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1. INTRODUÇÃO

o aumento da competitividade internacional, faz com que nenhuma empresa esteja à

salvo de predadores corporativos ao menos que a empresa tenha sucesso em obter a

maximização da riqueza do acionista. Além do mais, uma empresa que consegue criar

riqueza para seus acionistas é capaz de atrair novos recursos que no longo prazo

contribuem para a prosperidade da empresa. Atualmente, o crescente interesse em se

encontrar indicadores que avaliam até que ponto a riqueza do acionistas está sendo

criada ou destruída está diretamente relacionado com este imperativo de valor.

o objetivo de se medir a criação de riqueza não é novo. Os empresários e

administradores sempre estiveram preocupados em desenvolver medidas de

desempenho que indicassem se suas decisões de investimentos estavam contribuindo

para o aumento do capital investimento e o acúmulo de riqueza.

Diversos indicadores financeiros de desempenho foram sendo desenvolvidos com o

passar do tempo, na busca de se avaliar o sucesso de uma empresa. Dentre eles

destacam-se: o lucro líquido, o retomo sobre o investimento (ROI - retum on

investment), o retomo sobre vendas (ROS - retum on sales), o retomo sobre o

patrimônio líquido (ROE - retum on equity) e o lucro residual (RI - residual income).

Entretanto, a medida que os indicadores contábeis tradicionais eram desenvolvidos,

descobriam-se limitações para o seu uso como indicador de criação de riqueza para o

acionista. Por exemplo, o lucro líquido é um indicador de desempenho que não inclui

o risco na sua contabilização.

Neste contexto de ampla competição e busca por indicadores de desempenho, surge

na década de 80, uma nova medida patenteada como EVATM(economic value added)

ou valor econômico agregado que foi desenvolvida pela empresa de consultoria Stern

& Stewart. O EVA é igual a diferença entre o retomo sobre o capital e o custo do

capital, multiplicado pelo capital total empregado. (A apresentação, definição e cálculo
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do EVA serão descritos detalhadamente durante este trabalho.) O EVA é uma medida

de desempenho que se vangloria em ser superior às demais medidas de desempenho

tradicionais, por ser capaz de sinalizar a criação da riqueza do acionista.

Atualmente, EVA é o conceito financeiro mais popular do momento, sendo

amplamente divulgado pela imprensa, além de ter diversas empresas que promovem o

EVA. Dentre elas destacam-se a Coca-Cola, AT&T, Eli Lilly entre outras.

As empresas parecem estar enamoradas com o conceito de EVA sem antes levantarem

algumas questões importantes como: o EVA é realmente uma inovação em termos de

medida de desempenho? Qual a sua real superioridade em relação as demais medidas?

Existem limitações no EVA que os gerentes devem estar atentos antes de adotarem a

medida? Será que uma única medida de desempenho financeiro é capaz de identificar

se as decisões tomadas por seus gerentes criam valor para os acionistas?

O objetivo desta dissertação é abordar estas perguntas através de uma apresentação e

análise detalhada do conceito do EVATMe da evolução dos principais indicadores

contábeis tradicionais. Para tal fim, esta dissertação se inicia com a descrição das

formas de avaliação do sucesso de uma empresa, seguida da evolução das medidas de

desempenho tradicionais. Posteriormente, apresentarei de uma forma detalhada o

conceito de EVA, suas implicações práticas e limitações. A descrição que se segue, é

um conseqüência de um extenso levantamento bibliográfico sobre o assunto, além da

busca por exemplos práticos que ilustrem os conceitos aqui discutidos.
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2. O SUCESSO DE UMA EMPRESA E A MAXIMIZAÇÃO DA
RIQUEZA DO ACIONISTA

o nascer da burguesia no século XVITI decorrente do desenvolvimento da livre

iniciativa, fez surgir uma nova classe sócio-econômica de empreendedores que

investiram seu capital em atividades com possibilidades de progresso e acumulo de

riqueza. Os empreendedores detinham o poder de decisão de onde e como investir

seu capital para aumentá-lo e multiplicá-lo para maximizar a sua riqueza. Os

investimentos eram direcionados para o comércio e para a produção de bens de

consumo fazendo com que os burgueses desenvolvessem o conceito de negócio

próprio, o que mais tarde foi evoluindo para a formação de empresas e corporações.

.,.",

Atualmente, o desenvolvimento econômico dos países faz com' novas oportunidades

de investimentos surjam diariamente e os donos de empresas optam por decisões que

maximizem a sua riqueza. Estas decisões são conduzidas e implementadas pelos

próprios empresários que gerenciama empresa.

Já para as grandes corporações, os detentores de capital ("os acionistas") não

possuem influênciadireta no dia a dia da empresa. A influênciaocorre de uma forma

indireta, através da demanda por retornos que sejam superiores ao seu custo de

oportunidade, pois os acionistas proverão capital somente para investimentos que

garantam a maximizandode suas riquezas. Para se avaliar se há uma maximização da

riqueza do acionista (MRA) este compara o retomo oferecido pela empresa com

outras oportunidades de investimentos: aplicações financeiras, ouro, imóveis, ou seja,

com seu custo de oportunidade para um dado risco. O imperativo de MRA se toma o

fator fundamental para avaliação do sucesso da empresa e para viabilização dos

investimentos, pois o acionista investirá na opção que lhe der maior retomo, para um

menor risco.
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Este conceito de MRA é predominante na cultura norte-americana. A Figura 1 abaixo

ilustra algumas oportunidades de investimentos para o acionista.

lfigur& 1: Of3ol"t1mi~deSl dê Gerflçi!iO ds fdQ:Ue2fl

"Aplicações
FinaJlceÍt'as
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f
"Empresa"

Com o passar do tempo foram se desenvolvendo culturas mais humanísticas que não

consideram somente a MRA, mas também levam em consideração os interesses de

todas as partes envolvidas: "os stakeholders" que são os acionistas, os empregados, a

sociedade, os clientes, o governos, etc. Este conceito define que o sucesso da

empresa se deve a maximização da riqueza de todos os stakeholders, ou seja, a MRA

será um dos condicionantes para o sucesso e não o único fator. Considera-se outros

indicadores para se avaliar o sucesso, como por exemplo, o bem para a sociedade que

a empresa gera, ou a motivação e bem estar dos empregados.

o conceito de maximização dos interesses dos stakeholders é predominante nas

culturas européia e asiática que utilizam este indicador para avaliar o sucesso de suas

empresas. A Figura 2 ilustra a diferença das variáveis que se considera para o

conceito de MRA versus o de Stakeholders.
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Portanto, a avaliação do sucesso de uma empresa varia conforme a origem cultural:

para o norte-americano é a maximização da riqueza do acionista (MRA) enquanto que

para o europeu e o japonês o sucesso está ligado com a maximização da riqueza de

todos os envolvidos com a empresa, os stakeholders.

c c c c C D C D C C D C C C.- ..
- ~taKenolders__J

Atualmente, entretanto, a percepção de sucesso dos norte-americanos, MRA, domina

todos os mercados (norte e sul-americanos, europeus e asiáticos), devido a mobilidade

de capital das empresas que enfrentam a competitividade internacional. Por exemplo,

o artigo MÉTODOS para Medir Valor Agregado Viram Moda (1997) descreve que a

empresa alemã Siemens adotou recentemente a medida de desempenho (EVA) que

visa a MRA. A decisão da Siemens demonstra a recente mudança do enfoque antigo

de maximização dos interesses dos stakeholders para a MRA, já que a continuidade da

empresa se baseia no acionista, pois foi dele a decisão de investir. Nesta linha,

empresas que não criam riqueza para seus acionistas (que demandam retornos acima

de seus custos de oportunidade) terão dificuldade de obter capital para seus

investimentos, pois tal capital será investindo em outros mercados onde os acionistas

.encontram retornos mais lucrativos.
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Estudos empíricos recentes indicam que ambos enfoques: a MRA e a maximização dos

stakeholders não se contradizem, pelo contrário, se complementam. "A evidência é

clara, empresas vencedoras, criam valor para todos os stakeholders - clientes,

empregados, governo (através de impostos) e fornecedores de capital." (COPELAND,

1997) Em tal estudo, também observou-se uma correlação positiva entre a MRA e o

crescimento do produto interno bruto (Pffi), pois o aumento do Pffi gera riqueza para

toda a nação através da criação de novos empregos, aumento do poder de consumo e

maior arrecadação de tributos. Portanto, o argumento contra a MRA (chamado de

capitalismo selvagem) não é sustentável, sendo o sucesso de uma empresa diretamente

ligado a criação de riqueza para os acionistas.

2.1 Como medir a Criação de Riqueza?

A forma mais óbvia e eficiente de se avaliar a criação de riqueza para o acionista é

feita pelo do mercado de capitais: através de uma constante análise de quais as

empresas que tem maximizado o valor de mercado de suas ações. Esta forma faz com

que a avaliação da MRA seja uma tarefa fácil para empresas de capital aberto

(Empresas S.A.), devido ao mecanismo de controle externo trazido pelo mercado de

capitais. Entretanto, estas empresas também necessitam desenvolver medidas de

desempenho internas para avaliar a MRA, tanto para um gerenciamento interno de

suas atividades bem como para facilitar a comunicação da empresa com o mercado de

capitais.

Já para as empresas de capital fechado (Empresas Ltda.) a avaliação do sucesso é mais

dificil pela falta de mecanismo externo de controle, pois é necessário utilizar
, ~..•.

informações disponíveis internamente e desenvolver indicadores de desempenho que

meçam o sucesso da empresa.

o imperativo de MRA é tão importante para empresas S.A. que são avaliadas pelo

mercado de capitais como para empresas Ltda., pois a competitividade mundial exige
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que todas asempresas~ caso contrário, serão adquiridas por predadores

corporativos que visualizem possibilidades de MRA.

A Figura 3 abaixo ilustra os mecanismos de controle externo e interno para se avaliar

o sucesso de empresas S.A. e Ltda respectivamente e os fatores (comunicação externa

e competitividade global) que demandam o desenvolvimento de indicadores de

desempenho que indiquem a MRA.

~ ? "
( .. )
\, Medir ,.••. '... _-"""

~,~W.~&b:'Í,\, \
M~o
Inte}mlú
CoatrWt:

I I
L!r-----'

1 Medidas de 1
1Desempenho 1
1_.- -'
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3. MEDIDAS DE DESEMPENHO TRADICIONAIS

Os principais indicadores de desempenho e suas limitações para se medir o sucesso de

uma empresa tanto de capital aberto como de capital fechado serão descritos abaixo.

Dentre as principais medidas de desempenho destacam-se: o lucro líquido, o retomo

sobre o investimento (ROI - retum on investment), o retomo sobre vendas (ROS -

return on sales), o retomo sobre o patrimônio líquido (ROE - return on equity) e o

lucro residual (RI - residual income).

A descrição dos indicadores de desempenho e suas limitações serão seguidas, na

maioria das vezes, de estudos empíricos que analisam a correlação da maximização do

indicador e a valorização das ações para uma dada amostra de empresas. O objetivo

de se mostrar os estudos empíricos é para se obter evidências que suportam as

limitações teóricas discutidas dos indicadores de desempenho como MRA.

3.1 O Lucro Líquido

O lucro líquido destaca-se entre os principais indicadores de desempenho, por ser uma

medida de fácil acesso, pois está disponível em todos os demonstrativos de resultados

além de ser uma medida de fácil compreensão.

Definição:

"O lucro líquido é a soma que resta no balanço de perdas e lucros

depois que todas as despesas foram atendidas ou deduzidas das

receitas." (DOWNES e GOODMANN, 1991, p. 327)

Os lucros são normalmente referenciados como sinalizadores de sucesso de uma

empresa. Diversas publicações classificam as empresas em ordem de grandeza em

relação aos lucros/prejuízos. Por exemplo, a revista Exame publicou em OS Melhores

e os Piores (1997, p.54) uma lista de empresas em ordem decrescente de.lucros, como

a Telesp US$ 870 milhões, e a Vale do Rio Doce US$ 608,3 milhões e de prejuízos,

como a DERSA (US$ 744,4) e a RFFSA (US$ 533,0).
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o conceito de maximização dos lucros é considerado como sinônimo de sucesso das

empresas em diversos artigos de jornais e revistas que enfatizam em suas manchetes os

lucros ou os prejuízos contabilizados. Para exemplificar o conceito de maximização

dos lucros como indicador de sucesso, seguem alguns exemplos extraídos do principal

jornal empresarial do pais que ilustram este fato: ''Unibanco teve um lucro de R$ 177

milhões no semestre" (CARVALHO, 1997) ou o contrário "Caiu o lucro da

Petrobrás" (VELLOSO, 1997). Ambas estas manchetes, estão consciente ou

inconscientemente registradas em nosso cérebro como indicadores de sucesso ou

fracasso das empresas. Depois desta breve análise, pergunta-se: o lucro líquido é uma

boa medida de desempenho para indicar a criação de riqueza para o acionista?

3.1.1 Limitações do Lucro Líquido como Sinalizador da MRA

Diferentes autores como RAPPAPORT, (1986, cap.2), COPELAND (1996, cap.3) e

STEWART (1991, cap.2) descreveram fatores que distorcem a contabilização do

lucro líquido como indicador de criação de riqueza para o acionista Dentre eles

destacam-se a exclusão das necessidades de investimentos, a consideração do risco e a

política de distribuição de dividendos, além da utilização de diferentes métodos para a

contabilização de itens como: estoque, ativos intangíveis, dentre outros. A análise

mas profunda e detalhada destes itens que serão descritas adiante, indicam que o lucro

líquido reportado pode variar, sendo maior ou menor, dependendo do método contábil

utilizado.

3.1.1.1 Utilização de diferentes métodos contábeis e o efeito no Lucro
Líquido

Para se obter uma melhor compreensão dos efeitos dos diferentes métodos contábeis

no lucro líquido, descreveremos as várias formas de se contabilizar o estoque, os

ativos intangíveis (pesquisa e desenvolvimento, propaganda e fundo de comércio) e a

depreciação. Para a maioria dos itens analisados, indicaremos também estudos

empíricos que avaliam a correlação dos diferentes métodos com a criação de riqueza

para o acionista.
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Contabilização dos Estoques

UEPS (Último a entrar, primeiro a sair) XPEPS (Primeiro a entrar.primeiro a sair)

Os estoques são investimentos em ativos circulantes variando conforme o estágio de

produção, por exemplo, estoque de mercadorias, matérias primas, produto em

processo ou produto acabado, podendo ser contabilizados de diferentes formas. Os

principaismétodos adotados são: primeiro a entrar, primeiro a sair (PEPS) e último

a entrar, primeiro a sair (UEPS). (STICKNEY, 1994, cap.8)

O método de PEPS supõe para fins contábeis que as mercadorias são vendidas em

ordem de antigüidade. Assim, ao se vender 1 unidade havendo 3 em estoques

produzidos em dias diferentes, assume-se contabilmente, que a unidade vendida foi a

que ficou pronta primeiro (a mais antiga). Quais os efeitos disto? Ora, nem sempre o

custo das matérias primas se mantém iguais, mesmo em economias estáveis. Logo, é

possível que a mercadoria produzida há mais tempo tenha, em valor nominal, um custo

menor e, ao ser vendida, gere uma margem de contribuição maior refletindo também

em um lucro líquido reportado maior.

Já o método de UEPS assume contabilmente que o custo da mercadoria vendida

(CMV) é igual ao custo da compra mais recente, ou seja, o custo da última unidade

adquirida é contabilizado imediatamente como despesa, enquanto que o custo dos

estoques antigos são alocados na contabilização do estoque final. Logo, o lucro

líquido será menor adotando-se o método UEPS, pois o CMV será maior quando

comparado ao método de PEPS.

Estes dois diferentes métodos são equivalentes na atribuição dos custos de estoque,

somente se os preços mantém-se constantes com o decorrer do tempo. ''Na prática,

os preços variam com o tempo, necessitando-se escolher um método adequado para se

contabilizar o estoque [...] Tem-se uma diferença de valor de estoque reportado no

demonstrativo de lucros e perdas (CMV) e no balanço patrimonial (valor do

estoque)." (HARRINGTON, 1993, p.40)
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o método UEPS atribui um custo mais realista ao CMV em períodos inflacionáreis, e,

a conta de estoques no balanço patrimonial encontra-se sub avaliada.. Segundo

STEWART (1991, p.24), "O custo dos estoques em épocas inflacionarias faz com

que os lucroscontabilizados sejam menores, pois o estoque mais caro é contabilizado

primeiro." Caso os preços estejam em declínio ocorre o reverso, ou seja, o lucro

líquido contabilizado será maior.

O exemplo abaixo ilustra a contabilizaçãodos estoques utilizando-se os dois diferentes

métodos UEPS e PEPS. Para este exemplo, assume-se que:

• Em 1 de janeiro comprou-se 100.unidadesde valor $1.00 cada,
,

• Em 1 de março comprou-se 50 unidades de valor $ 1.25 cada,

• Em junho venderam-se 50 unidadesdas que foram compradas emjaneiro e,

• Em setembro, venderam-se mais.50 unidades

A Tabela 1 abaixo contabiliza.o CMV e o valor do estoque para as dadas premissas.

Tabela 1: Efeito Valor do Estoque e CMV para os Métodos UEPS e PEPS

A tabela indica que o CMV e o valor do estoque contabilizado são diferentes,

dependendo do método utilizado. O método PEPS atribui um valor de estoque de

$62.5 reportado no balanço patrimonial, que é superior ao método UEPS para o qual

o valor é de $50.0. O contrário ocorre em relação CMV reportada no balanço de

lucros e perdas, para o método PEPS é de $100 e para o método UEPS de $ 112.5.

Concluí-se que o lucro líquido é menor para o método UEPS em períodos

inflacionáriodo que para o método PEPS.
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A Tabela 2 abaixo ilustra o efeito dos diferentes métodos no demonstrativo de lucros e

perdas:

Tabela 2: Demonstrativo de Lucros e Perdas ($)

300.0 300.0

100.0 < 112.5

50.0 50.0

150.0 > 137.5

30.0 30.0

20.0 20.0

20.0 20.0

80.0 > 57.5

32.0 > 23.0

48.0 > 34.5

A escolha entre os dois métodos também depende do valor do imposto a pagar, ou

seja, o método UEPS tem um CMV maior, em compensação o imposto a ser pago é

menor quando comparado ao método de PEPS.

Evidências empíricas: Maximização do Lucro (Método PEPS ou UEPS) X Maximização

do Valor da Ação

Com o objetivo de verificar o efeito da adoção dos diferentes métodos PEPS e UEPS

no valor da ação, o pesquisador SUNDERcitdo por STEWART (1991, p.24) realizou

um estudo empírico entre a relação da maximização do lucro e valorização da ação.

Conforme visto anteriormente, a maximização dos lucros implica na adoção do

método PEPS ao invés do método UEPS. Os resultados obtidos por SUNDER

indicaram que a maximização do valor da ação foi obtido com a adoção do método

UEPS, apesar do efeito negativo de redução do lucro líquido .. Este estudo indicada

que a maximização da riqueza do acionista não está diretamente correlacionado com a

maximização dos lucros.
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Ativos Intangíveis

Além dos estoques, outros fatores como pesquisa e desenvolvimento (P&D),

propaganda e fundo de comércio (goodwill), conhecidos como ativos intangíveis, são

contabilizados de diferentes formas influindono valor do lucro líquido reportado.

Pesquisa & Desenvolvimento

A contabilização de pesquisa e desenvolvimento (P&D) cria distorções no lucro

líquido reportado, pois o GAApl (General Accepted Accounting Principies) ou

(princípios Contábeis Geralmente Aceitos) define que P&D seja contabilizado como

despesas do período. Segundo STICKNEY (1994, p.469), ''Esta medida é baseada no

argumento de que os beneficios futuros de P&D são muitos incertos para se

contabilizar; consequentemente, ao deduzi-los assim que possível adota-se uma

postura mais conservadora."

Constata-se que os lucros divulgados pelas empresas que possuem grandes despesas

com P&D são inferiores, quando comparados a empresas que não têm esta

necessidade de investimento. Para efeito de exemplo, o lucro líquido de empresas do

setor farmacêutico que possuem grandes gastos com P&D, da ordem de 10%-20% de

sua receita é consideravelmentemenor. Segundo o fato de P&D ser considerado como

despesa no período, faz com que "A Merck tenha suas ações sendo vendidas por

aproximadamente 20 vezes o lucro divulgado e aproximadamente 10 vezes o valor

contábil. O lucro líquido e valor contábil aparentemente subestimam o valor da

empresa por uma grande margem." (STEWART, 1991, p.28)

1 "O GAAP são convenções, regras e procedimentos que definem práticas contábeis aceitas, incluindo
principios genéricos, bem como procedimentos pormenorizados. A orietação básica foi estabelecida
pelo Conselho dos Princípios Contábeis do Instituto Americano dos Auditores Independentes
(Accounting PrincipaIs ofBoard ofThe American Institute of Certified Public Accountants), que foi
sucedido em 1973 pelo Conselho de Padrões de Contabilidade Financeira (Financiai Accounting
Standards Board - FASB), uma organização independente e auto-regulmanentada." (OOWNES e
GOODMAN, 1993, P.201)
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Visando diminuir estas discrepância contábeis, pode-se capitalizar P&D como um

ativo fixo e amortizar o custo com o passar do tempo. Neste caso, o lucro líquido não

é reduzido drasticamente logo no início e sim com o passar do tempo. A Tabela 3

abaixo ilustra os efeitos no lucro líquido tendo P&D como despesa ou capitalizado.

Tabela 3: Demonstrativo de Lucros e Perdas ($)

Receita 300.0 300.0

CMV 100.0 100.0

DG&A 50.0 50.0

Lucro Operacional 150.0 150.0

Depreciação 10.0 10.0

P&D 40.0 0.0

Juros 20.0 20.0

Lucro antes do Imposto 80.0 120.0

Imposto (40%) 32.0 48.0

Lucro Líquido 48.0 < 72.0

A Tabela 3 ilustra que a empresa que atribuiu P&D a despesa do período tem um

lucro líquido de 34% inferior quando comparado a empresa que capitaliza P&D.

Portanto, o método contábil que capitaliza P&D no balanço patrimonial maximiza o

lucro, enquanto que o método que atribui P&D como despesa do período possui o

efeito contrário, ou seja, diminui o lucro líquido reportado. Pergunta-se: será que a

contabilização de P&Dcomo despesa que resulta em um lucro líquido maior é o

direcionador para a avaliação do mercado ou será que o mercado é que avalia os

investimentos em P&D independente do efeito no lucro líquido?
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Evidências empíricas: Investimentos em P&D, efeitos no Lucro Líquido e Maximização

do Valor da Ação

O mercado valoriza investimentos em P&D, independente do efeito no lucro líquido

reportado pelo método de contabilização adotado. Esta conclusão foi constatada por

diversos estudos empíricos realizados por GREEN (1996) e CHAN et alo(1990). O

professor CHAN e seus colaboradores analisaram a relação entre a divulgação de

investimentos em P&D (que é tida como despesa do período reduzindo o lucro

líquido) e o efeito no valor da ação. O resultado mostrou que empresas que investem

em P&D tem em médias suas ações valorizadas no longo prazo, apesar do efeito de

redução do lucro líquido. O mercado acredita que os investimentos em P&D trazem

retornos positivos no futuro.

Os analistas financeiros de setores que possuem grandes investimentos em P&D

utilizam-se deste indicador, dentre outros, como medida de sucesso para a empresa,

pois sabe-se que P&D é fundamentalpara o sucesso de longo prazo da empresa.

Portanto, apesar de investimentos em P&D reduzirem o lucro líquido, o estudo

mostrou que a ação é valorizada. Neste caso, a adoção da maximização do lucro

líquido, o que implica em reduzir os investimentos em P&D, irá destruir a riqueza do

acionista.

Propaganda

Seguindo a análise dos efeitos de diferentes métodos para contabilização de ativos

intangíveis no lucro líquido, descreveremos outro ativo intangível: a propaganda. A

propaganda écontabilizada de forma semelhante a P&D, pois é tida como despesa do

período podendo ter impacto significativo (redução ou não) no lucro líquido

contabilizado.O GAAP permite a capitalização e posterior amortização dos custos de

propaganda. As empresas preferem contabilizar o custo incorrido imediatamente

como despesa do período para reduzir a base tributária no cálculo do imposto de

renda (STICKNEY, 1994, p. 469).
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Um bom exemplo para o caso de contabilização de gastos com propaganda são as

empresas de bens de consumo, pois estas investem maciçamente em propaganda para

obterem incrementos significativos em suas vendas futuras, consequentemente, terão

lucros líquidos menores quando comparadas a outros setores.

Fundo de Comércio (goodwim: Método de Aquisição X Comunhão de Interesses

O último ativo intangível a ser discutido é o fundo de comércio (goodwill). O fundo

de comércio surge sempre que uma empresa ou unidade de negócio é adquirida por

uma outra empresa. Segundo DOWNES e GOODMAN (1993, p.205) o fundo de

comércio é igual a diferença entre o valor total pago pela empresa e o valor

patrimonial. O fundo de comércio pode ser entendido como o valor que uma empresa

possui em relação a sua reputação, seu relacionamento com os clientes e fornecedores,

etc, este valor aparece quando ocorre a aquisição/fusão/incorporação de uma empresa

pela outra, pois o valor a ser pago incluindo o fundo de comércio não está registrado

nos demonstrativos financeiros.

O fundo de comércio pode ser contabilizado de duas formas distintas: o método de

aquisição e o método de comunhão de interesses (STICKNEY, 1994, app.13.2). O

método de aquisição é o método contábil utilizado na incorporação de empresas. A

empresa que adquire, considera a empresa adquirida como um investimento e adiciona

os novos ativos aos seus próprios, a valor justo de mercado. Qualquer diferença entre

o valor de mercado e o valor contábil da ação é tratado como fundo de comércio no

balanço patrimonial da empresa que incorpora. No demonstrativo de resultados, o

fundo de comércio é (amortizado e depreciado) com o passar do tempo em relação ao

seu valor de mercado e não é dedutível para fins fiscais.

Já no método de comunhão de interesses, os itens do balanço patrimonial são somados

item a item (ativos e passivos). O fundo de comércio não é contabilizado e os lucros ~

relatados são maiores quando comparados ao método de aquisição. Este método não é
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sujeito a tributação. As empresas preferem o método de comunhão pois os lucros do

período não são afetados.

Os métodos de aquisição e comunhão de interesses para contabilização de fundo de

comércio possuem efeitos diferentes no lucro líquido, sendo menor ou não afetando-o

respectivamente. Logo, acreditando-se que a maximização do lucro líquido indica o

sucesso de uma empresa espera-se que estudos empíricos indiquem que a adoção do

método de comunhão de interesses tenha uma correlação positiva com a valorização

da ação. Pergunta-se: o método utilizado para a contabilização de fundo de comércio

tem efeito no valor da ação, ou seja, a maximização do lucro líquido como indicador

de MRA utilizando-se o método de comunhão de interesses maximiza o valor da

ação?

Evidências Empíricas: contabilização de Fundo de Comércio e Maximização do Valor da

Ação

Para responder a esta pergunta, três pesquisadores HONG et alo(1978) examinaram o

preço das ações de uma amostra de empresas americanas durante a década de 1960

que passavam por um processo de aquisições. Dividiu-se as empresas em dois grupos:

o primeiro grupo utilizou o método de comunhão de interesses para contabilizar as

aquisições e o segundo utilizou o método de aquisição. Os resultados obtidos

concluíram que não houve nenhuma diferença significativa entre o retomo da ação e o

método utilizado.

Portanto, a maximização do lucro não é um condicionante da criação de riqueza, pois

caso fosse, o método de comunhão de interesses, que maximiza o lucro deveria ter

correlação positiva com o valor da ação e esta evidência não foi observada. Concluí-se

que o mercado valoriza os beneficios futuros das aquisições e não o impacto imediato

no lucro.
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Depreciação

o método de contabilização da depreciação é um outro fator que também influi na

magnitude dos lucros reportados.

Definição:

"A depreciação é a amortização de ativos fixos, como fábricas e

equipamentos de uma tal forma a fim de atribuir o custo deste ativo

ao seu período de vida útil. " (DOWNES e GOODMANN, 1991, p. 125)

É importante mencionar que apesar da depreciação afetar o lucro líquido da empresa,

ela não afeta o caixa, ou seja, depreciação não é fonte de caixa, pois não está

associada com fluxo de dinheiro.

Três fatores são considerados para se depreciar (atribuir o custo) um ativo: 1) O valor

do ativo, 2) O tempo de vida útil do ativo e3) O método para expiração do custo do

ativo em relação ao seu tempo devida útil (HORNGREN et al., 1994, cap.21) e

(STICKNEY, 1994, cap.9).

Normalmente, o valor do ativo é baseado no seu custo de aquisição menos o valor

residual (a quantia que a empresa estima receber na venda de seu ativo quando não

mais em utilização). Ajusta-se o valor do ativo utilizando-se um índice de preços ao

consumidor em países com altos índices de inflação. O objetivo é aproximar o valor

contábil do ativo passado com o valor real.

A avaliação do tempo de vida útil do ativo considera os aspectos fisicos e funcionais

do mesmo. Esta avaliação é dificil, pois é muito subjetiva a percepção do contador,

apesar de haver extensa informação sobre a vida útil de diferentes ativos que é usada

como base para a análise.

Dentre as diversas formas de se contabilizar a depreciação, destacam-se: depreciação

linear e depreciação acelerada.
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Depreciação linear

o método de depreciação linear deprecia o ativo em parcelas equivalentes anualmente,

através da fórmula abaixo:

Depreciação Anual = Custo Ativo - Valor Residual Estimado (1)
Vida Útil Estimada (Anos)

Por exemplo, uma máquina que custa $100,000 e tem um valor residual estimado de

20,000 com uma vida útil de 5 anos, deprecia $16,000 anualmente. [(100,000-

20,000)/5].

Depreciação acelerada

o método de depreciação acelerada, deprecia quantidades maiores nos primeiros anos

do tempo de vida útil do ativo. Uma forma de contabilizar a depreciação acelerada é

através do método de declínio duplo balanceado (HORNGREN et al., 1994, p.728).

Neste método, o valor contábil do ativo (deduzindo-se a depreciação acumulada) no

início de cada período é multiplicado por um índice fixo. Calcula-se este índice

dividindo-se 100% pelo tempo de vida útil estimado do ativo, posteriormente, o valor

obtido é multiplicando por dois (2). A fórmula 2 abaixo ilustra este cálculo:

Índice de Depreciação = 100% X 2 (2)
n

Onde,
n = tempo de vida útil estimada

Por exemplo, para uma empresa que possui uma máquina onde, o valor contábil é

igual a $10,000 e o (n) tempo de vida útil estimado de 5 anos, a depreciação no

primeiro ano será de $4,000, ou seja, índice de depreciação (ID);'" [(100% / 5) X 2] =

40% e a depreciação a ser atribuída. será de 40% X $10,000 = $ 4,000. Este método

necessita de ajustes, pois jamais deprecia todo o ativo. Assume-se; portanto, que a
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depreciação no último ano é igual r ao valor contábil do ativo (deduzido das

depreciações acumuladas) até este ano.

oGráfico 1 abaixo ilustra os dois diferentes padrões de depreciação e os efeitos do

valor de depreciação em relação ao tempo de vida útil do ativo.

Gráfico 1: Diferentes Padrões de Depreciação Anual -

Custo de AquisiçIIo deduzido dD J ~
valor residual

€ r.egemla
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t L
~ --- A -1 D

..
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Estes dois padrões de depreciação quando deduzidos das receitas resultam em lucros

reportados maior ou menor, dependendo da forma de depreciação utilizada. Nos dois

casos analisados, a depreciação acelerada gera um lucro líquido menor nos primeiros

anos quando comparada a depreciação linear. Portanto, a maximização do lucro pode

ser obtida pela utilização do método de depreciação linear ao invés do método de

depreciação acelerada, entretanto, esta decisão pode não levar a maximização da

riqueza do acionista.

Tentativas de sucesso X Custo Total

(succesful efforts - SE) X ({ull cost account - FC)

Ainda na linha de análise dos diferentes métodos contábeis e seus efeitos nos lucros,

vale a pena avaliar o método de custo total (FC) e o método de tentativas de sucesso

(SE) para contabilização de investimentos em exploração e aquisição de propriedades.

Estes investimentos estão associados com fracassos parciais. Um exemplo que ilustra
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este conceito é a perfuração de poços de petróleo, pois os investimentos totais para se

descobrir novos poços incluem tanto a perfuração de poços com petróleo, bem como

. poços secos.

Estes dois métodos: FC e SE, contabilizamos custos de diferentes formas. O método

de custo total FC capitaliza todos os custos associados à aquisição de propriedades,

exploração e desenvolvimento de atividades no balanço patrimonial e amortiza estes

custos com o passar do tempo no demonstrativo de lucros e perdas. O método de

tentativas de sucesso (SE) determina que empresas capitalizemsomente os custos que

irão gerar receitas futuras, caso contrário, o custo não é contabilizado e os demais

dispêndios são imediatamente tidos como despesas do período. O método de SE

reporta lucros líquidos inferiores logo no início.

O exemplo da perfuração de poços de petróleo ilustra as diferenças dos dois métodos.

Na exploração de petróleo, alguns poços perfurados estarão secos e outros terão

petróleo. No caso do SE, os custos para a perfuração dos poços secos não será

contabilizado,já o método de FC contabiliza este custo, pois acredita que poços secos

fazem parte do negócio de perfuração de petróleo.

Conclusão

O lucro líquido é uma figura contábil que procura apurar dentro do regime de

competência, receitas e custos, de modo a aproximar o lucro líquido contábil ao lucro

econômico da empresa. Entretanto, segundo HOPP e LEITE (1988) "As

apropriações realizadas pela Contabilidade não são verdades absolutas e raramente

têm correspondência com a realidade fisica que tentam retratar". Observa-se na

Tabela 4 abaixo que as diferentes possibilidades para se contabilizar um item fazem

com que o lucro líquido seja maior, menor ou não se altere dependendo do método

contábil utilizado.
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Tabela 4: Diferentes Métodos e o Efeito no Lucro Líquido

FC - Custo total

I Método

Efeito no
Lucro

Líquido
(doperlodo)

UEPS •

PEPS .•

Capitalizado (e amosüzda)

. Despesa do Período •

Método de Aquisição

I--_M_é_to_d_o_d_e_C_o_m_un_h_a_-o_d_e_L_n_t_er_e_ss_e_s--+---------1:;;:)..
l~!~pT~S'.'~JJ,~:iio

•
Acelerada •Linear

}l}Y'~~ijJ1YJ)J}.J;I)~ ;mt1T.)})ÍI) r:n.S;{)J)I----------------t------:-----ti·
SE - tentativas de sucesso .•

•t;i;;;ii.!;i:;;tii1i;;·::i···f!::'·:~·i·:::::::!:i:!::,:;;!i;:::';!':":;;:":::"::'::i::':;"~""""";::'''''''::'.-.< ...H::•.••••.••••.••.•::: .

• Redução Maior • Redução Menor = Não altera

••

o lucro líquido no período será maior quando se utiliza os métodos: UEPS para

contabilizar o estoque, aquisição para atribuir o fundo de comércio, depreciação

acelerada, custo total em investimentos de explorações e ao se contabilizar P&D e

propaganda como despesa do período. Em contrapartida, o lucro líquido será menor

para os métodos de PEPS (estoque), depreciação linear e tentativas de sucesso (SE)

para atribuição'de investimentosem explorações.

Os métodos de capitalização de P&D e propaganda onde a despesa será contabilizada

no período seguinte através da'depreciação e o método de comunhão de interesses de

24



fundo de comércio não alteram o valor do lucro líquido do periodo, pois não são

contabilizados como despesas.

Estas variações no lucro líquido limitam-no como um indicador da MRA, pois a MRA

está relacionada com as decisões de investimentos das empresa. Um indicador que

sinaliza a MRA não pode ser sensível a variações numéricas decorrentes da utilização

de métodos contábeis que não tem o poder de gerar riqueza.

3.1.1. 2 Outras Limitações do Lucro Líquido como Indicador de Sucesso

Além das distorções contábeis descritas acima, o lucro líquido é distorcido como

indicador de sucesso da empresa, pois não considera outros fatores como: as

necessidades de investimentos, o risco e a política de distribuição de dividendos.

Exclusão de Necessidades de Investimentos

O lucro líquido não considera as necessidades de investimentos em ativos circulantes

(AC) e em ativos fixos (AF). Esta exclusão é uma decorrência da adoção do regime

de competência para a contabilização das receitas e despesas do período. Abaixo

descreveremos o regime de competência, e suas implicações na contabilização dos AC

e AF e os efeitos no lucro líquido reportado.

oRegime de Competência

Definição:

"Todas as despesas de determinado exercício social (ou período de tempo) têm

de encontrar correspondência com as receitas deste mesmo exercício social.

Receitas e despesas são reconhecidas diante do fato gerador e não no momento

das entradas e saídas de caixa que elas proporcionam." (LEITE, 1993, p.70).
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Por exemplo, se no dia 2 de julho um leitor da revista Exame assinar a publicação por

120,00, a contabilização deste lançamento será de $ 10 no mês de julho (120,00/12 =

10), pois a assinatura dura 12meses.

o regime de competência é diferente do regime de caixa que atribui as receitas e

despesas de acordo com o fluxo de caixa das mesmas, ou seja, uma receita é

contabilizada quando o pagamento ocorre. O regime de competência é utilizado pelas

empresas para a avaliação do demonstrativo de perdas e lucros. O lucro liquido

reportado poderá ser maior ou menor, dependendo do tipo de investimento efetuado

no período, como por exemplo, contas a pagar ou investimentos em maquinaria, ativos

circulantes ou fixos respectivamente.

Investimentos em Ativos Circulantes

Os investimentos em ativos circulantes são demandados pelas empresas em

crescimento que necessitam de capital de giro. Os novos investimentos afetam três

contas: a pagar (CP), estoque e a receber(CR). Consequentemente, o aumento deste

itens resulta em um efeito no lucro liquido. A Tabela 5 abaixo ilustra os efeitos destes

itens no lucro líquido para um negócio em crescimento.

Tabela 5: Investimentos em Ativos Circulantes e o Efeito no LL

Contas a Aumento
Receber (CR)
Estoque Aumento

Super-
avaliado

Super-
avaliado

Receitas são superavaliadas.

Investimento contabilizado no balanço
patrimonial. Os gastos não são atribuídos

Contas a Aumento
Pagar (CP)

aos custos
Sub- Obrigações que já foram relatadas como

avaliado despesa ou capitalizadas no balanço
patrimonial como estoque. O CMV está
super avaliado em relação ao incremento
das C.P.

Observa-se na tabela acima que o aumento de CR e estoque super avalia o lucro

líquido devido a contabilização destes itens pelo regime de competência. CP tem um
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efeito contrário no lucro, pois este toma-se sub avaliado, já que as obrigações que

ainda não foram pagas estão contabilizadas no balanço de perdas e lucros e no

balanço patrimonial. Dependendo das magnitudes de CP, CR e estoque, o resultado

do lucro líquido pode ser super ou sub avaliado. Geralmente, o lucro líquido é super

avaliadodevido ao duplo aumento de CP e estoque contra o aumento de CR.

Investimentos em Ativos Fixos

Além dos ativos circulantes, o lucro líquido não reflete os custos incorridos em ativos

fixos de empresas em crescimento no período. Primeiramente, os custos em ativos

fixos serão depreciados com o passar do tempo, logo, o lucro líquido não reflete o

dispêndio de caixa necessário no período. Posteriormente, a alocação da depreciação

no balanço de perdas e lucros ocorrerá somente no período seguinte.

Portanto, o lucro líquido reportado não é um bom indicador de desempenho pois

desconsidera as necessidades de investimentos, para empresas em crescimento. O

lucro líquido pode ser super ou sub avaliado, dependendo dos valores das contas a

pagar e a receber, os estoques e os investimentos em ativos fixos.

Exclusão do Risco

O nível de risco de um empresa tem dois componentes: o risco do negócio e o risco

financeiro. A contabilização do lucro, entretanto, não considera estes riscos. A Tabela

6 abaixo ilustra como o risco do negócio é negligenciadopelo lucro liquido.
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Tabela 6: Considerações de Risco e o Crescimento do Lucro Líquido

Probabilidades de Crescimento do Lucro Liquido

Empresa A Empresa B

Chance (o/e) Crcs.LL(%) Cbance(%) Cres,LL ("I.)

10 6 5 8
25 8 25 9
30 10 40 10
25 12 25 11
10 14 5 12

Fonte: Rappaport, Alfred "Creating ShareJwl4er Va/uli" p.21

A Tabela 6 mostra que a média ponderada do crescimento do lucro líquido é igual a

10% para as empresa A e B. A distribuição das probabilidades para a Empresa A, é

mais concentrada, enquanto que para a Empresa B é mais dispersa. Esta distribuição

indica o grau de risco de cada empresa. O desvio padrão (que é um indicador do risco

da empresa) da empresa B é de 0.90%, enquanto a empresa A possui um desvio

padrão de 2.28%. Portanto, opta-se pela empresa A, pois para um valor esperado de

crescimento do LL equivalente para as duas empresas (10%), o investidor opta pela

empresa que possui o menor risco.

o risco financeiro é o risco adicional que os acionistas terão quando a empresa decide

financiar seus ativos com capital de terceiros e/ou ações preferências (BRIGHAM E

GAPENSKI, 1994 p.527). O aumento do endividamento da empresa é conhecido

como alavancagem financeira. Segundo Alfred Rappaport (1986, p.23), «Enquanto o

incremento no lucro, resultado da alavancagem financeira for superior aos juros, a

alavancagem irá aumentar os lucros". Um maior endividamento, aumenta o risco dos

acionistas que demandam retornos maiores. Neste caso, o aumento dos lucros pode

não ser suficiente para compensar este custo.
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A análise do lucro líquido ignora o risco do negócio e o risco financeiro, levando a

conclusões errôneas quanto utilizado como indicador de sucesso. O risco é um fator

fundamental para a análise de qualquer negócio e deve ser considerado quando se

objetiva maximizar a riqueza do acionista, pois este avaliará não somente o lucro

como também o risco envolvido.

Política de Dividendos

O último fator que o' lucro líquido não considera, é a política de distribuição de

dividendos. A distribuição de dividendos reduz o lucro líquido reportado. Portanto, a

maximização do lucro é contraditória a distribuição de dividendos. Entretanto, nem

sempre a maximização dos lucros resulta em MRA. Por exemplo, quando os

dividendos são reinvestidos em projetos com retornos inferiores às oportunidades

existentes no mercado, riqueza é destruída. Neste caso, a decisão mais correta não é a

de maximizar os lucros, mas sim distribuir dividendos (quando os retomo projetados

foram inferiores aos requeridos) para que os acionistas explorem oportunidades de

investimentosque lhes dêem maiores retornos, maximizandosua riqueza.

Estudo Empíricos com o LL como indicador da MRA

As descrições analisam detalhadamente as diferentes variáveis que limitam o lucro líquido

como indicador da IMRA. Abaixo descreveremos as evidências empíricas de diversos estudos

que analisam e evidenciam que o lucro líquido não se correlaciona com a MRA. Estes estudos

tem como objetivo principal identificar se há ou não correlação entre a MRA e o lucro líquido.

Eles não se preocupam em identificar os motivos da baixa correlação

O pesquisador Baruch Lev (1989) desenvolveu um extensa pesquisa mercadológica

sobre o poder do lucro líquido em sinalizara criação de riqueza e concluiu que o lucro

líquido não possui correlação com a valorização da ação, a correlação tende a ser

extremamente baixa.
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Em um outro estudo realizado por COPELAND et al. (1996, p.79) e colaboradores

evidenciou-se empiricamente as limitações do lucro líquido como indicador de lvlRA

O estudo incluiu 420 empresas do "S&P 500 index" e correlacionou a média de

crescimento do lucro por ação e a razão entre o valor da ação de mercado da ação

divido pelo lucro líquido (pIE). Os resultados não identificaram nenhuma correlação

positiva entre o crescimento do lucro por ação e o PIE. Na realidade, diversas

empresas que tinham um crescimento no lucro por ação apresentaram um PIE baixo.

Estes estudos indicam que o lucro líquido não é um indicador de maximização de

riqueza para o acionista.

3.1.2 O Lucro Líquido como um Indicador Parcial de Desempenho
Todas as limitações teóricas e evidências empíricas descritas acima fazem com que o

lucro líquido não seja um bom indicador de desempenho. Por que será então que o

mercado, a mídia e o mundo empresarial comentam tanto sobre os lucros líquidos

reportados, apesar de todas as suas limitações?

Segundo COPELAND (1996, pg.78-9), "O mercado responde aos anúncios

trimestrais dos lucros, pois um aumento do lucro significa um aumento do fluxo de

caixa no futuro,'; ou seja, os lucros importam pois contém uma indicação parcial de

aumento da riqueza para o acionista. Entretanto, o lucro líquido como único

indicador de MRA não se sustenta.

3.1.3 Conclusão
A maximização do lucro 'líquido não possui correlação com a MRA devido a diversas

distorções contábeis como: adoção do regime de competência, contabilização de

estoque, P&D e propaganda, etc. O lucro líquido reportado será maior ou menor

dependendo do método utilizado e sua maximização pode ser unicamente uma

decorrência da manipulação dos diferentes métodos. Testes empíricos evidenciam que

os métodos contábeis que reduzem o lucro líquido, como por exemplo o método

UEPS ao invés de PEPS não tem correlação negativo com o valor da ação. Logo, a

adoção de métodos contábeis que aumentem o lucro líquido reportado não tem efeito
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no mercado, pois este não é iludido por simples maquiagens de balanços, mas sim por

decisões e ações que realmente tenham efeito na criação de valor.

Mesmo que se reconstituísse o lucro líquido, utilizando-se métodos que visem a ~

este ainda apresentará limitações como indicador de sucesso, pois não considera as

necessidades de investimentos em empresas em crescimento, a consideração do risco e

a política de distribuição de dividendos.

Estudos empíricos realizados por COPELAND et alo(1996~ p.70) e LEV (1989) que

correlacionam o valor da ação com os lucros líquidos indicam que estes não. possuem

correlação, mostrando que o lucro líquido contábil não é um indicar de desempenho

recomendável para sozinho avaliar o sucesso de uma empresa.
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3.2 Retomo sobre o investimento (ROI - Return on Investiment)

Ainda como uma medida de desempenho, deve-se destacar o ROI, o retomo sobre o

investimentodefinido abaixo.

Definição:

'Quantia expressa como uma porcentagem, calculada dividindo-se o

lucro líquido pelo capital investido' (HORNGREN, 1994,p.892)

Fórmula:

ROI = Lucro Líquido (LL)
Capital Investido (3)

O ROI foi desenvolvido nas primeiras décadas do século XX pela empresa DuPont.

Em 1903 a empresa DuPont Company foi criada pela união entre empresas familiates

que atuavam em diferentes atividades. Dado a diversidade das opções de

investimentos, os gerentes seniores da empresa necessitavam de indicadores que

auxiliassemna tomada de decisão que otimiza a utilização dos recursos. Foram estes

gerentes que desenvolveram o ROI. Segundo JOHNSON e KAPLAN (1987, p.ll)

"A mais importante e duradoura inovação de contabilidadegerencial foi o indicador de

retomo do investimento (ROI)."

A Fórmula 3 acima é composta pelo lucro líquido que é o que sobra para ser

distribuído para os detentores de capital e o capital investido que é igual aos

empréstimos (passivo circulante e exigívela longo prazo) mais o patrimônio líquido. O

ROI é uma forma popular de se incorporar a base de investimento a uma medida de

desempenho, além de conter os três importantes componentes de rentabilidade:

receitas, custos e investimentos.
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o ROI também pode ser calculado dividindo-se o lucro líquido pelo ativo, pois o

capital investido é igual ao ativo da empresa. Esta relação também é conhecida como

retomo sobre o ativo, ou ROA (return on asset). A Fórmúla 4 abaixo ilustra esta

relação:

ROI = ROA = Lucro Líquido (LL)
Ativos (4)

O numerador e o denominador do ROI são definidos diferentemente pelas empresas,

algumas utilizam no numerador o lucro líquido operacional ao invés do lucro líquido.

Com relação ao denominador, observam-se variações na base dos ativos em relação a

inclusão ou exclusão de depreciação e capitalização de arrendamento, entre outros.

3.2.1 Método de Análise de Rentabilidade DuPont
Uma das vantagens do ROI é que ele pode ser escrito como o produto de duas razões:

o retomo sobre as vendas (return on sales), multiplicadopelo giro do ativo (T - Asset

turnover). A empresa DuPont desenvolveu este método no inicio do século tendo por

isto seu nome. A Fórmula 5 abaixo ilustra esta relação:

T
~

(5)

ROI = Lucro Líquido (LL) X Vendas
Vendas Ativos

3.2.1.1 ROS
O indicador ROS é muito utilizado como uma medida de rentabilidade para as

empresas, variando conforme o setor e situação competitiva. Por exemplo, o setor

varejista opera com margens baixas, pois há uma intensa competitividade que demanda

grandes volumes e preços baixos. OS'etor farmacêutico, por exemplo, possui

produtos diferenciados tendo portanto rentabilidades maiores. A Tabela 7 abaixo

ilustra o ROS para diferentes setores.
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Tabela 7: ROS - 1996
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Fonte: Revista Exame: Maiores e Melhores, Julho 1997

3.2.2 Análise do ROI como Medida de Desempenho
No início da implementação do ROI como medida de desempenho os gerentes

decidiam por ações que desenvolvesse novos produtos, reduzisse os custos e

maximizasse as vendas. Entretanto, em períodos de recessão a maximização do ROI

pode ser obtida através de manipulações financeiras. "Os gerentes descobriram que os

lucros podiam ser auferidos [...] pela exploração de convenções contábeis, dos

empreendimentos de natureza financeira e da redução das despesas discricionárias"

(JOHNSON e KAPLAN, 1987, p. 197).

Logo, as limitações do ROI como medida de desempenho começaram a surgir.

Dentre elas destacam-se: e as limitações demonstradas anteriormente no lucro líquido

que são válidas para o ROI, pois o lucro líquido (o numerador) influem diretamente no

ROI. Além desta limitação, o ROI não considera períodos futuros, além de ser um

indicador pontual, sensível a idade da base dos ativos e a política de financiamento.

Limitações Contábeis

O ROI como indicador de criação de valor possui limitações contábeis que afetam

tanto o numerador como o denominador. Ambos são distorcido por diferentes
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métodos de contabilização de estoque, P&D, propaganda, etc. Por exemplo, o ROI de

uma empresa do setor de bens de consumo que normalmente investe maciçamente em

propaganda será inferior quando comparado a um outro setor como o de transportes

que não possui investimentos em propaganda.

Idade dos Ativos

O ROI é um indicador distorcido de desempenho para duas empresas que possuam

ativos com diferentes idades, mesmo que os lucros ou as oportunidades futuras de

negócios sejam iguais. O ROI será maior para empresas mais maduras que já estão

com seus ativos depreciados, quando comparado a empresas em crescimento para as

quais o valor contábil dos ativos é maior e, consequentemente, menor ROI. Segundo

HARRINGTON (1993, p.17), ''Empresas com plantas velhas, terão seus ativos mais

depreciados e consequentemente, um índice maior quando comparado com empresas

com o mesmo potencial que tenham investimentos em ativos fixos mais recentes."

Exclui Oportunidades Futuras

O ROI é uma medida de um período. O lucro líquido é calculado em relação a

eventos que ocorrem durante o ano todo, enquanto que a base de ativos é uma média

dentre dois números pontuais. O ROI não reflete oportunidades ou fracassos futuros,

além de ser um limitador para a MRA, pois os gerentes a temem investimentos com

maior risco e retomo, mas que possua retornos esperados no longo prazo.

Política de Financiamento

A maximização do ROI para a criação de valor é limitada quando se analisa os efeitos

da política de financiamento. A estrutura ótima de capital balanceia o risco e o

retomo no sentido de maximizar o preço da ação e é obtida pela relação entre o

capital de terceiros pelo capital próprio que minimize o custo do capital maximizando

o retomo esperado. Alterando-se esta relação ótima, assumindo que as demais

variáveis mantêm-se constantes, aumenta-se o custo do capital o que diminuirá o valor

da empresa.

35



Pode-se maximizar o ROI diminuindo-se o endividamento da empresa. Esta ação

resulta em um lucro líquido maior e consequentemente, uma maior ROI. O reservo

ocorre quando diminui-se o endividamento, ou seja, o ROI será menor. Entretanto,

em ambos os casos, a MRA não ocorre, pois o custo do capital aumenta destruindo a

possibilidade de se gerar riqueza. A Tabela 8 abaixo ilustra as conseqüências no ROI

dependendo do nível de endividamento da empresa.

Tabela 8: Efeito do Nível de Endividamento no LL, ROI e MRA

Nível de endividamento superior ao da
estrutura ótima de capital

MRALL ROI

Redução
Nível de endividamento inferior ao da
estrutura ótima de capital Aumento9 Aumento

Redução~ Redução Redução

Fonte: Rappaport, Alfred "Creating Shareholder Value" p.40

Estudo Empíricos de ROI e Valor da Ação

Estudo empíricos sobre a correlação entre o ROI e MRA são contraditórios: uma

frente de pesquisadores como KAY (1976), FISHER (1984) e HARCOURT (1965)

defendem a teoria de que o ROI não é um bom indicador de desempenho, pois este

não está correlacionado com a criação de riqueza para o acionista.

As outras frentes como Jacobson (1987) indicam que o ROI tem correlação positiva

com o retomo da ação. Portanto, não há um consenso sobre ROI como medida de

desempenho. Portanto, a utilização do ROI como indicador de desempenho demanda

cautela e deve-se considerar na análise as limitações teóricas discutidas acima.
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3.3 Retomo sobre o Patrimônio (ROE - Retum on Equity)

o retomo sobre o patrimônio líquido é uma outra medida de desempenho muito

utilizada por bancos que avaliam o retomo obtido do capital emprestado. Em um

recente artigo publicado pela revista Bank: Accounting & Finance que desenvolveu

uma pesquisa para avaliar quais os indicadores de desempenho mais utilizados pelos

bancos, o ROE teve uma importância relativa de 70% entre os entrevistas (COI!' e

KARR, 1997). O ROE é definido abaixo.

Definição:

'Quantia expressa como uma porcentagem, calculadà dividindo-se lucro

líquido pelo patrimônio liquido. ' (BRIGRAM E GAPENSKI, 1994, p.58)

Fórmula:

ROE = Lucro Líquido (LL) (6)
PatrimôioLíquido (PL)

O ROE permite avaliar como a gestão dos recurso próprios e de terceiros em

beneficio dos acionistas estão sendo conduzidas. O endividamento tem um efeito de

melhorar o retomo para os acionistas, pois "Quanto menos ativos a empresa utilizar

para gerar vendas e quanto mais utilizar a dívida para financiar estes ativos, maior será

o retomo para os acionistas." (HARRINGTON, 1993, p.23)

O ROE como medida de desempenho possui as mesmas limitações que o lucro

líquido, pois este é o numerador da relação. O ROE também mistura os fatores

operacionais e financeiros, pois é sensível a alterações no mix de empréstimos e capital

próprio. A maior limitação do ROE como indicador de desempenho é que "Os

gerentes podem ser tentados a aceitar reais projetos que são financiados com dívida e

deixar passar por outros muito bons que devem ser financiados com patrimônio" ••...•... "•. -

(STEWART, 1991, p. 84).
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3.~ Lucro Res!dual (RI - Residuallncome)

O lucro residual, RI, muitas vezes denominado como lucro econômico é outra medida

de desempenho que teve grande aceitação no início do século. Éuma medida de fácil

compreensão.

Definição:

'O lucro residual (Rl- residual income) é igual ao lucro líquido menos

os juros embutidos no investimento' (HORNGREN, 1994,p.894)

Fórmula:

Lucro Residual = RI = Lucro Líquido (LL) - Juros Embutidos no Investimento (7)

O conceito de lucro residual data de antes do começo do século, quando o economista

MARSHALL (1890, p.142) escreveu que "O que sobra do lucro dele (do dono ou

gerente) depois de deduzir juros no seu capital a índices reais pode ser chamado de

lucros gerenciados". Este conceito ficou conhecido a nível contábil como lucro

residual (RI). A empresa General Electric Company (GE) é reconhecida por ter

desenvolvido este conceito que aparece na literatura da contabilidade gerencial nos

anos 60 (JOHNSON e KAPLAN, 1987, p.143). O conceito de RI foi muito utilizado

pelas empresas do setor varejista, diversos artigos BREDA (1988), WEBSTER (1981)

e INGENE (1984) evidenciameste fato.

o RI indica que a criação de riqueza ocorre sempre que se investe em projetos que

tenham retornos acima do custo de capital. Esta é uma vantagem do RI em relação ao

ROI que pode eliminar projetos que criam riqueza (retornos acima do custo de

capital), pois um limite inferior de ROI desejado pode estar relacionado com o um RI

positivo.
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A desvantagem do RI é que por ser um número absoluto o RI é uma medida menos

conveniente que o ROI. Um procedimento alternativo é apresentar o RI como um

porcentagem do investimento, reintroduzindo o problema encontrado no ROI que

possibilitaos gerentes melhorarem seus desempenhos pela redução do denominador e

não pelo incremento do numerador.

Apesar do apelo conceptual do RI este não foi adotado pelas empresas que preferiam

utilizar o indicador de ROI para avaliação de desempenho. ''Mesmo seu inventor, a

corporação GE, abandonou o RI e voltou ao indicador de ROI, por este ser

.aparentemente mais consistente com os dados financeiros apresentados aos acionista"

(VANCIL citado por JOHNSON e KAPLAN, 1987, p.165).
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Durante o século XX, observa-se uma constante busca das empresas em

desenvolverem medidas de desempenho que indiquem seu sucesso. Neste esforço

participaram empresas como a DuPont que desenvolveu o ROI e a GE que utilizou o

RI como indicador de desempenho. A medida que se observava limitações nos

indicadores tradicionais, buscava-se desenvolver novas medidas de desempenho que

fossem superiores às antigas. A Figura 4 abaixo ilustra esta evolução.

Figura 4: Evolução Medidas Desempenho Tradicionais

rmanciamento

Investimento Risco Custo Capital Total.Qr .{} ~~~ (3 e.(7pr~»

•• i iR>
1""l"'l=~~".:1 Contábeis ,f Contábeis ,f Contábeis

"v Dadoshistóricos (DependeLL) (DependeLL) (DependeLL)
~-R~""""i:;',f Oportunidades ,f Dadoshistóricos ,f Dadoshistóricos ,f Dadoshistóricos

Futuras ,f Oportunidades ,f Oportunidades ,f Oportunidades
,f Risco Futuras Futuras Futuras
,f Política ,f Risco

Dividendos ,f Idade Ativos
,f Investimento

,/ Sensibilidade mix

Observa-se que apesar da evolução das medidas de desempenho, não houve uma

solução para se aprimorar a questão das limitações contábeis. Outro fator importante

é que as medidas de desempenho tradicionais são baseadas em dados históricos

enquanto que a MRA depende não somente de fatores passados, como também

oportunidades futuras.

A ineficiência das medidas tradicionais de desempenho para sinalizarem a MRA

tomou-se evidente principalmente nos Estados Unidos da América durante a década

de 80 onde se evidenciou uma avalanche de LBO (leverage buy outs) pelos corporate

raiders. O exemplo mais conhecido é da RJR Nabisco.
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4. Valor Econômico Agregado
(EVA™ - Economic Value Added)

Neste cenário de intensa competição, com ameaças de hostile takeovers ou LBO, o

interesse de empresas por indicadores de desempenho que sinalizem a criação de

riqueza torna-se cada vez mais necessário; uma busca pela sobrevivência. A década

de 90 surge com um enfoque na MRA

Em resposta a esta demanda de indicadores de desempenho que correlacionem com a

MRA surge o EVA (economic value added) ou valor econômico agregado, uma

ferramenta que permite medir a criação de valor da empresa. Teoricamente, as

variações no EVA estão correlacionadas com as variações no preço das ações.

Portanto, ao se gerenciar o negócio com base no EVA, maximizá-se o retorno do

capital investido pelos acionistas. (Estas afirmações serão explicadas adiante).

o EVA foi desenvolvido por Joel Stern e Bennett G. Stewart durante a década de 80,

ambos presidem a empresa de consultoria Stern & Stewart, baseada em Nova Iorque,

a qual publicou olivro "The Quest for Value". Este livro descreve o conceito do EVA,

como calculá-lo e suas aplicações práticas. Vale salientar que tal publicação é a base

das considerações apresentadas a seguir neste trabalho.

4.1 Apresentação (cálculo e considerações), Ilustração e Implicações
Práticas

Abaixo descreveremos a definição de EVA e sua fórmula.

4.1.1 Definição:

"EVA é igual a diferença entre o retomo do capital e o custo do capital

multiplicado pelo capital empregado"
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Fórmula:

EVA = (r - c)X capital (8)

Onde:
r = retomo do capital empregado
c = custo de todo capital empregado

(patrimônio e empréstimos)

Unidades:

EVA (moeda) = [r (%) - c (%) ] X capital (moeda)

A Fórmula 8 acima é muito semelhante à medida de desempenho RI descrita

anteriormente que reconhece que uma empresa deve obter lucros não somente para

cobrirem os custos com capital de terceiros como também recompensem os

provedores de capital próprio.

Abaixo faremos uma apresentação detalhada de diversos aspectos importantes da

medida: como é calculada, os ajustes necessários para o cálculo explicando qual o

objetivo de cada ajustes. Posteriormente mostraremos as implicações no

gerenciamento das empresas que adotam o EVA ilustrando-as com dois exemplos

práticos das empresas Coca-Cola e Brahma. Finalizando, mostraremos a relação de

EVA com MVA (market value added) que será descrito adiante.

As descrições abaixo dos componentes do EVA, o cálculo da medida e as

considerações foram extraídas do livro "The Questfor Value."

Componentes do EVA

A fórmula 8 indica que EVA possui três componentes: r - retomo do capital, Capital

e c- custo do capital. Abaixo descreveremos cada componente.

42



r - Retomo do capital

O retomo do capital é calculado, dividindo-se o lucro operacional após impostos

(NOPAT - Net operating profits after taxes), pelo capital empregado.

r=NOPAT
Capital (9)

O retomo do capital tem como objetivo medir a produtividade do capital empregado

sem levar em consideração a forma com que este capital foi financiado. Para se atingir

este objetivo deve-se ainda fazer ajustes em ambos os componentes do retomo do

capital. Dentre os ajustes, destacam-se a eliminação de distorções contábeis

decorrentes do regime de competência, o conservadorismo dos auditores e as sub

avaliações de capital decorrentes de métodos como successfull e.fforts (SE) invés de

full cost account (FCl. Estes ajustes adicionam reservas de equivalentes patrimoniais

ao capital e as diferenças destas reservas ao NOPAT.

NOPAT -lucro operacional líquido após a dedução de impostos

A definição do NOPAT requer algumas considerações: inicia-se com o lucro líquido

operacional deduzido dos impostos, posteriormente, adiciona-se ao lucro líquido as

deduções financeiras as entradas de componentes que não correspondem ao fluxo de

caixa. A depreciação (que é um item que não está relacionado com o fluxo de caixa) é

o único componente desta natureza que é deduzido do lucro operacional. O termo

"liquido" (net) significa que o lucro é líquido de depreciação.

Capital

O capital é igual a soma de todo o capital investido na empresa durante o seu período

de vida, independentemente da forma como foi financiado, ou seja, é igual ao total de

ativo da empresa deduzindo-se obrigações circulantes isentas de juros, como contas a

pagar e despesas do regime de competência, pois são operacionais. Estas obrigações

2 A definição destes conceitos foi desenvolvida no capitulo sobre "Medidas de Desempenho"
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surgem como fontes expontâneas de financiamento e não implicam em financiamentos

de capital permanente. O capital ainda é ajustado em relação a três fatores:

1. Subtraem-se valores mobiliários negociáveis (marketable securities) e construções

em andamento

2. Adicionam-se o valor presente de arrendamentos não capitalizados a ativos fixos:

propriedades, terrenos e equipamentos.

3. Adicionam-se os equivalentes patrimoniais (EE) aos ativos conforme descrição

abaixo. Adiciona-se:

• As reservas referentes a créditos irrecuperáveis às contas a receber

• As reservas do método UEPS ao estoque

• O fundo de comércio acumulado ao fundo de comércio contábil

• A despesa de P&D capitalizada ao ativo fixo (a capitalização de P&D é

amortizada para um período de 5 anos)

• Perdas (ou ganhos) anormais deduzidos de impostos ao ativo sendo

consideradas como investimentos de longo prazo.

c - Custo do capital

O custo do capital é a taxa mínima de retomo requerida para compensar todos os

investidores (de capital próprio ou de terceiros) para um determinado risco. Obtém-se

o custo do capital através da ponderação entre os custos dos tinanciadores dos

investimentos.

Variação para o cálculo de EVA

EVA pode ser calculado de uma outra forma, talvez mais intuitiva. Multiplicando-se a

diferença entre o retomo sobre o capital e o custo de capital pelo capital empregado,

obtém-se uma relação onde o EVA é igual ao lucro operacional após o imposto menos

o custo (em valor) de o capital empregado. Tais etapas são ilustradas abaixo:
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EVA = (r- c) X capital
Ir X capital] - [c X capital]

Substituindo-se r por equação (9):

EVA = [NOPAT ~] - [c X capital]
Gttpitãr

EVA = NOPAT - (c X capital) (10)

4.1.2 A Equivalência da Perspectiva Financeira e Operacional para o Cálculo
do EVA

O cálculo dos componentes do EVA possui duas formas equivalentes: a financeira e a

operacional. A Figura 5 ilustra de que forma esta equivalência ocorre.

Inicialmente, [1] a empresa financia capital próprio e de terceiros (consideração de

capital pela perspectiva financeira), [2] este capital é investido em capital de giro

líquido e ativo fixos (consideração de capital pela perspectiva operacional). [3] A

empresa em operação gera receitas, despesas operacionais e deduções tributárias que

resultamno NOPAT (consideração do NOPAT pela perspectiva operacional). [4]

Estas operações resultam em caixa que é disponível para os provedores de capital

próprio (consideração do NOPAT pela perspectiva financeira).

NOPAT ~ - - -+ - - ~InVeStid(j)res
Operacional Capital Capital +

I Próprio I I Próprio I
ede e de

Terceiros I I Terceiros

(Capital (Capital
Operacional) I I Ftnancíamcnto)

[4] - -

NOPAT
Financeiro

Fonte: Qrustfor V-.G.B. _ (1991), pg.94
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Esta equivalência assume que o que a empresa gera de caixa de um lado é igual ao

caixa total disponível para distribuir aos investidores do outro lado.

Cálculo de NOPAT e Capital utilizando-se a Perspectiva Financeira

Cálculo do NOPAT

O cálculo do NOPAT inicia-se contabilizando-se o lucro líquido. Adiciona-se ao lucro

líquido os juros de empréstimos e arrendamentos não capitalizados, estes ajustes tem

como objetivo de eliminar o efeito de endividamento, ou seja, "São lucros que seriam

relatados, caso a empresa fosse financiada somente com patrimônio" (Stewart, p. 87).

Posteriormente, adiciona-se ao lucro líquido os dividendos preferencias que foram

pagos aos acionistas e as provisões de minoritários. O último ajuste adiciona ao lucro

líquido as diferenças anuais nas reservas dos equivalentes patrimoniais como: reservas

para o imposto de renda, reservas de avaliação de estoque pelo método UEPS, a

amortização acumulada de fundo de comércio, entre outras.

Cálculo do Capital

O cálculo do capital se inicia com o patrimônio líquido. Todos os ajustes ocorridos ao

NOPAT terão uma entrada correspondente ao capital. Adiciona-se ao patrimônio

líquido os empréstimos, o capital de acionistas preferências e as participações

minoritárias. Posteriormente, adiciona-se ao patrimônio líquido as reservas de

equivalentes patrimoniais: reservas para o imposto de renda, reservas de avaliação de

estoque pelo método UEPS, a amortização acumulada de fundo de comércio, entre

outras.

As figuras 5a e 5b abaixo ilustram e detalham os cálculos e ajustes feitos ao NOPAT e

capital através de uma perspectiva financeira.
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Figura 5a e 5b: Cálculo do NOPAT e Capital pela Perspectiva Financeira

, \;OP.\T
Lucro disponível para acionists
+ Awnento na reserva de impostos deferidos
+ Awnento na reserva UEPS
+ Amortização de Goodwill
+ Aumento (Iíq.) intangíveis capitalizados
+ Awnento na reserva de full-cost
+ Ganhos(perdas) anormais após impostos
+ Awnentos em outras reservas2
+ Dívidendos preferenciais
+ Provisão para minoritarios

Lucro ajustado disponível para acionistas

+ Despesas com juros
+ Despesas comjuros em arrendamentos não capitalizados
- Benefícios de impostos das despesas de juros

Lucro Operadooal liquido após Impostos
(NOPAT)

Capital
Dívidas de curto prazo
+ Dívidas de longo prazo
+ Valor presente de arrendamentos não capitalizadas
+ Ações ordinárias
+ Imposto de renda deferido
+ Reserva UEPS
+ Goodwill não contabilizado
+ Amortização de goodwill acwnulado
+ Intangíveis capitalizados (líquido)
+Full cost reservas
+ Ganhos (perdas) não usuais depois de

impostos acumuladas
+ Outras reservas
+ Juros de minoritários
+ Ações preferenciais

Capital Empregaod (CE)

Cálculo de NOPAT e Capital utilizando-se a Perspectiva Operacional

Cálculo do NOPAT

O cálculo do NOPAT inicia-se pela contabilização das receitas. Subtraí-se das

receitas, as despesas operacionais em regime de caixa (incluindo a depreciação) e as

despesas em impostos onde houve um fluxo de caixa. Estas despesas são iguais as

provisões tributárias, deduzidas dos impostos deferidos que não foram pagos e

adicionadas dos impostos que teriam sido pagos, caso as despesas com juros não

tivessem reduzido os lucros operacionais a serem tributados.

Cálculo do Capital

O cálculo do capital inicia-se pela contabilização do capital de giro líquido, ou seja, o

ativo circulante menos passivo circulante que não incidem juros. Segundo Stewart,

deduz-se as contas a pagar e as despesas em regime de competência pois "O custo

financeiro de se pagar fornecedores e empregados já está contabilizado no custo da

mercadoria vendida. Não haverá ganhos se deduzidas dos lucros." (Stewart, pg. 93).

Adiciona-se ao capital de giro líquido os ativos fixos líquidos e as reservas dos

equivalentes patrimoniais como: reservas para o imposto de renda, reservas de

avaliação de estoque pelo método UEPS, a amortização acumulada de fundo de

comércio, entre outras.
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As figuras 5a e 5b abaixo ilustram e detalham os cálculos e ajustes feitos ao NOPAT e

capital através de uma perspectiva operacional.

Figura 5e e 5d: Cálculo do NOPAT e Capital pela Perspectiva Operacional
I . :\01'.\'1'

Vendas Líquidas
-CMV'
- Depreciaçào
- DG&A

Lucro Operacional (OPBIT)

+ Despesas de juros em arrendamentos nio capitalizado
+ Aumento na reserva UEPS
+ Outras receitas

Lucro Operacional Líquíde antes de Tributos
(NOPBT)

- Provisão de imposto de renda
+ Incremento imposto deferido
- Tributos poupados por despesas de juros 1

Lucro Operacional Uquido após Impostos
(NOPAT)

Capital e

Caixa
+ Contas a receber líquidas
+ Estoque líquido
+ Reserva UEPS
+ Outros ativos circulantes
- Contas a pagar
- Despesas de regime de oompetêacia
- Imposto de renda pago
+ Total propriedas e equipamentos
+ Valor presente de arrendamentos não capitalizados
+ Goodwill
+ Amortização de goodwill acumulado
+ Outros ativos

Capital Empregaod (CE)

Cálculo do Custo de Capital

O custo do capital é calculado pelo custo médio ponderado de capital <YIACC -

weighted average cost of capital) que combina o custo de capital dos componentes

individuais: capital de terceiros, ações preferenciais e ordinárias. A fórmula abaixo

ilustra esta relação:

WACC= %dXK.tX (l-T) + %psX~+ %eXI{.,

Onde,
%d = percentual de dívida em relação ao capital total
%ps = percentual de ações preferênoiais em relação ao capital total
9/oe =percentual de ações ordinárias em relação ao capital total

%d+ %ps + %e = 100%

= taxa de juros de uma nova dívida
= custo de oportunidade das ações preferênciais
= custo de oportunidade das ações ordinárias
= custo da divida após o IR
= ai/quota do imposto de renda em decimal
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Algumas Considerações em relação aos Ajustes e Cálculos

Abaixo descreveremos diversas considerações assumidas no cálculo do EVA e sua

utilização como medida de desempenho.

• Reservas do imposto de renda deferido: enquanto a empresa prover

continuamente os ativos que dão origem aos impostos deferidos (hipótese dos

investidores na avaliação de um negócio), a reserva do imposto deferido jamais

será paga, constituindo-se em um equivalente patrimonial permanente.

• Reserva UEPS: é a diferença entre o valor do estoque decorrente da utilização do

método UEPS ao invés de PEPS. O método UEPS reduz os impostos pagos, em

períodos inflacionáreis e os estoques no balanço ficam sub avaliados.

Adicionando-se a variação da reserva UEPS ao NOPAT, faz-se que o custo da

mercadoria vendida eqüivalia ao CMV utilizando-se o método PEPS. A adição da

reserva ao NOPAT ao invés de se utilizar o método de PEPS mantém o beneficios

de redução de impostos além de se obter um valor de estoque no balanço

equivalente ao valor do método PEPS.

• Amortização do fundo de comércio acumulado: o método de aquisição faz com

que a diferença entre valor nominal e real patrimonial seja contabilizado como

despesa e amortizado. Deve-se somar a despesa de fundo de comércio (que não

envolve o uso de caixa) ao NOPAT, evitando-se uma diminuição dos lucros

reportados e o acumulado do fundo de comércio amortizado deve ser somado ao

capital. O objetivo é conseguir aproximar o retomo sobre o capital ao retomo

econômico da empresa, refletindo as transações de caixa que mais importam para

os investidores.

• Fundo de comércio não contabilizado: ocorre quando se utiliza o método de

interesses para contabilização de aquisições. Adiciona-se ao NOPAT e ao capital

o fundo de comércio como um equivalente patrimonial que não se amortiza,

fazendo com que os métodos aquisição e interesses se tomem equivalentes.

• Intangíveis: P&D, propaganda e outros intangíveis são capitalizados no balanço

como um equivalente patrimonial e amortizados em relação a lucro para o período
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de retomo projetado. O objetivo é trazer o retomo sobre o capital para patamares

mais realistas, em especial para empresas com grandes investimentos em P&D.

• Successfu! Efforts (SE) para Full Cost(FC): ganhos e perdas anormais, como

custos de reestruturação e disposição de ativos não são ser incluídos ao NOPAT.

Estes ganhos e perdas acumulados (deduzidos do imposto) são somadas ao capital

empregado. Estes despesas refletem a necessidade do negócio de achar tanto

atividades de sucesso como de insucesso.

• Outras reservas equivalentes do patrimônio: As reservas de provisão

associadas a parte do negócio recorrente negócio (e.g. maus devedores, estoques

vencidos, garantias e lucros deferidos) são adicionadas ao capital e as variações

nestas contas são somadas ao NOPAT, pois estas obscuram o tempo do usos e

'recebimentosreais de caixa.

• Depreciação: é uma despesa econômica que deve ser subtraída do lucro

operacional (os ativos consumidos de um negócio devem ser repostos antes que

investidores recebem um retomo sobre seus investimentos)

• Arrendamentos não capitalizados: alguns arrendamentos não precisam ser

capitalizados para fins contábeis. Os arrendamentos permanentes são capitalizados

como ativos fixos.

• Endividamento, e o beneficio de redução de impostos: os beneficios que os

empréstimos geram para a redução dos impostos pagos devido a diminuição da

base de cálculo; os lucros operacionais são incorporados no cálculo do WACC.

• Perspectiva de Financiamento vs. Operacional no cálculo de NOPAT e

Capital: a perspectiva operacional é geralmente empregada para o cálculo dos

componente devido a disponibilidade de informações a nível da unidade de

negócio.
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4.1.3 EVA - Ilustração:
Um EVA positivo, obtido através das formas descritas acima, significa que valor foi

criado para os acionistas, e consequentemente, este valor deverá estar relacionado

com a valorização da ação. Enquanto que um EVA negativo significa que a empresa

destrui valor para o acionista. O exemplo abaixo ilustra o cálculo do EVA para duas

empresas: A e B.

Figura 4: Ilustração Cálculo do EVA

(r ...c)
8.000

Capital ($ milhões)

(25% - 10%)

(5% -10%) 8.000

A Figura 4 acima ilustra a relação direta que existe entre o EVA calculado e a relação

entre r e c, dado que o capital é constante. Abaixo expandiremos este exemplo para

ilustrar as conseqüências no EVA para diferentes relações entre o retomo do capital

[r] e o custo do capital [c]. Este exemplo assume que o NOPAT e capital inicial são

iguais para as 4 diferentes empresas que dependendo da relação entre r e c podem ser

classificadas como: Destruidora, Participante, Competidora e Vencedora.

,...------- Figura 5: Relação r e c e o Efeito no EVA ---.....,

EVA ($)+
Empresa Relação E',: >~

r e lrace

Deatntidera r c c ,~

Participante r=c O

Competidora r>c +
Vencedora
~.at4llt •• 1:..., r > c ++___ üdl

.,.u.!dI_cJ

I vveennccee~dO

~tldOra------==~------
Anos

Pal1ijlante

Destruídera
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o Figura 5 ilustra que para uma empresa com o retomo do capital menor do que o

custo do capital, o EVA é negativo, esta empresa é Destruidora, pois destrui valor. A

empresa Participante não destrui nem cria valor, seu EVA permanece igual a zero com

o passar do tempo, pois o retomo do capital é igual ao custo do capital empregado.

Já a empresa Competidora e Vencedora possui um retomo do capital maior do que o

custo do capital, logo, o EVA é positivo. Entretanto, a empresa Vencedora gera um

EVA maior com o passar do tempo, pois esta empresta capital de terceiros para

aumentar o investimento.

4.1.4 Fonte de Dados e suas Implicações Práticas

o cálculo do EVA demanda informações tanto do balanço patrimonial como do

demonstrativo de lucros e perdas. O EVA depende de uma eficiênciaoperacional bem

como de um bom gerenciamento do balanço patrimonial. A eficiência gera maiores

lucros operacionais que são refletidos na contabilização do demonstrativo de

resultados. Necessita-se de um bom gerenciamento do balanço patrimonial para se

minimizaro uso dos ativos e de capital e maximizar o lucro operacional. O objetivo é

obter o optimum para o custo do capital empregado, evitando-se desperdícios para se

obter um EVA positivo. Por exemplo, uma empresa de bens de consumo pode

aumentar o seu lucro abastecendo os estoques dos revendedores, reduzindo o preço

dos produtos, ou até mesmo aumentando o número de distribuidores. Esta estratégia

é falha, pois resulta em um má gerenciamento dos ativos disponiveis, através da super

utilização de capital. O EVA reportado é reduzido pois o custo do capital empregado

toma-se maior.
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4.1.5 Como melhorar o EVA?
Analisando-se as equações (8) e (lO), observa-se que existem algumas formas claras

para se melhorar o EVA.

• Aumentar o retorno sobre o capital empregado, aumentando-se a diferença entre r

e c*

• Aumentar o capital investido em projetos que onde o custo do capital é menor do

que o retorno do capital

• Utilizar o mesmo capital, obtendo-se lucros iguais ou maiores.

• Reduzir o capital empregado em projetos que não obtenham retornos acima do

custos de capital

• Reduzir o custo de capital

4.1.5.1 Exemplo - Caso da Coca-Cola:
A Coca-Cola serve como um excelente exemplo das implicações práticas de se

maximizar o EVA (TULLY, 1993). Através do seu CEO Roberto Goizuetta, a

empresa adotou diversas ações objetivando melhorar seu EVA conforme ilustradas

abaixo:

• Descontinuação de negócios com baixos retornos (entre 7% e 8%)

• Concentração do capital no "core business" da empresa: a produção de

refrigerantes. Em 1992, este negócio obteve um retomo sobre o capital de 29,4%.

• Redução do custo de capital de 16% para 12% através da alavancagem financeira.

O custo do capital próprio era muito elevado; consequentemente, resolveram

substituí-lo por empréstimos.

• Incentivar o negócio para produzir mais, gerar mais lucro, com o menos capital

empregado. Como conseqüência, a empresa reduziu de 52 plantas em 1982 para

40 plantas em 1993, entretanto, a produção de concentrado aumentou.

OBS. A ação da Coca-Cola subiu de US$ 3 para US$ 43 em 12 anos, desde a

contratação de Goizuetta.
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o exemplo da Coca-Cola ilustra que a concentração das atividades da empresa em

algumas áreas de negócios com os retornos mais atrativos é uma das conseqüências

práticas da utilização da medida EVA como indicador de desempenho. Logo, ocorre

uma descontinuação de negócios com baixos retornos e o capital é alocado em

negócios com maior retomo. A Figura 7 abaixo ilustra as concentração das atividades

da empresa no futuro decorrente da maximização do EVA.

•......-- Figura 6: Efeito EVA: Concetração em Atividades de Maior RL'IoT11o --..,

Portfólio Investimentos / Negócios ATUAIS

4.1.5.2 Exemplo - O Caso da Brahma:
Além de concentrar suas áreas de negócios em atividades de retomo, a Coca-Cola

também reduziu o seu custo de capital. Este mesmo fato ocorreu com a empresa

Brahma que descreve em seu relatório anual as ações que a empresa tomou após

adotar a medida de desempenho EVA:

"O primeiro ponto a ser atacado foi o capital empregado no negócio que é composto de capital
próprio e de terceiros. Como o custo do capital próprio é mais elevado do que o de terceiros,
decidimos reduzir esse custo atuando em nossa estrutura de capital [...] Assim, no início de 1996
fizemos uma distribuição extraordinária de dividendos, aumentado a proporção de capital de
terceiros e, dessa forma, monitorando a relação do capital próprio versus o de terceiros. Ao longo
do ano conduzimos também uma política de recompra de ações, o que também exerce forte
influência no EVA" (COMPANlllA ... , 1997)
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4.2 EVA e MVA - Valor Agregado de Mercado (market value added)
Além do conceito de EVA, o livro "The Quest for Value" descreve um outro

conceito, o MVA ou valor de mercado agregado.

Definição:

"MVA ou valor agregado de mercado é igual a diferença entre o valor

de mercado e o capital. "

o MVA também pode ser entendido como a diferença entre o caixa que entrou (as

contribuições dos investidores) deduzido do caixa que saiu (o que eles poderiam obter

caso vendessem seus direitos). O MVA mede a criação de valor de uma empresa em

relação aos recursos já atribuídos ao negócio. Aumenta-se a riqueza pela maximização

da diferença entre o valor total de mercado da empresa e a quantidade de capital que

investidores forneceram para a organização. Portanto, o importante é maximizar o

MV A pois isto significa maximizar a criação de riqueza para o acionista.

Variações no MV A durante um período 5 a 10 anos estão relacionadas com a criação

de valor. Valor é criado quando o MVA aumenta e destruído quando o MV A

diminui.

Abaixo descreveremos a fórmula do MVA e como calculá-lo.

Fórmula:

MV A = Valor de Mercado - Capital

O valor de mercado é a soma do valor contábil do capital de terceiros e o valor de

mercado do capital próprio e o capital é igual a soma dos valores contábeis dos capital

de terceiros e próprio. Segundo Stewart, utiliza-se o valor de mercado referente ao

capital de terceiros e próprio capitalizado em relação ao capital já que deve-se

gerenciar todos os ativos e não somente o capital próprio.
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utiliza-se o valor contábil do capital de terceiros para se contabilizar o valor de

mercado por quatro razões (GAPENSKI, 1996):

1. O objetivo da análise é avaliar a riqueza adicional do acionista

2. Determinar o valor de mercado do capital de terceiros corporativo é dificil pois

eles não são ativamente trocados/negociados.

3. O valor contábil do capital de terceiros é aproximadamente igual ao seu valor de

mercado

4. O valor de mercado do capital de terceiros de uma organização está mars

relacionado com as flutuações nas taxas de juros do que nas ações gerências que

influenciam na criação de riqueza. A hipótese que se faz é que o valor de mercado

do capital de terceiros se eqüivale ao seu valor contábil.

O conceito de MV A está diretamente relacionado com o EVA, pois uma variação no

EVA tende a explicar uma variação futura no MVA.

4.2.2 MVA e EVA

Sendo MVA a medida de criação de riqueza, qual a relação de EVA como medida de

desempenho e criação de riqueza? Segundo Stewart (1991), EVA está diretamente

relacionado com o MV A, pois este é igual ao valor presente dos EVAs futuros

projetados, conforme ilustra a equação abaixo.

MV A = Valor de Mercado - Capital = valor presente dos EVAs'futuros

Logo,

Valor de Mercado = valor presente dos EVAs futuros + Capital

Teoricamente, o MVA de uma empresa em um dado período é igual ao valor presente

líquido dos EVAs futuros mais o capital. ''Logo, maximizando-se o valor presente do

EVA eqüivale exatamente a maximização do valor intrínseco de mercado"

(STEWART, 1991, p. 174). Diferenças no MVA antecipa diferenças subsequentes no

EVA pois o mercado tendo a ter uma visão de perspectiva futura. Mudanças no EVA
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serão refletidas nos valores futuros de MVA. Portanto, o objetivo é obter diferenças

positivas no EVA que são recompensados com aumentos no MV A.

o EVA é uma medida interna que está relacionada com o MVA que é uma medida

externa de criação (destruição) de valor. A Figura 7 ilustra esta relação.

~---- Figura 7: Relação EVA e MVA ------,

VlllorDescontado

Medida Interna
de Desempenho

Medida Externa
de Desempenho

r - - ~EVAI + EVA2 +
~ (1+C) (1+c)

I J

Fonte: Stewalt, "TheQJustfor Vabu", 1991,p.154

MV "" valor de mercado e C = cgpital
MV A = valor agreglllÚJ de mercado
MVL =valor perdido de mercado
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4.3 EVA - Aparições em Publicações, Adeptos e Declarações
Foi somente nesta última década, mais precisamente nos últimos 4 anos que EVA

começou a ter grande divulgação pela mídia, principalmente a americana e mais

recentemente a nível mundial. Em uma pesquisa feita ao banco de dados Proquest®,

encontra-se poucos artigos sobre EVA durante o período de 1980 a 1990. Entretanto,

nos últimos anos, o crescimento de publicações tem sido exponencial conforme ilustra

o Gráfico 2 abaixo:

Gráfico 2: Número de Aparições de EVA em Publicações

Em 1993, a reportagem publicada pela revista Fortune sobre EVA teve grande

influência na divulgação do conceito. (TULLY, 1993) Esta reportagem possui

declarações dos principais CEOs das corporações americanas como Coca-Cola,

AT&T, Quaker Oats, CSx, entre outros que aderiram à medida e creditam a ela a

relação positiva da criação de valor. Segundo o CEO da AT&T, EVA possui uma

forte correlação com a criação de riqueza para seus acionistas quando ele afirma que

''Nós calculamos nosso EVA desde 1984 e encontramos uma correlação quase

perfeita". (TULLY, 1993)
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A aparente simplicidade do conceito e o alinhamento de toda a organização para

criação de valor são outros fatores identificados como motivadores para a adoção do

EVA. Um executivo da Searle (APPLEBY, 1997) relata: "Começamos a utilizar o

EVA pois a medida alinha os incentivos dos administradores ao dos acionistas. EVA

também influencia no comportamento dos funcionários que começam a ter uma

preocupação em um crescimento que gera a criação de valor."

Através destes testemunhos, o efeito EVA se transforma em uma bola de neve. Na

homepage da Stem & Stewart, encontra-se o número de 250 empresas que

contrataram a consultoria para implementar o EVA. Segundo a empresa de

consultoria, estas empresas representam aproximadamente US$ 200 bilhões em

vendas. Este número ainda promete crescer a medida que empresas de médio e

pequeno porte correm para implementar o EVA.

4.3.1 EVA no Brasil

Gradualmente, a febre americana tem começado a surtir efeito no Brasil. As empresas

multinacionais estão sendo as primeiras a adotar a medida EVA em conseqüência de

determinações de suas casas matrizes. Este é o caso das empresas Eli Lilly, Monsanto

e Umbroentre outras. A Brahma destaca-se como a empresa brasileira a implementar

a medida em suas unidades. O anúncio da adoção da medida foi feito em último

balanço patrimonial. A Brahma ainda não divulgou o valor calculado do EVA. Em um

artigo publicado pela revista Exame (GOMES, 1996) estima-se que o EVA da Brahma

está ordem de $ 89 milhões de reais. A Tabela 9 abaixo ilustra alguns cálculos

teóricos do EVA para algumas empresas brasileiras.
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Fonte: Revista Exame "Sua Empresa dd Dinheiro?

Segundo a pesquisa, estes valores foram obtidos utilizando-se uma taxa de 5% p.a.

para o retomo aos acionistas. Caso fosse utilizada a taxa para aplicação no Brasil,

provavelmente todas as empresas teriam um EVA negativo. ''No ano passado, a

média da taxa ficou em 23,4% p.a., descontados os 15% de imposto de renda, obter-

se-íaum rendimento real de 19,89%." (GOMES, 1996) Este fato mostra o efeito

negativo das altas taxas de juros que tendem a inviabilizar os projetos e a

competitividade nacional.
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~.~ limitações do EVA
Após todas estas declarações de corporações multinacionais que adotaram EVA como

medida de desempenho, quem pode ser contra?

Entretanto, limitações do EVA começam a aparecer a medida que as empresas

implementam o indicador de desempenho e observam seus efeitos no gerenciamento

do negócio. Pode-se aumentar o EVA, reduzindo-se o capital, o que em alguns casos

é prejudicial no longo prazo. O cálculo do EVA também desconsidera empresas com

idade de ativos diferentes que possuem as mesmas oportunidades de investimentos,

além de não refletir o risco de mercado e sofrer distorções em períodos inflacionarios.

Abaixo descreveremos as principais limitações debatidas recentemente.

Uma das formas de se maximizar o EVA é através da redução do capital empregado

conforme ilustra a Figura 8 abaixo.

Figura 8: Relação entre EVA e Capital

Por exemplo, a redução do capital empregado pode ser obtida através da utilização de

todos os estoques. Segundo o CEO da empresa farmacêutica Eli Lilly, Randall

Tobias, esta decisão tem uma conseqüência negativa no longo prazo, pois no ano

seguinte não haverá produtos para serem vendidos (DAVIES, 1996). A redução de

capital, pela redução dos estoques, ou corte de despesas pode ~~r com que a

empresa adote uma política de sub-investimentos o que destruirá a possibilidade de

criação de riqueza no longo prazo.
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Mesmo que a redução da base de ativos não seja drástica para afetar a prosperidade

da empresa, ela não é capaz de gerar oportunidades futuras para se obter vantagens

competitivas de longo prazo. No artigo da revista Fortune DEBATE: ...(1997),

Hamel argumenta que "Ferramentas contábeis não revelam absolutamente nada sobre

a capacidade relativa de se criar um novo valor dentro de uma mesma indústria."

Logo, o real desafio para as empresas, será em desenvolver novas oportunidades

através de novos produtos, mercados, serviços, para se empregar o capital disponível

para gerar a prosperidade da empresa.

EVA também é uma medida de desempenho e não tem a capacidade de indicar o valor

de um líder no comando de uma empresa. "É dificil imaginar que o EVA tenha sido

útil a Bill Gates quando este começou a Microsoft, ou quando ele decidiu se aliar à

Internet no ano passado." (MÉTODOS ..., 1997). Na verdade, não existe substituto

para a liderança e visão.

O EVA também pode ter distorções devido ao fato de que seu cálculo se baseia em

dados históricos, pois empresas com ativos antigos tem um EVA superior quando

comparadas a empresas.com ativos novos, mesmo que ambas tenham oportunidades

de negócios com uma geração de caixa futuro igual. "Sem ajustes, uma empresa

antiga irá obter um EVA superior do que uma empresa nova, apesar de que ambas

prometem o mesmo fluxo de caixa." (GRESSLE, 1996). Analisando-se somente o

EVA, escolhe-se a empresa que tem ativos mais antigos como melhor oportunidade

de retorno do investimento.

A adoção de EVA pode apresentar problemas para empresas em crescimento, ou

empresas muito jovens, embrionárias. O motivo principal é que "A maior parte dos

cálculos das receitas tem de ser intuitivos" (MÉTODOS ..., 1997).

Um outro fator, segundo GOMES (1996) é que "O EVA é um cálculo financeiro.

Ele não leva em consideração [...] o risco inerente ao mercado financeiro," pois o
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mercado de ações sofre certas flutuações como quedas bruscas decorrentes de fatores

como a desvalorização da moeda em outros países ou definição de taxas de juros que

em nada tem a ver com as ações que os gerentes das empresas tomaram. Estes fatores

são independentes das ações gerências das empresas, logo, o EVA não reflete estas

considerações.

EVA também é uma medida distorcida quando calculada em períodos inflacinários.

Em um artigo publicado por VILLIERS (1997) pelo "Journal of Economics and

Business" o autor alerta para o fato de que EVA pode ser distorcido em períodos

inflacionáreis. O EVA se baseia em lucros contábeis (apesar dos ajustes sugeridos por

Stewart) e não elimina o problema da inflação. Segundo o autor, isto ocorre devido a

dois motivos decorrentes da contabilidade de valores históricos. "O primeiro é a

distorção do capital empregado como conseqüência de se. avaliar ativos que se

baseiam em custos históricos e a outra é a distorção causada ao lucros contábeis

quando em períodos inflacionáreis." (VILLIERS, 1997)

Para demonstrar estes efeitos, o autor construi um modelo teórico de uma empresa

onde o retomo real era conhecido (foi calculado através da projeção do fluxo de

caixa). A empresa não possui crescimento real, mas somente nominal que era da

ordem de 1+ I, onde I era o índice de inflação Diversas premissas foram adotadas ao

modelo, como por exemplo, o tempo de duração do projeto de 4 anos e o mix de

ativos circulante, depreciáveis e não depreciáveis, custo de capital de 15% e retomo

sobre o capital de 20%.

o EVA real (levando-se em consideração a inflação) e o EVA nominal foram

calculados e padronizados para evitar distorções em relação à base de capital.

EVA nominal:

EVA = NOPAT - c X capital

= 537.11 - (0.15 X 3,4000)
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= $ 27.11

EVA (padronizado) = ($ 27.11/$3,400) x 100%

=0.80%

EVA real: (substituí-se na equação 1, os valores conhecidos de r e c)

EVA = (r- c) X capital

= 0.05 X 3,4000)

= $170

EVA (padronizado) = ($170/$3,400) x 100%

=5.0%

Observa-se que o EVA nominal é sub avaliado em relação ao EVA real. Paraum

projeto de duração de 4 anos, com retornos reais de 20%, custo de capital de 15% e

inflação de 10% o autor calculou as variações em EVA em relação a diferentes mix de

ativos. A Figura 9 abaixo ilustra os resultados obtidos:

Figura: 9

Alhos Cln:ubotes 1.0
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A figura indica que na maioria dos casos, o valor de EVA é subestimado,

principalmente para empresas que utilizam ativos não depreciáveis, enquanto que a

empresa com a ativos depreciáveis praticamente não sofre distorções.

o autor calculou novamente as discrepância no EVA, agora entretanto, para um

projeto de duração de 20 anos. A Figura 10 abaixo ilustra os resultados:

Figura: 10

Ativo. Circulantes 1.0

Observa-se que o padrão das variações de EVA se alteram, neste caso, EVA aparece

na maioria dos casos como sendo super avaliado. No caso do uso de ativos

circulantes, o valor real se aproxima do valor nominal.
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4.5 Testes Empíricos com EVA
Poucos estudos acadêmicos e testes empíricos foram realizados para avaliar o EVA

como medida de desempenho para o sucesso das empresas e criação da riqueza dos

acionistas, apesar da grande aceitação do EVA no mundo prático conforme descrito

anteriormente. A superioridade conceitual do EVA em relação a outras medidas

contábeis, nem sempre pode vir a ser uma realidade na prática no longo prazo.

Recentemente alguns estudos envolvendo a medida EVA foram desenvolvidos e

publicados. Apesar dos trabalhos terem tido diferentes objetivos e bases de pesquisa,

eles indicam que o absoluto domínio e supremacia do EVA como "a" medida de

desempenho deva vir a ser questionado, pois os resultados revelam um outro lado da

medida até então desconhecido.

No terceiro bimestre 1996, a revista Strategy & Leadership foi uma das primeiras a

publicar um artigo referente a testes empíricos com EVA (KENNETH, 1996). Este

estudo envolveu uma amostra de 241 empresas durante o período de 1987, 1988,

1992 e 1993. Aproximadamente, dois-terços da amostra eram de empresas de

manufatura. Os pesquisadores analisaram a relação entre diversas medidas de

desempenho e o retomo da ação, para cada empresa e ano. As medidas escolhidas

foram: ROA (retomo sobre o ativo - retum on assets), ROE (retomo sobre

patrimônio líquido - returno on equity) e ROS (retomo sobre vendas - retum on

sales) , além da avaliação do retomo da ação, EVA e MVA (ambos tidos como

retomo em relação ao valor patrimonial).

O estudo revelou que todas as medidas são positivamente relacionadas com o retomo

da ação. "Entretanto, a correlação de EVA com o retomo da ação é superior do que

a correlação das outras 5 medidas, apesar de não ser por uma grande diferença."

(KENNETH, 1997) Este estudo indica que EVA tem uma pequena superioridade

em relação as demais medidas, mas sua superioridade absoluta não foi confirmada.
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Este estudo empírico tem como hipótese teórica a identificação da medida EVA como

sendo sensivelmente superior as demais medidas contábeis na correlação com a

criação de riqueza para o acionista. Conforme descrito anteriormente, as medidas

ROS, ROE e ROA sofrem de distorções contábeis além de não levarem em

consideração outros aspectos como risco, etc.

Um questionamento que decorre desta análise e que poderia ser futuramente

pesquisado seria a influencia das medidas de desempenho dependendo do ramo de

atividade em que a empresa se situa, já que dois-terços da amostra era representada

por um único setor de atividade, "manufatura". Pergunta-se será que EVA penaliza

alguns ramos de atividades em prol de outros?

Recentemente, este aspecto foi abordado pela empresa GATX que atua no ramo de

metalurgia. Em um artigo publicado pela revista Financial Executives, o Chairman e

CEO da empresa, James Glasser declarou estar convencido de que o método EVA

pode penalizar empresas que investem em ativos com retornos de longo prazo.

(GLASSER, 1996). A empresa arrenda aproximadamente $4 bilhões de dólares em

equipamentos de transportes como trens, oleodutos e aviões comerciais. Este tipo de

negócio demanda investimentos de longo prazo com retornos esperados de

aproximadamente 30 anos; consequentemente, quando comparados a empresas do

setor de bens de consumo que possuem retornos em prazos menores observa-se

resultados muito diferentes tanto em relação ao retomo do investimento, bem como a

capacidade de geração de caixa.

A GATX calculou seu EVA para o ano de 1993 que segundo estimativas da empresa

era de $ 176 milhões de dólares negativos. Para obter-se uma melhoria no EVA, a

GATX deveria reduzir a base de capital investido, entretanto, esta opção foi

descartada pois iria mudar o perfil de risco da empresa, além de ser considerada

desinteressante para os administradores. Adicionalmente, o artigo afirma que "A

qualidade do fluxo de caixa gerado, embaseado por ativos de vida longa que são
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arrendados para os clientes por períodos de longo prazo estejam provendo os

acionistas com retornos positivos."

Em um estudo realizado pelo Dr. DODD (1997) com o objetivo de comparar o

retomo para o acionista com EVAe outras medidas de desempenho contábeis como

ROA, ROE, e também RI (residual income) não observou a supremacia de EVA como

medida de desempenho. A amostra da pesquisa era constituída por 566 corporações

amerícanas todas de capital aberto durante o período de 1983-1992. Dentre as

conclusões, observa-se que apesar de melhorias em EVAs contribuírem

significativamentepara retornos mais altos da ação, a associação não é perfeita como

muitos afirmam. "Acima de 50% das variações nos retornos das ações não podem ser

explicados pelo modelo". Muito pelo contrário, precaução nas expectativas quanto as

resultados esperados ao EVA devem ser ajustadas para conter a imperfeição que a

medida apresenta quando na comparação a criação de riqueza para o acionista.

Adicionalmente, o doutor concluiu que a medida RI não é somente conceitualmente

similar ao EVA, mas sim que ambas as medidas apresentam resultados semelhantes

empiricamente. Esta similaridade encontrada na análise dos resultados estatísticos

obtidos com as variáveis do EVA e de RI.

Uma análise mais detalhada da correlação entre as medidas mostra que a diferença

entre EVA e RI, ou seja, um ajuste em relação as distorções contábeis implica em uma

melhora era de 2.9% da correlação do RI com a criação de riqueza para o acionista..

O professor conclui que "Aparentemente, empresas tem a possibilidade de obter a

maioria dos beneficios oferecidos pelo EVA com sistema de desempenho, utilizando-

se de medidas menos custosas como o RI".
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5. CO~ClUSÃO

o objetivo desta dissertação é analisar se o conceito de EVA, valor econômico

agregado, é uma medida de desempenho nova e superior às medidas de desempenho

tradicionais como o lucro líquido, o retomo sobre o investimento (ROI) entre outras.

A análise apresentada e as conclusões que se seguem são decorrentes de uma extensa

revisão bibliográfica sobre o assunto.

O estudo desenvolvido revela que o conceito da medida EVA não é novo, pelo

contrário, data do século XIX onde era conhecido como lucro residual (RI) que se

baseia na teoria econômica de que o lucro econômico é criado quando os

administradores geram lucros superiores ao custo de todo o capital empregado:

próprio e de terceiros. Apesar de não ser uma idéia nova, a divulgação da medida de

desempenho EVA fez com que o este conceito (de se obter lucros que cubram os

juros decorrentes de capital de terceiros e custo do capital) fosse reavivado pela

administração contemporânea que aparentemente havia se esquecido deste

condicionante para o sucesso da empresa.

EVA é uma evolução como medida de desempenho, pois para ser calculada, efetua

diversos ajustes em seus componentes, como: a eliminação de distorções contábeis

decorrentes do regime de competência, o conservadorismo dos auditores e as sub

avaliações de capital decorrentes de métodos como successfull elforts (SE) invés de

full cost account (PC). O objetivo é eliminar estas distorções para que a medida de

desempenho possa ser homogeneizada e padronizada para que sirva indicador da

criação de riqueza do acionista.

Já as medidas de desempenho tradicionais como o lucro líquido, o ROI - retomo sobre

o investimento e ROE - retorno sobre o patrimônio líquido, não tiveram a mesma

preocupação em aprimorar as suas limitações contábeis. Ao utilizá-las, perdeu-se a

clareza da necessidade de se definir qual e como os dados calculados são obtidos, pois
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uma medida de desempenho é eficaz somente se há qualidade e compreensão das

informações utilizadas para sua apuração.

Os ajustes contábeis sugeridos pelo EVA, além de terem o objetivo de medir a real

produtividade da empresa, têm como papel fundamental alertar os administradores da

necessidade de se examinar a forma pela qual os resultados financeiros tanto na

demonstrativo de resultado como no balanço patrimonial são obtidos, além de levar à

analise das metodologias usadas para a sua apuração. O cálculo do EVA atenta para

este fato, além de reduzir a possibilidade de manobras contábeis fazendo com que

administradores iniciem unia busca por produtividade, redução de custo e

investimentos com retornos satisfatórios para capital de terceiros e próprios.

Além de todo o apelo conceitual do EVA, a medida possui um apelo mercadológico

pois o EVA está diretamente relacionado com o MV A, valor agregado de mercado,

que calcula a criação de riqueza para o acionista. Logo, o EVA é uma medida interna

de desempenho que se relaciona com uma medida externa de desempenho.

A aparente superioridade como medida de desempenho fez com que EVA fosse

implementada por diversas corporações como a Coca-Cola, Eli Lilly e AT&T que

proclamam que a maximização da medida está relacionada com a criação de riqueza

para o acionista. As empresas buscam medidas de desempenho que estejam

relacionadas com a criação de riqueza para o acionista, pois o enfoque norte-

americano de maximização da riqueza do acionista como indicador de desempenho

dominando o mercado mundial. Logo, EVA parace ser uma boa solução para se

avaliar a criação de riqueza.

Entretanto, a medida que o EVA é sendo implementado nas emrpesas surgem

limitações e o EVA começa a ser questionada como medida de desempenho, pois é

limitada quando se compara empresas com diferentes idades dos ativos antigos e para

empresas em crescimento, além de se basear em custos passados que não refletem a
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possibilidade futura de criação de riqueza de uma empresa e por ser distorcida quando

calculada em periodos inflacinários.

Estudos empíricos recentes (DODD, 1997) e (KENNETH, 1996) revelam que há uma

correlação positiva de EVA com a maximização da criação de riqueza para o

acionista. Entretanto, esta correlação não é perfeita como sugere os divulgadores de

EVA. Consequentemente, a comparação das conclusões observadas empiricamente,

vis-à-vis às expectativas teóricas e as afirmações declaradas por diversos executivos

levam-nos a duvidar da absoluta vantagem da adoção de EVA como a única medida

de desempenho.

o artigo sobre a empresa GATX, apesar de não ser conclusivo, revela que alguns

setores poderão vir a ser penalizadas ou até mesmo reestruturados caso EVA seja

adotada como única medida de desempenho da empresa. Pergunta-se, seria EVA

sensível a idade da base de ativos? Como analisar a sensibilidade da medida em

relação a diferentes periodos de retornos de investimentos? Neste caso, seria a forma

do cálculo de custo de capital adequado para se comparar diferentes tempos de

maturidade dos investimentos?

Este estudo sugere que EVA deva ser ainda muito questionado como medida de

desempenho decorrentes de suas limitações. A contribuição de Stern & Stewart se

deve a capacidade que eles tiverem em analisar, desenvolver e.promover uma medida

que tivesse um aproveitamento amplo além de ser de fácil compreensão, pois os

tempos modernos exigem uma maior simplicidade, objetividade e praticidade nas

medidas de desempenho. Entretanto, EVA é uma medida de desempenho e não uma

solução, devendo ser utilizado com cautela e como suporte para avaliação da criação

de riqueza do acionista.
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