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RESUMO 

 

 

O presente estudo de caso investiga a possibilidade de utilização de métricas de gestão 

de valor na análise econômica de projetos de investimento e, por consequência, objetiva 

auxiliar no processo de tomada de decisões acerca de investimentos. Para tal, o arcabouço 

teórico fundamenta-se na teoria de gestão baseada em valor e análises tradicionais de 

avaliação de projetos de investimentos. O objetivo é verificar a aderência entre as ferramentas 

tradicionais (VPL – valor presente líquido) e as novas, baseadas em valor (EVA - valor 

econômico agregado, CVA - valor adicionado base caixa), amplamente utilizadas para medir 

o desempenho empresarial. 

 

 

Palavras-chave: Valor; Decisões de investimento; EVA; CVA; VPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This case study investigates the possibility of using value management metrics in 

economic analysis of investment projects and, therefore, aims to assist investment decision 

making. To this end, the theoretical framework is based on value based management theory 

and traditional assessment analysis of investment projects. 

The goal is to check the adhesion between the traditional tools (NPV – net present value) and 

the new ones, which are value-based (EVA - economic value added, CVA – cash value 

added) and widely used to measure business performance. 

 

 

Keywords: Value, Investment decisions, EVA, CVA e NPV 
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INTRODUÇÃO 

 

 No ambiente empresarial cada vez mais dinâmico, competitivo e globalizado, 

conhecer ou criar mecanismos que possibilitem a escolha das melhores oportunidades de 

negócio, alavancando o resultado das empresas, e com isto aumentando o retorno sobre os 

investimentos realizados, representa um dos principais tópicos de estudo na área de finanças 

empresariais, além de ser um desafio crescente para os gestores de negócios.  

A crescente importância dos acionistas nas empresas da maioria dos países 

desenvolvidos levou um número crescente de administradores a concentrarem-se na criação 

de valor como sendo a medida mais importante do desempenho corporativo (COPELAND, 

2002). 

No mundo atual não basta que as empresas sejam competitivas nos mercados 

comerciais, elas devem ser competitivas nos mercados de capitais, caso contrário terão custo 

de financiamento maior do que de seus concorrentes, risco este que pode ser mitigado por 

melhoria de performance ou transferência de controle. Ou seja, a sobrevivência das 

corporações requer também custos competitivos do capital. (YOUNG, 2003) 

Assim, a gestão do valor nas empresas, dada a sua perspectiva de criar condições 

objetivas de estabelecimento de metas e adequação de desempenho perante aos acionistas 

controladores, tem gerado interesse tanto na comunidade acadêmica como no mercado 

empresarial. 

Criar e gerenciar valor tornou-se um dos principais desafios para as empresas. Valor 

passa a ser o indicador mais significativo das organizações, conciliando interesses dos 

principais agentes, constituindo-se em meta a ser conquistada por meio dos processos 

constituídos e planejados das organizações.  

A partir da década de 90, acompanhamos o ressurgimento de métricas que objetivam 

mensurar o lucro econômico ou residual como medidas de desempenho das organizações, em 

detrimento das medidas relacionadas com o lucro contábil.  

Com evidente tendência de serem ferramentas amplamente utilizadas, as medidas de 

lucro residual como EVA (Economic Value Added, marca registrada da Stern Stewart & Co.) e 

CVA (Cash Value Added, marca registrada da Boston Consulting Group), dentre outras, são 

medidas de desempenho empresarial que diferem da maioria das demais, principalmente das 

medidas contábeis de desempenho, ao identificar o resultado após a consideração do custo de 

capital empregado.  
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Apesar de serem medidas que buscam identificar a geração de valor, estas métricas 

têm sido pouco utilizadas no processo de tomada de decisão acerca de novos projetos de 

investimento, sendo o VPL (Valor presente Líquido), a TIR (Taxa Interna de Retorno), o 

payback e Índice de Lucratividade notadamente as mais utilizadas. 

Como as decisões de investimento impactam o desempenho futuro das empresas, e 

como conseqüência, criam e/ou destroem valor, este trabalho avalia a possibilidade do uso 

destas novas métricas na avaliação econômico-financeira de projetos de investimentos. 

Assim, pretende-se fundamentar-se na teoria de análise financeira de investimentos 

levando-se em consideração a metodologia convencional em uso de cálculos determinísticos 

do Valor Presente Líquido de projetos de investimento, confrontando os resultados alcançados 

por este método e os métodos que consideram o lucro residual (CVA e EVA).  

Este trabalho encontra-se dividido em seis partes a saber: 

i) O Capítulo I descreve o problema e sua relevância, bem como os objetivos, 

delimitações da pesquisa e hipóteses a serem testadas. 

ii) O Capítulo II apresenta a estratégia metodológica adotada, critérios utilizados para 

assegurar a qualidade da pesquisa e os procedimentos quantitativos empregados na coleta e 

análise dos dados. 

iii) O Capítulo III discorre sobre valor, sua importância nos tempos atuais, gestão de 

valor nas empresas, decisões de investimento, métricas tradicionais de avaliação de 

investimentos e métricas de desempenho baseadas na gestão de valor. 

iv) No Capítulo IV temos apresentação do caso, com breve apresentação da empresa, 

MRS Logística S.A. - objeto do estudo de caso - seu histórico, mercado de atuação, marco 

regulatório, desempenho, análise dos dados e resultados alcançados. 

v) A Seção Final sintetiza as conclusões do trabalho vis-à-vis com as evidências 

apresentadas e sugere recomendações gerenciais e acadêmicas, com o objetivo de aprofundar 

o entendimento acerca das questões subjacentes à criação de valor e mensuração do 

desempenho empresarial.    
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CAPÍTULO I - A PROBLEMÁTICA 

 

1.1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Decisões de investimento precisam ser tomadas no ambiente organizacional e, 

certamente, tais decisões provocarão algum tipo de impacto no desempenho futuro desta 

organização. 

Tipicamente, os processos de decisão de investimento são complexos, envolvem 

cenários incertos e demandam uma série de técnicas que nortearão a decisão final. 

Uma das questões que surgem no processo decisório sobre novos projetos está 

relacionada à qual técnica financeira utilizar.  

Atualmente, as técnicas que buscam medir o lucro econômico, são muito utilizadas 

pelas empresas na busca de quantificar a criação de valor e medir o desempenho das 

organizações e desempenho de seus executivos.  

Porém, estes métodos têm sido pouco utilizados no processo de tomada de decisões, 

sendo VPL, TIR, payback e Índice de Lucratividade as mais utilizadas. Assim, o que se 

pretende é identificar a aplicabilidade de métricas de gestão de valor no processo de tomada 

de decisão de investimentos e possíveis benefícios, identificando se há aderência entre as 

métricas tradicionais e as de valor, especificamente VPL, CVA e EVA, apontar benefícios, se 

houver, tanto para o processo de decisão, como também, para acompanhamento dos projetos 

de investimento e gestão de valor da empresa. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

A proposta do presente trabalho consiste, a partir da abordagem da gestão baseada em 

valor, verificar como as métricas de mensuração do lucro residual podem influenciar e/ou 

melhorar o processo de tomada de decisões e acompanhamento de novos projetos de 

investimento. 

Para tanto, a partir do banco de dados de projetos de investimentos da MRS Logística 

S.A., empresa nacional de grande porte do setor de serviços, mais especificamente da área de 
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transportes ferroviários, com característica de utilização intensiva de capital, buscaremos 

comparar os resultados apontados pelos diferentes métodos, VPL, CVA e EVA, como 

também, verificar se há diferenças para acompanhamento dos projetos em cada caso e se há 

ganho na sinalização de geração de valor do negócio como um todo, facilitando a projeção de 

desempenhos futuros. 

Ou seja, verificar a aderência entre métricas de avaliação de projetos de investimentos, 

alocação de capital e métricas de avaliação de desempenho empresarial. 

 

 

1.2.2. Objetivos Intermediários 

 

Como objetivo intermediário deste trabalho, pretende-se: 

- examinar se há divergência entre os resultados dos retornos futuros dos projetos de 

investimentos apurados pelos métodos tradicionais (VPL) e os métodos CVA e EVA, levando 

a diferentes decisões de investimento; 

- abordar as diferentes métricas de gestão de valor; 

- verificar a aplicabilidade da utilização dos métodos CVA e EVA na análise 

econômica de projetos de investimento; 

- identificar a existência de possíveis benefícios da utilização dos métodos CVA e 

EVA na análise econômica de projetos de investimento. 

 

 

1.3. HIPÓTESES 

 

Utilizando do banco de dados da empresa, iremos testar por meio de comparação dos 

resultados alcançados na análise de projetos de investimentos com cada métrica, a aderência 

das métricas baseadas em valor CVA e EVA com VPL e entre as próprias métricas de valor, a 

seguir apresentadas. 

Pretende-se ter uma exata noção da aplicabilidade destas “novas métricas” nos 

processos de decisão de investimento, como também, perceber vantagens e desvantagens da 

aplicabilidade, se for o caso.  
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1.4. PREMISSAS BÁSICAS 

 

Como veremos no estudo de caso, a empresa objeto do estudo, possui competências 

gerenciais desenvolvidas na área de finanças, tendo um escritório de projetos atuante e 

reconhecido pela qualidade dos trabalhos. 

Assim, é premissa deste estudo que as técnicas utilizadas para determinação dos fluxos 

futuros de caixa dos projetos, bem como para identificação do custo médio ponderado de 

capital, utilizados para mensuração do valor presente dos projetos estão em linha com a teoria 

e melhores práticas do mercado.  

 

 

1.5. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Embora processos decisórios de maneira geral e também, especificamente os 

relacionados a decisões de investimento sejam impactados por uma série de fatores, como 

quem toma a decisão, membros envolvidos no processo decisório, níveis hierárquicos dos 

membros, atributos dos participantes, como expertise, responsabilidade pela implementação, 

relacionamentos pessoais, acurácia das informações entre outros, o que se pretende com este 

projeto de pesquisa, limitar-se-á a um estudo comparativo da utilização de medidas 

financeiras, notadamente VPL, CVA e EVA, e sua influência na decisão final de aceitar ou 

rejeitar projetos de investimento. 

Desse modo, para garantir sua exequibilidade, o estudo não abordará questões 

relacionadas à capacitação das pessoas envolvidas, à estrutura organizacional da empresa, 

determinação dos fluxos de caixa e sua subjetividade e aos riscos associados a projetos de 

investimentos, entre outras variáveis importantes no estudo de viabilidade de investimentos. 

 Também será excluída do estudo, a definição da taxa de desconto dos fluxos de caixa. 

Apesar de relevância deste tema, iremos adotar o custo médio de capital identificado pela 

entidade, objeto do estudo. 

Também não serão abordadas técnicas de implementação de programas e/ou métricas 

de gestão baseada em valor nas firmas, até porque, na empresa objeto do estudo, utiliza-se o 

CVA como medida de desempenho empresarial. 

Assim, estarão fazendo parte do estudo os projetos de investimento da empresa de um 

período recente, seus fluxos de caixa, VPL identificados e outras informações destes. 
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A pesquisa está também limitada a um estudo de caso, devendo-se considerar as 

limitações dessa metodologia de pesquisa (YIN, 2005). 

 

 

1.6. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O aspecto mais relevante desta pesquisa refere-se à validação da aderência entre uma 

métrica tradicional de avaliação de projetos de investimento (VPL) e métricas de gestão de 

valor (EVA e CVA) utilizando-se de caso prático e suas implicações. 

Como veremos ao longo deste trabalho, criação de valor é foco de atenção tanto no 

meio empresarial como no meio acadêmico. 

  Para Frezatti (2003) “a decisão de valor é citada pela grande maioria dos autores 

clássicos ligados a área financeira como grande foco de atenção empresarial”. Ainda segundo 

Frezatti, a maximização do valor da empresa é o grande objetivo a ser perseguido pelos 

gestores mesmo que a entidade não tenha ações negociadas em bolsa. 

 O valor da empresa pode ser dividido em dois componentes: o valor das operações 

correntes e o valor de crescimento futuro, sendo que entre as empresas com oportunidades de 

crescimento exponenciais, não é raro que os componentes de crescimento futuro respondam 

por mais de 90% do valor da firma (YOUNG, 2003). 

Assim, a avaliação do valor é um exercício voltado para o futuro. O valor do negócio, 

projeto de capital ou de qualquer investimento é função do volume de investimento, do timing 

e da incerteza, associados a fluxos de caixa futuros (YOUNG 2003).  

Ainda segundo Young (2003). 

 

“Hoje já é amplamente reconhecido que o valor da empresa 

depende das percepções que o mercado de capitais tem da 

capacidade da empresa gerar fluxos de caixa futuros para os seus 

provedores de capital, sendo tais fluxos descontados por uma 

taxa de juros que reflita o que os investidores esperariam ganhar 

se o seu dinheiro fosse aplicado em empresas de risco similar”. 
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Para Copeland (2002), deve-se buscar estratégias que maximizem o valor presente dos 

fluxos de caixa previstos ou o lucro econômico, ou seja, buscar projetos de investimentos que 

sinalizem retornos superiores ao custo de capital, e assim, maximizar o valor da firma. 

Além do exposto, ou seja, a importância do tema e a busca de avaliações comparativas 

que suportem avaliações de desempenho, o presente estudo irá utilizar de dados reais de uma 

grande e importante empresa nacional que utiliza CVA como medida de desempenho desde 

2005. 
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CAPÍTULO II – A METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

2.1. METODOLOGIA 

 

O ponto de partida para organizar o planejamento da pesquisa são os próprios 

objetivos, questões e delimitações da mesma.  

A estratégica metodológica da pesquisa será um estudo de caso, com ênfase 

quantitativa, e irá desenvolver-se a partir de informações financeiras e não financeiras dos 

projetos de investimento, colhidas por meio de acesso a banco de dados e documentação da 

empresa pesquisada. 

Segundo Schramm (YIN, 2005, APUD SCHRAMM, 1971, 1971). 

 

“A essência de um estudo de caso, a principal tendência em 

todos os tipos de estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma 

decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram 

tomadas, como foram implementadas e com quais resultados.” 

 

Ainda segundo Yin (2005) um estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real e permite manter 

uma visão das características significativas de eventos, tais como processos organizacionais e 

gerenciais. 

Para classificação da pesquisa tomar-se-á por referência a taxonomia apresentada por 

Yin (2005), qualificando-o como um estudo de caso único. 

Esta pesquisa se realizará como um estudo de caso único, pois apesar de cada 

organização ter seu próprio processo decisório acerca de investimentos, as técnicas objeto do 

estudo, não variam em sua aplicação. Assim, pode-se considerar como uma situação lugar-

comum (YIN, 2005). 

As principais questões para definição da metodologia de pesquisa são (YIN, 2005): 

- Como definir o caso que está sendo estudado? 

- Como determinar os dados relevantes a serem coletados? 

- O que fazer com os dados, uma vez coletados? 
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 Para que se possa adotar ou escolher a melhor metodologia para desenvolvimento da 

pesquisa, foi realizado o enquadramento relacionando a estratégia de pesquisa e as condições 

da mesma. 

 

Tabela 1: Enquadramento, estratégia e condições 
Estratégia Questão de pesquisa Exige controle sobre 

eventos 

comportamentais? 

Focaliza 

acontecimentos 

contemporâneos? 

Experimento Como, por que Sim Sim 

Levantamento Quem, o que, onde, 

quantos, quanto 

Não Sim 

Análise de arquivos Quem, o que, onde, 

quantos, quanto 

Não Sim/Não 

Pesquisa histórica Como, por que Não Não 

Estudo de caso Como, por que Não Sim 

Fonte: Yin (2005) 

 

De acordo com a tabela acima, fica claro a opção pelo estudo de caso, onde o objetivo 

é a partir de hipóteses pertinentes chegar a proposições e conclusões para inquisições 

adicionais. 

Segundo Yin (2005) a essência de um estudo de caso é esclarecer decisões ou grupo 

de decisões, por que elas foram tomadas, como elas foram implementadas e quais resultados 

foram obtidos. Assim, é uma inquisição empírica com as seguintes características: 

- Investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto real; 

- Os limites entre fenômeno e contexto não estão evidentes; 

- Múltiplas fontes de evidência são utilizadas. 

A pesquisa será descritiva e exploratória. Descritiva, pois se pretende descrever 

detalhadamente as técnicas e suas aplicações no processo decisório acerca dos investimentos a 

serem realizados. Exploratória porque, embora as métricas financeiras utilizadas na pesquisa 

sejam objeto de vários estudos, a comparação entre as mesmas utilizando-se de casos reais, 

não apresenta um conjunto simples e claro de resultados. 

No desenvolvimento desta pesquisa, formulou-se comparação numérica com dados 

reais, pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Bibliográfica, pois foi realizada uma 
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investigação de casos similares de comparação entre as métricas objeto desta pesquisa, já 

relatados na literatura. Adicionalmente a pesquisa bibliográfica forneceu sustentação em 

teoria e metodologia no processo de investigação dos impactos no processo de tomada decisão 

de investimentos ocasionados pelas mudanças das métricas já citadas. 

Documental, uma vez que foi necessário conhecer documentos que orientam o 

processo de tomada de decisão da empresa objeto da pesquisa e de campo, uma vez que foram 

levantados dados sobre análise e decisões acerca de projetos de investimento geridos pela 

empresa. 

Ao optar por um estudo de caso, pretende-se atingir o preconizado por Bertero (1998), 

quer seja, que o mestrado profissionalizante se volte ao mundo da gestão, da prática, ação 

particularmente importante numa área onde a aplicabilidade tem sido vista quase 

universalmente como sua predominante, e talvez exclusiva, característica. 

 

 

2.2. UNIVERSO E AMOSTRA 

 

Segundo Vergara (2009) trata-se de definir toda a população e a população amostral, 

ou seja, o conjunto de elementos que possuem as características que serão objeto do estudo e 

uma parte do conjunto escolhido definida por determinado critério de representatividade. 

O universo do estudo em questão será composto por todos os projetos de investimento 

classificados como expansão e melhoria e registrados nos anos de 2008, 2009 e 2010, 

documentos da empresa pesquisada, bem como os funcionários envolvidos no processo 

decisório acerca de investimentos.  

A amostra será definida pelo critério de acessibilidade, relevância e fidedignidade dos 

dados. 

 

 

2.3. COLETA DE DADOS 

 

Outro ponto importante do projeto é a definição de como serão coletados os dados e 

informações necessárias para atingir os objetivos da pesquisa. 

Assim, utilizou-se das seguintes técnicas: 
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- Pesquisa em livros, revistas, sites da internet, teses e dissertações que possam estar 

relacionados ao assunto. 

- Utilização dos bancos de dados da empresa, buscando identificar projeto de 

investimento e decisões tomadas. 

- Pesquisa documental. 

 

 

2.4. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A partir dos dados dos projetos de investimento coletados por meio das técnicas 

citadas anteriormente, foram realizados testes comparativos, com o objetivo de perceber se ao 

trocar os métodos de análise, identifica-se resultados contrastantes, que poderiam apontar para 

decisões divergentes. Em suma, verificou-se por comparação a aderência entre as métricas 

financeiras utilizadas e consequentemente, constatar se, ao mudar a ferramenta de análise, 

altera-se a decisão, o que resultaria na aprovação de projeto antes rejeitado ou o contrário. 

 

 

2.5. QUALIDADE DA PESQUISA: VALIDADE E CONFIABILIDA DE 

 

Pode-se julgar a qualidade de qualquer projeto dado de acordo com certos testes 

lógicos, sendo os mais utilizados (YIN, 2005): 

 - validade do constructo: estabelecer medidas operacionais corretas para os conceitos 

que estão sob estudo e demonstrar que essas medidas refletem os tipos de mudanças 

selecionadas.  

 - validade externa: estabelecer o domínio ao qual as descobertas de um estudo podem 

ser generalizadas além do estudo analisado, ou seja, se seus resultados podem ser 

extrapolados para outro caso similar. 

 - confiabilidade: demonstrar que as operações de um estudo podem ser repetidas, 

apresentando os mesmos resultados. Ou seja, se um outro pesquisador seguir os mesmos 

procedimentos descritos, conduzindo o mesmo estudo de caso, obterá os mesmos resultados. 
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Para este estudo foi utilizado protocolo para documentação dos procedimentos 

adotados. A explicitação dos procedimentos aparecerá ao longo deste, sempre que se fizer 

necessário.  

 - confiabilidade interna: estabelecer uma relação causal, por meio da qual são 

demonstradas que certas condições levem a outras condições (apenas para estudos 

explanatórios ou causais). 

 Com o objetivo de assegurar a qualidade da pesquisa, utilizou-se dos testes descritos 

acima, excetuando-se o de confiabilidade interna. 

 Em relação à validade do constructo, utilizou-se de múltiplas fontes de evidências, 

como documentação da empresa, extração de informações diretamente dos bancos de dados 

da empresa e entrevistas realizadas com profissionais envolvidos em decisões de 

investimento. 

 Para garantia da validade externa e confiabilidade, foi realizada a técnica da 

replicação, com o objetivo de tentar a generalização. A elaboração de um protocolo do estudo 

de caso contendo uma visão geral do projeto, procedimentos de campo, questões de estudo e 

criação de repositório digital, também foi desenvolvido.  
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CAPÍTULO III – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Antes de nos deter nas métricas financeiras de mensuração de valor, abordaremos a 

relevância da criação de valor nos tempos atuais, diferenças entre as óticas contábeis e 

financeiras, decisões de investimento, as métricas de avaliação tradicionais e as relacionadas 

com a gestão de valor nas empresas. 

 

 

3.1. VALOR 

 

Sempre houve grandes discussões quanto à importância de criação de valor para o 

acionista em relação a outras medidas, tais como nível de emprego, responsabilidade social e 

meio ambiente, sendo o debate colocado muitas das vezes em termos de acionistas versus 

partes interessadas (COPELAND, 2000). 

Na abordagem dos stakeholders, o direito dos acionistas sobre os recursos das 

empresas não seria maior do que o de nenhum outro grupo, sendo às vezes inferior ao de 

outros grupos sociais. Segundo seus defensores, críticos do modelo anglo-americano, as 

virtudes da economia de mercado devem ser atreladas a objetivos sociais e não a visão única 

de maximização da riqueza do acionista (YOUNG, 2003). 

Porém, na maioria dos países desenvolvidos, a influência dos acionistas predomina 

sobre os interesses da alta administração, assim como as economias voltadas para o acionista 

parecem ter melhor desempenho em relação a outros modelos (COPELAND, 2000). 

Para Copeland (2000), quatro foram os principais fatores na ascensão do valor: o 

surgimento de um mercado ativo pelo controle acionário, a crescente importância das ações 

nos pacotes de remuneração de altos executivos na Europa e Estados Unidos, a crescente 

penetração de participação acionária como parte dos ativos familiares e o crescente 

reconhecimento da fragilidade de muitos sistemas de seguridade social. 

Young (2003) cita ainda o fim de muitos instrumentos de controle sobre os capitais, o 

aumento de liquidez nos mercados de títulos e moedas, avanços em tecnologia da informação 

e a importância crescente dos investidores institucionais, o que contribuiu para a formação de 

poderosos grupos de investimento de capital, os quais podem migrar seus capitais de um 

mercado a outro. Soma-se a estes fatores, entre outros, a privatização, onde milhares de 

empresas ex-estatais passassem a concorrer por capital de risco. 
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Ainda segundo Young (2003) as medidas operacionais de desempenho não 

influenciam somente os aspectos de valor, mas também os direitos de todos os intervenientes, 

sendo ainda que os acionistas possuem direitos residuais sobre a empresa, ou seja, são os 

últimos a serem remunerados. Assim, as empresas que negligenciarem os demais 

intervenientes não podem gerar valor para seus acionistas.   

Copeland (2000) afirma que registros empíricos dão sustentação de que a criação de 

valor para o acionista não se dá em detrimento dos demais intervenientes. 

Neste contexto, os administradores têm que aprender a navegar no mar bravio dos 

mercados competitivos de capitais em busca do menor custo, ou então, serão substituídos por 

administradores que conhecem a linguagem da criação de valor. Estes precisam desenvolver 

modelos que demonstrem aos fornecedores de capital da lucratividade dos ativos por ele 

administrados, como também, ferramentas e processos de criação de valor (YOUNG, 2003). 

O aumento da importância dos acionistas na maioria dos países desenvolvidos leva um 

número crescente de administradores a concentrar-se na criação de valor, como medida de 

desempenho corporativo. 

Atualmente, autores como Stewart (1990), Copeland (2002) Young (2003), Rappaport 

(1998) entre outros, sugerem que a metodologia de apuração de valor seja relacionada à 

avaliação do desempenho das organizações e, consequentemente, de seus executivos. 

         

 

3.2. VALOR CONTÁBIL E FINANÇAS 

 

Valor contábil dos ativos de uma empresa é frequentemente chamado de valor de 

carregamento e baseiam-se em seus custos de aquisição. Esta definição leva muitos leitores de 

demonstrações financeiras a pensar erroneamente que os ativos da empresa estão sendo 

medidos com base em valores reais de mercado (ROSS, 2009). O Valor de mercado é o preço 

pelo qual compradores e vendedores estão dispostos a negociar determinado ativo. 

Ainda segundo Ross (2009), usuários de demonstrações financeiras querem saber qual 

é o valor da empresa ou ativo e não seu custo, porém o valor da empresa não pode ser 

encontrado no balanço, pois muitos dos recursos utilizados não aparecem no balanço, como a 

boa administração, ativos especiais, condições econômicas favoráveis, e assim por diante.  
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As medidas contábeis medem a diferença entre as receitas e seus custos, no momento 

corrente ou passado, sem contudo, vislumbrar oportunidades e/ou ameaças futuras, como 

também, ignoram risco (ROSS, 2009).       

Ainda segundo Ross, (2009): 

 

“podemos aprender muita coisa com um exame atento dos 

balanços e demonstrações de resultado. Entretanto, uma 

característica importante de uma empresa, que não pode ser 

encontrada em uma demonstração contábil, é seu valor de 

mercado.” 

 

Quando abordamos finanças corporativas, o foco de pesquisa centra-se nas decisões de 

investimento, financiamento e dividendos, com objetivo claro de maximizar o valor para o 

acionista.   

Assim, diferentemente de medidas contábeis, como receitas, ou de vendas, como 

participação no mercado, que examinam as decisões da empresa sobre operações correntes, 

finanças utilizam de medidas que busquem refletir os efeitos de longo prazo sobre o valor da 

empresa.  

Mesmo se os mercados erram em suas estimativas de valor a longo prazo, pode-se 

argumentar que uma estimativa grosseira de longo prazo é melhor do que uma estimativa de 

lucros circulantes, pois os preços das ações refletem o valor futuro (DAMODARAN, 1997). 

Para Copeland (2002) “a movimentação do preço por ação reflete o valor presente de 

todas as mudanças de expectativa quanto ao fluxo de caixa de todos os anos que estão por 

vir”. 

Segundo Varian, (1999):  

 

“A definição econômica de lucro requer que avaliemos todos os 

insumos e produtos aos seus custos de oportunidade. Os lucros 

determinados pelos contadores não medem necessariamente com 

exatidão os lucros econômicos por utilizarem tipicamente custos 

históricos – por quanto um fator foi comprado originariamente – 

em vez de custos econômicos -, quanto um fator custaria se 

fosse comprado agora.”  
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Ainda segundo Varian (1999) num mundo de certeza perfeita onde o fluxo de lucros 

futuros da empresa é de conhecimento público, o valor presente desses lucros seria o valor 

presente da empresa, ou seja, o valor da empresa. 

Para Copeland (2002) o valor da empresa é determinado pelos fluxos de caixa futuros 

descontados. O valor é criado quando as empresas investem com retornos que excedam seu 

custo de capital. 

 

 

3.3. VALOR INTRÍNSECO 

 

Como a presente pesquisa busca estudar alternativas na avaliação de projetos de 

investimento à luz de métricas de avaliação econômico-financeira destes, ou seja, tratando do 

valor econômico de uma empresa e/ou projetos, dois conceitos precisam ser destacados: o 

valor intrínseco e o valor de mercado. 

O valor intrínseco de uma empresa é baseado no fluxo de caixa que um investidor 

espera receber no futuro. Portanto, por essa perspectiva, o método mais apropriado para se 

valorar uma empresa é o fluxo de caixa descontado, pelo qual o valor de um ativo (ou capital) 

é obtido pela soma dos fluxos de caixa futuros, descontados a uma taxa apropriada ao seu 

nível de risco (COPELAND, 2002). 

O valor de mercado da empresa, por sua vez, depende do preço das ações negociado 

em Bolsa de Valores. O valor de mercado das ações somado ao valor de mercado das dívidas 

financeiras resulta no valor de mercado total da empresa. Do ponto de vista teórico, o valor de 

mercado deveria ser equivalente ao valor intrínseco, já que o preço das ações deveria 

incorporar as informações que fundamentam o valor intrínseco. Entretanto, raramente 

acontece em função das ineficiências do mercado de capitais.  

Copeland (2002) apresenta alguns indícios de que o que move o valor de uma empresa 

está relacionado às mudanças de expectativa, capital investido e ao crescimento, pois os 

investidores dão grande importância aos resultados de longo prazo e não só ao desempenho de 

curto prazo. 
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Fonte: Copeland (2002) 
 

Discussões mais profundas sobre essas diferenças fogem ao escopo deste trabalhado e 

com finalidade de simplificação assume-se que os conceitos de valor intrínseco e valor de 

mercado sejam similares, utilizando-se para tanto o termo valor econômico. 

A dimensão de valor relevante para fins da pesquisa realizada é claramente o valor 

intrínseco, ou seja, o valor criado a partir das decisões, ações e processos internos das 

empresas. 

Van Horne (1995) enfatiza a importância do valor dentro da perspectiva de gestão das 

empresas. 

 

“valor é representado pelo preço de mercado, que por sua vez, é 

consequência das decisões relacionadas a investimentos, 

financiamentos e distribuição dos lucros”. 

 

Segundo Frezatti (2003) o valor intrínseco pode ser considerado como aquele que deve 

ser gerenciado pelas organizações. 

Copeland (2002) considera que a gestão de valor é um processo interativo para 

aperfeiçoar as decisões estratégicas e operacionais das organizações. 

Figura 1: Correlação entre valor de mercado e valor DCF 
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Para Van Horne (1995), a idéia básica da criação de valor consiste em adquirir ativos, 

investir em novos produtos e serviços aonde se espera que o retorno esperado exceda o 

retorno exigido pelo mercado financeiro em termos de risco envolvido. 

Entre as abordagens concorrentes acerca do valor intrínseco das empresas, temos os 

múltiplos e o fluxo de caixa descontado. 

Na abordagem pelos múltiplos, as empresas são avaliadas com base em um múltiplo 

dos lucros contábeis. Segundo Copeland (2002) em sua forma mais extrema, esta abordagem 

sustenta que só importa os lucros do exercício vigente ou do próximo. Formas mais 

complexas poderiam descontar o fluxo de ganhos futuro a alguma taxa ou empregar alguma 

forma de lucros normalizados.   

Ainda segundo Copeland (2002) a falha essencial da abordagem pelos múltiplos reside 

no fato de que ela não avalia o que diretamente interessa aos investidores. Os ganhos por si só 

não bastam, na falta de entendimento do investimento necessário para que sejam gerados. 

Já a abordagem pelo fluxo de caixa descontado baseia-se no conceito simples de que 

um investimento agrega valor se gerar retorno sobre o investimento superior ao retorno que se 

poderia obter em investimentos com nível de risco semelhante (COPELAND, 2002). 

Damodaran (2007) defende que a avaliação de qualquer ativo deva focar o fluxo 

gerado pela entidade, descontado pelo custo de capital dessa mesma entidade, sendo o cálculo 

do valor presente líquido o mais importante resultado da organização para qualquer tipo de 

investimento. 

A identificação de benefícios futuros é fundamental para a tarefa de identificar o valor 

intrínseco das empresas e/ou projetos e o fluxo de caixa futuro proporciona essa percepção 

(FREZATTI, 2003).  

 

 

3.4. DECISÕES DE INVESTIMENTO E FLUXO DE CAIXA DESC ONTADO 

 

As decisões de investimento, também conhecidas como orçamento de capital (Capital 

Budgeting), podem ser consideradas como o ponto central do sucesso de uma empresa, tendo 

em vista os montantes substanciais de capital que absorvem e suas perspectivas de geração de 

resultados, em geral de médio e longo prazo. 

Importante destacar que quando mencionamos lucro e/ou resultados, referimos a lucro 

e/ou resultado econômico, respectivamente.  
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Para Varian (1999) num mundo de certeza o valor total de uma empresa representa o 

valor presente do fluxo de lucros que a empresa deverá gerar. Assim, o objetivo da empresa – 

maximizar o valor presente do fluxo de lucros que a empresa gera – poderia também ser 

descrito como o objetivo de maximizar seu valor de mercado. Ainda segundo Varian (1999) 

mesmo num mercado de incerteza, maximizar o valor de mercado ainda faz sentido. 

Segundo Copeland (2002), os administradores podem tomar medidas para melhorar os 

lucros à custa do fluxo de caixa de longo prazo, com redução de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento ou em bens de capital. Porém, em pesquisa de economistas da Securities and 

Exchange Comission, identificou-se reação positiva a anúncios de início a projetos de 

pesquisa e desenvolvimento, como mostra o quadro abaixo. 

Copeland (2002) apresenta pesquisas que demonstram que o mercado efetivamente 

adota uma perspectiva de longo prazo, muitas destas pesquisas com mais de dez anos, o que 

sugere que esta questão já esteja decidida no meio acadêmico. 

 

  
   Fonte: Copeland (2002) 

 

 

 

 

Figura 2: Reação favorável a elevação de investimentos 
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Segundo Fama e Bruni (2003): 

 

“Um investimento pode ser caracterizado genericamente como um sacrifício 

hoje em prol da obtenção de uma série de benefícios futuros. Em finanças, os 

conceitos de sacrifícios e benefícios futuros estão associados aos fluxos de 

caixa necessários e gerados pelo investimento. Assim, a análise de 

investimentos consiste, basicamente, em uma análise de projeção de fluxos de 

caixa.” 

 

O valor econômico dos ativos está intimamente ligado aos seus fluxos de incrementais 

futuros (Ross, 1995 apud Frezatti, 2003). O resultado econômico deve ser igual ao resultado 

apurado pelo fluxo de caixa descontado (Frezatti, 2003) 

Em Damodaran (2007) a avaliação pelo fluxo de caixa descontado está no cerne de 

todas as abordagens de avaliação. Por esta abordagem, o valor de um ativo é o valor presente 

dos fluxos de caixa previstos sobre o ativo. 

Para avaliação pela abordagem do fluxo de caixa descontado, necessita-se 

substancialmente de informações, já que se faz necessário estimar fluxos de caixa, taxas de 

crescimento e taxas de desconto (Damodaran, 2007).  

O modelo de fluxo de caixa descontado abrange assim, todos os insumos e produtos. 

Criam-se produtos e serviços, por meio de tecnologia, gestão, pessoas, itens de estoque e 

ativos fixos. Todos esses ativos econômicos são financiados por capitais de terceiros ou 

próprios (Rossetti et al., 2008). 

Segundo Damodaran (1999) temos duas abordagens básicas para se chegar ao valor da 

empresa utilizando o método do fluxo de caixa descontado. A primeira é avaliar apenas a 

participação acionária. Neste caso, o patrimônio líquido pode ser conseguido por meio do 

desconto dos fluxos de caixa residuais. A segunda abordagem avalia o valor da empresa por 

meio do desconto dos fluxos de caixa livres. Os resultados de ambos os modelos dependem da 

determinação da taxa de desconto, sendo o fluxo de caixa do projeto descontado pelo custo 

médio ponderado de capital e o capital próprio descontado pelo custo do capital próprio. 

Para Copeland (2002), desde que as taxas de desconto sejam corretamente 

selecionadas para refletir o risco de cada fluxo de caixa, a abordagem empresarial resultará no 

mesmo valor patrimonial que resultaria se descontasse o fluxo de caixa para o acionista ao 

custo de capital próprio.  
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Para Rossetti et al. (2008), tanto o modelo de desconto de fluxos de caixa do negócio, 

quanto o de desconto do fluxo de caixa do acionista convergem na obtenção do valor do 

capital próprio. 

 

 

3.5. MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO 

 

 

3.5.1. Métricas Tradicionais 

 

Para avaliar a atratividade de seus projetos de investimento, as empresas geralmente 

utilizam os métodos do VPL, TIR e PAYBACK. Embora muito utilizados, muitas vezes, 

podem esconder armadilhas para o analista menos avisado e até mesmo conflitar decisões. 

Limitações do uso, vantagens e desvantagens destes métodos são amplamente tratados na 

literatura de finanças, devido à sua importância quando do estudo do tema análise de 

investimentos, como também, por sua intensiva utilização. 

Quando da escolha do melhor projeto, Bruni, Famá e Siqueira (1998) comentam: 

 

“Segundo a maioria dos livros clássicos de finanças, o principal 

método de avaliação de projetos consiste no VPL (valor presente 

líquido).” 

 

Em caso de seleção de projetos poderíamos sempre escolher aquele que apresenta o 

maior VPL. No caso de basearmos nossa escolha em TIR, deveríamos tomar cuidados, já que 

o projeto de maior TIR não representa necessariamente o melhor projeto. 

A seguir, apresento os métodos, sem contudo, me estender, principalmente pelo fato 

de já serem métodos consagrados e com larga escala de publicações e utilização. 

 

 

3.5.1.1. VPL 

 

Valor presente líquido é o somatório de todos os valores dos fluxos de caixa 

projetados no instante “0”. Ou seja, se faz necessário trazer todos os valores dos fluxos de 
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caixa até o instante “0”, utilizando-se de uma determinada taxa de atratividade ou taxa exigida 

frente ao risco. À soma de todos os valores dos fluxos de caixa no mesmo instante de tempo, 

denomina-se de valor presente líquido. 

Assim: 

 

Onde, 

VPL = Valor presente líquido 

FCj = Fluxo Líquido de Caixa 

K = Taxa de desconto aplicável aos fluxos de caixa no período j 

n = Número de períodos 

O Valor presente líquido de um investimento ajuda-nos a fazer a comparação entre 

oportunidade de investimento e o mercado financeiro (Ross, 2009). 

 Ainda segundo Ross (2009) a superioridade do VPL reside em seus principais 

atributos, como a utilização de fluxos de caixa, o desconto correto dos mesmos e a utilização 

de todos os fluxos de caixa. 

  

 

3.5.1.2. TIR 

 

Já a Taxa Interna de Retorno é a taxa de atratividade que torna a soma dos fluxos de 

caixa a valor presente igual a zero. Assim, quando a taxa de atratividade e a taxa interna de 

retorno forem iguais, a soma de todos os valores dos fluxos de caixa, no instante zero, será 

igual a zero, ou melhor, o valor presente líquido será zero. 
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O raciocínio básico por trás da TIR é o de que se procura obter uma única cifra para 

sintetizar os méritos de um projeto. Esta cifra é interna ou intrínseca ao projeto e não depende 

de mais nada, a não ser dos fluxos de caixa do projeto (Ross, 2009). 

Segundo Assaf Neto (2002), o método de taxa interna de retorno representa a taxa de 

desconto que iguala, em determinado momento (geralmente a data de início do investimento – 

momento zero), as entradas com as saídas previstas de caixa. 

Com base na regra da TIR, um investimento é aceito se a TIR for maior do que o 

retorno exigido. Ou seja, aceitar o projeto se a TIR for superior a taxa de desconto e rejeitar 

caso a TIR for inferior à mesma taxa (Ross, 2009). 

As desvantagens deste método consistem em admitir que a taxa de investimento seja a 

própria TIR, na maioria das vezes, irreal e também, a dificuldade de cálculo quando temos 

mais de uma inversão de sinal do fluxo de caixa projetado. 

Mesmo assim, segundo Ross (2009) a TIR talvez sobreviva por atender a uma 

necessidade que não é atendida pelo VPL, pois é uma regra que sintetiza todas as informações 

de um projeto numa única taxa de retorno. 

 

 

3.5.1.3 PAYBACK SIMPLES E DESCONTADO 

  

Uma das alternativas mais populares ao VPL é o período payback (Ross, 2009).  

 O payback simples ou de recuperação de um projeto de investimento é obtido 

calculando-se o número de anos que decorrerão até os fluxos de caixa estimáveis igualarem o 

montante do investimento inicial (BREALEY, 2008). 

 Já o payback descontado ou período de recuperação com desconto, os fluxos de caixa 

estimáveis são descontados antes do cálculo do período de recuperação (BREALEY, 2008). 

 A favor destes critérios reside o fato de sua simplicidade de aplicação, porém, 

desconsideram os fluxos de caixa que ocorrem após o período-limite (BREALEY, 2008). O 

payback simples, também desconsidera o valor do dinheiro no tempo, ou seja, não descontam 

os fluxos de caixa.  

 Para Ross (2009), o período de payback pode conduzir a decisões equivocadas por não 

considerar os fluxos de caixa após o corte arbitrário. 
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3.5.2. MÉTRICAS DE GESTÃO BASEADA EM VALOR 

 

Para Young (2003) um programa amplo de Gestão baseada em valor considera os 

seguintes elementos: 

- Planejamento estratégico; 

- Alocação de capital; 

- Orçamentos operacionais; 

- Mensuração de desempenho; 

- Recompensa salarial dos administradores; 

- Comunicação interna e externa. 

As métricas de desempenho financeiro, como EVA e CVA, são organizadas sob um 

mesmo princípio básico: para criar valor as empresas devem gerar retornos sobre o capital 

investido que excedam o custo de capital (YOUNG, 2003), assim, buscam medir a diferença 

em termos monetários, entre o retorno sobre o capital de uma empresa e o custo desse capital. 

Portanto, similares à mensuração contábil do lucro, mas com uma importante diferença, pois 

consideram o custo de todo o capital, enquanto que o lucro líquido divulgado nas 

demonstrações financeiras das empresas considera somente o custo do tipo mais visível, os 

juros, ignorando o custo de capital próprio (YOUNG, 2003). 

No modelo de lucro econômico, o valor da firma é igual ao volume de capital 

investido, mais um ágio igual ao valor presente do valor criado a cada ano. Assim, o valor 

criado por uma empresa durante qualquer período de tempo (lucro econômico) deve 

considerar não somente as receitas e despesas registradas em seus registros contábeis, mas 

também, o custo de oportunidade do capital utilizado na empresa (COPELAND, 2002). 

As novas métricas de gestão baseada em valor (GBV) substituem com sucesso as 

ferramentas padrão baseadas na contabilidade para medir o desempenho das operações em 

andamento da empresa como todo. 

As novas métricas são adaptações diretas das tradicionais ferramentas de fluxo de 

caixa descontado (DCF); como tal, devem apresentar resultados compatíveis com as mesmas 

previsões com relação ao valor do projeto que as ferramentas tradicionais de análise pelo 

fluxo de caixa descontado (DAMODARAN, 2007; COPELAND, 2002; YOUNG, 20003). 

A vantagem dos modelos de lucro econômico (CVA e EVA) em relação ao modelo de 

fluxo de caixa descontado é a de que o lucro econômico é uma medida útil para se 

compreender o desempenho de uma empresa em qualquer ano, enquanto o fluxo de caixa não 

o é (COPELAND, 2002). O fluxo de caixa livre a cada ano é determinado por investimentos 
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em ativos fixos e capital de giro, sendo que a administração pode facilmente melhorar o fluxo 

de caixa em qualquer ano à custa da criação de valor no longo prazo. 

O lucro econômico traduz dois vetores – retorno sobre o capital investido e 

crescimento – em um único valor monetário (COPELAND, 2002). 

Tanto os métodos tradicionais citados, como as novas métricas do GBV necessitam do 

cálculo do custo médio ponderado de capital. Este custo médio é motivo de muitas discussões 

no campo de finanças empresariais, porém não serão abordados no presente trabalho. 

Num esforço de manter consistência com as ferramentas utilizadas para medir o 

desempenho antecipado de novos projetos, é importante testar e utilizar as novas métricas 

como uma substituição das ferramentas-padrão de fluxos de caixa descontado na análise de 

projetos.  

 

 

3.5.2.1. EVA 

 

O conceito de Valor Econômico Agregado vem sendo utilizado há muitos anos pela 

sociedade. Muitos foram os autores que discutiram sobre o tema, mas foi Steward (1990) 

quem definiu o conceito de EVA, Valor Econômico Agregado.  

Em 1990, Stewart (1990) lançou o livro intitulado “The Quest of Value”, onde aborda 

o resultado econômico agregado residual e o coloca posteriormente em funcionalidade com o 

apoio da consultoria Stern Stewart & Co. e cresce um conceito na América sobre como medir 

o real ganho conquistado pelas empresas em suas atividades. 

Para Rossetti et al. (2008), o Economic Value Added resgata um antigo conceito de 

lucro residual (residual income), segundo o qual só há lucro após a adequada remuneração de 

capital empregado no negócio, ou seja, após a cobertura do custo de capital. 

O valor econômico agregado (EVA) é definido por Assaf Neto (2003), como sendo: 

“[...] o resultado apurado pela empresa que excede à 

remuneração mínima exigida pelos proprietários de capital 

(credores e acionistas). É um indicador sobre se a empresa está 

criando ou destruindo valor por meio de um resultado definido 

como supranormal por David Ricardo no início do século 

retrasado (1820). A partir de então, a medida foi sendo adotada 

por um número cada vez maior de empresas e recebendo 

diferentes denominações. Sua popularização maior deu-se com a 
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denominação Economic Value Added (EVA – marca registrada 

de propriedade da Stern & Stewart).” 

 

Segundo EHRBAR (1999) o EVA pode ser considerado muito mais do que uma 

simples medida de desempenho que pode orientar cada decisão tomada por uma empresa 

possibilitando aos gestores produzir maior valor para os acionistas. Em linhas gerais 

determina o valor criado de riqueza em certo período de tempo. 

Para Young (2003) as idéias básicas por trás do EVA não são novas, mas mesmo 

assim é uma inovação, uma vez que tornou a moderna teoria de finanças mais acessível aos 

administradores corporativos com pouco conhecimento de finanças. O EVA ajuda os 

administradores a entender melhor os objetivos financeiros. 

Apesar de não ser novo na literatura econômica, pois conceito similar denominado de 

lucro econômico já havia sido utilizado por Marshall, este conceito incorpora como uma das 

variáveis relevantes o custo de oportunidade o capital próprio, uma variável que é ignorada 

pela grande totalidade dos indicadores de criação de valor (Stewart, 1991). 

Para Young (2003) quando os administradores formulam a estratégia, estes deveriam 

fazê-lo com o objetivo de maximizar o fluxo de EVAs futuros das empresas.  

Assim, se o EVA estiver vinculado à remuneração da gestão, o mesmo ganha utilidade 

nas decisões de alocação de capital, sendo um estimulador adicional para que os gestores 

busquem e implementem projetos de investimento geradores de valor (YOUNG, 2003).  

A fórmula básica do EVA é como se segue: 

EVA = NOPLAT – (WACC* Investimento) 

Onde: 

EVA = Valor Econômico Agregado 

NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes) = Lucro Operacional após o IR 

(Imposto de Renda) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) = Custo Médio Ponderado de Capital 

Investimento = Capital total aplicado na empresa (fixo e de giro) 

 O ativo econômico e/ou investimento é composto pela NCG – Necessidade de capital 

de giro, ativo realizável de longo prazo e ativo permanente líquido. 

No cálculo do EVA utiliza-se o ativo permanente líquido, assim a depreciação 

acumulada do ativo imobilizado e a amortização acumulada do ativo diferido são deduzidas 

do imobilizado bruto e diferido bruto, respectivamente. 
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3.5.2.2. CVA 

 

O Cash Value Added – CVA, patenteada pelo Boston Consulting Group, também 

inspirado no conceito de lucro residual (residual income) é representado pelo valor absoluto 

resultante da diferença entre o ganho operacional expresso em termos de fluxo de caixa e o 

ônus do capital empregado, formado pelo custo de capital (remuneração requerida pelos 

investidores) mais a depreciação econômica dos ativos empregados na operação (Rossetti et 

al., 2008). 

O CVA é medido como o fluxo de caixa operacional menos a depreciação econômica 

(chamado de fluxo de caixa sustentável) menos uma despesa de capital sobre o montante total 

de caixa investido no negócio. A despesa de capital importa um custo pelo uso de todo o 

capital que está sendo utilizado pela empresa, e é igual ao custo de capital da empresa vezes o 

montante bruto de capital empregado (MARTIN, 2004). 

Sua expressão é a seguinte: 

(+) Fluxo de Caixa Operacional 

(-) Depreciação econômica 

(-) Despesa de capital (WACC x investimento bruto) 

(=) Valor adicionado base caixa (CVA) 

Ou, 

CVA = FCO – (Custo de Capital + Depreciação Econômica) 

FCO = NOPLAT + Depreciação e Amortização dos Ativos 

Custo de Capital = Ativo Econômico Bruto x. WACC 

Depreciação Econômica = Ativo Econômico Bruto =        WACC         x F 

                                                                                          (1 + WACC)n - 1 

Onde: 

FCO = fluxo de caixa operacional 

IR e CSSL = imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 

Ativo Econômico = ativo necessário à atividade operacional da empresa 

WACC = custo médio ponderado de capital 

F é o coeficiente entre ativos depreciáveis e ativos totais, pois somente os ativos depreciáveis 

devem ser repostos pelo fluxo de caixa operacional. 

n é a vida útil média dos ativos da empresa. 

Assim, a expressão do CVA apresentada acima pode ser reescrita, conforme 

fórmula abaixo: 
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CVA = FCO – Ativo Econômico. (WACC +       WACC                x F)  

                                                                      (1 + WACC)n – 1 

O ativo econômico considerado para cálculo do CVA é composto pela NCG, ativo 

realizável de longo prazo e ativo permanente bruto. 

O ativo econômico empregado no cálculo do CVA baseia-se no ativo imobilizado 

bruto e diferido bruto, ou seja, não considera as respectivas depreciação e amortização 

acumuladas. 

Cabe destacar que o fluxo de caixa operacional (FCO) do CVA desenvolvido pela 

Boston Consulting é apenas uma aproximação do fluxo de caixa operacional, pois considera a 

variação de capital de giro (Rossetti et al., 2008). 
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CAPÍTULO IV – O CASO MRS 

 

 

4.1. A EMPRESA 

 

A MRS Logística, uma concessão de serviço público, é uma operadora de transporte 

ferroviário de carga, atuando na região de maior concentração do PIB brasileiro. A Empresa 

conta com escritórios comerciais nas capitais dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

São Paulo. 

A empresa surgiu do PND – Programa Nacional de Desestatização, Edital PND/A-

05/96/RFFSA, cujo leilão ocorreu em set/1996. Opera desde 001/12/11996 a malha sudeste da 

RFFSA, junção de duas regionais que eram sediadas em Juiz de Fora - MG e São Paulo – SP, 

cuja característica principal é a de serem as únicas regionais que diferenciavam das demais 

por ter bitola (largura entre trilhos) de 1,6 metros enquanto as demais possuem bitola métrica.  

O modelo de privatização para o setor ferroviário não foi de venda, mas de concessão 

do serviço público e arrendamento dos bens operacionais, no caso da RFFSA, por um prazo 

de 30 anos podendo ser prorrogável por mais 30 anos, havendo interesse das partes. 

Por ser concessão de serviço público, a empresa tem metas de aumento de produção e 

redução dos níveis de acidentes, gerando necessidades de investimentos que devem ser 

cumpridos sob pena de perda da concessão. Outra característica do processo é que no final do 

contrato, caso não haja interesse de renovação do mesmo, a empresa é obrigada a devolver ao 

Poder Concedente, na mesma quantidade e condições, os bens arrendados, além de vender 

todos os bens incorporados ao longo do contrato pelo valor residual contábil constante do seu 

balanço.  

O valor total da concessão do serviço mais arrendamento dos bens foi de cerca de R$ 

888,9 milhões, a preços de set/96, com o pagamento inicial de 30% deste valor, um ano de 

carência e 116 parcelas trimestrais vincendas sempre em jan/abr/jul/out de cada ano corrigidas 

pelo IGP-DI e taxas de juros reais de 10%. 

Com uma extensão de 1.674 km de linhas, interliga os três estados da Região Sudeste. 

Sua área de abrangência vai do interior de Minas Gerais, cujo limite com a FCA – Ferrovia 

Centro Atlântica S.A. – se dá próximo a Belo Horizonte, aos estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo, possuindo acesso aos principais portos brasileiros, Santos em São Paulo, Itaguaí, 

Terminal de Guaíba e porto do Rio no estado do Rio de Janeiro. 
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Além da malha ferroviária, a concessionária possui frota de locomotivas e de vagões 

compatível com as necessidades de produção. Sua via permanente chega próximo à planta dos 

seus maiores clientes não sendo necessário outro meio de transporte para o escoamento das 

mercadorias, seja para o mercado interno, seja para o mercado externo. 

A MRS Logística S.A., apesar de atuar diretamente somente no mercado local, está 

inserida em um mercado de competição global. É uma das maiores transportadoras de minério 

de ferro do mundo, sendo a logística, um importante item de custo, no processo de extração e 

distribuição desta commoditie. 

Na região de atuação, concentra-se perto de 65% do PIB brasileiro e um complexo de 

usinas siderúrgicas, cimenteiras, empresas de mineração e uma área importante de produção 

agrícola. Assim, a empresa também é um importante competidor local, oferecendo serviços de 

transporte para as mais variadas cargas, inclusive além de sua área de influência, através de 

intercâmbio com outras ferrovias (transporte intramodal), como também, outros meios de 

transporte, com destaque para o rodoviário (transporte intermodal). 

O mercado de cargas na área de influência da malha da ferrovia é extremamente 

favorável ao setor ferroviário, seja pela natureza dos produtos movimentados, seja pela 

demanda. 

Os principais acionistas, GERDAU, CSN, USIMINAS e VALE são também seus 

principais clientes, sendo que a VALE - pela aquisição da FERTECO MINERAÇÂO e do 

Grupo CAEMI - e a CSN têm dependência das linhas da MRS para escoamento da sua 

produção, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. 

Por outro lado, existe uma forte dependência da MRS também destes principais 

clientes, uma vez que os ativos utilizados no escoamento de seus produtos, notadamente o 

minério de ferro para exportação, não podem ser alocados rapidamente para outros produtos. 

Outro fator para a dependência citada é função do grande volume movimentado, pois não há 

carga alternativa, no curto e médio prazo, suficientes para a utilização da capacidade total 

instalada. 

A empresa é importante elo da cadeia de exportação e a melhora de sua performance 

influencia a capacidade competitiva das empresas extratoras do minério e clientes da ferrovia. 
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4.2. O SETOR FERROVIÁRIO 

 

O transporte ferroviário brasileiro vive um momento importante, após passar por um 

processo de concessão das malhas federais à iniciativa privada, concretizados mediante 

contratos para exploração do serviço público de transporte ferroviário de cargas celebrados 

pela União. Além dos contratos de concessão, a União e as concessionárias firmaram os 

contratos de arrendamento dos ativos vinculados a cada uma das malhas oriundas da 

desestatização da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. Em decorrência deste processo os 

volumes transportados por ferrovia crescem ano a ano, proporcionando economias 

significativas no transporte de cargas do País. 

O modal ferroviário tem como características importantes: alta competitividade de 

transporte para grandes volumes e longas distâncias, além da segurança e ser pouco poluente. 

Pelas estradas de ferro são transportados hoje mais de 24% da produção nacional. 

Pode ser considerada uma distorção a ainda baixa representatividade das ferrovias em um país 

de dimensões continentais como o Brasil. O pouco planejamento de longo prazo - por parte 

dos órgãos responsáveis - prejudicou a integração da malha ferroviária brasileira. 

Equipamentos, material rodante, diferenças de bitola, pouca capacidade dos terminais, além 

de muitos outros aspectos, deixaram o modal ferroviário no esquecimento e pouco 

competitivo durante muitas décadas.  

O processo de desestatização do setor procurou mudar o panorama até então 

apresentado. As concessionárias incorporaram ao sistema novas tecnologias, observaram 

oportunidades, ofereceram um diferencial e uma opção a mais para o mercado. A ferrovia 

teve de migrar de uma atividade restrita a poucos clientes para tornar-se mais atrativa, 

atraindo uma nova clientela e incorporando produtos com maior valor agregado à sua 

atividade. 

Como principais resultados alcançados decorrentes do processo de desestatização, 

observam-se enormes ganhos de desempenho operacional nas malhas concedidas, 

principalmente no aumento de produtividade do pessoal, das locomotivas e dos vagões, bem 

como na redução dos tempos de imobilização, do número de acidentes e dos custos de 

produção. 

A partir de 1996, além do crescimento na movimentação dos produtos, houve uma 

recuperação de cargas, antes transportadas por outros meios alternativos, como os graneis 

agrícolas, assim como segmentação para cargas mais nobres como o contêiner e até mesmo 

outros tipos de carga geral. Esses resultados refletem substancial melhoria e modernização do 
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sistema, que atraiu maior adesão por parte dos usuários e concessionárias quanto a 

investimentos em material rodante e na via permanente. 

 

 

4.3. SISTEMA FERROVIÁRIO ATUAL 

 

Atualmente, o Sistema Ferroviário Brasileiro totaliza 29.487 km de extensão, 

distribuído pelas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, atendendo parte do Centro-Oeste e do Norte 

do País, sendo o maior da América Latina. A ferrovia brasileira é composta por doze malhas 

concedidas (sendo onze à iniciativa privada e uma a empresa pública), duas malhas industriais 

locais privadas e uma até recentemente operada pelo estado do Amapá. As empresas 

concessionárias operam em todas as regiões do Brasil, sendo elas responsáveis pela 

manutenção e investimentos das malhas que detêm. 

O repasse do controle operacional da malha ferroviária à iniciativa privada – na 

segunda metade da década de 90 - teve como uma de suas conseqüências investimentos 

significativos no setor de transporte ferroviário por parte das concessionárias, o que acarretou 

um aumento da demanda pelo transporte ferroviário. Dessa forma, o transporte de cargas por 

meio do modo ferroviário passou a ser uma alternativa ao modo rodoviário, sendo este fato 

perceptível na consolidação de importantes corredores ferroviários de transporte. 

Foram registradas significativas melhorias e modernização do sistema, com os 

investimentos em novas tecnologias; aumento de parcerias com clientes e operadores 

logísticos; diversificação e segmentação da oferta dos serviços aos clientes; ações de 

responsabilidades sociais permanentes com campanhas educativas, preventivas e de 

conscientização de segurança; assinatura de contratos operacionais de longo prazo (de até 23 

anos), entre concessionária e clientes, além da geração de aproximadamente 30 mil empregos 

diretos e indiretos. 

O governo teve substantivos ganhos com o processo: transformou o Patrimônio 

Líquido da maioria das ferrovias de negativo para positivo; teve um recolhimento à União de 

R$ 1,7 bilhão (preços auferidos nos leilões das malhas da RFFSA); teve uma arrecadação 

superior a R$ 2 bilhões com os pagamentos trimestrais de concessão e arrendamento dos bens 

operacionais; arrecadou R$ 500 milhões para a Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico – CIDE; registrou uma desoneração dos cofres públicos da ordem de US$ 300 

milhões por ano, correspondentes aos déficits anuais da operação das malhas da RFFSA, e, 
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ainda, teve revitalizada a indústria ferroviária nacional. No período 1997 – 2009 os tributos 

arrecadados nos três níveis de poder, federal, estadual e municipal, foram de cerca de R$ 3,7 

bilhões. 

Entre os principais produtos transportados, destaque para o minério de ferro, 

responsável por 67% do volume total transportado pelas ferrovias. Após a desestatização, 

além do crescimento na movimentação dos produtos, houve uma recuperação de cargas antes 

transportadas por outros modais, como os graneis agrícolas; assim como ocorreu uma 

segmentação para cargas mais nobres, como o uso de contêiner, bem como para outros tipos 

de carga geral, registrando-se um aumento de 10 pontos percentuais com o uso dos recursos 

da intermodalidade. 

 

 
Esses resultados refletem substancial melhoria e modernização do sistema, o que 

atraiu novos usuários e possibilitou substanciais investimentos em material rodante e em via 

permanente. O crescimento da produção do setor de transporte ferroviário influenciou o 

surgimento de muitas empresas industriais, de consultoria, de logística, dentre outras – o que 

praticamente havia desaparecido nos três anos anteriores à concessão. Em 1991, por exemplo, 

foram fabricados apenas seis vagões, contra 7.500 em 2005. Com esta alta da demanda pelo 

material rodante e outros equipamentos houve uma revitalização da Indústria Ferroviária 

Nacional. 

Apesar dos números positivos do setor, em relação ao aumento de produção, redução 

no número de acidentes e crescimento dos investimentos realizados, o desempenho 

operacional do sistema ainda tem um longo caminho para atingir níveis satisfatórios. O 

deslocamento das composições na ferrovia brasileira é considerado lento, parte da malha 

brasileira tem a velocidade máxima permitida abaixo de 50 km/h. Além disso, a 

competitividade do modo, ideal para grandes distâncias, ocorre muito mais intensamente em 

pequenos e médios trajetos que efetivamente nos longos. 

Tabela 2: Resultado do setor pós-concessão 
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Nos últimos anos, o setor ferroviário brasileiro está se mobilizando, produtores e 

clientes estão investindo na compra de locomotivas e vagões, e fornecedores de material 

ferroviário estão desenvolvendo novos equipamentos e vagões especiais para o transporte de 

grãos. Essa mobilização tem como objetivo atender à grande demanda por transportes surgida 

com o crescimento da produção agrícola em áreas do Cerrado no Centro-Oeste, Nordeste, 

Triângulo Mineiro e porções da Região Norte. 

Por estarem distantes dos portos, a competitividade da produção agrícola depende de 

um transporte eficiente entre a produção e os portos exportadores. Neste contexto, a ferrovia 

tem um papel importante na configuração de corredores de transporte, contribuindo, quase 

que exclusivamente, para promover os circuitos espaciais produtivos de commodities. 

 

4.4. REGULAÇÃO DO SETOR E DA MRS 

 

A constituição brasileira outorgada em 1988 em seu artigo 175 dá ao Poder Público a 

incumbência da prestação de serviços públicos: 

Art. 175 - Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único- A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as 

condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária; 

IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

Este é um setor de forte regulação que define as condições de prestação do serviço 

público, os direitos e obrigações das concessionárias e as áreas de atuações, entre outros. 

Destacam-se Lei 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 que dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 acima, o decreto-lei 1.832 

de março de 1996 que aprova o Regulamento dos transportes ferroviários, a Lei 9491 de 

09/09/1997 que altera os procedimentos relativos ao PND (Plano Nacional de Desestatização) 

e revoga a Lei 8031 de 12/04/1990 que criou o PND. 

A Lei 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 acima. 
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Esta lei define quem é o poder concedente (União, Estados e Municípios), o que é a 

concessão e permissão de serviços públicos (delegação de prestação dos serviços públicos 

feita através de licitação), a pressuposição de serviço adequado, direitos e obrigações dos 

usuários, política tarifária, a modalidade de licitação (concorrência pública), as cláusulas 

essenciais do contrato de concessão, dos encargos do Poder Concedente e das 

Concessionárias, das condições e necessidades de intervenção, da extinção da concessão e das 

permissões de serviço público. 

Define os critérios a serem considerados no julgamento da licitação, o caráter de não 

exclusividade da concessão, que os editais de licitação observarão os critérios e normas gerais 

da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá todas as exigências e atributos 

necessários que garantam uma prestação de serviço adequada, que cláusulas essenciais e 

condições devam conter o contrato de concessão, quais os encargos de incumbência do poder 

concedente e das concessionárias, os critérios de intervenção e as causas da extinção da 

concessão. Pontos relevantes como a definição do preço máximo do serviço, da política 

tarifária sendo exercidos pelo poder concedente, a reversibilidade dos bens ao poder 

concedente em caso de extinção da concessão são características deste setor e merecem 

destaque na análise desta lei. 

O decreto-lei 1.832 define a relação entre o Poder Concedente (União) e a 

Administração Ferroviária (empresa privada ou órgão público que existam ou que venham a 

ser criados para construir, operar e explorar os serviços ferroviários). 

Por ele, a construção de ferrovias, a operação e exploração de serviços ferroviários 

serão exercidos mediante concessão da União. A erradicação ou desativação de ramais 

ferroviários dependerão de autorização prévia do Poder Executivo Federal. A abertura ao 

tráfico de trecho ferroviário dependerá de autorização do poder concedente e a construção de 

desvios e ramais poderão ser autorizados pela Adm. Ferroviária mediante prévio 

conhecimento do Poder Concedente. 

Também determina que as Administrações Ferroviárias sejam obrigadas a operar em 

tráfego mútuo ou permitir o direito de passagem a outros operadores, manter os ativos 

necessários à operação em condições adequadas de segurança, receber e protocolar 

reclamações de usuários organizando e mantendo serviço adequado de atendimento às 

reclamações, manter cadastro de acidentes e informar ao Ministério dos Transportes, em 24 

horas, a interrupção do tráfego em virtude de acidente grave. 
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Não poderão impedir a travessia de suas linhas por outras vias que se darão 

preferencialmente por diferenças de níveis (túneis, viadutos, passarelas, etc.) e nem por 

tubulações, redes de transmissão elétricas, telefônicas ou similares. 

Para a execução do serviço será cobrado um valor de tarifa que cobrirá o deslocamento 

da carga de um ponto de origem a um ponto de destino. Estas tarifas serão negociadas 

diretamente com os clientes e deverão respeitar os tetos máximos definidos quando da 

assinatura do contrato de concessão. 

Se necessários serviços adicionais para complementação do transporte, como 

transbordo, armazenagem, pontas a Administração Ferroviária negociará diretamente com o 

cliente taxas adicionais para a prestação destes serviços. 

As demais exigências para uma boa prestação de serviços constarão de um contrato de 

prestação de serviços entre as partes e serão redigidos conforme as normas que regulam as 

relações comerciais. 

A fiscalização da prestação dos serviços e deste regulamento será exercida pelo 

Ministério dos Transportes ou outro órgão fiscalizador indicado. 

O principal instrumento regulatório da MRS é seu contrato de concessão assinado em 

26 de novembro de 1996 que define as regras a qual está a MRS submetida e também 

disposição específicas do Edital PND/A-05/96/RFFSA. 

Cabe ressaltar alguns pontos contidos no contrato de concessão que merecem atenção 

especial: 

O objeto social veda a participação da MRS em quaisquer outras atividades comerciais 

que não sejam relacionados à prestação de serviço público de transporte ferroviário. Poderá, 

no entanto, explorar outras atividades de serviços públicos desde que obtenha autorização do 

poder concedente. 

As ações do bloco de controle da empresa não poderão ser oneradas, cedidas ou 

transferidas sem a prévia concordância por escrito da Concedente. Os acionistas do grupo de 

controle, intervenientes no contrato, deverão celebrar acordo de acionistas que assegure tal 

exigência para suas ações vinculadas a composição do controle acionário bem como para o 

direito de subscrição e bonificação. 

Há obrigação de submissão à aprovação prévia da Concedente de qualquer acordo de 

acionistas e suas alterações e a efetivação de qualquer modificação na composição de seu 

controle acionário. 
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Também a emissão de títulos e valores mobiliários bem como a assinatura de contratos 

referentes à aquisição e incorporação de outras empresas deverão ser submetidos previamente 

à Concedente. 

Há reversibilidade de todos os bens vinculados à prestação do serviço público ao 

poder concedente no final do período da concessão. Os bens necessários à continuidade do 

serviço retornarão ao poder concedente que indenizará à concessionária, pelo valor residual, 

os bens incorporados ao patrimônio da concessionária. Porém o poder concedente pode 

deduzir deste valor o montante que julgar necessário para recuperação dos bens se após 

análise constatar a má condição dos mesmos. 

Há obrigação de cumprir metas de qualidade de serviço (níveis mínimos de produção e 

n.º de acidentes de acidentes/milhão de trens-quilômetros). 

Há liberdade condicional de definição de tarifas - a MRS pode negociar suas tarifas 

diretamente com seus clientes, porém está sujeita a um teto máximo definido pelo poder 

concedente. 

Para adequar a todas as exigências impostas pelo contrato de concessão e também para 

disciplinar a relação entre os diversos sócios, A MRS define em seu Estatuto Social: 

· Além do objeto já definido no contrato de concessão, que a companhia poderá 

participar de outras sociedades ou constituir empresas sob seu controle acionário por 

deliberação do Conselho de Administração; 

· Que a vida da companhia é indeterminado; 

· A composição acionária formada por três grupos de ações, ordinárias representando 

55,4% do capital, preferenciais do tipo A com 24,1% e preferenciais do tipo B com os 20,5% 

restantes. As ações preferenciais tem direito a dividendos 10% maiores que as ordinárias, não 

tem direito a voto e gozarão de prioridade de recebimento do capital. Porém as preferenciais 

de tipo B poderão ser conversíveis em ações do tipo A ou ações ordinárias na proporção de 

um para um. Esta conversão poderá ser realizada a qualquer tempo com comunicação prévia 

de 15 dias ao Presidente do Conselho. Também as preferenciais tipo B terão direito a eleger, 

em votação em separado, um membro do conselho desde que tenha 25% do total das ações. 

No entanto, nenhum dos acionistas deterá, direta ou indiretamente, participação superior a 

20% do capital votante e o grupo de controle deterá, no mínimo, 50% +1 das ações ordinárias. 

O grupo de controle não tem autonomia para alterar esta composição sem autorização do 

órgão regulador. 

· A companhia será administrada por um Conselho de Administração eleito em 

Assembléia Geral para um mandato de dois anos e por uma Diretoria eleita pelo Conselho de 



50 
 

 

Administração e também com mandato de dois anos. O conselho será composto por até 17 

membros e poderá ter um membro indicado pelos seus empregados independente de ter 

participação na companhia. A Diretoria será composta de 2 a 6 membros sendo um Diretor-

Presidente que definirá a atribuição dos demais Diretores. 

· O Conselho de Administração se reúne trimestralmente e, em caráter extraordinário, 

convocado pelo Presidente, com antecedência mínima de oito dias. Seu funcionamento se 

dará com a presença da maioria dos membros e também deliberará por maioria dos votos não 

cabendo ao Presidente voto de desempate. Cabe ao Conselho, eleger e substituir Diretores, 

deliberar sobre a área de atuação de cada Diretor proposta pelo Diretor-Presidente, fixar 

orientação geral dos negócios, aprovando seus planos de negócios e orçamentos, fiscalizar a 

gestão dos Diretores, convocar Assembléia Geral, manifestar sobre os resultados do exercício 

e destinação dos lucros, deliberar sobre emissão de emissão de ações, bônus para subscrição, 

condições e oportunidades de lançamento de debêntures e notas promissórias, entre outros. 

A Diretoria se reunirá por convocação do Diretor-Presidente e entre as diversas 

atribuições estão aprovar a estrutura básica, preparar e submeter para aprovação do Conselho 

de Administração os orçamentos anuais e plurianuais, os projetos de expansão e 

modernização, os planos de investimentos, plano de cargos e salários e quadro de pessoal, 

submeter à prévia e expressa aprovação do Conselho de Administração as operações relativas 

a investimentos e financiamentos. 

 

 

4.5. EVOLUÇÃO DE RESULTADOS 

 

Em 13 anos de atividade cresceu sua produção em 201% com taxa de crescimento 

anual média de 11%. Porém foi fortemente afetada pelas diversas crises econômicas 

acontecidas neste período como a crise asiática em 1997, da Rússia em 1998, da Argentina e 

mundiais em 2001 e 2009, como pode ser percebido no gráfico abaixo. Em 2006, um acidente 

ocorrido no forno principal da Usina da CSN, em Volta Redonda, deixando-o fora de 

atividade por cerca de cinco meses contribuiu para que a taxa de crescimento do ano fosse 

impactada. 
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Fonte: MRS Logística S.A. 
  
 

Da sua carteira de produtos destaca-se o transporte de minério de ferro, carvão e 

coque, produtos siderúrgicos, cimento, gusa/sucata, agrícolas, containeres, entre outros. 

Fortemente ligada ao setor de siderurgia, ao longo destes 13 anos a proporção de transporte 

destinada a este setor se manteve praticamente inalterada. 

Destaca-se também a evolução das tarifas e receitas o que permitiu que parte dos 

investimentos necessários fosse financiados com capital próprio. Cabe ressaltar que pela 

dependência de alguns clientes, foi definido em 1998 uma metodologia para definição das 

tarifas anuais que evitasse que estes clientes, enquanto sócios, fizessem pressão por redução 

de tarifas. Este modelo é aplicado anualmente. Os demais clientes têm suas tarifas definidas 

por regra de mercado, não podendo, no entanto, nenhuma tarifa ser inferior aos custos 

variáveis de produção, sob pena de a empresa sofrer sanções por parte do poder concedente 

que fiscaliza os preços praticados. A MRS é livre para definir suas tarifas, porém existe um 

teto máximo que foi definido à época da privatização, a qual ela está sujeita por força de 

contrato. O ponto fora da curva em 2002 foi consequência de ajuste nos critérios de 

determinação das tarifas para adequar às maxi-desvalorizações do Real no período 1997-

2001. 

Outro componente muito importante e que merece grande atenção no setor ferroviário, 

são os custos. A característica principal é que na visão de CP quase a totalidade dos seus 

custos tem natureza fixa exercendo assim grande pressão no dia a dia da operação. Somente o 

Figura 3: Evolução da Produção da MRS – 1997 a 2010 



52 
 

 

Evolução de resultados

(400.000)

(200.000)

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lucro Líquido

Ebitda

custo de combustível tem natureza variável e, portanto, está diretamente ligado aos volumes. 

Assim para que se tenha competitividade se faz necessário uma gestão rigorosa dos custos e 

uma busca constante por aumento de produção e conseqüente produtividade. Podemos 

vislumbrar a evolução dos custos e produção abaixo. 

Por fim, olhando para os lucros, observamos um forte resultado negativo no início da 

operação, característica de início de empreendimentos, onde a empresa precisa investir para 

que possa produzir. A ferrovia é tradicionalmente grande consumidora de recursos com 

maturidade de longo prazo e a MRS, no caso específico, teve uma necessidade ainda maior 

devido às más condições de manutenção dos ativos recebidos. 

Aliados a necessidade de investimentos, no início de sua operação ainda se viu no 

meio de duas grandes crises da economia mundial, crise asiática e russa, que teve forte 

impacto em seus resultados. Neste período a MRS possuía US$300 milhões em dívidas e as 

crises cambiais de 1997, 1998 e 2001 tiveram grandes impactos nos seus resultados nestes 

anos. Podemos observar estes impactos analisando os lucros operacionais e lucros líquidos do 

período. 

Com a recuperação da capacidade de produção e com a economia retomando o ritmo, 

foi possível reverter a situação inicial de prejuízo e assim, a partir de 2003, começou uma 

nova etapa, agora de resultados positivos. 

 

Fonte: MRS Logística S.A. 
 

Figura 4: Evolução de Resultados da MRS – 1997 a 2010 
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4.6. EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS 

 

Para alcançar estas taxas de crescimento foi necessário investir pesadamente. Destaque 

para o primeiro ano de atividade da empresa onde foram necessário investimentos pesados 

para recuperar os ativos recebidos, que estavam em condições inadequadas para atender às 

solicitações dos clientes e a partir de 2003 para atender o aumento de demanda já que a 

produção deste ano alcançou a capacidade instalada recebida. Assim iniciou-se um período de 

investimentos em novas aquisições, duplicação de linhas, aumento na extensão de pátios para 

permitir o cruzamento de trens maiores, etc. 

 

Fonte: MRS Logística S.A. 
  

 

O recurso necessário para a execução da produção vem das receitas geradas do 

negócio que também são utilizadas para amortização de dívidas necessárias para financiar os 

investimentos. Assim, a MRS tem como fonte primária de financiamento o fluxo de caixa 

operacional e empréstimos tomados junto ao mercado financeiro. Os acionistas fizeram o 

aporte inicial do negócio e a partir daí a gestão financeira da empresa sempre se pautou por 

buscar os recursos necessários na geração interna de caixa e novas dívidas no mercado 

financeiro. A partir de 2003, ano em que a empresa obteve seu primeiro resultado positivo 

com Lucro Líquido de R$ 453 milhões, houve uma decisão por parte dos acionistas de reter 

50% destes lucros como reserva de capital para investimentos para serem reinvestidos na 

Figura 5: Evolução dos Investimentos da MRS – 1997 a 2010 
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empresa. Posteriormente estas reservas estão sendo convertidas em ação que são alocadas aos 

sócios de acordo com sua participação.  

Como este setor se caracteriza por possuir custos fixos elevados no curto prazo, à 

medida que sua produção aumenta melhoram os resultados operacionais e consequentemente 

o EBTIDA porque crescem as receitas e uma grande parcela dos custos permanecem 

constantes. Assim aumento de produção com a capacidade instalada, melhora o resultado 

operacional e consequentemente mais recursos ficam disponíveis o que permite sua utilização 

para financiamento de projetos de investimentos. 

A MRS também utilizou débitos junto ao sistema financeiro e cabe destacar no início 

de sua operação o levantamento de US$ 300 milhões em NOTES. Em 2010 sua dívida líquida 

terminou o ano em R$ 1.600 milhões contra um EBTIDA acumulado no ano de R$ 800 

milhões. 

 

Figura 6: Evolução do Endividamento da MRS – 1997 a 2010 
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Fonte: MRS Logística S.A. 
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4.7. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

A MRS no seu processo gestão tem buscado se utilizar de modernas ferramentas que 

lhe permita acompanhar a evolução dos seus negócios. Podemos citar o Balanced Score Card, 

gestão da qualidade, implantação de Universidade Corporativa, gestão baseada em valor, 

entre outros.  

Para isto mantém área estruturada de Planejamento Estratégico que tem como meta 

principal acompanhar a evolução dos negócios da empresa, de seus players e do mercado 

como um todo. A cada dois anos é elaborado um plano de negócios que sinaliza as 

perspectivas da empresa para os próximos cinco anos. 

Anualmente é feito uma revisão deste plano para adequar às mudanças que se 

apresentam e assim definir os parâmetros que nortearão os orçamentos para o exercício. 

Assim, para 2011, o orçamento indica uma previsão de crescimento para a produção 

de 15% ancorada, sobretudo, no aumento do transporte de commodities, especialmente 

minério de ferro para exportação. Também o segmento de agrícolas apresenta expectativa de 

crescimento.  

O plano de investimentos para o ano é de cerca RS$ 1,5 bilhões conseqüência de 

preparação da companhia para a nova fase de crescimento. Os recursos necessários para o 

financiamento destes investimentos virão de sua geração operacional de caixa, retenção de 

parte dos dividendos e levantamentos de recursos adicionais junto ao mercado financeiro.  

No plano de negócios atual a empresa trabalha com dois cenários. O cenário base que 

sinaliza um crescimento de 2011-2015 de 108% podendo chegar a 300 MMTU, com a maior 

taxa de crescimento focada no minério de ferro para exportação. Para este cenário a MRS 

precisará investir na aquisição de ativos (locomotivas e vagões) remodelação da via 

permanente e automação para atender rapidamente a demanda dos clientes por informação. 

Neste cenário o montante previsto de investimentos para o período é de aproximadamente R$ 

10 bilhões. 

Já o cenário agressivo, sinaliza um potencial crescimento onde a produção poderá 

chegar a aproximadamente 400 MMTU em 2015, o que representaria um crescimento de 

178% em relação a 2010. Neste contexto a necessidade de recursos adicionais para suportar o 

programa de investimentos seria de R$ 12 bilhões que, pela política atual da MRS, deverá ser 

levantado no mercado financeiro. Neste cenário agressivo o grande crescimento continua 

sendo do setor siderúrgico, porém com ênfase de crescimento no mercado siderúrgico interno 
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com a implantação de nova planta da CSN, expansão da COSIPA e da USIMINAS e nova 

planta da CSA. 

Pela característica da indústria onde prevalece o uso intensivo de capital e projetos de 

maturidade de médio e longo prazo, a empresa precisa estar atenta a impactos provocados por 

alterações nas expectativas da economia nacional e mundial que fortemente afetam o setor 

siderúrgico e consequentemente a MRS. Portanto suas decisões de investimentos devem estar 

pautadas na busca por projetos que assegurem, no médio e longo prazo, uma empresa com 

saúde financeira e operacional. Assim cada projeto novo que surge deve ser estudado com 

profundidade por causa das necessidades adicionais de recursos que estes demandarão e pelo 

uso restrito de alguns ativos ou mesmo ausência de demanda no curto prazo caso haja alguma 

interrupção ou atraso nos projetos. 

 

 

4.8. CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL NA MRS 

 

O custo de capital é um importante parâmetro para se julgar a eficiência operacional 

da empresa. Indica quanto os investidores (credores e acionistas) exigem de remuneração para 

correrem o risco de ceder os seus capitais para que a empresa financie os seus ativos. Essa 

remuneração exigida é o prêmio pelo risco percebido elos investidores, supostamente 

diversificados. 

Sob o ponto de vista do lucro econômico, espera-se que os ganhos operacionais sejam 

superiores à remuneração exigida pelos donos dos capitais cedidos. Somente nessa hipótese a 

empresa estará criando riqueza. 

Com o intuito de apresentar a boa prática baseada na teoria de finanças na definição do 

custo de capital, iremos apresentar o modelo sob o qual se define o custo de capital da MRS, 

sem contudo, detalhar cálculos e valores. 

O custo de capital da MRS foi estimado pela média ponderada das estimativas de 

remuneração exigidas pelos credores e acionistas da empresa, conforme expressão abaixo: 

WACC = Wd x Kd + We x Ke 

onde: 

WACC = custo médio ponderado de capital expresso em termos percentuais 

Wd = participação relativa do capital de terceiros (dívida onerosa) na estrutura 

de capital da empresa 
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We = participação relativa do capital próprio na estrutura de capital 

Kd = custo de capital de terceiros (retorno requerido pelo credor) 

Ke = custo de capital próprio (retorno requerido pelo acionista) 

 

 

4.8.1. Estimativa do Custo de Capital de Terceiros 

 

O custo de capital de terceiros (Kd) é estimado como segue: 

Kd = Kd´ - Kd´ x T 

onde: 

Kd = custo de capital de terceiros líquido do ganho fiscal 

Kd´ = custo de capital de terceiros antes do ganho fiscal 

T = alíquota teórica de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 

T = 34% (alíquota real) 

A remuneração requerida pelo capital de terceiros (Kd´) pode ser dada pela seguinte 

expressão: 

Kd´ = Krf + Prêmio de risco da dívida 

onde: 

Kd´ = custo de capital de terceiros ( retorno requerido pelo credor) 

Krf = taxa de retorno de uma aplicação de longo prazo sem risco 

Prêmio de risco da dívida = prêmio exigido pelo investidor para trocar uma 

aplicação sem risco por um título de dívida emitido pela MRS. 

Para estimar o custo de capital de terceiros na MRS, adotou-se trabalho de 

DAMODARAN, associando o índice de cobertura de juros da MRS com uma tabela de 

classificação de risco, e esta com o prêmio de risco para título de dívida da empresa. 

O índice de cobertura de juros é dado pelo coeficiente (Lucro Operacional / Despesa 

Financeira). A despesa financeira é composta por juros e variação monetária e cambial sobre 

dívida.  

A taxa livre de risco (Krf) foi baseada no retorno esperado (yield to maturity) de um 

título de longo prazo. 

O capital de terceiros produz ganho fiscal decorrente da dedutibilidade das despesas 

financeiras para fins de pagamento do imposto de renda e contribuição social sobre 

o lucro (34%). 
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4.8.2. Estimativa do Custo de Capital Próprio 

 

A remuneração requerida pelo capital próprio (Ke) pode ser dada pela seguinte 

expressão: 

Ke = Krf + prêmio de risco da ação 

A estimativa do prêmio de risco da ação exigido pelo acionista para trocar uma 

aplicação sem risco por uma aplicação em ação emitida pela MRS Logística baseou-se no 

modelo de risco: retorno (CAPM: capital asset pricing model), conforme expressão abaixo: 

Prêmio de risco da ação = (prêmio de risco de mercado) β  

Onde: 

Prêmio de risco de mercado = prêmio de risco para uma ação que representa a média 

do mercado. 

β = coeficiente de risco sistemático da ação. 

O prêmio de risco de mercado foi estimado em 6%, valor médio da diferença 

aritmética entre o retorno médio de mercado das ações e a taxa de um título do governo de 

longo prazo no mercado americano, no período entre 1925 e a atualidade. 

O coeficiente de risco sistemático (β) que mede o risco enfrentado por um investidor 

supostamente bem diversificado foi, no caso da MRS, obtido a partir da estimativa do beta 

para a indústria ferroviária americana, cujo valor livre de alavancagem é de 0,61 

(DAMODARAN). 

Pesquisou-se também o beta da Kansas City Southern (KCS), empresa similar à MRS. 

Seu beta desalavancado é de 0,64(DAMODARAN). Contudo, prevaleceu a referência da 

indústria por se tratar de um valor de qualidade estatisticamente superior. 

Uma vez escolhido como referência o beta médio da indústria, procedeu-se ao seu 

ajuste de alavancagem para incorporar o risco financeiro da MRS Logística, chegando a um 

Beta = 1,43 

Bmrs = Busa [ 1 + (D / PL) . (1 – T) ] 

Bmrs = 1,43 

Após estimativa de todos os demais parâmetros, como Risk Free e inflação, como 

também, ponderar os pesos de capital de terceiros e capital próprio, procede-se o cálculo do 

WACC. 

Assim, custo médio ponderado de capital da empresa foi estimado utilizando-se da 

fórmula abaixo: 

WACC = Wd x Kd + We x Ke 
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O custo médio ponderado de capital da empresa é revisto anualmente por ocasião do 

início do ciclo de planejamento da empresa.  

Porém, na prática o WACC utilizado para fins de avaliação de projetos, como também, 

na mensuração do desempenho econômico só sofre alteração se a nova estimativa diferir 

muito da anterior.  

 

 

4.9. CVA NA MRS 

 

A MRS Logística iniciou o processo de implantação da GBV em 2004, pela seleção do 

modelo ou metodologia que melhor se adaptava à sua realidade.  

Dentre os dois modelos disponíveis no mercado, EVA e CVA, optou-se pelo segundo. 

Apesar do pioneirismo e popularidade do EVA, a alta direção considerou que o 

mesmo apresenta o inconveniente de indicar melhorias espontâneas do seu resultado 

econômico pelo mero transcorrer do tempo. Dito de outra forma, sem que a empresa 

implemente ações criadoras de valor, o EVA aumenta espontaneamente.  

Diante disto, e considerando-se o fato de que a VALE S.A. e a Usiminas, ambas 

acionistas da MRS, utilizam o CVA, a MRS optou por este modelo. 

Assim, o modelo de Gestão Baseada em Valor na MRS fundamenta-se em dois 

instrumentos com os seus respectivos componentes: 

- Cash Value Added (CVA); 

- Fluxo de Caixa de Longo Prazo 

Não vamos detalhar a implementação do mesmo na empresa por não tratar do foco 

deste trabalho. 
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4.10. ESCRITÓRIO DE PROJETOS 

 

O Escritório de Projetos da MRS fundamenta sua atuação no PMBOK.  

 

Tem como princípios básicos: 

 

� Uso de metodologia; 

� Garantir retorno ao acionista e valor do negócio; 

� Garantir vinculação aos objetivos estratégicos; 

� Satisfazer ao cliente “patrocinador” e demais envolvidos; 

� Garantir a real utilidade dos benefícios; 

� Garantir a gestão de mudanças; 

� Garantir a competência em gestão de projetos. 

 

Funções do escritório de projetos: 

 

� Assessoria na administração de projetos; 

� Assessoria aos líderes de projeto; 

� Padronização; 

� Treinamento; 

� Gestão da qualidade dos projetos; 

� Assessoria no relacionamento entre projetos; 

� Estabelecimento das melhores práticas; 

� Comunicação sobre andamento dos projetos; 

� Auditoria da gestão da configuração; 

� Identificação de necessidade de gestão de mudanças; 

� Acompanhamento de resultados pós projeto. 

 

No que tange a pesquisa realizada, ou seja, análise de viabilidade econômico-

financeira, está definido a obrigatoriedade para os projetos classificados como de melhoria e 

expansão, no caso, não coincidentemente os de maior valor previsto de investimento e 

retorno. 

 O estudo de viabilidade econômico-financeiro dos projetos baseiam-se na 

metodologia do fluxo de caixa descontado, utilizando-se do cálculo do VPL e MTIR (TIR 
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modificada) que servirão na tomada de decisão como também, para o estabelecimento de 

meta dos projetos. 

Para análise dos resultados econômico-financeiros serão calculados o fluxo de caixa 

do ativo, seu VPL, MTIR, índice de lucratividade e o desvio em relação ao que havia sido 

planejado. 

 

 

4.11. ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Esta seção irá demonstrar a equivalência entre as métricas de gestão de valor e o VPL 

na tomada de decisão de investimentos, utilizando dois projetos coletados no banco de 

projetos da empresa dos anos de 2008, 2009 e 2010. 

Segundo Young (2003) o valor da empresa depende das percepções que o mercado de 

capitais tem da capacidade da empresa gerar fluxos de caixa futuros para seus provedores de 

capital descontados por uma taxa que reflita o risco, sendo que a maioria das empresas já 

incorporou essa lógica em seus modelos de avaliação de investimentos de capital. 

Com o objetivo de se verificar a relação entre as métricas VPL, EVA e CVA, 

formulou-se esta investigação por meio da comparação numérica de dados reais. Serão 

abordados dois projetos distintos, cada qual com uma duração e taxa de desconto. 

Com intuito de preservar a informação acerca da WACC da MRS, como também, 

demonstrar que temos comportamento idêntico mesmo quando alteramos taxas e prazos, 

trabalhou-se com taxas aproximadas à WACC da empresa e com dois projetos com 

características de desembolso e duração diferentes.  

Primeiramente será calculado o VPL simples para cada projeto analisado e na 

sequência o valor presente dos fluxos futuros EVA e CVA, do mesmo projeto. Para gerar a 

conclusão acerca da investigação será calculado o valor presente dos fluxos EVA e CVA, 

comparando-os com o VPL calculado no início da investigação. 

Para Copeland (2002) existem muitos métodos de aplicação da abordagem pelo fluxo 

de caixa descontado, sendo o empresarial o mais difundido. Já o modelo de lucro econômico 

ganha popularidade, tendo sua vantagem em relação ao primeiro, por apresentar ou não à 

empresa rendimento igual ao seu custo de capital a cada período. 

 Para cálculo dos fluxos dos projetos, foram considerados conceitos e fórmulas 

apresentadas no capítulo III deste trabalho. 
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Projeto 01 

Duração: 05 períodos 

Investimento Inicial: 5,24 milhões 

Taxa de Desconto: 15,00% 

 

Tabela 3: Cálculo do VPL do Projeto 01 
MÉTODO VPL (Milhões de R$)

N0 N1 N2 N3 N4 N5
Investimento 5,24 -            -            -            -            -            

Entradas / Receitas / Redução de Custos 6,12 6,21 6,32 6,42 10,26
(-) Saídas / Custos incrementais (0,08) (0,26) (0,26) (0,26) (0,26)
(-) Depreciação (1,05) (1,05) (1,05) (1,05) (1,05)
(=) Lucro Operacional 4,99 4,90 5,01 5,11 8,96
(-) IR/CSLL (1,70) (1,67) (1,70) (1,74) (3,05)
(=) NOPLAT 3,30 3,23 3,31 3,37 5,91

(+) Depreciação 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
(-) Investimentos (5,24) -            -            -            -            -            

(=) Fluxo de Caixa Operacional (5,24) 4,34 4,28 4,35 4,42 6,96

Taxa de desconto 15,00%
VPL 10,62  

Fonte: MRS Logística S.A. 
Tabela 4: Cálculo do EVA e CVA do Projeto 01 

 
Fonte: MRS Logística S.A. 
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 Como pode se observar, o valor presente dos fluxos EVA e CVA é igual, ou seja, 

levariam a mesma decisão. Ao analisar as séries graficamente evidenciamos um descasamento 

temporal entre elas, mas o cálculo do valor presente deixa claro que os dois métodos levam a 

mesma decisão do VPL. 

Young (2003), as avaliações com os modelos econômicos devem ser idênticas às que 

utilizam o fluxo de caixa descontado, levando a resultados equivalentes aos das abordagens 

mais populares do fluxo de caixa descontado. 

 Para Damodaran (2007) o método do VPL é um dos fundamentos da análise de 

investimento no conceito tradicional de finanças corporativas. O valor presente líquido é um 

indicador de valor excedente criado pelo projeto de investimento. Os métodos de valor 

agregado são uma extensão da regra de valor presente. 

 

 

Figura 7: Comparação temporal EVA x CVA – Projeto 01 
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Fonte MRS Logística S.A 
 
 

Projeto 02 

Duração: 10 períodos 

Investimento Inicial: 8,27 milhões no 1º período e 6,37 milhões no 2º.  

Taxa de Desconto: 12,00% 
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Tabela 5: Cálculo do VPL do Projeto 02 
MÉTODO VPL (Milhões de R$)

N0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10
Investimento 8,87 6,37 -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Entradas / Receitas / Redução de Custos 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36
(-) Saídas / Custos incrementais -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
(-) Depreciação (0,89) (1,59) (1,59) (1,59) (1,59) (1,59) (1,59) (1,59) (1,59) (1,59)
(=) Lucro Operacional 3,47 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77
(-) IR/CSLL (1,18) (0,94) (0,94) (0,94) (0,94) (0,94) (0,94) (0,94) (0,94) (0,94)
(=) NOPLAT 2,29 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

(+) Depreciação 0,89 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59
(-) Investimentos (8,87) (6,37) -       -       -       -       -       -       -       -       -       

(=) Fluxo de Caixa Operacional (8,87) (3,19) 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42

Taxa de desconto 12,00%
VPL 4,56  

Fonte: MRS Logística S.A. 
 

 
 
 
Tabela 6: Cálculo do EVA e CVA do Projeto 02 

 
Fonte: MRS Logística S.A. 
 

O Projeto 02 leva a exatamente a mesma conclusão. O valor presente dos fluxos EVA 

e CVA são idênticos.  
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Figura 8: Comparação temporal EVA x CVA – Projeto 02 
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Fonte MRS Logística S.A. 
 

Avaliando as comparações realizadas, além de identificar a equivalência das métricas, 

observamos que embora o desempenho operacional dos projetos representados pelo NOPLAT 

e FCO, sejam aproximadamente constantes ao longo do horizonte de investimentos, o mesmo 

no ocorre com o EVA, chegando a apresentar resultado negativo. No caso do CVA, notamos 

uma estabilidade compatível com o desempenho operacional. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A utilização do EVA e CVA como sistema de gestão e base de remuneração dos 

executivos supostamente vem facilitando o entendimento de que o objetivo da empresa é a 

maximização do valor para o acionista, por meio da adequada remuneração dos capitais 

empregados na atividade econômica. 

Entretanto, os modelos de mensuração do desempenho, em sua grande maioria, 

baseiam-se em dados históricos, ou seja, fundamentam-se no que já foi alcançado, e não no 

que se espera que aconteça no futuro.  

A estratégia metodológica empregada para desenvolvimento desta pesquisa, baseada 

na utilização de teorias de finanças modernas e gestão baseada em valor, demonstrou-se útil 

para análise dos fenômenos observados. 

A investigação quantitativa dos dados coletados nesta pesquisa evidencia a 

convergência entre as métricas e permite vincular o valor da empresa e/ou de projetos de 

investimento ao seu valor econômico. 

Face aos elementos abordados neste estudo de caso, é possível avaliar que as métricas 

de gestão baseada em valor podem melhor contribuir na gestão e decisão de investimento e 

valor, fazendo a conexão entre a mensuração de desempenho, avaliação de desempenho, 

remuneração e orçamento de capital. 

O resultado das comparações realizadas demonstra que o valor presente dos 

fluxos futuros CVA's, dos fluxos futuros EVA's e o VPL dos fluxos de caixa nos dão a mesma 

informação e sugerem a mesma decisão e chegam ao mesmo valor do projeto. Porém, os 

resultados apurados EVA e CVA em cada período são diferentes. Ou seja, apesar de terem o 

mesmo valor presente, ao comparar a evolução dos resultados, mesmos após a estabilização 

de seus valores, as medidas não são coincidentes. 

Ao utilizar as métricas de gestão de valor no início do processo de alocação de capital, 

torna-se mais claro a orientação para um comportamento de criação de valor, como também, 

promove o mesmo nas fases de implementação e acompanhamento. 

Com isto temos algumas vantagens de se utilizar estes métodos (CVA e/ou EVA) no 

processo de tomada de decisões de investimento e também, na gestão de valor das empresas: 

a) Melhor entendimento e conhecimento da importância de criação de valor nas 

empresas. Ao incutir no processo de tomada de decisão de investimento estas métricas, 

necessariamente se faz necessário o melhor entendimento da gestão de valor e sua 
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importância. Pois não é só inserir uma "taxa" para descontar os fluxos e sim, calcular a cada 

período o resultado econômico dos projetos. 

 b) Facilidade na gestão e acompanhamento dos projetos, pois se identifica CVA's ou 

EVA's projetados para vários períodos e por projeto. Assim, ao acompanhar a performance 

dos projetos comparando com os CVA’s ou EVA’s projetados, pode-se identificar os desvios 

e suas causas com maior facilidade e precisão. 

 c) Para as empresas que utilizam de uma destas métricas para mensuração de 

desempenho empresarial, ao calcular os CVA’s ou EVA's dos projetos de investimento, terão 

uma sugestão de incremento ou diminuição do valor adicionado para os anos seguintes e 

assim, auxiliar na definição de metas futuras de desempenho. 

 d) Por fim, em empresas que não tenham desenvolvido de forma sistêmica a análise 

de viabilidade de projetos, pode-se utilizar destas métricas para validar os cálculos de VPL, 

principalmente em projetos críticos e/ou de grande valor. A utilização de outra métrica auxilia 

na validação da viabilidade econômico-financeira comparando os resultados alcançados, 

criando processos de cálculos redundantes para projetos de alta criticidade.  

Como o objetivo principal da pesquisa se relaciona à comparação das métricas para 

fins de tomada de decisão de valor, não foram consideradas as diferenças temporais entre as 

métricas. Futuros estudos poderiam investigar as diferenças apontadas, como também, a 

relação dos resultados medidos pelas métricas de valor e o valor das empresas negociadas no 

mercado de capitais. 

Quando projetados em séries temporais, ambos os modelos, EVA e CVA, produzem 

valores presentes equivalentes, Entretanto, quando analisados período a período, os seus 

valores diferem. Considerando que tais modelos são utilizados nas empresas como meta de 

desempenho, orientando assim a gestão e tomada de decisões, essa diferença precisa ser 

melhor compreendida, com vistas a identificar qual das métricas é mais adequada. 

Ou seja, explorar a relação da geração de valor e o valor das ações das empresas 

negociadas em bolsa, tendo em vista que o objetivo dos administradores seja maximizar o 

valor para o acionista. 
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PROTOCOLO DO ESTUDO 
  

 

Nos termos de Yin (1994), o protocolo de estudo descreve os passos realizados para 

obtenção das evidências apontadas. Esta seção apresenta as diversas etapas envolvidas na 

elaboração da presente pesquisa: 

a) Desenvolvimento do referencial teórico: o principal fundamento teórico desta 

etapa foi o estudo da gestão baseada em valor e seu relacionamento com o processo de 

alocação de capital a partir de Young (2003), Copeland (2002), Damodaran (2007) e Stewart 

(1990), que apresentou elementos empíricos para utilização de métricas financeiras e não 

contábeis para a definição de valor e gestão do mesmo nas empresas. 

b) Formular as questões da pesquisa: a partir do referencial teórico construído, foi 

possível formular o problema da pesquisa, a fim de investigar a aplicabilidade de métricas de 

gestão de valor no processo de alocação de capital.  Posteriormente, buscou-se identificar a 

existência de possíveis benefícios da utilização das métricas CVA e EVA na análise 

econômica dos projetos de investimento. 

c) Desenvolver a metodologia de pesquisa: ao longo da construção metodológica, 

optou-se pela abordagem quantitativa, tendo em vista a possibilidade de comparar as métricas 

por meio de cálculos e dados reais. 

d) Seleção dos casos: a empresa é a maior operadora ferroviária de carga do país e 

com um ambicioso projeto de crescimento e foi escolhida por questões de acessibilidade, 

como também, por dispor de um volume de projetos de investimento e por já ser reconhecida 

no meio empresarial por sua capacidade desenvolvida em gestão de projetos. Nesta etapa foi 

elaborado um cronograma, em conjunto com a empresa, para execução de entrevistas, apesar 

de não fazer parte deste relatório, e coleta de dados. 

e) Modelar dados e ferramentas: nesta etapa, selecionou-se dezoito projetos de 

investimento dos anos de 2008, 2009 e 2010 e posteriormente, após consolidações e 

comparações, optou-se por detalhar somente dois para fins da análise da referida pesquisa. 

Para detalhamento e comparação dos projetos, utilizou-se do software Excel.  

f) Conduzir o estudo de caso: nesta etapa foram entrevistados profissionais do 

escritório de projetos da empresa, gestores e líderes de projetos, profissionais da área de 

finanças e executados consultas ao banco de dados, para levantamento quantitativo da 

pesquisa. 
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g) Analisar as evidências dos casos comparados: a partir da constatação de que as 

métricas de gestão de valor, CVA e EVA,  apontavam para a mesma decisão da métrica 

tradicional, VPL, buscou-se compreender melhor as relações entre as mesmas. 

h) Rever a teoria: o arcabouço teórico foi estendido para subsidiar as evidências 

encontradas e compreender o fenômeno em análise. 

i) Desenvolver implicações práticas: neste momento foram elaboradas 

recomendações gerenciais vis-à-vis as evidências empíricas encontradas e elementos 

conceituais desenvolvidos no referencial teórico. 

j) Elaborar as conclusões finais: nesta fase foram sintetizadas as principais 

descobertas realizadas. Adicionalmente, foram elaboradas recomendações acadêmicas, a fim 

de inspirar futuros estudos relacionados ao tema investigado. 

Por fim, ao longo de todas as etapas descritas, foi de fundamental importância a 

execução de reuniões acerca do projeto de pesquisa e da dissertação, com o Professor Doutor 

Orientador Acadêmico.  
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 TÍTULO:  

ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO E MONITORAMENTO DE PROJETOS E  
INVESTIMENTOS 

DOCUMENTOS DA PESQUISA 
 
 

1. OBJETIVO 

Este procedimento visa definir diretrizes para a elaboração, preparação, análise, apresentação 
e aprovação de Projetos e Investimentos no âmbito da Empresa, bem como estabelecer os 
critérios e as formas de acompanhamento e controle dos projetos e investimentos, com o 
intuito de acompanhar a aplicação dos recursos destinados a execução do projeto, medir e 
verificar a real utilidade do projeto após a conclusão do mesmo, considerando o tempo de 
vida do produto gerado. 

2. aplicação 

Todos os processos e Unidades de Gestão (UNG´s) da MRS. 

3. documentos de referÊNCIA 

MMGP 
Manual do SGP 
Manual do SIG-Projetos 
Política de Gestão de Projetos e Investimentos MRS 
Regulamento e Funções do Escritório de Projetos 
Cronograma do Ciclo de Planejamento Estratégico 
Plano de Negócios 
PG-PDE-0005-Gestão de Portfólio 

4. definições e siglas 

4.1. Classificação de Projetos de Investimentos Quanto à natureza: 
Expansão: são destinados ao aumento de capacidade de produção ou ampliação dos 

níveis de serviço, além das metas exigidas pelo edital e contratos de concessão e 
arrendamento. São classificados também como Expansão os investimentos para a busca de 
novos segmentos de mercado. 

Melhoria:  são Investimentos necessários à melhoria de um processo/ativo existente, 
diminuição de riscos, segurança, qualidade do meio ambiente, evolução tecnológica, 
produtividade e redução de custos, benefícios estes independentes das exigências do edital de 
contrato de concessão. 

Corrente: são investimentos necessários à manutenção da capacidade produtiva. Estes 
não se justificam pela taxa de retorno do investimento, e sim pelo comprometimento da 

ITEM DA ISO 9001:           ITEM DA SA 8000: 

ITEM DA ISO 14001:   ITEM DA GESTÃO POR EXCELÊNCIA/PNQ: 

ITEM DA OHSAS 18001:  

 

CÓDIGO DE TREINAMENTO:  
1792 

 

 Diretoria : Planejamento e Finanças       Processo: Direcionamento Estratégico  Serviço: 52 e 53 
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capacidade produtiva atual gerado pela não execução deste investimento. Verificar relação 
custo/benefício. 

 
4.2. Classificação de projetos quanto a montantes: 

 
4.3. SGP: Sistema de Gerenciamento de Projetos. 
 
4.4. SIG: Sistema de Informações Gerenciais – Módulo Projetos. 

 
4.5. MMGP: Metodologia MRS de Gerenciamento de Projetos. 

 
4.6. MMGM: Metodologia MRS de Gestão de Mudanças. 

 
4.7. Plenário: Diretoria, Gerentes Corporativos, Gerência Corporativa de Direcionamento 

Estratégico e convidados pelos mesmos. 
 

4.8. Escritório Estratégico de Projetos: Parte integrante da Gerência Corporativa de 
Direcionamento Estratégico e tem sua rotinas previstas na Gerência Corporativa de 
Direcionamento Estratégico da MRS, com regulamento e funções definidas. 

 
4.9. Líder do Programa: é o responsável pelo Gerenciamento do Programa. Entretanto, 

cada projeto integrante do programa é gerenciado por um Líder do Projeto distinto. 
 

4.10. Líder do Projeto: É o responsável direto pelo Gerenciamento do Projeto e/ou 
Investimento. 

 
4.11. Sponsor (Patrocinador): Indivíduo ou entidade que disponibiliza os recursos 

financeiros para execução do projeto/programa. Patrocinador do projeto/programa. 
 

4.12. RPA: Reunião Prévia de Acionistas. 

5. RESPONSABILIDADE 

5.1. Conselho de Administração: É de responsabilidade do Conselho de Administração 
aprovar os orçamentos de investimentos, conforme montantes e responsabilidades 
descritos abaixo: 

 
5.2. Diretoria de Planejamento e Finanças/Gestor do Portfólio: É de responsabilidade da 

Diretoria de Planejamento e Finanças, no âmbito da Diretoria, conduzir a aprovação 
dos projetos que farão parte do Orçamento de Investimento utilizando os critérios de 
seleção e priorização vigentes. Da mesma forma, a Diretoria de Planejamento e 
Finanças possui a responsabilidade de validar as mudanças de escopo de projetos 
associados à diretoria respectiva quando a mesma impactar o objetivo do projeto. 

 
5.3. Montantes e responsabilidades: 

 
5.3.1.  Projetos e/ou investimentos previstos no orçamento – para execução: 

5.3.1.1. Investimento até R$ 500.000 (quinhentos mil reais): Diretor da área que 
o investimento está associado. 

5.3.1.2. Investimento a partir de R$ 500.000 (quinhentos mil reais): Diretoria 
colegiada, isto é, o grupo formado por todos os diretores. 
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5.3.1.3. Em relação a aprovação em RPA: 
5.3.1.3.1. Projetos abaixo de R$ 1 milhão (um milhão de reais): não 

requerem aprovação em RPA. 
5.3.1.3.2. Projetos entre R$ 1 (um milhão de reais) e 5 milhões (cinco 

milhões de reais): não requerem aprovação em RPA desde que não 
excedam a 15% (quinze por cento) do valor orçado do projeto. 

5.3.1.3.3. Projetos entre R$ 5 (cinco milhões de reais) e 20 milhões (vinte 
milhões de reais): não requerem aprovação em RPA desde que não 
excedam a 5% (cinco por cento) do valor orçado do projeto. 

5.3.1.3.4. Projetos acima de R$ 20 (vinte milhões de reais): requerem 
aprovação em RPA, mesmo previsto no orçamento. 

 
 

5.3.2.  Projetos e/ou investimentos com mudança de escopo ou extra-orçamentários – 
para execução: 

5.3.2.1. Investimento até R$ 200.000 (duzentos mil reais): Diretor da área que o 
investimento está associado. 

5.3.2.2.  Investimento a partir de R$ 200.000 (duzentos mil reais): Diretoria 
colegiada, isto é, o grupo formado por todos os diretores. 

5.3.2.3. Em relação a aprovação em RPA: 
5.3.2.3.1. Projetos acima de R$ 1 milhão (um milhão de reais): requerem 

aprovação em RPA. 
 

5.4. Gerentes Corporativos: É de responsabilidade dos Gerentes Corporativos apresentar 
investimentos à Diretoria para decidir quais farão parte do Plano de Investimentos. Os 
Gerentes Corporativos deverão receber comunicação sobre as solicitações de 
aprovação de investimentos orçados até R$ 500.000 (quinhentos mil reais). 

 
5.5. Sponsor (Patrocinador): É de responsabilidade do Sponsor (Patrocinador) validar, 

acompanhar e orientar elaboração e execução dos projetos. Garantir os recursos 
financeiros para execução do projeto/programa. Patrocinador do projeto/programa. 
Da mesma forma, o Sponsor possui a responsabilidade de validar as mudanças de 
escopo de projetos associados à área respectiva quando a mesma não impactar o 
objetivo do projeto. 

 
5.6. Escritório Estratégico de Projetos: É de responsabilidade do Escritório Estratégico de 

Projetos analisar todos os projetos e investimentos, verificando estudos de viabilidade 
econômica e financeira e de prioridade, de acordo com o Plano Estratégico, Plano de 
Negócios e objetivos estratégicos da Empresa, consolidar as propostas elaboradas, 
emitindo pareceres necessários e evidenciar os seus retornos segundo os índices 
projetados. Estruturar e suportar a decisão na seleção, priorização e balanceamento do 
portfólio de projetos e investimentos da companhia. Monitorar e controlar o 
andamento da execução de todos os projetos e investimentos da empresa, além das 
demais atribuições descritas no Regulamento e Funções do Escritório Estratégico de 
Projetos. É também de responsabilidade do Escritório Estratégico de Projetos efetuar 
os pontos de controle, conforme Cronograma Anual de Pontos de Controle. 
Acompanhar e analisar a aderência às premissas de retorno econômico-financeiro 
após a conclusão e entrega dos produtos de cada projeto.  
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5.7. Líder do Programa: É de responsabilidade do Líder do Programa coordenar o 
conjunto de projetos e investimentos sob a sua responsabilidade, verificando a 
aplicação da MMGP bem como a aplicação dos recursos físico/financeiros dentro do 
prazo previsto para a execução dos mesmos. 

 
5.8. Líder do Projeto: É de responsabilidade do Líder do Projeto aplicar a MMGP durante 

todo o ciclo de vida dos seus projetos, visando um melhor resultado final dos 
produtos/serviços gerados e consequentemente uma melhor empregabilidade dos 
recursos financeiros/materiais dispendidos para a realização do projeto. Manter a 
empresa sempre informada do andamento do projeto através das ferramentas 
disponibilizadas. 

 
5.9. Relator do projeto: É de responsabilidade do Relator do Projeto por documentar o 

projeto, manter as versões atualizadas, encaminhar aos envolvidos e registrar lições 
aprendidas no gerenciamento do projeto. 

 
5.10. Equipe de Gestão de Mudança: É de responsabilidade da Equipe de Gestão de 

Mudança gerir projetos de mudanças decorrentes da identificação feita pela equipe do 
projeto que está gerando a mudança. Os projetos de Gestão de Mudança devem 
utilizar a MMGP e ferramentas previstas na MMGM. 

 
5.11. Treinamento: É de responsabilidade do Treinamento suprir  com soluções de 

capacitação a equipe de projeto, quando identificada necessidade da mesma. 
 

5.12. Suprimentos: É de responsabilidade do Suprimentos consolidar o plano de 
suprimentos de compras (materiais e serviços) para projetos, contratar lead-time de 
suprimentos com líderes de projetos segundo a MMGP. Disponibilizar informações 
sobre estoques de investimentos ao Escritório Estratégico de Projetos. 

 
5.13. Gestor de Investimento (Corrente): É de responsabilidade do Gestor de 

Investimento(corrente) garantir o melhor resultado final dos produtos/serviços 
gerados e consequentemente uma melhor empregabilidade dos recursos 
financeiros/materiais dispendidos para a realização do investimento. Manter a 
empresa sempre informada do andamento do investimento através das ferramentas 
disponibilizadas. 

 
5.14. Gestor Proponente: É de responsabilidade do Gestor Proponente elaborar os 

estudos necessários para a aprovação e a avaliação da existência ou não de retorno 
econômico/financeiro para os projetos e a análise custo/ benefício para os 
investimentos.  

6. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ferramentas 

6.1. SGP 
6.2. SIG 
6.3. MS Project 
6.4. WBS Chart Pro 
6.5. Web Desk 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

7.1. Iniciação (Iniciação/Análise/Aprovação) – Fase de Concepção 
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As propostas de novos projetos e investimentos deverão ser preliminarmente apresentadas 
pelas áreas proponentes ao Escritório Estratégico de Projetos, conforme cronograma a ser 
definido por este, visando a validação das informações da Fase de Concepção, que inclui a 
análise Econômica/Financeira dos Projetos e a aderência ao Plano de Negócios e 
Objetivos Estratégicos da MRS, para posterior aprovação dos projetos. 
 
Estas propostas deverão ser apresentadas através do SGP (CONFORME DESCRITO NO 
MANUAL DO SGP). Todos os projetos e investimentos deverão ter o Parecer do 
Escritório Estratégico de Projetos, que também será registrado no SGP (CONFORME 
DESCRITO NO MANUAL DO SGP).  
 
Os Projetos de Custeio, serão encaminhados para aprovação do Sponsor (Patrocinador), 
após Parecer do Escritório Estratégico de Projetos. 
 
Durante a elaboração do Orçamento de Investimento, as propostas de investimento que já 
tiveram o Parecer do Escritório Estratégico de Projetos serão consolidadas e, em seguida, 
apresentadas a Diretoria colegiada, pelo Gerente Corporativo da área proponente, de 
forma a selecionar os projetos que farão parte deste. 
 
Uma vez elaborado, o Escritório Estratégico de Projetos, encaminhará o Plano de 
Investimento à aprovação do Conselho de Administração.  
 
Os investimentos apresentados após a aprovação do Orçamento de Investimento pelo 
Conselho de Administração, deverão seguir todos os passos anteriormente descritos. Estes 
investimentos serão considerados como "Extra-Orçamentário", aprovados pelo Conselho 
de Administração ou poderão utilizar da verba de Contingência, pré-aprovada pelo 
Conselho de Administração, para custear “Projetos Extra-Orçamento”. A aprovação segue 
conforme regra do item 5.3, ou seja, pedido da contingência até R$50 mil a aprovação é 
do gerente Corporativo de Direcionamento Estratégico, acima deste valor é do Diretor de 
Planejamento e Finanças.  
 
7.2. Fase de Planejamento 

 
Após a aprovação do Orçamento de Investimento pelo Conselho de Administração ou 
aprovação pelo Sponsor (Patrocinador) para projetos de Custeio, o Líder do Projeto inicia 
a Fase de Planejamento dos projetos e investimentos.  
Uma vez elaborado o Plano do Projeto, segundo a MMGP, o Líder do Projeto deve 
encaminhá-lo ao Escritório Estratégico de Projetos para que seja emitido o parecer desta 
Fase. 
  
7.3. Fase de Execução 
 
Após a análise e aprovação da Fase de Planejamento dos projetos e investimentos pelo 
Escritório Estratégico de Projetos, os Líderes dos Projetos e Gestores de Investimento 
solicitam a aprovação para o início da execução. 
 
Os investimentos precisam ser aprovados de acordo com os Montantes e 
Responsabilidades descritas anteriormente para início da Fase de Execução. 
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Os Projetos de Custeio iniciam sua execução logo após a aprovação da Fase de 
Planejamento pelo Sponsor (Patrocinador). 
 
Uma vez autorizado o início do investimento, o Centro de Custo é aberto automaticamente 
pelo SGP (CONFORME DESCRITO NO MANUAL DO SGP),  iniciando assim, a Fase 
de Execução. E para Projetos de Custeio são autorizados os gastos previamente orçados 
no próprio custeio. 
 
Qualquer projeto e investimento poderá ser cancelado durante sua execução, se uma ou 
mais premissas se alterarem com o tempo, comprometendo a expectativa de ganho do 
projeto, está ação sempre deverá ser feita em comum acordo entre a Área Solicitante, o 
Líder do Projeto, o Sponsor (Patrocinador) e o Escritório Estratégico de Projetos, para a 
eliminação de eventual verba disponível ainda existente.  
A finalização do projeto antes do término do mesmo só será permitida com autorização 
expressa da alçada pertinente (sponsor ou diretor da área do projeto) através do Controle 
Geral de Mudança do projeto.  
 
7.4. Fase de Encerramento 

 
O encerramento de projeto ocorrerá através de comunicação, via SGP (CONFORME 
DESCRITO NO MANUAL DO SGP) e segundo a MMGP, pelo Líder do Projeto ao 
Escritório Estratégico de Projetos. 
O Escritório Estratégico de Projetos, após receber o comunicado de encerramento do 
projeto pelo Líder do mesmo, encaminha um relatório à área de Contabilidade para que se 
inicie a depreciação e ativação dos bens gerados pelo projeto e investimento. 

 
Os projetos relevantes (a serem definidos pela Gerência Corporativa de Direcionamento 
Estratégico), após finalizados, serão apresentados na reunião mensal de acompanhamento 
de resultados pela Gerência Corporativa que efetivamente realizou o projeto, com uma 
rápida apresentação com fotos do investimento (quando for o caso), o previsto e o 
realizado do cronograma físico e financeiro. 

 
 
 

7.5. Cronograma Anual de Pontos de Controle 
 

O Processo de Direcionamento Estratégico, após consolidar todos os projetos e 
investimentos devidamente aprovados para execução, elaborará um cronograma de pontos 
de controle, que será previamente divulgado aos Líderes dos Projetos. 
Os pontos de controle serão realizados pelo Escritório Estratégico de Projetos. 

 
7.6. Execução dos Pontos de Controle 

 
7.6.1. Preparação da documentação: O Escritório Estratégico de Projetos, a cada mês, 

conforme cronograma, prepara a documentação referentes aos 
projetos/investimentos que serão analisados durante o ponto de controle. 

7.6.2. Realização dos Pontos de Controle: o Escritório Estratégico de Projetos dá 
início à realização dos Pontos de Controle previstos no mês, emitindo em 
seguida, um parecer ao Líder do Projeto, com as devidas sugestões para 
correções das divergências detectadas, quando for o caso. Caso seja necessário, o 
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Escritório Estratégico de Projetos poderão realizar visitas nos locais de execução 
dos projetos para verificar o andamento dos mesmos. 

7.6.3. Monitoramento dos Pontos de Controle: Após a emissão do parecer, o 
Escritório Estratégico de Projetos passa a acompanhar as ações corretivas 
sugeridas no SGP, quando existentes, verificando se as devidas providências 
estão sendo realizadas pelo Líder do Projeto e sua equipe. No caso do não 
atendimento das ações corretivas identificadas no ponto de controle, após o prazo 
de 30 dias contados a partir da data de realização do ponto de controle, serão 
abertos Registros de Não Conformidades no Web Desk. 

 
7.7. Acompanhamento e Controle dos Projetos e Investimentos 

 
O acompanhamento e controle dos projetos e investimentos ocorre durante todo o ano, 
visando detectar os possíveis desvios dos projetos e investimentos, para que os líderes dos 
mesmos possam ser alertados e adotem medidas e ações para restabelecer o rumo certo 
para seu projeto ou investimento. 
Também são acompanhadas e controladas as mudanças de escopo que surgirem durante a 
execução dos projetos e investimentos, objetivando sempre a garantia do retorno 
financeiro, conforme previsto na MMGP. Toda mudança de escopo deverá ter a aprovação 
da alçada pertinente (sponsor ou diretor da área do projeto ou diretoria colegiada) para ser 
implementada. 
 
O cronograma do projeto (acompanhamento físico), bem como a atualização do indicador 
curva S (acompanhamento físico-financeiro) deverão ser atualizados mensalmente, e 
anexados no SGP como um documento anexo, visando o acompanhamento do projeto 
pelas áreas e pessoas que possuem interface com o projeto (Escritório Estratégico de 
Projetos, Cliente e Sponsor do Projeto). A não atualização do mesmo, assim como a falta 
de aderência do projeto em relação do planejado na curva S (conforme referências 
definidas para o ano corrente), acarretará em uma abertura de não conformidade para o 
projeto. 
 
Os indicadores específicos do projeto, quando existentes, também devem ser atualizados 
mensalmente. 
 
7.8. Fase de Pós-Projeto 

 
Após o encerramento do projeto a critério do Gerência Corporativa de Direcionamento 
Estratégico, serão realizados Pós-projetos conforme previsto na MMGP. Os trabalhos 
serão desenvolvidos conjuntamente entre o Escritório Estratégico de Projetos e as áreas 
de interface. Após o término dos trabalhos de avaliação, será encaminhada uma versão 
preliminar para o Gerente da área responsável pelo projeto. Serão consideradas todas as 
contribuições recebidas, e em seguida  elaborada a versão final a ser encaminhada para o 
Gerente Corporativo da área do projeto. Um resumo consolidando todas as análises será 
enviado a Diretoria de Planejamento e Finanças. 

8. CONSIDERAÇÕES DE Meio ambiente 

8.1. Não se aplica. 

9. CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL 

9.1. Não se aplica. 



80 
 

 

10. REGISTROS 

10.1. Toda a documentação citada acima, referente aos projetos, investimentos e 
pontos de controle, estará armazenada no SGP (CONFORME DESCRITO NO 
MANUAL DO SGP). 

11. ANEXOS/FORMULÁRIO 

11.1. Não se aplica. 
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GLOSSÁRIO 
 

CMPC: Custo Médio Ponderado de Capital. O custo médio de capital dos projetos e 

atividades existentes de uma empresa. É calculado a partir da ponderação de cada fonte de 

fundos por sua proporção no valor total de mercado da empresa (Ross, 2009) 

CVA: Cash Value Added. Valor absoluto da diferença entre o ganho operacional expresso em 

termos de fluxo de caixa e o ônus de capital formado pelo custo de capital, mais a depreciação 

econômica (Rossetti et al., 2008). 

DCF: Discounted Cash Flow. Ver Fluxo de caixa descontado. 

EVA: Economic Value Added. Diferença entre o resultado operacional após imposto de renda 

e os encargos decorrentes do uso de capital fornecido por terceiros e acionistas (Rossetti et al., 

2008). 

Fluxo de caixa descontado: Fluxos de caixa esperados para um período descontados a valor 

presente a uma taxa de desconto que reflita o grau de risco dos fluxos de caixa da empresa 

(Damodaran, 2007).  

FCO:  Fluxo de caixa operacional. Resultado antes de juros e depreciação menos imposto de 

renda. Mede o fluxo de caixa gerado pelas operações, não incluindo gastos de capital ou 

variações de capital de giro (Ross, 2009).  

GBV: Gestão Baseada em Valor. Parte do pressuposto de que o principal objetivo da empresa 

e seus administradores é a maximização do seu valor em favor dos acionistas (Rossetti et al., 

2008). 

NOPLAT: net operating profit less adjusted taxes - Lucro operacional após imposto de renda 

e contribuição social sobre o lucro (Rossetti et al., 2008). 

NPV:  Net Present Value. Ver VPL 

PAYBACK: Número de períodos para que a empresa recupere o investimento num projeto 

com base nos fluxos de caixa por ele gerados (Ross, 2009). 

PAYBACK descontado: Número de períodos para que a empresa recupere o investimento 

num projeto com base nos fluxos de caixa descontados a uma taxa de juros (Ross, 2009). 

TIR: Taxa Interna de Retorno. Taxa de desconto à qual o valor presente líquido de 

investimento é igual a zero. Taxa interna ou intrínseca ao projeto. Método de avaliação de 

projetos de investimento (Ross, 2009). 

VPL – Valor presente líquido. Valor presente de entradas líquidas futuras de caixa, 

descontadas às taxas de juros de mercado adequada ao risco, menos o valor presente do custo 

de investimento (Ross, 2009). 



82 
 

 

WACC – weighted average cost of capital. Ver CMPC. 

 


