 

25 -37.7 1.2 -38.0 -112.9 

(Fonte: STEWART, 1991, p.216) 
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Variação de EVA® x Variação de MVA (1984-1988) 

200 

Vari. d~00 
MVA 

50 

(50) 

(100) 

(20) (lO) 10 20 30 

Variação de 

40 

Podemos constatar a partir da análise da tabela e do gráfico acima (plotado a 

partir da tabela) que a relação entre os valores absolutos de EVA® e MV A® 

é bastante expressiva. Ao analisarmos as variações de EVA® e MV A®, a 

relação se torna ainda mais expressiva. Na prática, o que se pode constatar é 

que, ao a Companhia adotar uma política interna voltada para a 

maximização do EVA®, a tendência é de que se forme um prêmio no valor 

de mercado da Companhia. 

Ainda que o MV A® seja uma excelente medida de valor adicionado para a 

empresa, podemos identificar cinco problemas, ou melhor, restrições para 

seu uso como medida de desempenho: 

(1) A volatilidade, devido à sua determinação a partir do preço da ação 

no mercado, flutua não apenas em função dos parâmetros de 
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desempenho da própria empresa, mas também graças ao risco não

diversificável ou risco de mercado; 

(2) Dificuldade de relacionar o MV A® com medidas operaciOnais da 

empresa, o que dificulta o uso interno (em termos gerenciais) da 

medida; 

(3) Impossibilidade de cálculo para níveis mais desagregados da 

empresa como fábrica e áreas comerciais, ou outras unidades 

produtivas da empresa; 

(4) Impossibilidade de cálculo para empresas de capital fechado, que não 

possuem ações negociadas em Bolsa de Valores; 

(5) Perda de representatividade, quando usado para empresas com ações 

negociadas em Bolsa de Valores, mas com baixa liquidez de negócios. 
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4) EVA® COMO SISTEMA GERENCIAL 

4.1) Visão Geral 

Os sistemas de gerenciamento tradicionais possuem algumas desvantagens 

que podem ser corrigidas pelo uso do sistema EVA®. Os sistemas 

tradicionais usam uma infinidade de medidas de performance que acabam 

mais por confundir do que apontar uma mudança de performance para 

melhor ou para pior. Estes sistemas pecam por não levar em conta os custos 

totais de uso de capital, restringindo-se apenas, a captar o custo pelo uso do 

capital de terceiros em seus demonstrativos (despesa com juros sobre 

empréstimos). 

A sistemática do EVA® cumpre o papel de um modelo de gerenciamento 

financeiro por possuir enorme poder de análise, revelando os meandros da 

dinâmica de um negócio. O EVA® é surpreendentemente fácil de comunicar 

a todos os níveis da empresa e tem a vantagem de dirigir a atenção de todos 

os trabalhadores para o mesmo objetivo de aumentar o EVA® da empresa. 

Quando o EVA® se torna o único foco de todas as decisões, torna claras as 

ligações entre pensamento estratégico, investimentos do capital, decisões 

operacionais diárias e valor para o acionista. No exercício do uso do EVA® 

como ferramenta de decisão e de avaliação de desempenho, incentiva-se um 

senso de parceria e cooperação entre as diversas pessoas e divisões 

operacionais da empresa, inclusive ao nível do chão de fábrica. 

A maior falha dos sistemas tradicionais de gerenciamento e remuneração é a 

de não alinhar os interesses dos executivos com o dos acionistas da empresa, 
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falha esta suprida pela utilização da metodologia EVA®, que possui um 

segmento dedicado ao incentivo dos gestores, conforme veremos no ítem 

4.3. do texto. 

A maneira mais óbvia de como o EVA® ajuda os gerentes a tomarem 

melhores decisões para a empresa é através da "cobrança" do custo de 

capital em suas operações. A cobrança pelo uso do capital faz com que os 

gerentes usem os ativos de maneira mais eficiente, por voltá-los diretamente 

às economias possíveis e ao gerenciamento de custos associados a ítens 

como estoques, recebíveis e ativo permanente. A cobrança pelo uso do 

capital fará com que o capital (e os ítens de contrapartida no balanço) seja 

convertido em outro ítem de despesa, comparável com, e avaliado como 

qualquer outro custo. 

A rotina do uso do EVA® faz com que, intuitivamente, e automaticamente, 

o gerente considere em todas as suas decisões o custo de capital como mais 

um custo a ser remunerado. O uso do custo de capital melhora a qualidade 

das decisões operacionais, tornando claro quais investimentos devem ser 

feitos e quais não. 

A decisão quanto ao nível de estoque de produtos de uma empresa em seus 

pontos de venda pode ser um bom exemplo. Trabalhar com um nível de 

estoques grande melhora o serviço prestado ao cliente, pois garante que não 

ocorrerá falta de mercadorias nos pontos de venda. No entanto, o aumento 

de estoques implica em investir caixa em estoques, e o retorno sobre este 

investimento deverá exceder o custo de capital, caso contrário haverá 

destruição de valor para o acionista. Ou seja, o aumento de vendas 

decorrente do aumento de estoques, antes perdidas pelo baixo nível de 
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estoques, deve gerar um retorno acima do custo de capital, caso contrário é 

preferível manter o nível anterior de estoques. 

A cobrança de capital é só parte do sistema. O EVA® elimina as distorções 

contábeis que afetam as demonstrações tradicionais. As normais contábeis 

tradicionalmente aceitas podem distorcer a representatividade econômica 

do negócio, conforme vimos anteriormente. A contabilidade tradicional 

penaliza os gerentes, por exemplo, por gastos com a marca e em inovações. 

Já a sistemática do EVA® capitaliza, por exemplo, gastos com pesquisa e 

desenvolvimento e a amortização de ágio em incorporações e aquisições. Ao 

remover as distorções contábeis, torna-se extremamente claro o impacto das 

ações dos dirigentes no resultado econômico da empresa. 

O EVA® consegue também mostrar o que realmente funciona na empresa, 

em termos de geração de valor, mostrando qual produto, serviço, operação 

ou atividade agrega ou deixa de agregar valor para o acionista e, por 

conseqüência, para a empresa e outros "stakeholders". 

O fato do EVA® agregar custos operacionais ao custo de capital faz dele 

uma medida única de lucro econômico, não se fazendo necessário o uso de 

uma variedade de taxas de retorno, que tendem mais a confundir do que a 

ajudar. 

Apesar da grande quantidade de virtudes da metodologia do EVA®, 

podemos apontar algumas dificuldades encontradas em seu uso. Ao mesmo 

tempo em que o EVA® é uma ferramenta que proporciona um aumento na 

qualidade das decisões, pelo simples fato de aprovar todo e qualquer projeto 

de investimento em que o capital utilizado seja remunerado de maneira 
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satisfatória, perde-se um pouco a noção de relatividade entre as decisões e 

do grau de prioridade entre elas. 

No momento em que o EVA® é uma medida que, ao ser incorporada ao 

balanço, exprime ganhos (ou perdas) absolutos, perde-se a comparabilidade 

entre os investimentos. Fica extremamente fácil apontar quais projetos 

aprovar, mas permanece a dificuldade de apontar qual o melhor entre os 

projetos analisados e de numerá-los por ordem de atratividade. Isto porque 

o sistema, não pressupõe a utilização direta de medidas relativas de 

performance. 

O argumento utilizado pelos defensores do EVA® é de que não interessa 

saber quais os investimentos que rendem mais, desde que todos os 

investimentos agreguem valor para a Companhia. O argumento tem um 

pressuposto irreal, de que não existam restrições de capital. Mas, segundo os 

mesmos defensores, é melhor difundir-se a cultura de que o capital é 

abundante, mas caro, do que acreditar-se que o capital é escasso, porém 

barato. Desta maneira consegue-se induzir a prática do uso responsável do 

capital. 
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4.2) EVA® e criação de valor 

-Podemos identificar, no processo geral de criação de valor, dois aspectos 

distintos, porém intimamente interdependentes e interligados. O primeiro 

aspecto do processo é interno à empresa e, por este motivo, o chamaremos 

de 11 aspecto endógeno da criação de valor". Está mais ligado à estrutura de 

capital escolhida para a empresa e à eficiência do uso operacional do capital 

pela empresa. O segundo aspecto do processo é externo à empresa e o 

chamaremos de 11 aspecto exógeno da criação de valor". Está mais ligado ao 

posicionamento estratégico da empresa frente ao mercado e 'a análise 

econômica dos mercados em que esta atua. Vejamos: 

• Aspecto endógeno da criação de valor 

Embora exista uma variedade de formas de se cnar valor para uma 

companhia, fatalmente uma delas cairá em uma das quatro alternativas de 

aumento de valor do EVA®. O EVA® aumentará se: a empresa operar de 

maneira mais eficiente; se novos investimentos que adicionem valor forem 

realizados; se o capital empregado em atividades improdutivas, 

destruidoras de valor for desmobilizado; ou ainda se o custo médio 

ponderado do capital for reduzido. 

Mais especificamente, podemos detalhar da seguinte forma as alternativas 

citadas acima: 

(a) A taxa de retorno percebida sobre a mesma base de capital aumenta, 

ou seja, um maior lucro operacional é gerado sem que seja injetado 

mais recursos na empresa. Isto pode ser feito através da redução de 

custos e taxas, operando-se a empresa de maneira mais eficiente. 
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(b) Capital adicional é investido em novos projetos que rendem mais do 

que o custo de se obter este novo capital; 

(c) Capital é retirado de empreendimentos que rendem menos que o 

custo de capital e são redirecionados para investimentos mais 

rentáveis. Isso pode ser feito não apenas através da venda de ativos 

pouco rentáveis, mas também através de reduções dos estoques e do 

prazo médio do contas a receber; 

(d) Estruturar as finanças da empresa de maneira a reduzir o custo de 

capital, provavelmente incluindo mais dívida na estrutura de capital 

da companhia. A dedutibilidade do serviço da dívida (ou pagamento 

de juros) de imposto de renda faz do uso da dívida uma fonte de 

capital mais barata que o uso do capital dos sócios12• 

A quarta maneira citada acima envolve apenas decisões financeiras e não 

depende diretamente do desempenho operacional da empresa, dependendo 

apenas de sua capacidade de alavancagem. Pelo baixo custo da dívida em 

relação ao capital próprio poder-se-ia pensar que o ideal seria financiar a 

empresa apenas através de endividamento, o que é uma simplificação 

perigosa ou mesmo uma impossibilidade 

12 Vale observar, que no Brasil, os juros sobre capital próprio, quando distribuídos são 
dedutíveis para fins de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro da empresa 
(Leis 9249/95 e 9430/96) .. Os juros sobre capital próprio, na prática, para os acionistas, 
funcionam como pagamento de dividendos. 

70 



Resumo estratégias de criação de valor 

EVA® = ((MARGEM X GIRO DE) -CUSTO DE) 
((OPERACIONAL CAPITAL) CAPITAL) 

X CAPITAL 

i 
1- Melhorar retorno sI capital: 

aumentar vendas, reduzir custos 

de produção, aumentar eficiência 

no uso do capital. 

2- Reduzir o custo de ca-

pital através de uma es

trutura ótima de capital 

3- Crescer desde que 

c/ retornos adequados. 

4- Realocar capital 

que não produz um 

retorno adequado. 

O uso de dívida depende do risco inerente ao ramo de atuação da empresa e 

da necessidade de financiamento da estratégia operacional da empresa. 

Empresas que atuam em segmentos pouco voláteis e com uma geração 

estável de caixa podem e devem optar por uma relação dívida/ capital mais 

alta, enquanto que empresas que atuam em segmentos da economia mais 

arriscados devem optar por níveis menores de dívida para garantir que seu 

fluxo de caixa cubra o serviço da dívida em momentos mais difíceis. 
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Bennett Stewart frisa em Quest for Value (1991, p.303) que o lado negativo 

de se usar endividamento em excesso na estrutura de capital da empresa é 

bem conhecido, enquanto que os benefícios de seu uso não o são e muitas 

vezes são ignorados por boa parte dos executivos e acionistas. O benefício 

fiscal do uso da dívida se reflete no próprio preço da ação da companhia 

através do impacto da economia fiscal futura descontada a valor presente, 

bem como no custo de capital médio ponderado da empresa. 

O benefício fiscal é tão concreto que se realiza não importando o nível da 

taxa de juros em que a empresa capta ou ainda o risco financeiro adicionado 

para o acionista. Não importa a necessidade da empresa por capital para 

financiar novos projetos. O efeito da alavancagem é tão benéfico que deve-se 

assumir novas dívidas, nem que seja para recomprar ações da empresa. 

Ao tomar-se mais dinheiro emprestado, todo o processo de geração de valor 

para o acionista é beneficiado, já que ao concentra-se na necessidade de 

pagar a dívida- o que é uma obrigação (e necessidade de sobrevivência)- a 

empresa se vê obrigada a operar da maneira mais eficiente possível. O 

pagamento do excesso do fluxo de caixa para os acionistas é mera 

liberalidade, já o pagamento da dívida é prioritário. 

O uso de dívida é extremamente atraente já que o custo da alavancagem é 

invariavelmente mais baixo que o custo do capital dos sócios em virtude do 

benefício fiscal. Gera-se assim um maior EVA® para os acionistas pelo fato 

do custo médio ponderado do capital ser reduzido pelo acréscimo do capital 

de terceiros na estrutura de capital da empresa. 

Segundo Bennett Stewart (1991, p.480) existem cinco razões pelas quais o 

uso da dívida é altamente positivo e serve de base para o objetivo de 
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crescimento da produtividade, e por conseguinte, do aumento valor de 

mercado da empresa: 

O endividamento economiza impostos; 

O endividamento diminui o risco do reinvestimento improdutivo do 

excesso do fluxo de caixa; 

O endividamento fortalece os incentivos para o sucesso e as punições 

pelos fracassos; 

O endividamento força a venda de unidades de negócio que não estão 

atingindo um bom desempenho e de ativos ou atividades não 

relacionadas à atividade principal da empresa; 

O endividamento cria uma compulsão para se ter um bom desempenho, 

para focar no fluxo de caixa ao invés dos demonstrativos contábeis e para 

eliminar subsídios cruzados entre unidades. 

• Aspecto exógeno da criação de valor 

Em nível exógeno, os determinantes estratégicos de criação de valor passam 

necessariamente pela análise econômica do mercado e pelo posicionamento 

competitivo da empresa que são "traduzidos" para a realidade 

microeconômica através dos determinantes financeiros. Vejamos: 
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Determinantes estratégicos de criação de valor 

1) Análise econômica 

Fatores estruturais e _ ... Determinantes 
tendências .... Financeiros 

2 

Retomo 
Criação 

s/capital médio 
de .. Valor 

) Posição competitiva ... 
Crescimento 
médio 

Diferenciação e 
posição de custo .... 
econômico 

A análise econômica passa pela determinação da atratividade dos mercados 

em que a empresa atua. Um mercado atraente é aquele onde o competidor 

mediano está criando valor. A atratividade do mercado é diretamente 

definida pelas forças que determinam o piso de lucratividade: a intensidade 

da competição direta e as pressões e o nível de exigência dos clientes. Já o 

teto da lucratividade é determinado pela ameaça de entrada, pressões 

regulatórias, intensidade da competição indireta e pressões de fornecedores 

(Porter, 1980, cap.1). 

A análise de posicionamento estratégico passa por três estágios: (1) 

estabelecimento de estratégias de manutenção da posição da empresa em 

mercados lucrativos nos quais ela já participa; (2) identificação de novos 

mercados onde a empresa possa entrar lucrativamente e (3) estabelecimento 

de estratégias de entrada, ao mesmo tempo que deve-se identificar mercados 

de onde a empresa deva retirar-se e formular estratégias de saída. 
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Empresas bem sucedidas que focam em criação de valor tem algumas 

características em comum. Vejamos: 

Forte liderança do CEO 

O CEO ("Chief Executive Officer") deve cumprir o papel de líder e de 

participante ativo no processo de mudança, conhecendo profundamente os 

princípios da administração baseada em valor, não usando o lema de "valor 

para o acionista" como pretexto para "downsizing", por exemplo, e sim para 

difundir uma cultura única entre todos os participantes da empresa. 

Metas de desempenho ambiciosas 

Se as metas estabelecidas não forem suficientemente agressivas, a 

probabilidade de desenvolvimento das capacidades para atingi-las são 

menores. O atingimento da meta em si é importante, mas todo o processo de 

desenvolvimento que precede o atingimento das metas capacita a empresa a 

se adaptar rapidamente a novos desafios e cenários de mercado. 

Altas expectativas de mudança 

Empresas que vem tendo sucesso no processo de criação de valor para o 

acionista possuem uma cultura que premia uma constante revolução 

interna, nos processos e nas pessoas e espera-se que seus associados façam 

uso da criatividade e ousadia para superar desafios e adversidades. Existe 

toda uma cultura de incentivo a mudanças constantes. Apenas empresas 

dispostas a mudar continuamente face à dinâmica dos mercados e dos 

desejos de seus clientes terão a capacidade de gerar EVA® s positivos para 

seus acionistas. 
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4.3) O sistema de remuneração baseado no EVA® 

O valor criado em uma companhia é sempre função do desempenho de seus 

empregados e da maneira pela qual os mesmos aplicam suas idéias e 

esforços ao utilizar capital dos sócios: seja através do trabalho sobre a 

matéria-prima a ser transformada em bens de consumo, seja através da 

prestação de um serviço qualquer. A maneira como as pessoas executam 

suas tarefas é função direta da maneira pela qual são tratadas pela empresa 

e da remuneração obtida pelos serviços prestados. 

A prática corporativa vem mostrando, no decorrer dos anos, que a melhor 

maneira de incentivar as pessoas é através da implantação de um sistema de 

remuneração variável. As metas a serem definidas, se corretamente 

estruturadas e definidas, servirão de base para direcionar a empresa para o 

caminho desejado. Pode parecer fácil, mas o incentivo errado pode fazer 

com que o executivo tome decisões errôneas, o que pode levar a 

conseqüências desastrosas para a empresa e, por conseguinte, para seus 

acionistas. A adoção de um plano de remuneração variável baseado no 

EVA® pode ser uma boa maneira de impedir que isto aconteça. 

Com metas voltadas para a melhoria do EVA® garante-se que os interesses 

dos acionistas serão perseguidos, na medida em que o interesse dos 

executivos passa a ser exatamente o mesmo. Relacionar o pagamento de 

bônus à melhora do EVA® revoluciona a empresa porque pretende alterar a 

cultura da empresa como um todo, arrebatando todos para o caminho do 

crescimento de EVA®, ou seja, da criação de valor para o acionista. 

Com freqüência, encontramos nas empresas modernas planos tradicionais 

de remuneração variável, vinculando o ganho dos executivos da empresa 
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com os resultados contábeis atingidos. Um plano de remuneração variável 

tem como principais objetivos: 

(a) Alinhamento do ganho variável dos executivos com a conquista de 

resultados; 

(b) Ligação da variável remuneração ao desempenho nos níveis 

individuais e coletivos; 

(c) Avaliação do desempenho em uma base quantitativa; 

(d) Promoção da alavancagem do executivo, medida pela variabilidade 

do ganho potencial, motivando a assunção de riscos, uma dedicação 

maior ao trabalho e a tomada de decisões desconfortáveis, porém 

necessárias; 

(e) Melhora da retenção de executivos, ou o risco que dirigentes de valor 

deixem a empresa por ofertas mais interessantes, inclusive em épocas 

de recessão. 

O plano de remuneração variável do EVA® tem exatamente os mesmos 

objetivos de um plano tradicional, com a adição e a preocupação de dirigir a 

atenção para a criação de valor para o acionista no longo prazo, mas também 

recompensando o alcance de metas realistas de curto prazo, usadas para 

incentivar a retenção do executivo na empresa. 

Fazer com que os executivos se tornem também sócios do negócio já é uma 

estratégia de incentivo comprovada. E mais do que isto, é também capaz de 

dirigir os executivos para a geração de valor para os acionistas, já que estes 
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também passam a sê-los. Na impossibilidade de conceder-se ações aos 

executivos, principalmente nos casos em que o plano de remuneração 

variável é estendido a escalões mais baixos da empresa, deve-se simular a 

propriedade de ações para os associados, estimulando assim a preocupação 

com a geração de valor. 

A medida básica mais eficiente de desempenho e de remuneração dos 

executivos, é o EVA®. Um plano de remuneração baseado no EVA® é 

extremamente simples, apoiando-se em pagamentos quando o executivo 

consegue ultrapassar sua meta estabelecida de melhoria do EVA® da 

empresa. Quando o desempenho deixa a desejar, ficando abaixo da meta 

estabelecida, o executivo é penalizado através de um acúmulo negativo de 

EVA® no seu saldo do "banco de bônus", conforme veremos a seguir. É 

justamente neste ponto que se encontra uma das inovações do plano EVA® 

em relação a uma estrutura de plano de remuneração tradicional. 

Adotando-se o EVA®, os executivos são incentivados a tomar atitudes que 

melhoram a geração de valor para o acionista através da concentração de 

seus esforços na melhoria do resultado operacional, sem adicionar mais 

capital à operação ou só acrescentando mais capital ao negócio quando este 

puder produzir ganhos acima do custo deste capital adicional. Os executivos 

são também incentivados a se desfazer de investimentos que rendam menos 

que o custo de capital de maneira a liberar aquela parcela de capital que não 

consegue ser remunerada à altura. 

A maior vantagem de utilização do sistema, sempre através de premiação 

quando existem melhorias do EVA®, é a de conseguir premiar os executivos 

apenas, e somente, quando o acionista também é premiado (através da 

melhora do valor econômico agregado ou EVA®). 
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O plano de remuneração baseado no EVA® deve ser desenhado procurando 

simular a propriedade de ações. Ou seja, a possibilidade de ganho é 

ilimitada (a maioria dos planos tradicionais tem um "teto" para o valor da 

premiação), assim como deve existir a possibilidade da penalização. Um 

mau desempenho ou um mau ano devem ser refletidos na premiação dos 

executivos, assim como se refletirão no bolso do acionista, através da queda 

do valor da empresa na Bolsa de Valores. 

O plano de bônus baseado no EVA® efetivamente dá aos diretores da 

empresa uma participação nas melhorias de desempenho através do 

pagamento de bônus sobre um percentual pré-determinado da melhoria 

atingida. O plano possibilita o pagamento ilimitado de bônus aos 

executivos, ao mesmo tempo em que os mesmos correm risco de perda, no 

caso da melhoria ser abaixo da esperada. A falta de "teto" e "piso" no plano 

de remuneração é possibilitada pela retenção de parte do bônus em anos de 

desempenho acima da meta (em um "banco de bônus"), que pode ser 

perdido em anos de queda do EVA® da empresa. E é através deste banco de 

bônus, colocando parte do ganho em risco, que se consegue transformar os 

executivos em verdadeiros proprietários. 

O desenho de um plano tradicional de remuneração variável geralmente 

tem o formato exibido na figura 4.3.1, e possui algumas desvantagens. A 

primeira seria a de que, abaixo da meta, o bônus cai a zero, caso o 

desempenho seja ruim, muito ruim ou péssimo. Ou seja, os executivos ficam 

motivados a lançar todas as perdas futuras possíveis neste ano, já que não 

existe penalidade para resultados muito ruins. A segunda está na outra 

extremidade, quando o desempenho é excepcional e supera o "teto". Neste 

caso o executivo não tem o incentivo para se esforçar mais, uma vez que seu 

bônus está limitado ao "teto" e o que poderia ser um ano "excepcional" para 
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os acionistas fica limitado a ser um ano "muito bom", pelo próprio desenho 

do plano. 

Os planos tradicionais possuem um teto para pagamento de bônus pelo 

simples receio da imposição de um custo excessivo aos acionistas. No 

entanto, este custo é maior apenas quando o resultado gerado para o 

acionista também é maior. Ou seja, o maior custo é compensado pelo 

aumento da riqueza do acionista, seja através da melhoria do EVA® ou do 

MV A® da empresa. No caso do estabelecimento do "piso", a falta de foco é 

a de não simular a propriedade da empresa e neste caso não existe a mesma 

penalização sofrida pelo acionista quando os resultados são ruins. 

Resumindo, os executivos, em anos de desempenho excepcional, não 

recebem o valor proporcional e em anos de desempenho ruim ganham 

muito mais do que deveriam. O plano convencional peca por incentivar o 

conservadorismo dos executivos em períodos que a empresa está ganhando 

e, circunstancialmente, poderia ganhar muito mais- o bônus tem um "teto", 

e da mesma maneira incentiva os executivos a arriscarem mais em anos que 

provavelmente uma postura conservadora seria mais apropriada - o bônus 

tem um "piso". 
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Figura 4.3.1: Plano de remuneração tradicional 
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Outras inconsistências podem ser apontadas nos planos convencionais. O 

uso de medidas de desempenho errôneas no desenho do plano de 

remuneração variável certamente fará com que a companhia tome um rumo 

indesejado. A maioria das empresas baseia suas metas em melhorias de 

lucro líquido, lucro por ação, retorno sobre ativos ou retorno sobre 

patrimônio líquido. Como já vimos anteriormente, a contabilidade 

tradicional não espelha de maneira adequada as variações na riqueza do 

acionista e portanto não pode servir de base para um plano de remuneração. 

É comum vermos executivos emitindo dívida ou recomprando ações sem 

um estudo mais profundo, apenas para melhorar o retorno sobre o 

patrimônio líquido, e provavelmente o seu bônus. Premiações sobre o 

retorno sobre ativos são altamente questionáveis. Os executivos rejeitarão 
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qualquer negócio que leve a média do retorno para baixo, mesmo que tal 

negócio gere valor para a empresa, por apresentar um retorno superior ao 

custo de capital. 

O sistema EVA® possui, além dos objetivos dos planos tradicionais, três 

outras intenções básicas a saber: 

(a) relacionar incentivos de melhoria de desempenho a aumentos da 

riqueza do acionista; 

(b) estabelecer um foco único de atenção para os executivos e associados 

nos aspectos operacionais da empresa, planejamento, uso do capital, 

medidas de desempenho e incentivos para pagamento de bônus; 

(c) promover uma cultura de alto desempenho e de "socialização" da 

propriedade da empresa de maneira a incentivar e direcionar todos 

os parceiros a criar valor. 

O plano de remuneração do EVA® possui cinco elementos práticos que 

procuram resolver os problemas encontrados nos planos tradicionais e 

fundamentam a sistemática de incentivos baseada no EVA®. Vejamos: 

Elemento 1: Pagamentos aos executivos somente pelo aumento do EVA® da 

empresa 

Ao vincular os pagamentos de bônus à melhoria do EVA® consegue-se 

relacionar o tamanho do bônus ao montante de valor gerado para o 

acionista. Mais do que isto, consegue-se que os executivos e demais 

parceiros ajam e pensem como verdadeiros donos da empresa. 
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Conforme já vimos, os executivos procurarão gerar mais EVA® através do 

corte de despesas dispensáveis e do aumento do retorno dos ativos, sem a 

alocação de mais capital ao negócio. A alocação de mais capital no negócio é 

permitida apenas quando os projetos em questão superam o custo de 

capital. Os executivos são incentivados também a se desfazer dos ativos que 

não geram valor adicional, de maneira a empregar o caixa da venda em 

atividades mais produtivas ou ainda devolvê-lo para o acionista sob a forma 

de dividendos. E por último, executivos incentivados procurarão selecionar 

uma estrutura de capital ótima de maneira a reduzir o custo médio de 

capital. 

Os principais executivos devem ter sua remuneração relacionada ao EVA® 

da empresa como um todo, enquanto os chefes de divisão e cargos similares 

devem ter o bônus ligado a melhorias do EVA® de sua unidade de negócios. 

Elemento 2: o bônus é ilimitado para cima ou para baixo 

O formato da remuneração proposta pela sistemática do EVA® é a de elevar 

o pagamento do bônus para o infinito ou então, baixá-lo sem limitações. 

Como os executivos devem pensar como proprietários, devem correr os 

mesmos riscos e as mesmas possibilidades de ganho. Sendo assim, o plano 

não possui nem um "piso", nem um "teto" (ver figura 4.3.2). 
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Figura 4.3.2: Plano de remuneração do EVA® 

Elemento 3: Uma meta de bônus 

Existe na sistemática uma meta de bônus baseada nas práticas de empresas 

semelhantes no mercado. Entretanto, a meta de bônus geralmente é maior 

do que a vista em planos convencionais, por dois motivos: 

(1) por ser baseada em incentivos reais, que requerem mais alavancagem 

- o fator variável da remuneração deve ser maior que o fator fixo. 

(2) por existir um componente de risco no plano, já que os executivos 

precisam ser mais bem remunerados quando acertam, já que a 

possibilidade de um bônus negativo é reaL 

84 



Elemento 4: o banco de bônus 

Papel importante tem o banco de bônus na simulação da propriedade da 

empresa e principalmente na retenção do executivo quando as performances 

são excepcionais (o executivo não recebe a totalidade do bônus, ficando um 

saldo retido no banco de bônus) ou quando as performances são negativas, 

quando é transferido um saldo negativo para o banco de bônus a ser 

recuperado nos anos subsequentes. Quando o acúmulo de saldos negativos 

no banco de bônus é excessivo, o próprio executivo é motivado a deixar a 

empresa, já que torna-se muito difícil recuperar os saldos negativos. 

O banco de bônus tenta simular a propriedade de ações para os executivos e 

parceiros da empresa. Os participantes do programa de remuneração tem 

sua meta estabelecida pelos acionistas ou por um grupo designado pelos 

mesmos. Quando a meta é atingida, o prêmio é pago em dinheiro pelo 

montante previamente estipulado, não ficando nenhum saldo retido no 

banco de bônus. Quando a performance supera a meta, o excedente não é 

totalmente pago em dinheiro, ficando parte guardada no banco de bônus. 

Desta maneira consegue-se reter os valores individuais da empresa, que pela 

performance superior à média, provavelmente terão saldos elevados em sua 

conta no banco de bônus e terão um incentivo a mais para permanecer na 

empresa. O saldo do banco de bônus só é pago após alguns anos, prazo este 

previamente estipulado pelas regras do plano de remuneração variável. 

Outra vantagem do banco de bônus é a de confirmar os desempenhos 

considerados excepcionais, que podem, inclusive, ser fruto de fatores 

externos à empresa e independentes das decisões tomadas pela 

administração. Ou seja, os desempenhos excepcionais serão pagos somente 
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se confirmados em anos subsequentes, numa tentativa de isolar o efeito 

casualidade do programa de remuneração. 

O uso do banco de bônus objetiva também a penalização por mau 

desempenho, através da possibilidade de acúmulo de saldos negativos, 

colocando assim o gestor em pé de igualdade com o acionista, o qual, em 

anos de mau desempenho, vê o valor da ação de sua empresa despencando 

na Bolsa de Valores. 

Resumindo, o bônus normal sempre é pago integralmente, sendo que 

somente a parte excepcional é guardada no banco de bônus e é exposta ao 

risco, até que o ganho seja confirmado pelo tempo. Deve-se sempre ter em 

mente que o fator excepcional pode ser decorrente de sorte, momento cíclico 

favorável ou decorrente de uma decisão acertada de curto prazo, mas 

desastrosa a longo prazo. O motivo pelo qual um plano tradicional de 

remuneração coloca um teto neste bônus é o de justamente tentar 

contrabalançar este risco. O melhor a fazer é colocar o saldo extraordinário 

no banco de bônus até que a boa performance seja confirmada. 

A crítica a adoção de um banco de bônus pode vir da falta da certeza da 

aceitação do banco de bônus pelo risco imposto pelo mesmo. Ao mesmo 

tempo que a simulação da propriedade da empresa parece uma proposta 

interessante da metodologia, não sabemos o apetite dos empresários 

brasileiros por tal risco, que podem preferir o sistema de teto e piso, mais 

conservador. 

Elemento 5: as metas de performance são estabelecidas por fórmulas e não 

negociação 
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Os executivos recebem seu bônus quando o aumento do EVA® é maior do 

que a melhoria esperada (a ser definida a seguir) previamente estabelecida. 

A melhoria anual esperada é estabelecida por períodos maiores (geralmente 

5 anos), ao invés de ser negociada anualmente. A base pela qual é somada a 

melhoria esperada é anualmente atualizada pelo desempenho efetivo do ano 

anterior. A base é o EVA® da empresa e a melhoria esperada é quanto se 

quer de melhora anual sobre o EVA® total da empresa. 

A meta de EVA® é sempre estabelecida objetivamente, motivando 

aumentos contínuos de EVA® e encorajando os gestores a adotarem um 

horizonte de longo prazo. Para definição da meta de EVA® do plano de 

remuneração, dois parâmetros precisam ser estabelecidos: a melhoria 

esperada de EVA® e o intervalo EVA®. 

O montante da melhoria esperada é determinado a partir da avaliação do 

valor da empresa, através da projeção dos EV A®s futuros e de quanto, em 

EVA®s, a empresa precisa crescer para hipoteticamente obter esta 

valorização. O cálculo também pode ser feito através do desconto do 

crescimento futuro implícito no valor da ação negociada em Bolsa de 

Valores. 

A melhoria esperada nada mais é do que o aumento de EVA® requerido de 

um administrador para que ele receba seu bônus. A melhoria esperada serve 

para enfatizar a melhoria contínua do desempenho. A meta de EVA® será 

dada pela seguinte fórmula: 

M(EVA®)DO=EVA®D-1 +ME 

Onde: 
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M(EV A®)DO = meta de EVA® do ano atual; 

EV A®D-1 = EVA® do ano anterior 

ME = melhoria esperada no ano atual. 

Ou seja, para obter bônus constantemente o executivo deve sempre superar 

o desempenho do ano anterior, já que o mesmo sempre é incorporado à base 

do EVA®. 

Já o intervalo de EVA® serve para "calibrar" o nível de risco do plano. Ele é 

usado para aumentar ou diminuir a sensibilidade da remuneração variável à 

mudanças de desempenho, dependendo das preferências de 

administradores e acionistas. O intervalo de EVA® define em quanto o 

EVA® atingido precisa exceder a meta para conceder um bônus 2 vezes 

maior do que o bônus da meta, ou cair para pagar um bônus igual a zero. 

Para melhor entendermos o funcionamento dos parâmetros do sistema de 

remuneração baseado no EVA®, bem como a sistemática do banco de bônus, 

vamos fazer uso de um exemplo prático. 

Plano de remuneração EVA® - Exemplo prático 

Marcos é um gerente da Companhia X e participa do plano de remuneração 

baseado em EVA®. O salário anual de Marcos é de R$ 100,000 e sua meta de 

bônus é de 25% do seu salário anual. Ou seja, caso consiga atingir 

exatamente sua meta, receberá um bônus de R$ 25,000. A declaração do 

bônus de Marcos é 100% baseada no resultado consolidado de EVA® da 

empresa. Como premissas adotaremos uma melhoria esperada de EVA® 
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anual de R$ 500,000 e um intervalo EVA® de R$ 3,000,000. Qual o bônus de 

Marcos durante uma simulação de 4 anos? 

Desempenho da empresa no período: 

Ano1 Ano2 Ano3 Ano4 

EVA® 1,000,000 3,000,000 -250,000 1,500,000 

Ano 1: Cia. X atinge a meta de EVA ® 

EVA® efetivo do ano anterior: 500,000 

( +) melhoria esperada: 500,000 

=Meta de EVA® Ano 1 1,000,000 

EVA efetivo® Ano 1: 1,000,000 

(-)Meta de EVA® Ano 1 1,000,000 

= Desempenho em excesso à meta O 

+ Intervalo de EVA® 3,000,000 

= Múltiplo de Bônus de desempenho O.Ox 

( +) Meta de múltiplo de bônus l.OOx 

=Múltiplo de bônus 1.00x 

(x) Meta de bônus (R$) 25,000 

=Declaração de bônus EVA® 25,000 
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Banco de Bônus (Marcos) Ano 1: 

Declaração de Bônus EVA® 25,000 

( +) Saldo Inicial Banco de Bônus O 

=Saldo disponível Banco de Bônus 25,000 

Pagamento até o limite (1) 25,000 

Saldo em excesso do Banco de Bônus O 

X % de pagamento do Banco de Bônus 33% 

= Pagamento do Banco de Bônus O 

Pagamento Total de Bônus EVA® 25,000 

Saldo Final do Banco de Bônus O (Banco de Bônus é zero 

quando a meta de bônus é atingida) 

Ano 2: Cia. X supera a meta de EVA ® 

EVA® efetivo do ano anterior: 

( +) melhoria esperada: 

= Meta de EVA® Ano atual 

EVA efetivo® do Ano atual 

(-) Meta de EVA® Ano atual 

= Desempenho em excesso à meta 

+ Intervalo de EVA® 

=Múltiplo de Bônus de desempenho 

Anol 

500,000 

500,000 

1,000,000 

1,000,000* 

1,000,000 

o 

3,000,000 

O.Ox 
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Ano2 

*1,000,000 

500,000 

1,500,000 

3,000,000 

1,500,000 

1,500,000 

3,000,000 

0.5x 



( +) Meta de múltiplo de bônus l.OOx 

=Múltiplo de bônus 1.00x 

(x) Meta de bônus (R$) 25,000 

= Declaração de bônus EVA® 25,000 

Banco de Bônus (Marcos): 

Anol 

Declaração de Bônus EVA® 25,000 

( +} Saldo Inicial Banco de Bônus o 
= Saldo disponível Banco de Bônus 25,000 

Pagamento até o limite (1) 25,000 

Saldo em excesso do Banco de Bônus O 

X % de pagamento do Banco de Bônus 33% 

= Pagamento do Banco de Bônus (2) O 

Pagamento Total de Bônus EVA® (1+2) 25,000 

Saldo Final do Banco de Bônus o 

Ano 3: Cia. X não atinge a meta de EVA ® 

EVA® efetivo do ano anterior: 

( +} melhoria esperada: 

= Meta de EVA® Ano atual 

EVA efetivo® do Ano atual 

(-)Meta de EVA® Ano atual 
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Ano2 

1,000,000 

500,000 

1,500,000 

3,000,000* 

1,500,000 

1.00x 

1.50x 

25,000 

37,500 

Ano2 

37,500 

o 
37,500 

25,000 

12,500 

33% 

4,125 

29,125 

8,375 

Ano3 

*3,000,000 

500,000 

3,500,000 

-250,000 

3,500,000 



= Desempenho em excesso à meta 

+ Intervalo de EVA® 

= Múltiplo de Bônus de desempenho 

( +) Meta de múltiplo de bônus 

= Múltiplo de bônus 

(x) Meta de bônus (R$) 

= Declaração de bônus EVA® 

Banco de Bônus (Marcos): 

Declaração de Bônus EVA® 

( +} Saldo Inicial Banco de Bônus 

=Saldo disponível Banco de Bônus 

Pagamento até o limite (1) 

Saldo em excesso do Banco de Bônus 

X %de pagamento do Banco de Bônus 

= Pagamento do Banco de Bônus (2) 

Pagamento Total de Bônus EVA® (1 +2) 

Saldo Final do Banco de Bônus 

Ano 4: Cia. X ultrapassa meta de EVA® 

EVA® efetivo do ano anterior: 

( +} melhoria esperada: 
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1,500,000 

3,000,000 

O.Sx 

1.00x 

1.50x 

25,000 

37,500 

Ano2 

37,500 

o 
37,500 

25,000 

12,500 

33% 

4,125 

29,125 

8,375 

Ano3 

3,000,000 

500,000 

-3,750,000 

3,000,000 

-1.25x 

l.OOx 

-0.25x 

25,000 

-6,250 

Ano3 

-6,250 

8,375 

2,125 

2,125 

o 
33% 

o 

2,125 

o 

Ano4 

*-250,000 

500,000 



=Meta de EVA® Ano atual 3,500,000 

EVA efetivo® do Ano atual -250,000* 

(-)Meta de EVA® Ano atual 3,500,000 

=Desempenho em excesso à meta -3,750,000 

+Intervalo de EVA® 3,000,000 

=Múltiplo de Bônus de desempenho -1.25x 

( +) Meta de múltiplo de bônus l.OOx 

= Múltiplo de bônus -0.25x 

(x) Meta de bônus (R$) 25,000 

=Declaração de bônus EVA® -6,250 

Banco de Bônus (Marcos): 

Ano3 

Declaração de Bônus EVA® -6,250 

( +) Saldo Inicial Banco de Bônus 8,375 

=Saldo disponível Banco de Bônus 2,125 

Pagamento até o limite (1) 2,125 

Saldo em excesso do Banco de Bônus o 
X % de pa~amento do Banco de Bônus 33% 

= Pagamento do Banco de Bônus (2) o 

Pagamento Total de Bônus EVA® (1 +2) 2,125 

Saldo Final do Banco de Bônus o 
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250,000 

1,500,000 

250,000 

1,250,000 

3,000,000 

0.42x 

l.OOx 

1.42x 

25,000 

35,500 

Ano4 

35,500 

o 
35,500 

25,000 

10,500 

33% 

3,465 

28,465 

7,035 



Como podemos notar no exemplo acima, nos anos em que a meta de bônus 

é exatamente atingida, o saldo do banco de bônus é zero e o pagamento do 

bônus é feito integralmente. Nos anos em que a meta de bônus é superada, 

parte do excesso é retido e colocado a risco no banco de bônus (no exemplo, 

67% do que superar a meta de bônus). Vale notar, que nos anos em que as 

expectativas são superadas, a meta do ano seguinte se ajusta aos novos 

níveis de desempenho. Nos anos de desempenho ruim, existe a penalização, 

havendo a absorção de bônus negativo pelo banco de bônus (no exemplo, no 

ano de desempenho ruim, como após a absorção do bônus negativo o saldo 

final do banco ainda se manteve positivo, ocorreu pagamento para o 

executivo). 

Podemos concluir que apesar do plano envolver uma certa sofisticação para 

chegar-se a uma calibragem inicial para determinação da melhoria esperada 

desejada, a grande vantagem do desenho final é a simplicidade na 

comunicação e no entendimento por parte dos envolvidos no processo. O 

EVA® passa a ser a nova moeda da companhia e o objetivo de todos é 

conseguir elevar o EVA® para a empresa e para seus acionistas e, 

consequentemente, maiores bônus individuais. 
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4.4) Avaliação de projetos 

Em termos de qualidade de análise, trazer a metodologia do EVA® para a 

avaliação de projetos é um processo extremamente fácil e enriquecedor, 

além de mudar o comportamento dos executivos envolvidos no processo. A 

maioria das empresas usa o fluxo de caixa descontado para avaliação de 

projetos, o que envolve a projeção dos fluxos de caixa futuros que são 

trazidos a valor presente a uma taxa de desconto igual ao custo de capital e a 

subtração do custo de entrada no projeto, chegando-se ao valor presente 

líquido ou "VPL" do projeto. 

O uso do valor presente líquido na avaliação do projeto é mais do que 

recomendável. O grande problema é que depois todo o cálculo é esquecido e 

o capital deslocado para aquele projeto fica sem qualquer cobrança de 

encargo, como este não tivesse custo. Os técnicos se concentram, geralmente, 

apenas no processo de aprovação. Após todo um esforço para chegar à 

projeção do valor presente líquido do projeto para aprovação final, 

posteriormente não há verificação se os fluxos estão realmente remunerando 

o custo de capital. 

O uso do EVA® na avaliação de projetos é matematicamente idêntico ao do 

fluxo de caixa descontado, mas o aperfeiçoamento na dinâmica da avaliação 

e do posterior acompanhamento do projeto é muito grande. A diferença é 

que se descontam os EV A®s futuros gerados pelo projeto. A vantagem é a 

de que a ferramenta utilizada aparece em todas as medidas e relatórios da 

empresa - acompanhamentos operacionais, financeiros, orçamento, e não 

apenas naquele projeto. Ao entrar em um determinado projeto, o gerente 

tem uma idéia imediata do impacto e da contribuição no EVA® de sua 
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unidade, além de seu custo de carregamento, já que o custo de capital é 

impactado ao longo de sua vida útil. 

Quando a empresa adota o plano de remuneração variável a partir do 

EVA®, cria-se a preocupação nos executivos quanto ao impacto de cada 

projeto no longo prazo (inclusive o impacto no seu próprio bônus) e isto 

acaba levando a uma disciplina na avaliação de projetos que não está 

presente quando se usa pura e simplesmente o VPL. Ou melhor, o EVA® em 

análise de projetos é o VPL com uma memória que dura para o resto da vida 

do projeto. 

A análise de projetos tradicional, por levar em conta os encargos de capital 

apenas no momento da análise e aprovação do projeto, acaba por passar a 

impressão de que a fonte de capital é virtualmente ilimitada. O encargo 

sobre o capital "some" após a aprovação do projeto, como que não houvesse 

capital atrelado aquele projeto. Já na sistemática do EVA® o departamento 

financeiro funciona com um banco que fornece capital a um preço, que é o 

custo de capital. Desta maneira, só são apresentados projetos que cobrem 

este preço, ou melhor, que geram valor para o acionista. 

No momento em que as pessoas gastam seu tempo estudando e trazendo 

para o processo de aprovação apenas projetos no quais elas estão dispostas a 

arriscar seu próprio capital na forma de bônus futuros, o processo de 

aprovação é agilizado e melhorado. 

Conforme explicado no capítulo 3.2, o MV A® nada mais é do que a opinião 

do mercado sobre o valor presente líquido de todos os projetos da empresa. 

Partindo do fato que o fluxo descontado de todos os EV A®s futuros da 

empresa é igual ao valor presente líquido da empresa, o valor presente do 
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EVA® futuro de um novo projeto é idêntico à contribuição estimada que 

este novo projeto trará para o MV A® da empresa. O EVA® permite muito 

mais do que julgar se um novo projeto é aceitável: permite também que se 

tenha uma idéia de como este novo projeto afetará o valor da empresa como 

um todo. 

O EVA® pode, então, ser uma poderosa ferramenta de planejamento 

estratégico e tomada de decisão. Os executivos podem, por exemplo, avaliar 

uma aquisição de uma empresa em termos da contribuição deste negócio 

para o EVA® da empresa, partindo do pressuposto que uma aquisição nada 

mais é do que uma modalidade de investimento de capital. Neste caso pode

se somar os fluxos de caixa esperados de ambas as empresas e ter-se uma 

idéia do valor de mercado da empresa em Bolsa de Valores, após a 

aquisição. 

As possibilidades de uso do EVA® em análise de projetos são extremamente 

variadas. Pode-se usar o EVA® para estimar o efeito de uma expansão para 

um novo mercado ou para uma nova linha de produto e quanto tal 

investimento trará em valor para os acionistas. Ou ainda fazer uso da técnica 

analítica do "EVA® drivers", que desagrega os EVA®s por contribuição de 

cada variável operacional, de maneira a comparar desempenhos e descobrir 

que estratégias podem ou não funcionar. O sistema EVA® pode ser 

facilmente utilizado para avaliar estratégias alternativas, tanto em termos de 

EVA®, quanto no provável impacto na avaliação externa do valor dos 

projetos da empresa através do MV A®. 

A alocação de recursos em projetos deve sempre segmr quatro regras 

gerais: 
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1- Deve-se viabilizar estratégias e não projetos - os projetos devem estar 

dentro de um planejamento estratégico maior da empresa. Mais do que 

aprovar projetos, a empresa deve aprovar aqueles que potencializem a 

estratégia global da empresa e permitam que sinergias surjam. A 

mensuração de retornos muitas vezes é irrelevante para a decisão de 

investir, já que a estratégia global da empresa deve vir em primeiro 

lugar, embora sempre deva-se julgar os projetos pela capacidade de 

geração de EV A®s. 

2- As regras e a metodologia de análise devem ser claras e respeitadas. 

Existem alguns problemas com a avaliação de projetos típica, como as 

apropriações de capital, que são passíveis de manipulação pelos 

gerentes; 

3- Pode-se usar a premissa que capital é abundante mas caro, ao invés de 

escasso mas grátis; 

4- Deve-se adotar uma regra de tolerância zero para ativos improdutivos. 

O uso de subsídios cruzados mascara o verdadeiro desempenho de 

alguns produtos ou clientes. 

A metodologia pode ser usada não apenas na avaliação de novos projetos, 

mas também na avaliação da carteira atual de projetos da empresa. Isto é 

extremamente útil para aquelas empresas que acabaram de implantar o 

EVA®. O resultado do processo, ao nível mais desagregado, será o de 

apontar os projetos que geram valor para o acionista e os que o destroem. 

Desta maneira o EVA® passa a ser um instrumento extremamente útil para 

melhorar a rentabilidade da empresa, na medida em que apontará quais 
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projetos deverão ser vendidos ou melhorados e os projetos que devem ser 

mantidos na carteira. 
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4.5) Planejamento Estratégico 

O EVA® pode e deve ser utilizado no nível de planejamento estratégico da 

empresa. O primeiro passo deve ser sempre o de se fazer uma avaliação da 

empresa (conforme veremos no 5° capítulo) para no momento subsequente, 

traçar-se um plano baseado em melhorias do EVA®. 

O estabelecimento de metas de EVA® e o processo de planejamento 

estratégico incluem os seguintes passos: 

1- Estabelecer uma meta global em termos de valor; 

2- Fazer uma avaliação do valor da empresa por fluxos de EVA® 

descontados, reconciliado com o valor de mercado da empresa para 

verificação da razoabilidade e análise; 

3- Criar um plano estratégico e uma previsão financeira que tenham 

condições de atingir o fluxo de EVA®s projetado, justificando o valor da 

avaliação da empresa; 

4- Verificar a plausibilidade do plano e da previsão; 

5- Comunicar a meta em nível agregado e desagregá-la por unidade de 

negócios, de maneira a possibilitar a transferência de responsabilidades 

para todos os níveis de execução da empresa. 

A mawna dos conselhos de administração estabelecem metas de longo 

prazo para crescimento, lucratividade e retorno que são, geralmente, muito 
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rígidas e inflexíveis e que falham por não serem verificadas em relação ao 

ambiente externo em geral e à concorrência em particular. 

A meta global da empresa será sempre a de maximizar a criação de riqueza 

para benefício de acionistas e administradores. Conforme já visto 

anteriormente, o MV A® é urna estimativa mensurável e externa de criação 

de valor para o acionista e o EVA® é diretamente ligado ao MV A®. Por isso, 

os planos e ações dos administradores devem ter corno objetivo aumentos 

de MV A®, que podem ser atingidos através de melhorias de EVA®. O uso 

do MVA®, só é possível para empresas com ações negociadas em Bolsa de 

Valores. Para as empresas de capital fechado o EVA® passa a ser a única 

medida de referência. 

Conforme já visto anteriormente, a rnaximização de métricas tradicionais de 

desempenho financeiro nem sempre representa rnaxirnização de valor para 

o acionista. Por outro lado, maximizar EVA® no longo prazo é sempre 

consistente com a rnaximização do valor para o acionista. O uso do EVA® 

no planejamento estratégico faz com que o próprio plano de negócios seja 

um desafio para a criação de valor no longo prazo, enquanto que a prática 

corporativa típica define metas financeiras anuais através do 

estabelecimento de um orçamento detalhado. A metodologia do EVA®, por 

sua vez, avalia oportunidades no contexto da estratégia desenvolvida de 

longo prazo. 

A prática corporativa convencional sempre revê e avalia o desempenho em 

relação ao orçamento, enquanto o EVA® procura perseguir a melhoria 

contínua, na medida em que sempre incorpora os desempenhos passados na 

análise dos números e nas metas de melhoria. 
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O EVA® deve ser usado para analisar o posicionamento estratégico da 

firma. O primeiro passo é o da caracterização do mercado de atuação da 

empresa, através da revisão dos fundamentos econômicos do mercado e do 

posicionamento competitivo da empresa. Depois, baseando-se nas metas de 

EVA®, deve-se desenvolver o plano financeiro para atingi-las, para depois 

reconciliar o mesmo com o plano estratégico da empresa. 

A posição competitiva da empresa e os fundamentos econômicos 

determinam o potencial de criação de valor, enquanto que as decisões de 

participação em mercados atrativos e o cuidado de se manter e/ ou se 

construir a posição competitiva da empresa desafiam as forças competitivas 

de mercado e são exigem ações ativas dos gestores no caminho perseguido 

de criação de valor. 

Conforme já comentado, a meta de EVA® da empresa deve ser convertida 

em metas de melhoria de EVA® para as unidades de negócio. Estas por sua 

vez irão desenvolver planos de operação e previsões financeiras para atingir 

ou exceder suas metas de melhoria de EVA®. 

Simples projeções de lucro líquido e do balanço patrimonial são meios 

inadequados de planejamento. O objetivo da metodologia proposta pelo 

EVA® é de quantificar as iniciativas estratégicas pretendidas. Os 

administradores devem examinar as opções estratégicas de curto e de longo 

prazo com o objetivo de melhorar o desempenho operacional atual, 

melhorar as sinergias entre as linhas de produtos existentes e examinar as 

opções de investimentos no longo prazo. 
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5) O USO DO EVA® NA A V ALIAÇÃO DO VALOR DE 

MERCADO DE EMPRESAS DE INTERNET 

As empresas de Internet tem alcançado valores impressionantes em Bolsa de 

Valores nos Estados Unidos e por trás disto escondem-se avaliações de 

investidores e analistas que certamente diferem de avaliações tradicionais de 

empresas. Em uma pequena análise procuraremos refletir sobre o assunto a 

partir da metodologia do EVA®. 

Primeiramente, devemos diferenciar as empresas de Internet das empresas 

tradicionais. 

As empresas de Internet tendem a ter uma quantidade de ativos fixos 

extremamente baixa quando comparadas às empresas de ramos tradicionais. 

Isto significa que exigem menos capital de seus sócios e que a necessidade 

de reinvestimento se reduz sensivelmente. Desta maneira, empresas de 

Internet conseguem reagir de maneira mais rápida à épocas de crises e a 

mudanças de mercado. Esta flexibilidade se traduz também em maiores 

preços nas Bolsas de Valores. 

As empresas de Internet também são avaliadas pela sua capacidade de 

geração futura de caixa. Segundo Michael Mauboussin e Bob Hiler (1999, 

p.S) , analistas de investimentos do banco de investimentos Credit Suisse 

First Boston, a capacidade das empresas de Internet de "obter" caixa em 

função do seu modelo de negócios é superior a de uma empresa tradicional. 

Empresas tradicionais possuem uma combinação de entradas de caixa pelo 

lucro gerado pelas suas operações e saídas de caixa pelos seus 

investimentos. Elas são rentáveis pelo ponto de vista de seu demonstrativo 
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de resultados, mas para se manterem lucrativas necessitam investir no seu 

balanço patrimonial, seja para manter um determinado nível de estoques ou 

para abrir novos pontos de venda. 

As empresas de Internet, no entanto, começam suas operações com saídas de 

caixa a partir de seu demonstrativo de resultados (prejuízos) e pequenas 

saídas de caixa para investimentos. As empresas de comércio pela Internet 

("e-commerce"), por exemplo, conseguem manter um capital de giro 

extremamente baixo pela capacidade de manter níveis baixos de estoques. 

Elas também possuem a capacidade de casar recebíveis com contas a pagar e 

principalmente, não precisam manter um alto nível de reinvestimento em 

ativos fixos, já que podem crescer sem a necessidade de construção de novas 

lojas. Quando as empresas atingem um tamanho maior, seu investimento 

marginal para aquisição de novos clientes como percentual de vendas tende 

a cair. Desta maneira, esta combinação de fatores fará com que o fluxo de 

caixa proveniente do demonstrativo de resultados se torne positivo. 

Podemos concluir que enquanto uma empresa tradicional terá sempre que 

reinvestir em seu ativos fixos para se manter lucrativa, e desta maneira, 

incorrer em uma saída de caixa decorrente de seu balanço, uma empresa de 

Internet será capaz de rumar para uma situação de fluxo de caixa mais 

atrativa, tanto do ponto de vista do balanço quanto do demonstrativo de 

resultados. A propensão a um acúmulo maior de caixa faz com que a 

avaliação recebida por uma empresa de Internet seja maior que a de uma 

empresa normal. 

MAUBOUSSIN e HILER (1999, p.lO) ilustram bem este ponto ao comparar o 

The New York Times, uma empresa de comunicação bem sucedida, mas 

tradicional com a Yahoo!, uma empresa de mídia de Internet. O New York 
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Times gera um fluxo de caixa positivo - US$ 368 milhões em 1998, mas 

precisou gastar um caixa em investimentos- US$ 87 milhões em 1998, para 

melhorar sua capacidade de impressão. Por causa da natureza de seu 

negócio, as entradas de caixa são invariavelmente acompanhadas de saídas 

de caixa para investimento. 

Por outro lado, a Yahoo! trabalhando com o novo modelo de informação, 

consegue atingir novos clientes e aumentar suas vendas sem investir no seu 

balanço patrimonial. Em 1998 a empresa teve uma geração de caixa deUS$ 

48 milhões e pelo crescimento de receitas diferidas e de seu contas a pagar 

teve uma entrada adicional de caixa do balanço patrimonial de US$ 46 

milhões, gerando caixa tanto através de seu balanço quanto do 

demonstrativo de resultados. De uma receita de US$ 2.9 bilhões, o New 

York Times foi capaz de gerar um fluxo de caixa livre deUS$ 281 milhões, 

enquanto que a Yahoo! gerou um fluxo de caixa livre deUS$ 94 milhões, 

para um faturamento de apenas US$ 201 milhões. A diferença entre a 

relação fluxo de caixa/ faturamento diz tudo. 

A maior parte dos custos fixos de tais empresas tendem a representar 

investimentos, já que costumam ser gastos de pesquisa e desenvolvimento e 

com "marketing", que, pela contabilidade tradicional, são imediatamente 

lançadas no resultado, o que distorce a análise de avaliação da empresa. 

Conforme vimos anteriormente, na metodologia do EVA® tais despesas 

seriam capitalizadas e tratadas como investimento. 

A construção de uma marca forte e de barreiras à entrada de concorrentes 

são cruciais neste tipo de negócio. O número de visitantes do site traz 

receitas para as empresas e um grande volume de visitantes impulsiona 

anúncios nos sites das empresas mais visitadas. Aquelas empresas que 
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conseguirem construir uma grande base de visitantes serão recompensadas 

por mais dinheiro de anúncios, o que, por si só, significa uma grande 

barreira à entrada, apesar do potencial para construção de novos sites ser 

praticamente infinito. As líderes costumam atingir uma maior valorização 

na Bolsa americana e a marca e a base de visitantes tem papel importante 

nesta avaliação. 

Nos Estados Unidos, a liquidez das ações de empresas de Internet tende a 

ser menor do que a das empresas tradicionais, já que boa parte das ações 

está nas mãos dos executivos e associados destas empresas. Desta maneira, 

as oscilações de preços tendem a ser maiores e aquelas ações que realmente 

atraem investidores, pela atratividade da proposta e do plano de negócios, 

tendem a atingir maior valorização. 

O curioso é que o uso das métricas da contabilidade e das "valuations" 

tradicionais (conforme visto no capítulo 3.1) oriundos da metodologia 

tradicional não se revelam adequadas quando utilizadas para justificar o 

valor que tais empresas estão atingindo no mercado de ações. O melhor 

exemplo é o uso de múltiplos de P /L (preço/lucro), que não tem qualquer 

significado para a indústria de Internet, já que a maioria das empresas 

possui prejuízo, mas um valor de mercado muito grande. 

Utilizando a metodologia do EVA® como medida de desempenho de uma 

empresa de Internet pode trazer alguns benefícios para a análise. O EVA® 

pode ser usado na análise de duas maneiras: (1) como simples medida de 

desempenho, calculando-se o EVA® em uma base anual, de maneira a 

colocá-lo em uma base de tempo comparável. (2) calculando-se o EVA® da 

operação atual da empresa para descobrir o crescimento futuro esperado do 

desempenho operacional da empresa implícito no preço da ação. 
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Pode-se tirar muito mais informações conclusivas da análise do EVA® de 

uma empresa de Internet do que de medidas contábeis tradicionais como 

receita e lucro. A grande vantagem do EVA® é incorporar todos os custos à 

análise, incluindo o custo pelo uso do capital. A maior diferença em relação 

à análise tradicional está no tratamento dos investimentos feitos por uma 

empresa de Internet. Conforme já visto, a maioria dos investimentos de uma 

empresa tradicional está na adição a seu ativo fixo, seja na construção de 

novas fábricas ou na adição de novos pontos de venda. Estes ativos sofrem 

depreciação e esta despesa é lançada, ao longo dos anos, contra as receitas 

geradas por estes ativos no demonstrativo de resultado. Isso definitivamente 

não ocorre com as empresas de Internet. Como a maioria de seus 

investimentos não são em ativos fixos, eles são qualificados pela 

contabilidade tradicional como despesas e portanto impactam o 

demonstrativo de resultados no ano em que ocorrem. As despesas com 

pesquisa e desenvolvimento incorridas por empresas como Amazon e 

Yahoo! são imediatamente jogadas como despesa, embora a contrapartida 

em termos de benefícios se realizem nos anos futuros. Pode-se dizer que tal 

comportamento acaba subestimando o resultado do ano presente e 

superestimando o resultado dos anos subsequentes. 

As empresas de Internet não investem em ativos fixos, mas fazem pesados 

investimentos em marketing, propaganda e pesquisa e desenvolvimento, de 

maneira a capturar novos clientes. O EVA® faz o tratamento correto, 

capitalizando estas despesas como investimentos e amortizando-as no 

decorrer dos anos. Este tratamento se aproxima mais da realidade 

econômica e está em linha com a maneira que o mercado avalia tais 

empresas. 
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Segundo LEV (1999, p.91), existem fortes evidências de que as avaliações de 

empresas feitas pelo mercado desprezem as práticas contábeis e premiam 

aquelas empresas em que os analistas acreditam que as despesas em 

pesquisa e desenvolvimento gerarão retorno no futuro para a empresa e 

para seus acionistas. 

O EVA® premia também aquelas empresas que tem a capacidade de atrelar 

menos capital (tanto capital de giro quanto ativos fixos) à operação e mesmo 

assim conseguem um resultado operacional significativo. A metodologia 

"cobra" o encargo sobre uma base de capital menor, o que acaba gerando 

um EVA® proporcionalmente maior ao de uma empresa tradicional, que 

emprega mais capital para produzir resultados. O maior EVA® gerado 

também está em linha com o maior valor obtido pelas empresas de Internet 

em mercado. 

A avaliação de uma empresa de Internet pelo EVA® não envolve nenhuma 

projeção de receitas, margens ou capital para chegar ao valor da companhia. 

E a grande vantagem é a de verificar a razoabilidade do seu valor de 

mercado e as premissas adotadas de uma maneira geral pelo mercado, o que 

não é claro utilizando-se a metodologia tradicional. 

Pela metodologia do EVA® assume-se que os mercados são eficientes e que 

o valor de mercado é justo, pelo fato de refletir uma série de opiniões 

refletidas em ofertas de compra e venda. Depois, o valor de mercado é 

dividido em dois componentes: o valor corrente das operações e o valor do 

crescimento futuro esperado. O valor corrente das operações é achado 

através da capitalização do EVA® do ano corrente pelo custo de capital da 

firma e adicionando-se este número à base de capital. Este valor representa o 

valor da empresa se ela não melhorar nem piorar o seu nível corrente de 
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EVA® no futuro. O valor do crescimento futuro esperado é achado através 

da subtração do valor corrente das operações do valor de mercado da 

empresa. O valor do crescimento futuro representa o valor presente do 

crescimento esperado pelo mercado do EVA® da empresa no futuro. Ao 

saber-se o valor do crescimento futuro embutido dentro do valor de 

mercado, fica simples de se presumir o valor de crescimento da receita 

projetado e torna-se extremamente fácil de se julgar se as expectativas de 

mercado são razoáveis ou não. 

Vejamos o exemplo da America On-line para ilustrar melhor a questão: 

Os principais ajustes realizados nos demonstrativos contábeis para chegar-se 

ao EVA® foram: (1) capitalização das despesas de pesquisa e 

desenvolvimento, bem como as despesas com propaganda e "marketing" 

(ver capítulo 2.5.1, ítem "e" do presente trabalho); (2) capitalização das 

despesas de leasing (ver capítulo 2.5.2, ítem "e" do presente trabalho); (3) 

capitalização de ítens não usuais cumulativos (ver capítulo 2.5.1, ítem "g" do 

presente trabalho). 

O "NOP AT", capital e EVA® foram calculados para o ano fiscal acabado em 

30 de junho de 1999. O preço da ação da America On-Line nesta data era de 

US$ 110.13. Este preço foi usado como referência para cálculo da 

determinação do valor de mercado da empresa. 

Abaixo está um análise da performance histórica America on-Line, em US$ 

mil: 

13 Conforme consulta ao sistema de informações eletrônicas Bloomberg. 
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1997 1998 1999 

NOPAT 524,085 229,675 544,485 

Capital médio 485,650 1,779,102 3,516,742 

X Custo de CapitaP4 15,24% 14,60% 14,69% 

= Encargo de Capital 74,013 259,749 516,609 

EVA 450,072 (30,074) 27,875 

Baseado no cálculo de EVA® acima, podemos chegar aos componentes do 

valor de mercado da empresa (em US$ milhões): 

Valor de MVA Valor do Valor do 
mercado da crescimento crescimento 

empresa 117,347 futuro futuro 
esperado esperado 

122,330 
117,157 117,157 

EVA+ custo Valor 
de capital corrente das 

190 operações 

Capital Capital 5,173 
4,984 4,984 

Conforme podemos constatar, o valor do crescimento futuro esperado pelo 

mercado embutido no valor de mercado da America On-line chega a 96% do 

total. Ou seja, 4% apenas do valor da empresa é explicado pelo valor atual 

de suas operações, enquanto os 96% restantes são explicados pela 

expectativa de crescimento futuro. A flexibilidade do "business plan" da 

14 Como o cálculo do custo de capital da America On Line é complexo e trabalhoso, optei por utilizar 
o custo de capital utilizado por Parekh (1999, p.29) em sua análise sobre a empresa. 
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America On-line e o potencial de crescimento da economia no sentido da 

Internet possibilitam esta alta expectativa. 
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CONCLUSÃO 

Independentemente do nível absoluto do EVA® da empresa - algumas 

empresas geram EVA® positivo, enquanto outras negativo, o que realmente 

importa é seu melhoramento contínuo. Um incremento de seu nível, seja ele 

sobre uma base positiva ou negativa, é consistente com a premissa geral de 

se elevar o valor da empresa para o acionista. Um incremento no nível do 

EVA® a partir de uma base negativa é melhor do que um EVA® positivo 

sem crescimento. 

O EVA® é uma excelente ferramenta de gerenciamento pelo fato de ajudar a 

empresa a crescer no futuro através da criação de valor de maneira a 

incentivar os acionistas a continuarem a investir na empresa ao invés de 

fazê-lo em outras atividades. O foco no EVA®, como vimos, ajuda a direção 

da empresa a tomar decisões estratégicas, e a melhorá-las, bem como a 

medir o desempenho da companhia como um todo, e de seus gestores, em 

particular. 

A criação de valor para o acionista através do EVA® deve estar incutido no 

dia-a-dia profissional de todo o universo de trabalhadores e executivos da 

empresa. Aumentar a riqueza do acionista, como vimos, é o objetivo a ser 

perseguido de maneira que clientes, empregados e credores em geral 

consigam obter mais da instituição que os une - a empresa. O EVA® é o 

instrumento de organização das ações em torno deste objetivo e da 

mensuração de seu sucesso. 

As condições fundamentais para a criação de valor para o acionista incluem: 

(a) um entendimento consciente de como o mercado avalia o negócio; (b) um 

sistema que oriente as decisões sobre alocação de recursos em todos os 
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níveis hierárquicos da empresa; (c) uma estrutura de incentivos que faz 

gestores pensarem e agirem como acionistas e ( d) compromisso com o 

melhoramento contínuo ao invés da concentração em metas de curto prazo. 

O EVA® faz o papel de agente para que estas condições sejam alcançadas, 

permitindo que os acionistas tenham seu investimento valorizado em um 

base contínua. 

Conforme já vimos, um dos maiores vantagens do EVA® é sua fácil 

comunicação para todos os níveis da empresa. Uma medida simples 

consegue alinhar os objetivos do mais poderoso acionista com o do mais 

simples trabalhador do chão de fábrica. E é justamente este alinhamento de 

interesses em torno da criação de riqueza adicionada para o acionista que 

faz do EVA® uma ferramenta única, capaz de concentrar o esforço de todos 

em torno de um único objetivo. 

Se o EVA(r) funciona através da ênfase na criação de valor para o acionista, 

adicionalmente impressiona pela flexibilidade de seu uso (conforme 

constatamos no capítulo sobre análise de empresas de Internet), já que pode 

ser usada corno urna medida de desempenho comparável entre períodos, 

como instrumento de avaliação de estratégias e de precificação de aquisições 

e desinvestimento, como agente de restruturação de balanços, como base de 

incentivo para gestores, etc. 

O sistema EVA® vem ganhando aceitação internacional constante corno 

padrão de governância corporativa (ou "corporate governance", em inglês) e 

corno medida de desempenho. Um número crescente de empresas de 

primeira linha por todo mundo adotaram o EVA®, reconhecendo sua 

eficiência corno sistemática de gerenciamento que proporciona a seus 
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gestores um melhor entendimento da realidade econômica de seus negócios 

e alinha suas ações com os interesses dos acionistas. 

Mais de 300 companhiasls de grande porte adotaram o EVA®, incluindo The 

Coca-Cola Company, Eli Lilly, Monsanto, Brahma, Globo, Siemens, JC 

Penney, Pillsbury, Quaker Oats, Alcoa, Duracell e Hershey Foods. A 

importância de tais empresas no mundo empresarial, líderes em seus 

respectivos ramos de atuação, corrobora a qualidade e utilidade da 

sistemática do EVA®, reconhecendo a sua utilidade como ferramenta de 

gestão. 

15 Informação obtida no site da Stem Stewart na Internet (http:/ /www.stemstewart.com) 
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