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“The easiest way to think about leading indicators of value is to consider it a 
´management by objectives´ system tied directly to long-term value creation. 
Leading indicators are measurable and easily communicated current 
accomplishments that have significant positive impact on the long-term value 
of the business. Examples might include measures of customer satisfaction, 
quality improvement, on-time new product launches, timely opening of new 
stores or manufacturing facilities, customer retention rates, and productivity 
improvements. The successful accomplishment of such initiatives is often the 
foundation for long-term value creation”. (RAPPAPORT, 1998, p. 129). 
 

 

 

 

 

 

  



   7 

RESUMO 
 

Este estudo é uma análise do processo de geração de valor ao acionista 

do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) e do Malcolm Baldrige National Quality 

Award (MBNQA), feita através do estudo de caso das métricas financeiras utilizadas 

por oito empresas vencedoras destes prêmios em 2002 e 2003. 

Objetivo: Identificar consistências e complementaridades entre o PNQ e o 

MBNQA e objetivos financeiros de geração de valor ao acionista, verificando se as 

métricas utilizadas pelas oito empresas são consistentes com estes conceitos.  

Método: Estudo de caso das métricas financeiras utilizadas em 2002 e 

2003 por três empresas vencedoras do PNQ e por cinco empresas vencedoras do 

MBNQA, comparando-as com métricas financeiras recomendados pela bibliografia 

de finanças na área de geração de valor ao acionista.   

Resultados: As empresas monitoraram indicadores operacionais 

importantes (direcionadores de valor), mas a maior parte das métricas financeiras 

utilizadas está mais ligada a medidas contábeis e de performance passada do que a 

métricas de geração de valor ao acionista. 

Conclusão:  Verificou-se que as métricas financeiras utilizadas pelas oito 

empresas não estão consistentes com os conceitos de finanças na área de geração 

de valor ao acionista e não permitem a correta medição do seu processo de geração 

de valor. Por outro lado, o fato do PNQ e do MBNQA levarem ao acompanhamento 

sistemático de indicadores direcionadores de valor, a revisões periódicas destes 

indicadores e a busca de melhorias e alinhamento com a estratégia da empresa é 

positivo, podendo gerar bons resultados para as empresas. A utilização conjunta da 

metodologia do PNQ e do MBNQA com a disciplina de finanças tem grande 

potencial de gerar valor para os acionistas.  

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chaves: Métricas financeiras, PNQ, Malcolm Baldrige, geração de valor ao 

acionista, valor presente líquido, fluxo de caixa. 
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ABSTRACT 
 

This study is a review of the shareholder-value creation process of the 

Brazilian National Quality Award (PNQ) and the Malcolm Baldrige National Quality 

Award (MBNQA), through the case study of the financial indicators used by eight 

companies that won these awards in 2002 and 2003. 

Objective: To review if the value creation process of the MBNQA and the 

PNQ is consistent with shareholder value creation concepts of the finance literature, 

and to determine if the financial indicators used by eight winning companies of these 

awards in 2002 and 2003 are consistent with such concepts.   

Method: Case study of the financial indicators used in 2002 and 2003 by 3 

PNQ and 5 MBNQA winning companies, comparing these indicators with indicators 

recommended in the finance literature about shareholder-value creation.   

Results:  The indicators used by the 8 companies included important 

operational value drivers, but the majority was more related to accounting and past 

performance metrics than to indicators related to shareholder value creation.  

Conclusion:  The financial indicators used by the 8 companies are not 

consistent with the shareholder value literature, and did not allow the companies to 

properly measure the adding value process to shareholders.  On the other hand, the 

fact that the PNQ and the MBNQA include a systematic review of value drivers and 

metrics, as well as continuous improvement and the alignment with strategic 

definitions may generate positive results to the companies. The combined use of the 

PNQ and MBNQA methodologies with concepts of the finance discipline has a great 

potential to add value to shareholders. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Keywords:  Financial indicators, Malcolm Baldrige, PNQ, Shareholder value 

creation, net present value, cash flow. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O interesse por estudar o processo de geração de valor ao acionista e as 

métricas de avaliação financeira do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) e do 

Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) se deve ao fato de ter 

participado, no período de 1994 a 2004, em diversas etapas do DQLP (Dana Quality 

Leadership Process), um processo interno de gestão da Dana Corporation, baseado 

no MBNQA.   

Neste período, o DQLP foi uma metodologia bastante utilizada na Dana, 

com grande envolvimento dos seus funcionários e lideranças, o que fez com que 

divisões da empresa vencessem o MBNQA em 1996 e 2000 e o PNQ em 2003. 

A preocupação em examinar este processo utilizando a metodologia de 

finanças relacionada à geração de valor para o acionista surgiu por ter participado 

nestas atividades em paralelo à funções em finanças, nas áreas de tesouraria, 

auditoria e controladoria da empresa. Existem diversos conceitos de finanças, 

especialmente na área de avaliação de empresas (valuation), que podem ser 

utilizados para isso e que serão comentados ao longo do trabalho.   

Uma empresa que tenha como objetivo gerar valor aos seus acionistas 

deve conhecer e administrar do melhor modo possível os itens críticos que 

determinam esse valor.  Para DAMODARAN (2002, p.6),  “Valuation is the central 

focus in fundamental analysis”. 

A razão para analisar as métricas de avaliação financeira utilizadas pelas 

empresas vem da sua grande importância no processo de gestão das mesmas.  A 

capacidade de identificar, monitorar e maximizar os itens centrais no processo de 

geração de valor é determinante para o desempenho das empresas, o que é 

refletido e influenciado pelas métricas utilizadas.    

Conforme observado por BCG e FGV-EAESP, enquanto medidas de 

desempenho corretas podem “[...] direcionar uma organização para a conquista de 

melhorias drásticas nas suas atividades-chave, influenciando o sucesso competitivo 

e o valor para o acionista”, medidas incorretas “[...] podem  ter conseqüências não 

intencionais e resultar em decisões ou comportamentos contraproducentes”. (O 

DESAFIO....1998, p.6) 
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1.1. Importância 
 

O Brasil necessita de empresas cada vez mais competitivas, que gerem 

resultados sustentáveis para seus acionistas e que contribuam para que o país se 

desenvolva e melhore a sua qualidade de vida e perspectivas futuras.  

Para que isso aconteça, as empresas devem melhorar continuamente 

suas diversas atividades, o que deve ocorrer de maneira a otimizar os recursos 

disponíveis (e muitas vezes escassos no Brasil). Existem diversas iniciativas nas 

empresas com este objetivo, incluindo projetos de redução de custo, aumento de 

eficácia operacional, eliminações de desperdício e sistemas enxutos de manufatura 

(lean manufacturing), entre outros.   

Por incorporarem partes destas várias iniciativas e por serem atualizadas 

anualmente, as metodologias do PNQ e do MBNQA podem ser uma maneira de 

otimizar esses esforços de melhoria, indicando caminhos para ajudar as empresas a 

melhorar os seus processos de gestão (e com isso seus fundamentos e seu valor). 

Durante o trabalho, serão apresentados vários exemplos de processos de 

gestão e de métodos de análise com grande potencial de gerar valor para o 

acionista, que foram propostos pelos dois programas e utilizados pelas oito 

empresas.  Em vários casos, isto incluiu a análise de fatores críticos do negócio 

(value drivers) e de metodologias para fazer com que estes sejam otimizados. 

Neste contexto, o fato de que as melhores práticas e processos de gestão 

de empresas vencedoras do PNQ e do MBNQA estão disponíveis para qualquer 

empresa que tenha interesse em aprender e melhorar é um ótimo recurso, o qual 

poderia ser mais utilizado.   

Esta metodologia, por outro lado, tem a possível desvantagem de 

simplificar certos pontos talvez de modo exagerado.  Isso pode levar a resultados 

ruins, como no caso da Wallace Company, de Houston, Texas, que venceu o 

MBNQA em 1990 e faliu algum tempo depois (RAPPAPORT, 1998, p. 8), ou como 

nos resultados do “Baldrige Index” (índice médio das empresas vencedoras do 

MBNQA), que ficou abaixo do S&P500 em anos recentes. (NATIONAL..., 2004, p.1). 

É importante assegurar, portanto, que a utilização destas metodologias 

efetivamente leve à otimização nos resultados referentes ao valor do investimento 

dos acionistas da empresa.  Isto pode ser feito atravéz da utilização de conceitos de 

geração de valor ao acionista da disciplina de finanças. 
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1.2. Objetivos do trabalho 
 
1.2.1. Objetivo genérico 

 

Verificar se existem consistências e complementaridades entre o processo 

de busca de geração de valor ao acionista do PNQ, do MBNQA e os conceitos da 

disciplina de finanças referentes à geração de valor ao acionista. 

 
1.2.2. Objetivo específico 

 

Avaliar se as métricas financeiras utilizadas por oito empresas vencedoras 

destes prêmios em 2002 e 2003 são consistentes com os conceitos da disciplina de 

finanças sobre geração de valor ao acionista. 

 
 
1.3. Delimitação 

 

 

O trabalho é uma análise financeira do processo de geração de valor ao 

acionista dos dois programas, feito através do estudo das métricas de avaliação 

financeira mencionadas nos relatórios públicos de oito empresas vencedoras dos 

mesmos em 2002 e 2003. Não se avaliou se os resultados, planos e estratégias 

apresentados são bons ou ruins. Também não foram analisados outros itens do 

processo de gestão das empresas e demais áreas do PNQ e do MBNQA. 

Os comentários mais detalhados de alguns pontos do PNQ e do MBNQA 

que serão feitos na revisão bibliográfica do Capítulo 3 têm como objetivo apenas 

contextualizar o estudo de casos, destacando alguns itens mais diretamente ligados 

à geração de valor ao acionista e definição de métricas financeiras. 

Do mesmo modo, o objetivo da revisão bibliográfica de finanças do 

Capítulo 4 não é fazer uma análise completa de todos os diferentes métodos 

existentes, nem determinar o melhor método, mas sim definir conceitos chave de 

finanças e geração de valor ao acionista que deveriam ser utilizados pelas empresas 

na definição das suas métricas de avaliação financeira, para então compará-la com 

o que as oito empresas analisadas utilizaram. 
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2. METODOLOGIA UTILIZADA 
 
 
2.1. Escolha da metodologia 

 

A metodologia de estudo de caso foi definida por ser a mais adequada 

para responder à questão proposta no trabalho, um tema contemporâneo e que 

requer a consideração de vários elementos que formem o conjunto de informações 

necessárias para fazer a análise proposta.  

COSTA (2001, p. 34) comenta que “[...] No estudo de caso, em geral, a 

amostra é pequena e, portanto, insuficiente para inferências, mas adequada para 

aprofundamentos e reflexão”.  Neste sentido, a análise das métricas financeiras 

utilizadas pelas oito empresa permite identificar consistências e complementaridades 

entre os dois programas e os conceitos de finanças, bem como determinar se essas 

métricas são adequadas, não permitindo, por exemplo, concluir se esses programas 

sempre geram valor para o acionista.   

Para Yin (2005, p. 24), o estudo de casos é adequado quando a questão 

da pesquisa inclui “como e por que”, quando não existe controle sobre eventos 

comportamentais e quando o foco está em acontecimentos contemporâneos. Isto 

também ocorreu no trabalho, pois foi necessário considerar diversos aspectos 

específicos de cada empresa, as perguntas e requisitos do PNQ e do MBNQA e, 

principalmente, as suas estratégias e planos.  

Para verificar se as métricas financeiras utilizadas pelas oito empresas são 

consistentes com conceitos de geração de valor ao acionista, é necessário analisar o 

contexto em que estes estão inseridos, o que vai além de uma investigação 

puramente quantitativa. 

Ainda segundo Yin (2005, p.24), as demais estratégias que poderiam ser 

utilizadas não atenderiam ao objetivo do trabalho do mesmo modo que o estudo de 

casos, uma vez que: 

-  Um experimento exige controle sobre eventos comportamentais, o que 

não é possível. 

- Um levantamento ou uma análise de arquivos buscam examinar “quem, 

o que, onde, quanto e quantos” (o que não inclui avaliar como ou por que). 

- Uma pesquisa histórica não focaliza acontecimentos contemporâneos. 
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2.2. Informações utilizadas 
 

 

A maior parte das informações utilizadas foram obtidas nos “Relatórios de 

Gestão” (RG) das empresas que venceram o PNQ e nos “Malcolm Baldrige 

Application Summary”, das empresas do MBNQA (também indicados como RG ao 

longo do trabalho, para facilitar a sua identificação).   

Os oito RG analisados  tiveram de 59 a 75 páginas (empresas do PNQ) e 

de 34 a 61 páginas (empresas do MBNQA), com diversas informações relacionadas 

aos critérios de avaliação dos dois programas.  

Além disso, também foram utilizadas algumas informações públicas 

disponíveis na Internet e em publicações dos dois programas. 

Os anos de 2002 e 2003 foram utilizados por serem os mais recentes, por 

oferecerem uma quantidade adequada de empresas comparáveis e por 

representarem um período onde houve relativamente poucas mudanças nos critérios 

de avaliação dos dois programas.  Algumas mudanças relacionadas aos indicadores 

financeiros foram comentadas no texto e consideradas na análise. 

 

       

2.3. Seleção das empresas 
 

 

As empresas foram escolhidas considerando a totalidade das empresas 

vencedoras nos dois prêmios em 2002 e 2003, nas categorias “grandes empresas” e 

“médias empresas” (PNQ),  assim como “manufacturing”, “services” e “small 

business” (MBNQA). Não foram consideradas as empresas das categorias 

“organizações sem fins lucrativos” do PNQ e “health care” e “education” do MBNQA, 

por terem objetivos diferentes das demais empresas, sendo excluídas outras duas 

empresas que poderiam ser consideradas no estudo.   

A primeira empresa excluída do estudo foi a Dana Albarus-unidade de 

cardans de Gravataí (vencedora do PNQ na categoria grandes empresas de 2003), 

que é parte do grupo de empresas onde trabalho, o que traria dificuldades com 

relação à divulgação de informações consideradas confidenciais.  
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A segunda empresa excluída foi a Caterpillar Financial Services 

Corporation (vencedora do MBNQA em 2003 na categoria “services”), que é uma 

empresa financeira e, portanto, não comparável com as demais. 

A utilização de oito empresas ao invés de uma se deve ao fato de que isto 

fornece mais informações sobre o tema, evitando possíveis distorções que uma 

análise baseada somente em uma empresa poderia trazer.  Pelo mesmo motivo, 

considerar empresas do PNQ e do MBNQA foi uma maneira de ampliar ainda mais 

estas informações, tornando possível analisar com profundidade uma quantidade 

representativa de métricas utilizadas pelas empresas no período considerado. 

Yin (2005, p.107) observa que uma análise de alta qualidade deve estar 

baseada em tantas evidências quanto possível e define que “[…] embora todos 

projetos possam levar a estudos de caso bem-sucedidos, quando você tiver escolha 

(e recursos), é melhor preferir projetos de casos múltiplos a projetos de caso único” 

(Yin, 2005, p. 75). Com isso, o estudo de caso levou em conta as seguintes 

empresas: 

1. PNQ:  Gerdau Aços Finos Piratini (categoria grandes empresas - 2002); 

Politeno Indústria e Comércio S.A. (médias empresas - 2002); Escritório de 

Engenharia Joal Teitelbaun (médias empresas - 2003). 

2. MBNQA: Motorola Commercial, Government and Industrial Solutions 

Sector (categoria manufacturing em 2002); Branch-Smith Printing Division (small 

business - 2002); Medrad Inc. (manufacturing - 2003); Boeing Aerospace Support 

(service - 2003);  Stoner, Inc. (small business - 2003). 

 

 

2.4. Identificação das métricas de avaliação financeira 
 

 

Os indicadores examinados são principalmente os que foram utilizados 

pelas empresas nas categorias “resultados” e “estratégias e planos” (PNQ) e 

“business results”  e “strategic planning” (MBNQA), além alguns outros indicadores 

financeiros comentados nos RG das empresas em outras áreas. 

Este é o caso, por exemplo, dos indicadores utilizados na análise de novos 

investimentos, ou de itens operacionais com grande relevância no processo de 

geração de valor, que são informações distribuídas ao longo dos RG das empresas. 
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Em alguns casos, as empresas não demonstraram valores para os 

indicadores, por ser uma informação confidencial e em outros casos a versão 

disponibilizada para o público pode ter excluído alguns itens.  Esta é uma limitação 

do trabalho, mas como o objetivo não é avaliar os valores em si e sim a utilização ou 

não de métricas financeiras adequadas, a consideração das informações do RG 

como um todo fez com que a análise fosse possível.  

A decisão de não incluir entrevistas com as empresas sobre outros 

indicadores que não estão nos relatórios foi tomada pelo fato de que isto poderia 

resultar em respostas subjetivas e sujeitas a distorções. A utilização de informações 

publicadas foi uma maneira de manter a objetividade do estudo e também uma 

maneira de avaliar o que está sendo disponibilizado ao público como modelo de 

excelência nos dois programas.   

 
 

2.5. Análise das métricas de avaliação financeira 
 

 

A primeira parte desta etapa envolveu uma descrição de cada empresa e 

das informações disponíveis sobre as suas estratégias e itens mais críticos, o que 

incluiu verificar se a entidade analisada era uma empresa ou uma divisão 

operacional. Nos vários casos onde se tratava de uma divisão, foi considerado que 

parte do processo de gestão financeira não poderia ser examinado. 

A seguir, foram identificadas as métricas financeiras utilizadas, o que 

possibilitou uma análise individual e conjunta das oito empresas. A avaliação da 

adequação e eficácia da escolha destes indicadores foi  determinada comparando 

os mesmos com os conceitos de geração de valor ao acionista do Capítulo 4.  

A utilização das métricas de avaliação financeira utilizadas pelas 

empresas como mecanismo de  avaliação do seu processo de geração de valor para 

o acionista foi definida pela importância dos mesmos neste processo. Para BCG e 

FGV-EAESP  “Melhores medidas levam à melhor criação de valor” (O 

DESAFIO...1998, p.6), o que ocorre por vários motivos, principalmente pelo fato de 

que as atividades das empresas e de seus executivos são determinadas em grande 

parte pelos mecanismos de medição e indicadores utilizados. 

 
  



   20 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DO PNQ E DO MBNQA 

 
 
3.1. O PNQ e o MBNQA 

 

 

O MBNQA foi criado em 1987, nos Estados Unidos e é concedido pelo 

Baldrige National Quality Program.  Este programa é administrado em conjunto pelo 

National Institute of Standards and Technology (um instituto ligado ao  Departamento 

de Comércio deste País) e pela iniciativa privada.  Para CHASE (2001, p.261), o 

MBNQA surgiu pela convicção do governo dos Estados Unidos de que qualidade é 

uma parte essencial de estratégias de negócios com sucesso.   

O PNQ ocorre anualmente no Brasil desde 1992 e é coordenado pela 

Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ), uma entidade privada sem 

fins lucrativos fundada em 1991. (FPNQ, 2003a, p.2). A missão da FNPNQ resume 

os seus principais objetivos e está apresentada a seguir: 

 

  
Promover a conscientização para a busca da excelência na gestão das 
organizações e facilitar a transmissão de informações e conceitos relativos às 
técnicas e práticas bem-sucedidas, por meio do Prêmio Nacional da 
Qualidade. (FPNQ, 2003a, p.2). 
 

 

No seu primeiro ano, o PNQ utilizou na totalidade os critérios de avaliação 

do MBNQA e até hoje os dois programas tem grandes semelhanças. Em função 

disso, a maioria dos comentários que serão feitos neste capítulo se aplicam 

igualmente aos dois programas.      

Os fundamentos do PNQ incluem alguns objetivos de aplicação geral, tais 

como visão de futuro, responsabilidade social e ética, decisões baseadas em fatos, 

abordagem por processos, valorização das pessoas, foco nos resultados, 

aprendizado organizacional e visão sistêmica. (FPNQ, 2003a. p.13 a 16). 

CHASE (2001, p.261) comenta que os objetivos do MBNQA incluem a 

melhoria da qualidade e produtividade e redução de custos, para obter vantagem 

competitiva, ressaltando que, a menos que a empresa tenha um produto único ou 

não tenha concorrentes, esta deve conhecer e aplicar conceitos de TQM (p.283). 
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Está claro que uma empresa que busque melhorias nessas diversas áreas 

pode gerar ações com potencial de aumentar o valor do acionista, mas que existem 

algumas questões que devem ser analisadas de modo crítico. 

Em primeiro lugar, destaca-se a etapa de definição das prioridades da 

empresa.  Uma das etapas do PNQ, questiona especificamente “como é assegurada 

a coerência entre as estratégias formuladas e as necessidades das partes 

interessadas?” (FPNQ, 2003a, p. 26).  Um risco neste tipo de abordagem é gerar 

dispersão e falta de foco na criação de valor para o acionista, o que pode ocorrer 

quando uma empresa busca melhorar em várias áreas ao mesmo tempo. 

Em segundo lugar, deve ser considerada a mudança ocorrida ao longo 

dos anos na importância estratégica da qualidade para as empresas.  Segundo 

KAPLAN e NORTON (1996, p.87), “Quality was a critical competitive dimension 

during the 1980s and remains to this day, but by the mid-1990s however, quality had 

shifted from a strategic advantage to a competitive necessity”.   

Ou seja, enquanto a qualidade era um diferencial competitivo nos anos 80, 

passou a ser um requisito básico em diversos mercados nos anos seguintes, o que 

também ocorre com alguns outros itens do PNQ e do MBNQA. 

Estes são alguns dos motivos que fazem com que a utilização dessa 

metodologia deva ser feita de sempre de modo crítico,  adaptado para cada situação 

específica. 

 
 
3.2. A metodologia do PNQ e do MBNQA 

 

 

O PNQ e o MBNQA divulgam anualmente os seus critérios de avaliação 

(também chamados de critérios de excelência), os quais definem de certo modo a 

“pergunta” que será respondida pelas empresas participantes dos programas. 

No PNQ, o critério de avaliação inclui as áreas de liderança, estratégias e 

planos, clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos e 

resultados (FPNQ, 2003a, P. 17). No MBNQA estas áreas são: leadership, strategic 

planning, customer and market focus, measurement analysis and knowledge 

management, human resource focus,  process management e business results. 

(BALDRIGE, 2003, P.4).  
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Cada uma destas áreas inclui desdobramentos que serão comentados 

brevemente ao longo deste capítulo. 

Para participar do PNQ, as empresas elaboram e enviam para avaliação 

um documento chamado Relatório da Gestão (RG), onde são descritos os seus 

processos internos e a maneira como são abordados os diferentes itens 

estabelecidos no critério de avaliação.  Esse RG é avaliado por uma banca de 

examinadores, que o compara com os critérios do programa, define a pontuação da 

empresa e elabora comentários e sugestões de melhorias.  

Esta avaliação é feita com base em três dimensões, que são o enfoque, a 

aplicação (do enfoque) e os resultados (do enfoque e da sua aplicação).  

Na análise do enfoque, os itens de avaliação incluem “adequação, 

proatividade, refinamento e inovação” e na análise da aplicação se verifica a 

continuidade e disseminação deste enfoque na empresa. (FPNQ, 2003a, p. 57). 

Uma empresa com a pontuação máxima nessa etapa teria como características 

“Enfoques altamente refinados, inovadores, totalmente disseminados e com uso 

perfeitamente continuado” (FPNQ, 2003a,p. 56). 

Em termos de resultados, uma empresa com a pontuação máxima teria  

apresentado todos resultados relevantes necessários, teria tendências favoráveis, 

desempenho superior a referenciais externos e seria ela mesma considerada um 

referencial de excelência em alguns indicadores. (FPNQ, 2003a,p.64). 

Especificamente com relação a indicadores, os dois programas definem 

algumas características que devem ser consideradas: 

 

 
Os indicadores são utilizados para acompanhar e melhorar os resultados 
ao longo do tempo e podem ser classificados em: simples (decorrentes de 
uma única medição) ou compostos; diretos ou indiretos em relação à 
característica medida; específicos (atividades ou processos específicos) ou 
globais (resultados pretendidos pela organização); e direcionadores 
(drivers) ou resultantes (outcomes). (FPNQ, 2003a, p.52) 
 

 
The measures or indicators that you select should best represent the 
factors that lead to improved customer, operational and financial 
performance. A comprehensive set of measures or indicators tied to 
customer and/or organizational performance requirements represents a 
clear basis for aligning all processes with your organization’s goals 
(BALDRIGE, 2003, p.3)  
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Além disso, existem três outros pontos fundamentais na metodologia 

desses programas, que são o conceito da pergunta “como”, as análises críticas e 

o processo de melhoria contínua e aprendizado.   

No PNQ, a resposta das empresas para as diversas perguntas “como” 

deve incluir a descrição das práticas de gestão, padrões de trabalho e métodos de 

controle existentes. (FPNQ, 2003a,  p.19). Do mesmo modo, no MBNQA, sempre 

que existe a pergunta “how”, deve ser considerado que  “[…] process descriptions 

should include information such as approach (method and measures), deployment, 

learning, and integration factors” (BALDRIGE, 2003, p. 32). A maneira como as 

empresas respondem a estas questões tem impacto direto na definição do seu 

processo de gestão e na definição das suas métricas de avaliação financeiras.   

Na análise crítica do PNQ existe “verificação profunda e global de um 

projeto, produto, serviço, processo ou informação com relação a requisitos, 

objetivando a identificação de problemas e a proposição de soluções”. (FPNQ, 

2003a, p.50). Já no MBNQA, isso também inclui a definição de que “overall 

organizational analysis guides process management toward achieving key business 

results and toward attaining strategic objectives”. (BALDRIGE, 2003, p.30). Muitas 

destas análises devem incluir necessariamente o aspecto financeiro, o que influencia 

a configuração do sistema de métricas financeiras que será utilizado. 

“Melhoria contínua” no PNQ incluí ítens como “a continua melhoria dos 

enfoques existentes, bem como a busca de grandes melhorias e a introdução de 

inovações leva aos estágios superiores de excelência, o que pode ser demonstrado 

por meio de práticas, produtos e processos inovadores refinados”. (FPNQ, 2003a, 

p.16). De modo complementar, o processo de aprendizado no MBNQA considera 

que “Organizational learning is achieved through research and development, 

evaluation and improvement cycles, employee and customer ideas and input, best 

practices sharing and benchmarking”. (BALDRIGE, 2003, p.33).  

A existência de ciclos anuais é um dos pontos centrais dessa melhoria 

continua, pois as áreas identificadas em um determinado ano podem guiar ações de 

melhoria nos anos seguintes.   

Uma das melhorias que se espera das empresas é exatamente no seu 

processo de análise financeira. Durante o trabalho, serão comentados alguns 

exemplos de mudanças tanto nos critérios de avaliação quanto nos indicadores 

financeiros utilizados pelas oito empresas analisadas. 
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No final do processo, tanto no PNQ quanto no MBNQA, as empresas 

vencedoras disponibilizam as partes principais dos seus RG e recebem visitas de 

outras empresas interessadas, o que passa a ser uma fonte de consulta para quem 

estiver interessado no tema.   

 
 
3.3. Os critérios de avaliação 

 

 

Os critérios de avaliação do PNQ  servem como “[...] um modelo sistêmico 

de gestão adotado por inúmeras organizações de ´classe mundial`”. (FPNQ, 2003a, 

p.7) e têm como buscam refletir o “[...] estado da arte da gestão para a excelência do 

desempenho e o aumento da competitividade”. (p.11). 

Alguns dos principais objetivos dos critérios de avaliação do PNQ são 

apresentados a seguir: 

 

 
[...] Entender os requisitos para a excelência do desempenho; medir e 
identificar onde melhorar o seu desempenho; considerar e integrar as 
necessidades de todas as partes e interessadas no seu sucesso;  identificar 
e entender, de forma sistemática, os seus pontos fortes e as suas 
oportunidades para melhoria; e  promover a cooperação interna entre os 
setores, os processos e as pessoas da força de trabalho. (FPNQ, 2003a, 
p.7). 

 

 

Assim como em outras partes do processo, os critérios de avaliação são 

atualizados anualmente e buscam não ser prescritivos, o que permite que as 

empresas definam a maneira de atingir esses objetivos.    

Sua proposta é  promover a excelência e levar as empresas a buscar 

melhorias nos seus processos de gestão, o que se torna claro na seguinte definição. 

 

 
A excelência é função do atendimento, de forma harmônica e balanceada, 
das necessidades e interesses de todas as partes interessadas na 
organização, que incluem, de forma geral, os clientes, os acionistas, as 
pessoas, os fornecedores e a sociedade e comunidade. (FPNQ, 2003a, 
p.15).   
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Neste enfoque, a geração de valor para o acionista é um dos itens que 

devem ser considerados, mas não é o único, o que leva várias empresas que 

participam do PNQ e do MBNQA a utilizar o conceito de Balanced Score Card 

(BSC). Isto ocorreu com várias das oito empresas analisadas no trabalho.  Por este 

motivo, serão feitos  alguns comentários mais detalhados sobre este tema a seguir. 

HORNGREEN, DATAR e FORESTER (2003, p.449) comentam que no 

BSC existem quatro perspectivas: financial, customer, internal business process, and 

learning and growth perspectives.  

CHASE (2001, P.655) define que o BSC busca refletir as necessidades de 

cada parte interessada, o que se torna claro considerando sua definição de que  

“[…] balance refers to the fact that the scorecard looks at more than just the bottom 

line or one or two other performance measures”.  

KAPLAN e NORTON (1996, p. 2 e 3) observam que um dos principais 

motivos que leva as empresas a considerar uma perspectiva mais ampla na sua 

gestão (e com isto a utilização do BSC), é o final da chamada era industrial, quando 

necessitavam controlar principalmente a utilização dos seus ativos físicos e 

financeiros e as mudanças ocorridas desde então. 

Além disso, KAPLAN e NORTON (1996, p.3) ressaltam que “The 

emergence of the information era, however, in the last decades of the twentieth 

century, made obsolete many of the fundamental assumptions of industrial age 

competition” e que  nesta nova realidade, as empresas precisam desenvolver seus 

ativos intangíveis, devendo trabalhar de um modo a considerar todas as suas áreas 

e processos. Estes ativos incluem tecnologia de informação, motivação de 

funcionários para a melhoria continua e relacionamento com clientes, entre outros.  

Por fim, KAPLAN e NORTON (1996, p.8) colocam que “The balanced 

scorecard complements financial measures of past performance with measures of 

the drivers of future performance”.  

Esta é uma abordagem bastante diferente daquele de buscar maximizar 

somente alguma métrica financeira, por exemplo, o que tem impacto no sistemas de 

monitoramento utilizado, como será comentado no Capítulo 4 e no estudo de casos 

das oito empresas no Capítulo 5. 
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3.4. As categorias e itens de avaliação 
 

 

O PNQ e o MBNQA são divididos em diversas áreas de avaliação, com 

uma quantidade máxima de pontos possíveis em cada área, conforme demonstrado 

a seguir para cada um dos programas: 

 

Tabela 1:  Critérios, Itens e pontuação máxima do PNQ. 

 

Critérios e itens Pontuação máxima 

1:  Liderança 100 

2:  Estratégias e Planos 90 

3:  Clientes 60 

4 : Sociedade 60 

5:  Informações e conhecimento 60 

6:  Pessoas 90 

7:  Processos 90 

8:  Resultados 450 

     Total de pontos 1,000 

Fonte:  FPNQ, 2003a, p. 20. 

 

Tabela 2 -  Critérios, Itens e pontuação máxima do MBNQA: 

 

Categories and items Point values 

1:  Leadership 

2:  Strategic planning 

3:  Customer and market focus 

4:  Measurement, analysis and 

knowledge management 

5:  Human resource focus 

6:  Process management 

7:  Business results 

120 

  85 

  85 

 

  90 

   85 

   85 

  450 

     Total  1,000 

Fonte:  BALDRIGE, 2003, p. 9 
  



   27 

Esta definição de pontuação para cada área é uma informação bastante 

crítica nos dois programas, tendo grande influência na maneira como as empresas 

organizam seus sistemas de monitoramento. 

Os critérios de avaliação são divididos em várias partes, que serão 

apresentadas a seguir, com maior detalhamento para áreas mais diretamente 

relacionadas a geração de valor ao acionista e definição de indicadores financeiros. 

 
3.4.1. Descrição do Perfil 

 

 “Perfil” define o contexto geral no qual o restante do processo vai ser 

desenvolvido e é onde as empresas resumem muitos aspectos que serão 

detalhados posteriormente, incluindo a definição dos maiores desafios estratégicos e 

competitivos e das principais questões do negócio 

Nesta etapa, a empresa deve comentar os desafios para manter ou 

melhorar a sua competitividade, alianças estratégicas, novos mercados, novas 

tecnologias e outros aspectos chave do negócio. (FPNQ, 2003, p.21).  

Por identificar os itens mais críticos do negócio, esta etapa pode incluir 

comentários sobre quais são os principais “value drivers” da empresa, o que é um 

dos principais itens no processo de geração de valor das empresas. 

 Várias informações utilizadas durante o trabalho foram obtidas analisando 

esta etapa do RG das oito empresas. 

 
3.4.2. Liderança 

 

Esta etapa do PNQ avalia o comprometimento, valores, diretrizes e 

processos de análise crítica da organização na busca das melhorias. (FPNQ, 2003a, 

p.23).  Do mesmo modo, a categoria “leadership” do MBNQA também examina o 

processo de liderança da empresa, o que inclui tanto a atividade interna quanto seu 

relacionamento com a comunidade e demais públicos externos.   

Isto inclui avaliar, entre outros aspectos, “[…] how senior executives guide 

the organization and how the organization addresses its responsibilities to the public 

and practices good citizenship”. (BALDRIGE, 2003, p.13) 
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Conforme definido em CHASE (2001, p. 264), uma das características de 

empresas vencedoras do MBNQA é o envolvimento ativo da alta administração, o 

que inclui a definição de uma visão da qualidade esperada e de como atingi-la. 

   
3.4.3. Estratégias e planos 

 

A parte referente a estratégias e planos tem uma grande influência na 

definição dos objetivos da empresa e dos indicadores financeiros que serão 

utilizados e por este motivo requer alguns comentários mais detalhados.  

No PNQ, essa etapa é dividida em três partes, que são a formulação das 
estratégias, o desdobramento das estratégias e o planejamento da medição do 
desempenho (que inclui a definição do sistema de indicadores da empresa). 

O item “formulação das estratégias” examina temas como o 

posicionamento da empresa no mercado, avaliação de cenários externos e internos 

e definições de estratégias, planos de ação e ações para maximizar o desempenho 

de itens críticos (FPNQ, 2003a,  p.26). O “desdobramento das estratégias” examina 

a comunicação das estratégias para a empresa, o seu detalhamento em planos de 

ação, a alocação de recursos necessários e o acompanhamento da implementação 

dos planos de ação (FPNQ, 2003a, p.27).  

Já o “planejamento da medição do desempenho” examina a definição e 

implementação do sistema de medição do desempenho, a definição de metas 

relativas a todas partes interessadas, a análise de causa e efeito de indicadores e o 

controle e aprendizado das práticas de gestão (FPNQ, 2003a, p.28). Nesta etapa é 

feita a pergunta “Como é definido o sistema de medição do desempenho da 

organização para monitorar o desempenho global em relação às suas estratégias e 

gerenciar as operações em todos os níveis?” (p.28), o que tem influência na 

configuração do sistema de indicadores que serão utilizados. 

 “Strategic planning” é o nome dessa categoria no MBNQA e é onde se 

avalia a definição de estratégias e planos de ação e como são definidas as direções 

estratégicas e principais planos de ação (NIST,2004 , p 21).  

Uma expressão utilizada por algumas empresas analisadas nessa etapa 

foi “mapa estratégico”, que é uma definição da inter-relação entre os indicadores que 

determinam o funcionamento da empresa.    
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A análise desses mapas será importante no trabalho, pois buscam indicar 

o que deve ser feito pelas empresas para atingir os seus objetivos nas várias áreas 

do programa, incluindo a utilização e definição de indicadores financeiros. 

A necessidade de ter um processo estratégico que gere resultados em 

várias áreas, é, de certo modo, um dos motivos para a utilização do BSC nesta 

etapa.  A vantagem desta abordagem é assegurar que sejam considerados estes 

vários enfoques e informações nos seus planos (o que enriquece o processo).   

Este não é, entretanto, o único enfoque existente.  Um enfoque diferente é 

apresentado por PORTER (1996, p.69). Este observa que uma empresa necessita 

fazer escolhas e ter foco e que  “Trade-offs are essential to strategy. They create the 

need for choice and purposefully limit what a company offers”. Esta necessidade de 

fazer escolhas torna-se mais clara considerando que “Trade-offs occur when 

activities are incompatible.  Simply put, a trade-off means that more of one thing 

necessitates less of another” (PORTER,1996, p.68).   

A estrutura da empresa, a identificação dos seus “value drivers” e a 

definição das suas métricas financeiras está diretamente ligada a essas definições 

estratégicas, o que afeta tanto empresas na sua totalidade quanto as suas unidades 

operacionais e divisões.   

Uma empresa que busque melhorar todos seus indicadores de modo 

equilibrado se estrutura de modo diferente de uma empresa que tenha foco e que se 

posicione para ter vantagens em algum nicho específico, como será comentado no 

Capítulo 4. 

 
3.4.4. Clientes 

 

Nesta etapa, o PNQ avalia o conhecimento da empresa com relação aos 

clientes, mercados e concorrentes, o gerenciamento de produtos e marcas e ações 

de melhoria no relacionamento com clientes e na sua satisfação. (FPNQ, 2003a, 

p.29 e 30).  “Customer and market focus” é a categoria do MBNQA que, embora um 

pouco diferente do PNQ, aborda a maior parte desses itens e é a parte do processo 

que avalia o conhecimento e relacionamento com os clientes. 

No MBNQA, esta etapa “[…] Examines how the organization determines 

requirements and expectations of customers and markets; builds relationships with 

customers; and acquires, satisfies, and retains customers.” (BALDRIGE, 2003, p.17). 
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3.4.5. Sociedade 
 

Esta etapa do PNQ considera o relacionamento da empresa com relação a 

itens como sociedade, meio ambiente e outros e analisa os seguintes aspectos: 

 

 
O critério Sociedade examina como a organização contribui para o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental, de forma sustentável, por 
meio de minimização dos impactos negativos potenciais dos seus produtos e 
operações na sociedade e como a organização interage com a sociedade de 
forma ética e transparente. (FPNQ, 2003a, p.31) 
 

 

A preocupação com a sociedade tem se tornado cada vez mais presente 

na gestão das empresas, o que ocorre tanto pela constatação de que uma empresa 

socialmente responsável atrai melhores funcionários e clientes e obtêm melhores 

resultados, como pelo aumento de exigências regulamentares. 

Nesta etapa do critério de avaliação, também se considera que “A 

responsabilidade social e ética potencializa a credibilidade e o reconhecimento 

público, aumentando o valor da organização” (FPNQ, 2003a, p.14) 

No MBNQA existe um item chamado “governance and social 

responsibility”, que tem como pontuação máxima 75 pontos e  é onde se examinam 

aspectos semelhantes.  

Honestidade da administração e eficácia da governança corporativa  são 

exemplos de itens que tem grande influência na percepção de investidores  e 

credores e que tem impacto no custo e acesso a capital da empresa.  O mesmo 

ocorrre com fatores ligados à preservação do meio ambiente e melhorias na 

comunidade passam a ser cada vez mais presentes nos critérios de excelência do 

PNQ e no dia a dia das empresas.  Existem inúmeros exemplos de atividades neste 

sentido nos RG das empresas analisadas, o que será comentado no Capítulo 5. 

 
3.4.6. Informações e conhecimento 

 

Esta etapa do PNQ busca verificar como funcionam os vários sistemas de 

informação existentes na empresa, além de avaliar a sistemática de gerenciamento 

das informações e como estas são utilizadas na melhoria e para atingir os objetivos.     
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O Critério Informações e Conhecimento examina a gestão e a utilização 
das informações da organização e de informações comparativas 
pertinentes, bem como a gestão do capital intelectual da organização. 
(FPNQ, 2003a, p.33) 
 

 

Conforme descrito em CHASE (2001, p.264), uma das características de 

empresas vencedoras do MBNQA é o controle vigoroso dos processos da empresa.  

Para fazer isso, são necessários controles, sistemas e indicadores propriamente 

definidos para os principais itens de cada empresa.  

“Measurement, analysis, and knowledge management” é a categoria 

equivalente do MBNQA e é onde são avaliados os sistemas de medição, análise e 

administração de conhecimento da empresa.  No MBNQA se  considera que “In the 

simplest terms, Category 4 is the “brain center” for the alignment of your 

organization’s operations and its strategic objectives” (BALDRIGE, 2003, p.44). 

Nesta etapa se examina a utilização e análise de dados e informações no 

processo de gestão da empresa, o que inclui utilização de informações sobre o 

melhor concorrente, médias da indústria e referências de classe mundial em 

segmentos semelhantes (BALDRIGE, 2003, p.62) e a análise de como isto é 

utilizado para melhorar a competitividade, inovação e processo de tomada de 

decisão das empresas (FPNQ, 2003a, p.34).  

Um dos itens analisados nesta etapa são “[…] projection of key 

performance measures or indicators” (BALDRIGE, 2003, p.41 a 42), o que 

pressupõe que esses itens são conhecidos e que são parte do processo de gestão 

da empresa. Estas projeções devem ser feitas considerando os referenciais 

comentados anteriormente e se espera que a empresa identifique sua situação com 

relação a essas referências e gere ações de melhoria ou “breakthroughs”. (p.30)  

”As part of this projection, you are asked how your projected performance 

compares with competitors’ projected performance, key benchmarks, goals, and past 

performance”. (BALDRIGE, 2003, p.41 a 42).  

Um dos aspectos principais da etapa de informações e conhecimento, 

portanto, é o desenvolvimento de um sistema de informações que monitore 

adequadamente os ítens chave da empresa, o que inclui suas métricas financeiras. 
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3.4.6.1. Gestão do capital intelectual 
 

A existência deste item no PNQ é uma diferença para o MBNQA, onde ele 

é parte da área de processos e tem menor pontuação. Neste ponto, o critério do 

PNQ avalia a gestão do capital intelectual,  incluindo a sua identificação (como é 

feita) e como ele é medido e administrado. 

 

 
Solicita-se como a organização identifica, mede, desenvolve, mantém, 
protege e compartilha o seu capital intelectual. Solicita-se, também, como é 
feito o controle e o aprendizado das práticas da gestão. (FPNQ, 2003a, p.35). 

 

 

Os resultados futuros das empresas são cada vez mais influenciados pelo 

capital intelectual, o que torna o seu conhecimento e controle cada vez mais 

necessário. Partes determinantes no processo de geração de valor das empresas 

estão muitas vezes ligados a esses itens, os quais podem ser tecnologias, 

processos, capacidade de organização e gestão e outros. 

Em certos mercados,  como em desenvolvimentos de softwares e 

consultorias, por exemplo, a maior parte do valor de uma empresa está exatamente 

no seu capital intelectual, o que ocorre em algumas das oito empresas examinadas. 

HAMEL (2000. p.149) destaca a importância crescente disso, ao comentar 

a importância de inovar em um ambiente de mudanças constantes em mercados, 

produtos, tecnologias e processos e comenta que “Não se usam velhos mapas para 

descobrir novas terras”.   

Pelo mesmo motivo, HAMEL (2000, p.285) ressalta que alguns 

Indicadores ligados à contabilidade podem levar a empresa a ter um foco excessivo 

no passado. Ao monitorar indicadores como RONA, ROCE, EVA e ROI, por 

exemplo, as empresas podem estar monitorando eficiência de capital e não dando 

importância para itens mais críticos para gerar valor, tais como inovação.   

O fato de o PNQ ter um item que pede especificamente informações e 

ações neste sentido e de que com isso as empresas analisam este ponto de modo 

contínuo, tem impactos positivos no processo de geração de valor.  
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3.4.7. Pessoas 
 

Nesta etapa, o critério do PNQ avalia como a empresa utiliza o potencial 

das suas pessoas, como se leva ao desenvolvimento das mesmas e como isso está 

ligado com a estratégia da empresa.  Isto inclui avaliar se o clima organizacional leva 

a excelência e ao desenvolvimento máximo das pessoas e da organização e inclui 

os sistemas de trabalho, o desenvolvimento e capacitação e qualidade de vida.  

 “Human resource focus” é a categoria equivalente do MBNQA, que avalia 

as questões relacionadas à gestão dos recursos humanos, analisando se a 

organização desenvolve todo potencial dos seus funcionários e se eles estão 

alinhados com os objetivos da organização. 

Pessoas são um tema central em geração de valor ao acionista em 

qualquer modelo que seja considerado.  Buscar utilizar o potencial máximo dos 

funcionários, alinhar suas atividades com os objetivos das empresas e desenvolver 

um clima que leve a busca de melhorias são todas, em princípio, ações que podem 

resultar em bons resultados para o acionista. 

Um ponto positivo neste sentido é que os critérios fazem com que as 

empresas incluam permanentemente este tema na sua agenda de atividades, o que 

inclui a sua revisão anual, a comparação com outras empresas e a análise de 

resultados que estão sendo obtidos neste processo. 

 
3.4.8. Processos 

 

Esta etapa do PNQ avalia como são geridos os processos da organização, 

especificamente com relação a processo de produto, processo de apoio, processos 

ligados a fornecedores e gestão econômico-financeira. 

 “Process management” é a categoria no MBNQA que também examina 

processos, mas com algumas diferenças, incluindo o fato de não apresentar uma 

etapa especificamente para gestão econômico-financeira.    

Neste ponto, o critério do MBNQA avalia os processos chave da empresa, 

em áreas como produto, processo produtivo e gestão do próprio negócio, o que 

inclui analisar como a empresa identifica e administra seus processos chave para 

criação de valor e para obter sucesso e crescimento do negócio. (BALDRIGE, 2003, 

p. 24).  
  



   34 

No MBNQA, esta etapa inclui a definição de que “Your key value creation 

processes are those most important to ´running your business` and maintaining or 

achieving a sustainable competitive advantage”. (BALDRIGE, 2003, P.24). 

Esta busca da identificação dos principais itens do processo de geração 

de valor da empresa pode levar a identificação dos seus “value drivers”, o que é 

fundamental para a geração de valor.   

Isto e o fato de se  buscar o relacionamento entre as várias partes do 

processo é um ponto que pode gerar valor para a empresa e que será comentado na 

revisão bibliográfica de finanças do Capítulo 4. 

 
3.4.8.1. Gestão econômico-financeira (PNQ) 

 

Este item do PNQ tem grande importância para o trabalho, pois as 

métricas financeiras utilizadas pelas três empresas do PNQ analisadas foram 

definidos em grande parte para responder a perguntas feitas nesta etapa.   

O MBNQA não tem um item equivalente a este em sua sessão de 

processos, o que marca uma das diferenças existentes entre os dois programas 

nessa área, o que será comentado na análise da sessão “resultados”.  As métricas 

financeiras utilizadas pelas oito empresas foram influenciadas por esta diferença. 

No PNQ, este item tem pontuação máxima de 20 pontos e examina 

especificamente os seguintes aspectos:  

 
 

Solicita-se como é feita a gestão econômico-financeira da organização, 
detalhando como são gerenciados os elementos relacionados a 
sustentabilidade econômica do negócio, os aspectos financeiros que 
suportam as necessidades operacionais de curto prazo e aqueles 
relacionados à capitalização necessária às estratégias de crescimento da 
organização no médio e longo prazos. (FPNQ, 2003a, p.42) 
 

 

O critério do PNQ também avalia como “são considerados e gerenciados 

os riscos das operações financeiras relativos às necessidades operacionais e de 

investimento” e “[...] como as estratégias são consideradas na elaboração e 

acompanhamento do orçamento”. (FPNQ, 2003a, p. 42). Esta análise de riscos foi 

feita pelas empresas analisadas e será comentada no Capítulo 5. 
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Neste item, as empresas descrevem processos que serão examinados em 

conjunto com a área de resultados que será comentada a seguir. 

 
3.4.9. Resultados 

 

Nesta etapa, o PNQ avalia a empresa em relação aos itens propostos 

pelos critérios de avaliação nas etapas anteriores e também com relação ao que a 

empresa definiu como sendo seus processos e indicadores chave.  

A distribuição dos pontos dentro da categoria “resultados” também é um 

item chave do programa e é uma área onde existem diferenças entre o PNQ e o 

MBNQA.   

A distribuição dos pontos desta etapa do PNQ é listada a seguir. 

 

 

Tabela 3:  Critérios, Itens e pontuação máxima da sessão de resultados do PNQ: 

  

Critérios e itens Pontuação máxima 

8.1: Clientes e mercados 

8.2: Econômico-financeiros 

8.3: Pessoas 

8.4: Fornecedores 

8.5: Processo de produto 

8.6: Sociedade 

8.4: Processos de apoio e 

organizacionais 

100 

100 

60 

30 

80 

30 

 

50 

      Total (resultados) 450 

Fonte:  FPNQ, 2003a, p. 20 

 

 

O trabalho irá analisar somente o item 8.2 e alguns indicadores financeiro 

que estejam sendo mencionados nas demais áreas dos RG das empresas. 
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3.4.9.1. Resultados econômico-financeiros (PNQ) 
 

Este é o item onde se avaliam os resultados financeiros, incluindo a 

avaliação dos itens relativos à situação financeira da organização e é onde está a 

maioria das métricas financeiras que serão examinadas no estudo de caso.   

Sua pontuação máxima é 100 pontos, o que equivale a 22% do total de 

pontos possíveis na etapa de resultados e 10% do total de pontos do programa.  

Somando-se a isso os 20 pontos do item gestão econômico-financeira, este valor 

aumenta para 12% do total de pontos do programa. 

Em 2003 foi feita uma mudança neste item no critério do PNQ, quando foi 

feita a mudança no título do item 7.4, de “gestão-financeira” para “gestão econômico-

financeira”, para “[...] destacar os aspectos de aspectos econômicos, e não somente 

dos financeiros” (FPNQ, 2002a, p.11).  Isto indica uma mudança de foco no 

programa e é um exemplo das melhorias que ocorrem anualmente.  

Em 2004 também foram incluídas maiores informações sobre índices de 

estrutura, liquidez, atividade e rentabilidade, o que contribuiu para este item ficar 

ainda mais diferente do MBNQA, como será comentado. 

No critério do PNQ, são mencionados alguns indicadores como 

endividamento, composição da dívida, liquidez, prazo médio de contas a receber, 

contas a pagar, inventário, giro de ativos, ROE, margem de vendas, crescimento de 

vendas, EVA, EBITDA, índices de cobertura (EBITDA/Despesas financeiras) e 

prêmios recebidos por desempenho financeiro entre outros. (FPNQ, 2003a, p.44) 

Além disso, é comentado que “Cada organização, em função do seu perfil 

e de suas estratégias, poderá utilizar a apresentar outros indicadores em adição ou 

em substituição aos exemplos mencionados na nota anterior”. (FPNQ, 2003a, p.44). 

Este ponto é importante, pois o que fica claro é que o critério não está determinando 

os indicadores financeiros a serem utilizados.  Nada impede que as empresas 

utilizem conceitos de finanças que serão comentados no Capítulo 4. 

Nesta etapa do PNQ, o critério avalia a empresa com relação a três 

aspectos, que são a relevância dos indicadores, o seu desempenho,  e as suas 

tendências.  

A “relevância” é em grande parte determinada em função do que foi 

comentado em outras etapas do relatório, incluindo o perfil da empresa e suas 

estratégias, desafios, planos e itens críticos do negócio.   
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O item “desempenho” está relacionado a resultados anuais realizados 

(passado), em períodos que são, em geral, de no mínimo de 3 anos e a sua 

avaliação considera tanto os resultados da própria empresa quanto a sua 

comparação com os referenciais externos.  

A “tendência”, por outro lado, é uma medida que pode indicar a direção 

futura, mas que também pode, em alguns casos, indicar uma direção que não seja 

sustentável, como no caso do ROI de uma operação que não esteja re-investindo 

em suas operações. 

 

3.4.9.2. Business results ( MBNQA) 
 

Assim como no PNQ, a sessão de resultados do MBNQA também é 

desdobrada em várias áreas de avaliação que examinam todas as áreas do 

programa comentadas anteriormente.  

A apresentação dos resultados de uma empresa com alta pontuação deve 

incluir valores de vários períodos (o recomendado é que sejam cinco anos), com 

todos as comparações já comentadas (concorrente, média da indústria e empresas 

de classe mundial em segmentos semelhantes). (BALDRIGE, 2003, P.62). 

Uma diferença com relação ao PNQ é que os resultados financeiros do 

MBNQA fazem parte de “financial and markets results”, que tem 75 pontos no total, o 

que faz a pontuação nesta área ser bastante diferente nos dois programas.  

Assumindo uma distribuição igual para resultados financeiros e de 

mercado no MBNQA (o que não é necessariamente considerado pelos 

examinadores, mas é uma referência válida), a pontuação dos resultados financeiros 

seria equivalente a 8% dos pontos da sessão resultados e 4% do total de pontos do 

MBNQA, o que é menos da metade de “resultados econômico-financeiros” do PNQ. 

A influência desta diferença foi percebida na análise das oito empresas, o 

que será comentada no Capítulo 5. 

A Tabela 4 a seguir demonstra a sua composição e pontuação por item. 
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Tabela 4:  Critérios, Itens e pontuação máxima da sessão de resultados do MBNQA: 

 

Categories and items Point values 

7.1: Customer-focused 

7.2: Product and service 

7.3: Financial and markets 

7.4: Human resource 

7.5: Oganizational effectiveness 

8.6: Governance and social 

responsability 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

 

      Total (results) 450 

Fonte:  BALDRIGE, 2003, p.15 

 

Na etapa de “financial results”, é recomendada a utilização de ROI, 

margens operacionais, liquidez e endividamento, valor agregado por funcionário, 

lucro por ação, crescimento, lucro,  retornos e outras. (FPNQ, 2003, p. 27)   

Além disso, a integração do processo estratégico com os indicadores 

utilizados e a determinação do relacionamento dos mesmos deve ser considerada: 

 

   
The use of a balanced composite of leading and lagging performance 
measures offers an effective means to communicate short- and longer-term 
priorities, monitor actual performance, and provide a clear basis for improving 
results. (BALDRIGE, 2003, p.4). 
 

 

Para fazer este relacionamento, o MBNQA deixa espaço para que eles 

sejam definidos pela própria empresa, o que se torna mais claro analisando a 

pergunta desta etapa: “What are your current levels and trends in key measures or 

INDICATORS of financial PERFORMANCE, including aggregate MEASURES of 

financial return and economic VALUE, as appropriate?” (BALDRIGE, 2003, p. 27).  

Ou seja, também na sessão de resultados do MBNQA existe espaço para 

se introduzir diversas métricas de geração de valor para o acionista, o que nem 

sempre ocorre, por decisão das próprias empresas, como será comentado. 
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3.6. Resumo do Capitulo 3 
 

 

Existem vários elementos no PNQ e no MBNQA que tem potencial de 

gerar valor, se forem bem utilizados.  Uma empresa que busque melhorias 

contínuas, que tenha uma liderança eficaz, maior qualidade, processos eficazes e 

bons resultados com clientes, funcionários e demais áreas dos programas está 

agindo em uma direção que, em principio, interessa aos acionistas. 

Do mesmo modo, a metodologia dos programas, com seus requisitos de 

análise crítica, aprendizado, comparativos com outras empresas e ciclos anuais de 

melhoria pode levar as empresas a corrigir erros e melhorar sua performance e a 

qualidade das suas análises financeiras ao longo do tempo.   

A crescente preocupação dos dois programas em áreas como sociedade, 

resultados com funcionários, ética e meio ambiente é outro aspecto que pode levar a 

estratégias com maior sustentação e viabilidade, o que aumenta o valor da empresa. 

Além disso, as etapas dos programa relativas ao alinhamento dos 

indicadores com estratégias e planos e a identificação e gestão dos “value drivers” 

abordam elementos centrais para a geração de valor das empresas. 

O fato dos programas levar as empresas a monitorar e buscar resultados 

em várias áreas tem levado a utilização do BSC, o que tem como vantagem o fato 

de ampliar a abrangência do seu processo de gestão, mas tem como desvantagem o 

fato de talvez levar a redução no foco na maximização do valor do investimento do 

acionista. 

Ou seja, a utilização da metodologia do PNQ e do MBNQA pode gerar 

valor ao acionista, mas existem algumas questões que devem ser consideradas de 

modo crítico pelas empresas que participam desses programas.  

O próximo capítulo revisará a bibliografia da área de finanças na área de 

geração de valor ao acionista e analisará alguns desses riscos, o que será 

considerado para fazer o estudo de casos no Capítulo 5. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: GERAÇÃO DE VALOR PARA O ACIONISTA 
 

 

4.1. O conceito de geração de valor para o acionista 
 

 

Um ponto central na análise dos modelos de gestão e métricas de 

avaliação financeira das empresas é determinar se estes estão levando ao 

atendimento dos interesses e expectativas dos seus acionistas. 

Estes interesses muitas vezes estão definidos nos estatutos das empresas 

e são protegidos pelo seu Conselho de Administração e Processo de Governança 

Corporativa. Nestas situações, existem objetivos claros e controles adequados para 

que estes aconteçam.  

RAPPAPORT (1998, p.1 a 12) demonstra que os motivos para o aumento 

na consciência das empresas para este tema incluem desde a globalização dos 

mercados de capitais e de produtos das empresas até o fato de que executivos que 

não atendam estes objetivos serão substituídos por outros que o façam. 

Em alguns casos, entretanto, estes objetivos não estão bem definidos, não 

são bem compreendidos e nem totalmente divulgados, o que pode ocorrer em parte 

por não se estabelecer qual é o valor do investimento do acionista e nem o que deve 

ser feito para quantificá-lo e maximizá-lo.  

Este é um aspecto central para o trabalho.  Sem definir exatamente qual o 

seu objetivo e sem ter mecanismos de medição, as empresas dificilmente 

maximizarão a geração de valor para os seus acionistas.  É nestes casos que existe 

o risco de que metodologias como as do PNQ e do MBNQA levem a resultados que 

não sejam do interesse dos acionistas da empresa. 

Empresas com ações cotadas em bolsas de valores podem estabelecer 

este valor, em parte, com base na evolução dos dividendos pagos e no preço da 

ação (seu valor de mercado).  Nestes casos, é possível utilizar essas informações no 

processo de gestão da empresa.  

Mesmo nestas situações, entretanto, estas não podem ser as únicas 

medidas de avaliação da empresa, pois em alguns momentos os mercados podem 

não refletir de modo adequado o seu valor.   
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MALKIEL (1996, p.33) cita como exemplos marcantes destas distorções 

as especulações com tulipas na Holanda no século 17, o crescimento e queda do 

preço dos terrenos e ações do Japão nos anos 90 e as crises nas bolsas nos EUA 

em 1929 e 1987, entre outros exemplos. 

Isto é ainda mais crítico em unidades operacionais ou divisões de 

empresas, pois em muitos casos, variações no valor total das ações de uma 

empresa podem ocorrer por fatores gerados em outras unidades, ou por decisões 

corporativas totalmente fora do controle dos gerentes destas unidades. 

Ou seja, para uma empresa gerar valor para o acionista (e saber se isto 

está de fato acontecendo), existe a necessidade de outros mecanismos que 

forneçam informações corretas sobre o que influencia este valor e que indiquem o 

que pode ser feito em cada área da empresa para aumentá-lo.  

A literatura existente na área de finanças descreve vários processos e 

metodologias que podem ser utilizados neste sentido.  Alguns conceitos chave serão 

comentados nesse capítulo e serão utilizados para analisar o processo de seleção 

das métricas financeiras das oito empresas no estudo de caso. 

A utilização de informações da empresa que possam determinar o seu 

valor surgiu, de certo modo, com a chamada “firm foundation theory”, que busca 

identificar os fatores da empresa que determinam esse valor.   

 

 
“The firm-foundation theory argues that each investment instrument, be it a 
common stock or a piece of real estate, has a firm anchor of something called 
“intrinsic value”, which can be determined by careful analysis of present 
conditions and future prospects” (MALKIEL, 1996, p. 28).  

 

 

MALKIEL (1996, p.29 a 30) comenta que não existe uma origem precisa 

desta teoria, mas que existem participantes importantes, incluindo S.Eliot Guild, John 

B. Willians (com o livro The Theory of Investment Value) e Benjamin Graham e David 

L.Dodd (com o livro Security Analysis).  

Para MALKIEL (1996, p.94), na firm foundation theory, existem fatores 

específicos de cada empresa que podem determinar o valor das suas ações e 

“[...]Firm foundation theorists view the worth of any share as the present value off all 

dollar benefits the investor expects to receive from it”   
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Ainda conforme MALKIEL (1996, p.95-100), esses fatores específicos 

incluem a taxa de crescimento prevista para os dividendos, a taxa de 
distribuição destes dividendos, o risco existente e as taxas de juros do mercado.  

Já DAMODARAN (2002, p. 6) observa que “The underlying theme in 

fundamental analysis is that the true value of the firm can be related to its financial 

characteristics - Its growth prospects, risk profile and cash flows” e destaca que 

“Other things remaining equal, higher cash flows, lower risk, and higher growth 

should yield higher value”. (p.19) 

Determinar se esta teoria está totalmente certa ou não está fora do escopo 

do trabalho, mas o ponto fundamental é que existem fatores internos da empresa 

que podem ser determinantes do seu valor, o que faz com que a gestão deva estar 

focada nesses itens e nos fatores que os influenciam e que seus objetivos e ações 

devam estar direcionados para maximizá-los. 

Para BCG e FGV-EAESP, existem três princípios de criação de valor que 

fazem isso, que são lucratividade (aumentar o retorno dos ativos já existentes), 

crescimento (investimentos incrementais com retorno acima do custo de capital) e 

fluxo de caixa livre (incluindo a possibilidade de liberar caixa para o investidor 

quando não houver investimentos rentáveis). (O DESAFIO...1998, p.9) 

Ações nesse sentido impactam os fundamentos da empresa e com isso 

podem aumentar o seu valor.  Uma empresa que maximize os seus recursos atuais 

realize novos investimentos que gerem valor e que gere fluxo de caixa, está 

maximizando o investimento do seu acionista. 

Do mesmo modo, COPELAND, KOLLER E MURRIN (1994, p.143) 

comentam que as ações para aumentar o valor da empresa podem ser divididas em 

quatro tipos, que são aumentar o lucro gerado pelos capitais existentes na 

empresa, aumentar o retorno de novos investimentos, aumentar a taxa de 
crescimento e reduzir o custo de capital.  Neste enfoque, é destacado que o 

crescimento somente gera valor se os retorno dos novos investimentos for maior que 

o custo de capital das empresa e que a redução do custo de capital também é uma 

oportunidade de gerar valor.  

Para gerar esse tipo de ações e resultados, entretanto, existem pelo 

menos quatro aspectos que precisam ser considerados e que podem determinar o 

resultado de qualquer uma dessas iniciativas. 
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Em primeiro lugar, a empresa deve ter definições estratégicas 
consistentes com princípios de geração de valor.  RAPPAPORT (1998, p.57) 

resume que  “shareholder value analysis is only as good as the strategic thinking 

behind it”.  Neste sentido, sem definições estratégicas que gerem valor, nenhum 

sistema de implementação ou de monitoramento tem como fazer isso acontecer.   

HITT (2001, p.5) afirma que “By achieving strategic competitiveness and 

successfully exploiting its competitive advantage, a firm is able to accomplish its 

primary objective:  earning of above average returns”.   

Nesse enfoque, esse retorno médio é o que o investidor pode receber em 

investimentos disponíveis e com risco similar, o que também é um fator determinante 

do valor da empresa. 

Em segundo lugar, deve ser considerado que cada empresa tem 
características únicas, que influenciam tanto o seu processo de geração de valor 

quanto as métricas de avaliação financeira e a maneira como estas devem ser 

utilizadas. SALIM (2004, p.23) ressalta a importância da definição e interpretação 

dos indicadores utilizados e afirma que “Essa é uma das competências que separa 

as organizações bem-sucedidas das mal sucedidas”. 

Em terceiro lugar, é necessário definir corretamente o relacionamento 
entre os fundamentos das empresas e as suas medidas e ações internas. Sem 

isso, não é possível definir planos e ações que alterem o seu valor. Uma 

metodologia para isto é o gerenciamento de valor para os acionistas (GVA), 

desenvolvida pelo Boston Consulting Group (BCG) e pela Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP).  

BCG e FGV-EAESP demonstram que é possível estabelecer um 

relacionamento entre medidas internas da empresa e a rentabilidade total do 

acionista (TSR), a qual é composta de ganhos de capital (aumento no valor da 

ação da empresa) e dividendos. (O DESAFIO..., 1998, p.11) 

Neste enfoque, a medida interna que reflete com maior precisão esse 

relacionamento é o retorno total do negócio (TBR), que é determinado pelos fluxos 
de caixa livres gerados pela unidade de negócio e por variações no seu valor 
estimado no início e no final do período sendo analisado. (O DESAFIO...1998, 

p.11).  Este relacionamento é fundamental para a definição das métricas que devem 

ser monitorados e para definir ações que gerem valor.  
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Em quarto lugar, deve ser considerado que existem métricas financeiras 
com maior qualidade que outras na determinação do valor do investimento do 

acionista e das suas variações. 

Para BCG e FGV-EAESP (MÉTRICAS...,1999, p.5), as métricas 
financeiras que serão utilizadas pelas empresas podem ter maior ou menor 
precisão técnica e abrangência, o que vai influenciar a qualidade da informação 

que será gerada. De um modo geral, métricas calculadas com informações 

contábeis tem baixa precisão e abrangência, enquanto que métricas baseadas em 

fluxo de caixa podem gerar informações mais completas. Nesta abordagem, as 

métricas financeiras podem ser classificadas com relação a quatro itens, que são o 

retorno, o crescimento, custo de capital e fluxo de caixa livre.  
Métricas como ROE, ROCE e RONA, que fornecem informações relativas 

a retorno tem baixa precisão técnica e abrangência por ignorar o crescimento, custo 

de capital e fluxo de caixa livre.  Lucro contábil incorpora retorno e crescimento, mas 

ignora custo de capital e fluxo de caixa livre. Já EVA, que é uma medida que 

incorpora o custo de capital, além de retorno e crescimento, não considera fluxo de 

caixa livre e também não tem a precisão técnica e abrangências necessárias.  

Retorno Total do Negócio (TBR), por outro lado, é uma métrica que 

incorpora retorno, custo do capital e fluxo de caixa livre, fornecendo uma informação 

de maior qualidade técnica e abrangêmcia, mas que requer comentários adicionais, 

iniciando pelas informações de lucro e rentabilidade. 
 
 
4.2. Lucro e rentabilidade 

 

 

Lucro e rentabilidade são o ponto de partida para várias analises 

financeira. Como observa MALKIEL (1996, p. 110), “The most important fundamental 

on stock prices is the level and duration of the future growth of corporate earnings 

and dividends”.  

Do mesmo modo, LYNCH (1990. p.168) comenta que são os lucros atuais 

e futuros e planos que as empresas tem em relação aos mesmos que determinam o 

valor da empresa. 
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If you can’t predict earnings, at least you can find out how a company plans 
to increase earnings.  Then you can check periodically to see if the plans 
are working out. (LYNCH, 1990. p.168).  
 

 

As informações disponíveis na análise do lucro, das suas alterações ao 

longo do tempo e dos planos existentes para o futuro fornecem informações 

importantes sobre a situação da empresa e são elementos centrais na análise dos 

fundamentos das empresas.  Neste sentido, MALKIEL (1996, p.29) destaca que: 

“The theory stresses that a stock’s value ought to be based on a stream of earnings a 

firm will be able to distribute in the future in the form of dividends”.   

A análise de dividendos futuros e a sua importância para gerar valor será 

feita mais detalhadamente ao longo do capítulo, mas deve ser considerado 

inicialmente que esses dividendos são determinados em parte pelo lucro contábil. 

 
 
4.2.1. Lucro contábil 

 

A contabilidade é uma maneira de organizar as informações que pode ser 

muito útil se for bem utilizada.  Apesar de suas limitações e dos cuidados 

necessários, DAMODARAN (2002, p.56) lembra que “[…] Financial statements 

remain the primary source of information for most investors and analysts”.  

O lucro operacional e seus componentes fornecem uma série de 

informações que serão utilizadas nas análises financeiras e de valor da empresa e 

que incluem itens importantes do processo de gestão.   

MARTIN (2000, p. 95) demonstra alguns desses desdobramentos: 

 

Sales (-) Cost of goods sold (-) Depreciation expense = Gross profit  

Gross profit (-) selling and administrative expenses (-) goodwill 

amortization = operating profit 

 

Essas medidas de lucro bruto e lucro operacional possibilitam analises da 

participação de cada componente em percentual sobre vendas, comparativos em 

relação a anos anteriores ou em relação a planos pré-estabelecidos e, em alguns 

casos, podem direcionar corretamente decisões das empresas.  
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Objetivos de melhorias anuais, ou metas específicas de redução de custo 

em relação a vendas, por exemplo, podem levar a ações que geram valor para o 

acionista. 

Além disso, separando custos fixos e custos variáveis é possível obter 

outras informações importantes. HORNGREEN, DATAR e FOSTER (2003, p. 65), 

ressaltam que o desdobramento do lucro operacional nos seus componentes fixos e 

variáveis disponibiliza informações como a margem de contribuição unitária e total 

da empresa, assim como o ponto de equilíbrio do lucro contábil. 

Além do lucro e dos seus componentes, entretanto, também devem ser 

feitas outras análises que informem todas as etapas existentes entre o lucro 

operacional e o lucro disponível para o acionista.  Um dos pontos que deve ser 

considerado neste sentido  é que existem diversos aspectos legais e tributários que 

devem ser considerados, além das questões puramente operacionais das empresas.   

Conforme descreve MARTIN (2000, p. 95), os elementos que existem 

entre o lucro operacional e o lucro disponível para os acionistas (de common stocks), 

são despesas com juros (sobre dívidas com terceiros), receitas de juros com 

aplicações financeiras, ganhos extraordinários, dividendos e juros de acionistas 

minoritários e provisão para imposto de renda. 

A definição das métricas financeiros das empresas pode incluir vários 

desses itens e fornecer informações relevantes para a sua gestão. Por outro lado, 

apesar da análise do lucro contábil gerar informações úteis, ela é insuficiente e 

requer a consideração de vários outros itens, a começar pelo investimento 

necessário. 

 
4.2.2. Investimento e rentabilidade sobre o Investimento 

 

Para analisar o valor do investimento do acionista e a sua evolução ao 

longo do tempo, é necessário determinar as variações no investimento requerido 

pelo negócio, os seus desdobramentos e perspectivas futuras, o que requer uma 

abordagem diferenciada para empresas como um todo e para unidades operacionais 

ou divisões (o que é o caso em várias das oito empresas analisadas).  

Existem vários indicadores que as empresas podem utilizar nesse sentido, 

incluindo o investimento operacional bruto (somente ativos), o investimento 

operacional líquido (ativos menos passivos operacionais) e o patrimônio líquido.  
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Para DAMODARAN (2002, p. 263), na definição do investimento de 

unidades operacionais, o capital de giro deve incluir ativos como inventário e “other 

noncash current assets” e passivos como contas a pagar e outras  “noninterest 

bearing current liabilities”.   

A soma desse capital de giro líquido com o investimento líquidos em ativos 

fixos informa o investimento operacional líquido total da operação.   

Neste enfoque, um dos motivos para excluir itens como caixa e 

empréstimos é determinar o investimento operacional e com isso estabelecer o 

retorno que a operação deve gerar.  

O cálculo desse retorno pode ser determinado de várias formas, 

dependendo de como a empresa define a sua unidade de análise, que pode ser a 

empresa como um todo ou as suas unidades operacionais. Este pode ser calculado 

como o retorno sobre os ativos totais (ROA), retorno sobre ativos líquidos (RONA), 

retorno sobre capital investido (ROIC) ou retorno sobre o patrimônio líquido, (ROE), 

entre outros. 

HIGGINS (2003, p.32) apresenta mais informações para esta análise, 

incluindo mais detalhes dos componentes do ROE: 

 

ROE = net income / shareholder’s equity 

        = (net income / sales) x (sales / assets) x (assets / shareholder’s equity) 

        = profit margin x assets turnover x financial leverage 

 

A utilização deste desdobramento do ROE tem grande aplicação para o 

processo de gestão das empresas, pois evidencia, por exemplo, que ele pode ser 

alterado tanto com mudanças nos níveis de endividamento como com aumentos na 

margem de lucro sobre vendas ou no giro dos ativos. 

COPELAND, KOLLER E MURRIN (1994, p.105) demonstram que a 

análise dos componentes que influenciam o ROI e do ROE permite uma avaliação 

mais completa da origem do valor no negócio da empresa, o que pode ser feito 

avaliando os itens de investimento (capital de giro e ativos fixos) e dos componentes 

do seu resultado (custo de produtos, depreciação, despesas e lucro) tanto em valor 

como em percentual nas vendas da empresa. 
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DAMODARAN (2002, P.286) apresenta outras informações do cálculo do 

retorno sobre o capital (ROC) considerando uma taxa de imposto de renda media e 

o valor contábil das dívidas e do patrimônio líquido: 

 

ROC = EBIT x (1- tax) / (book value of debt + book value of equity).   

 

Com este desdobramento, DAMODARAN (2002, P.286) também 

demonstra o cálculo do ROE com um enfoque um pouco diferente, com mais 

detalhes que podem ser utilizados: 

 

ROE = ROC + D/E [ROC – i (1-tax)]. 

 

Torna-se evidente nesta equação que deve existir uma análise 

comparativa do ROC com o custo financeiro (i) e que o impacto dessa diferença nos 

resultados é amplificada pela relação do capital de terceiros sobre o capital próprio 

(D/E).   

O retorno sobre o investimento é, portanto, um indicador chave, que pode 

ser desdobrado de várias maneiras e fornecer informações críticas tanto para as 

empresas como um todo ou para unidades operacionais.  

A utilização de dados contábeis, por outro lado, deve ser sempre feita 

considerando as limitações dessas informações, as quais podem gerar analises e 

decisões erradas se não forem bem utilizadas.  

Para BCG e FGV-EAESP (MÉTRICAS...,1999, p.5), indicadores contábeis 

como ROE e RONA são distorcidos por ativos antigos, empréstimos e intangíveis e 

por ignorar o crescimento, enquanto que indicadores baseados no lucro contábil são 

distorcidos por efeitos nas depreciações, ágio em investimentos, aluguéis e 

diferentes conceitos de valorização de estoques, além de ignorar o custo de capital.  

DAMODARAN (2002, p.30) alerta que as diferentes metodologias nos 

cálculos do inventário e da depreciação podem gerar distorções nas comparações 

entre empresas. Diferenças deste tipo podem afetar análises de referenciais 

externos (o que pode ser um detalhe a mais a considerar em algumas analises do 

PNQ e do MBNQA comentadas anteriormente). 
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RAPPAPORT (1998, p.14), por outro lado, comenta que o lucro contábil 

não informa nada sobre os investimentos necessários (em capital de giro e em ativos 

fixos), que são determinantes para a análise de valor das empresas. 

Além disso, Salim (2004, p.23) observa que “O lucro líquido é um bom 

indicador do sucesso em curto prazo, mas sabemos que suas bases de cálculo são 

duvidosas e manipuláveis.  O ROI padece do mesmo mal”.  Lucro por ação, que 

também é um indicador bastante utilizado, também pode ter os mesmos problemas. 

Em resumo, são inúmeros os exemplos onde a informação contábil, se 

mal utilizada, se torna deficiente e pode levar a conclusões erradas, o que faz com 

que essa informação necessite de várias mudanças para ser útil no processo de 

análise e da geração de valor para o acionista.  

 
4.2.3. Lucro econômico 

 

Embora uma análise econômica muitas vezes utilize informações 

contábeis, ela jamais se limitará a isso, pois mesmo que medidas como lucro e ROI 

contábeis possam ser bastante úteis, elas não são suficientes.  Para fazer uma 

análise econômica, é necessária a  utilização de vários outros conceitos e devem ser 

feitas modificações nas informações contábeis. 

Conforme observa MARTIN (2000, p.81), o lucro econômico pode ser 

estabelecido pela diferença entre o lucro líquido operacional e o custo existente pela 

utilização do capital na operação sendo analisada.  

Uma maneira de considerar esse custo de capital é dada pelo EVA 

(Economic Value Added), desenvolvido pela Stern, Stewart & Co.  Para 

DAMODARAN (2002, p.884), o EVA pode ser calculado por: 

 

EVA = After tax operating income – (cost of capital x capital invested) 

 

A utilização do EVA incorpora de modo relativamente simples a idéia de 

custo de oportunidade, que é o custo por estar investindo os recursos nas atividades 

atuais (e por isso não estar investindo em outras atividades possíveis). Isto é 

fundamental na análise de geração de valor, pois as empresas sempre devem 

remunerar o acionista com um resultado no mínimo igual ao que poderia obter em 

outras alternativas comparáveis.   
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Esta informação é mais precisa do que aquela que considere somente o 

lucro, mas ainda não é suficiente, principalmente pelo fato de que o lucro e 

investimento contábeis que normalmente são considerados no cálculo do EVA 

incorporam as deficiências comentadas anteriormente.  

Além disso, DAMODARAN (2002, p.873), ressalta que o EVA não reflete 

nem avalia o futuro, o que pode fazer com que administradores avaliados pelo EVA 

do ano corrente tomem decisões que maximizem o resultado atual, mas que não 

otimizem o valor da empresa.  Do mesmo modo, MARTIN (2000, p.65) alerta que o 

objetivo da empresa não é obter somente um ano de EVA positivo, mas sim gerar 

EVA positivos no futuro, pois é isto que determina o valor de mercado da empresa.  

BCG e FGV-EAESP resumem este ponto ao afirmar que os indicadores 

contábeis mais utilizados como o ROE, lucro, RONA e EVA não refletem os 

direcionadores de valor da empresa. (O DESAFIO...1998, p.9) 

Analisando o lucro econômico do ponto de vista do investidor, por outro 

lado, BREALEY E MYERS (2003, p.329) demonstram que o lucro econômico pode 

ser calculado por:  

 

Rate of return = (cash receipts + change in price) / beginning price. 

 

Esta definição de lucro econômico como a soma do caixa recebido pelo 

investidor com a variação do preço da ação da empresa (também demonstrado por 

BCG e FGV-EAESP no cálculo da TSR) será considerada durante o trabalho. 

Para analisar de modo mais completo o valor do investimento do acionista 

e suas variações, portanto, as métricas de avaliação financeira devem incluir 

necessariamente outras informações, o que será comentado a seguir, iniciando pelo 

fluxo de caixa. 

 
 
4.3. Fluxo de caixa 

 

 

O fluxo de caixa é uma informação utilizada na maioria dos modelos de 

avaliação e de análise financeira e é fundamental para determinar o valor da 

empresa e a sua evolução.  Para COPELAND, KOLLER E MURRIN (1994, p.137) 
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“Since value is based on discounted free cash flow, the underlying value drivers of 

the business must also be the drivers of free cash flow”.  

De modo complementar, DAMODARAN (2002, p.1) observa que “[…] 

financial assets are acquired for the cash flows expected on them. Consequently, 

perceptions of value have to be backed up by reality, which implies that the price that 

is paid for any asset should reflect the cash flows it is expected to generate”.  

Segundo HELFERT (1994, p. 426 a 432), é importante também conhecer 

a origem desses fluxos de caixa, que  podem ser gerados por lucros, pagamentos 

contratuais ou liquidação total ou parcial em algum momento no futuro e que essa 

análise deve considerar o risco da sua realização. 

Já para LYNCH (1990. p 214), fluxo de caixa é um critério que pode ser 

utilizado em análises financeiras, mas para que isso seja feito, deve ser considerado 

que “[…] if cash flow is ever mentioned as a reason you’re supposed to buy a stock, 

make sure it’s free cash flow that they’re talking about “.  

Ou seja, fluxo de caixa é um indicador chave que deve ser monitorado por 

todas as empresas, tanto na parte relacionada a atividades internas quanto em 

questões ligadas à sua divisão entre acionistas e credores. 

Nesse sentido, o processo de gestão deve conhecer e considerar as 

diferenças existentes entre informações contábeis, informações do passado e fluxo 

de caixa futuro, identificando e administrando cada um dos seus componentes.    

DAMODARAN (2002, p.627) resume que o cálculo do fluxo de caixa livre 

para a empresa pode ser determinado por: 

 

Free cash flow to firm = EBIT (1-t) + depreciation – capital spending – 

change in working capital.  

 

COPELAND, KOLLER E MURRIN (1994, p.143) destacam a necessidade 

de um cuidado adicional para a diferença entre geração dos impostos relacionados 

ao lucro e seu pagamento.  Nesse enfoque, o “free cash flow to firm” de 

DAMODARAN é chamado de Gross “operating  cash flow” e inclui as efetivamente 

taxas pagas, além de evidenciar que existem outros componentes que devem ser 

considerados além do fluxo de caixa operacional. 

.   
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Operating cash flow (-) cash flow from non-operating activities = Cash flow 

available to investors. 

 

Já MARTIN (2000, p. 52) observa que o fluxo de caixa livre da empresa 

(firm´s free cash flows) é igual ao fluxo de caixa financeiro (financing or investor´s 

cash flows), o que deixa claro que para analisar o fluxo de caixa disponível para o 

acionista devem ser considerados todos os participantes do processo.  

Para demonstrar isso, MARTIN (2000, p. 53) apresenta o cálculo do  fluxo 

de caixa  financeiro, considerando, que ele é o fluxo de caixa relacionado a todos 

provedores de capital da empresa: 

 

Financing cash flow = Interest payment to creditors + repayment of debt 

principal (-) additional debt issued + dividend paid to stockholders + share 

repurchases (-) additional stock issued 

 

Na análise do fluxo de caixa livre para o acionista, portanto, além de 

considerar as necessidades de investimento da própria empresa, devem ser 

considerados também todos compromissos com credores externos.  

Conhecendo esse desdobramento, as empresas podem estabelecer 

objetivos que maximizem o fluxo de caixa do acionista, tais como aumentar vendas, 

reduzir despesas e reduzir taxas de imposto de renda.   Cada um destes objetivos, 

se bem definidos, tem potencial de aumentar esses fluxos de caixa, o que também 

ocorre nas decisões ligadas ao investimento em ativos fixos e em capital de giro.  

Estratégias e planos de ação que não considerem os investimentos 

necessários nesses ativos. e o custo desses investimentos, por outro lado, podem 

estar aumentando o tamanho da empresa, mas reduzindo o seu valor.   

Em qualquer um desses casos, torna-se claro que as empresas devem ter 

sistemas de projeção e controle de fluxo de caixa que permitam essas diversas 

análises e que forneçam as informações necessárias. 

Para MARTIN (2000, p. 59), as projeções de fluxo de caixa devem 

considerar principalmente o crescimento de vendas, a margem operacional, os 

impostos e a necessidades de investimento em capital de giro e em ativos fixos (o 

que pode incluindo monitorar o seu valor como percentual de vendas). 
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Dispondo dessas informações, podem ser feitas várias análises de maior 

precisão com relação à geração de valor para o acionistas, incluindo avaliações de 

rentabilidade de maior qualidade do que indicadores comentados anteriormente. 

Uma medida que incorpora esses conceitos é o CFROI (cash flow return 

on investment), que é um indicador que pode fornecer melhores informações sobre o 

desempenho real do negócio.   

Conforme observam BCG e FGV-EAESP, o CFROI “[...} é uma medida 

econômica  do desempenho de uma empresa que reflete a TIR media implícita no 

conjunto de projetos de investimentos existentes”. (MÉTRICAS...1999, p.33) 

MARTIN (2000, p.120) afirma que o CFROI (1 ano) pode ser calculado 

pelos fluxos de caixa sustentáveis de uma empresa dividido pelo seu “current dollar 

gross investment”.  Neste cálculo, os fluxos de caixa sustentáveis são a diferença 

entre os fluxos de caixa operacionais e um indicador chamado “sinking fund 

depreciation” que é “[…] the annual investment that must be made, given the firm’s 

opportunity cost of funds, in order to accumulate a sum equal to the original cost of 

the depreciable asset at the end of the asset’s life”. (p.120) 

O CFROI é, portanto, uma medida que inclui o valor do dinheiro no tempo 

e que fornece uma informação de melhor qualidade sobre o retorno dos ativos 

existentes na empresa.   

BCG e FGV-EAESP demonstram, por outro lado, que a análise da eficácia 

da geração de valor da empresa também pode ser feita considerando o seu fluxo de 

caixa e as variações estimadas no seu valor no final e no início do período sendo 

considerado.  

Neste cálculo, os valores iniciais e finais da empresa podem ser 

calculados de várias maneiras, com mais ou menos simplicidade e precisão, 

utilizando, por exemplo, as seguintes alternativas: (MÉTRICAS...1999, p.19 a 20) 

1. Lucro x múltiplo; 2.  Valor contábil x múltiplo; 3. Fluxo de caixa / custo 

de capital;  4. VPL dos fluxos de caixa previstos.  

A utilização de qualquer uma dessas alternativas permite determinar um 

valor aproximado do valor inicial e final e da sua variação, o que, combinado com o 

fluxo de caixa do período possibilita calcular a sua TBR. 

Um outro aspecto a considerar, entretanto, é que qualquer método de 

análise da empresa que utilize somente a geração de caixa também tem limitações.  
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SALIM (2004, p.23) define que “Geração de caixa é certamente uma 

referência importante do quanto estamos indo bem, mas não informa, por exemplo, 

se estamos praticando margens alvitantes ou se cortamos gastos com treinamento”. 

A necessidade de não considerar a geração de caixa ou qualquer outro 

indicador como único aspecto no processo de gestão, a importância de utilizar 

períodos maiores (não somente um ano) e a necessidade de analisar o risco 

relacionado com esses fluxos de caixa são itens que devem ser considerados na 

definição das métricas de avaliação das empresas e serão comentados a seguir.  

 

 

4.4. Risco e custo de capital 
 

 

Risco pode ser definido como a possibilidade existente de que o resultado 

real seja diferente do resultado esperado (ou previsto), o que se aplica tanto para a 

análise da ação de uma empresa no mercado quanto na avaliação dos resultados 

esperados de uma determinada divisão desta empresa.  

Para BREALEY E MYERS (2003, p.187), “The stock market is risky 

because there is a spread of possible outcomes”.  Esta possibilidade de existirem 

diversos resultados influencia o tipo de risco existente.  

De modo complementar, HITT (2001, p.5) comenta que “Risk is an 

investor’s uncertainty about the economic gains or losses that will result from a 

particular investment”.   

Este é um ponto crítico para o trabalho, pois a incerteza quanto aos fluxos 

de caixa e dividendos previstos por uma empresa é um dos itens determinantes do 

seu valor e portanto, um dos pontos que deve ser priorizado na sua gestão.  

Para fazer isso, deve ser considerado que existe um relacionamento direto 

entre risco e retorno e que as suas estratégias e planos de ação devem conhece-la 

e administrá-la para gerar valor.   

Decisões que aumentem algum tipo de risco vão reduzir o valor da 

empresa, a menos sejam compensadas com aumentos de retorno esperado mais do 

que proporcionais, enquanto que decisões que reduzam o risco sem reduzir o 

retorno esperado podem aumentar valor da empresa.   
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Um outro ponto fundamental relacionado este tema é que a maneira como 

as empresas administram este relacionamento e a sua abordagem quanto aos seus 

diversos tipos de riscos existentes impacta diretamente um aspecto central na sua 

gestão financeira (e no seu valor), que é seu custo de capital.   
Este custo é um conceito econômico e define a taxa de desconto que será 

utilizada para avaliar a empresa, o que é um dos seus fundamentos comentados 

anteriormente. MARTIN (2000, p. 64) afirma que “A firm’s cost of capital is an 

opportunity cost, not an out-of-pocket cost.  The cost of capital is an economic 

concept, where the cost is based on the opportunity cost of the invested capital”.  

Para poder analisar e administrar esse custo, é necessário considerar o 

seu desdobramento, que inclui analisar o custo de capital próprio, custo de capital de 

terceiros e custo médio da empresa.  

A determinação do custo do capital próprio deve considerar tanto o 

retorno necessário para remunerar um investidor pelo risco da empresa quanto o 

retorno que poderia ser obtido em investimentos com risco equivalente, o que pode 

ser feito de diversas maneiras diferentes, incluindo o CAPM (capital asset pricing 

model).  BREALEY E MYERS (2003, p.195), demonstram que o modelo do CAPM 

pode ser resumido por: 

 

r = rf + b(rm – rf) 

 

Onde: 

rf = taxa livre de risco  

rm = Retorno médio do mercado 

b = beta  

 

A análise do desdobramento dos elementos do CAPM disponilbiliza 

informações que devem ser consideradas pelas empresas, tais como o beta (medida 

de sensibilidade de variações da ação a variações do Mercado) e os retornos médio 

de mercado e livre de risco. 

Também utilizando o CAPM, MARTIN (2000, p. 65) destaca que a 

diferença (rm – rf) pode ser chamada de “market risk premium”, o que é um risco 

diferente do beta.   
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Com estas informações, o risco existente para o capital próprio pode ser 

dividido em risco de mercado (que não é diversificável e existe para todas empresas) 

e risco específico da empresa.  

Para completar esta análise, deve ser considerado que quando existem 

operações em diferentes países (o que é o caso em algumas das empresas 

analisadas), é necessário incluir também um valor adicional para o risco específico 

de cada país.   

O desdobramento do risco nesses diferentes componentes ajuda a 

visualizar de modo mais claro a relação entre o risco e retorno existente e pode ser 

utilizado para determinar tanto o retorno necessário para empresa como um todo 

como para avaliar alternativas de investimento existentes.   

O custo do capital de terceiros, por outro lado, deve ter como referência 

tanto os custos de captação de capitais de terceiros da empresa quanto a análise de 

crédito e “ratings” da empresa e deve considerar que mudanças no nível de 

endividamento alteram o risco e o custo de capital (próprio e de terceiros). O foco 

nesta análise deve ser o futuro e deve ser considerado que existe um nível ótimo a 

ser perseguido.   

Uma análise de qual é o nível ótimo e de como chegar nele está fora do 

escopo do trabalho, mas a observação de que esta decisão existe e impacta no 

custo de capital e no valor das empresas deve ser considerada nas suas análises 

estratégicas, nas definições da política de financiamento e na configuração do seu 

sistema de métricas financeiras que serão utilizadas.  

Dispondo das informações de custo de capital próprio e do custo de capital 

de terceiros, é possível determinar o custo médio de capital da empresa, ou o seu 

WACC (weighted average cost of capital).   

Para MARTIN (2000, p.65), esse custo médio ponderado de capital pode 

ser calculado por: 

 

Weighted cost of capital = [cost of debt x (1- tax rate) x debt value/firm 

value] + [cost of equity x equity value/firm value]. 

 

Este custo médio de capital é a taxa de desconto que pode ser utilizada 

em vários modelos analisados anteriormente.   
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Além disso, com estas informações sobre o custo de capital e fatores que 

o influenciam, cada projeto ou alternativa estratégica sendo avaliada pode ser 

analisado com uma taxa de desconto diferente, o que é uma parte importante do 

relacionamento entre decisões estratégicas e decisões financeiras.  

BREALEY E MYERS (2003, p 221) ressaltam a importância disso na 

análise dos projetos e colocam que  “[…] Other things being equal, risky projects are 

less desirable than safes ones”.  Ou seja, é necessário ajustar o retorno necessário e 

esperado ao risco para fazer uma avaliação financeira correta.  

Para a empresa ter uma análise completa do seu risco e custo de capital, 

entretanto, existem algumas outras questões que devem ser consideradas, com 

destaque para transparência das informações, qualidade dos seus controles internos 

e e ética na sua gestão.  Estes itens são cada vez mais relevantes na avaliação dos 

mercados sobre uma empresa e, ela pode pagar um alto custo quando existe falta 

de confiança nesses mecanismos.   

Existem diversos exemplos de aumentos de custo de capital e falta de 

crédito quando existe falta de confiança na empresa ou nos seus administradores, 

como fica claro em situações como as ocorridas com a Enron, Parmalat e outros 

casos semelhantes.   

Quando o mercado não está seguro em relação a um ponto como este, a 

empresa tem menor acesso a recursos para investimentos e o seu custo de 

captação aumenta, o que reduz as suas possibilidades de crescimento e o valor 

presente dos fluxos de caixa e dividendos previstos e com isso o seu valor.  

Em resumo, risco e custo de capital são pontos fundamentais na 

determinação do valor da empresa e sempre devem ser considerados na busca de 

maximização do valor do investimento dos acionistas, especialmente quando se 

analisa o impacto de outro item determinante de valor, que é o seu crescimento, o 

que será comentado a seguir. 

 
 
4.5. Crescimento e valor do crescimento 

 

 

Crescimento é um dos principais fundamentos das empresas e tem um 

grande impacto no seu valor.   
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MALKIEL (1996, p.166) destaca que “As we have seen, growth (in 

earnings and therefore in the ability to pay dividends) is the key element needed to 

estimate a stocks firm foundation of value”.   

Neste sentido, uma empresa que não cresce não está atendendo a um 

dos principais requisitos de seus acionistas, que é aumentar os seus dividendos (e a 

sua expectativa de crescimento, que se reflete no seu valor).  

Existem vários métodos para determinar o valor deste crescimento, 

incluindo a análise das ações da empresa em duas etapas (com e sem crescimento) 

e analises com diferentes tipos de crescimento previsto.   

BREALEY E MYERS (2003, p 71) observam que “In general, we can think 

of stock price as the capitalized value of average earnings under a no-growth policy, 

plus PVGO, the present value of growth opportunities” e demonstram que este valor 

presente das oportunidades de crescimento (PVGO) é um item determinante nas 

analises de valor das empresas. 

Para BREALEY E MYERS (2003, p.71), o cálculo do PVGO pode ser 

demonstrado por: 

 

P0 (valor de uma ação) = EPS1 / r + PVGO 

 

Onde: 

EPS1 = Lucro por ação do período 1 

r = Custo de capital 

PVGO = Present value of growth opportunities 

 

Isto ocorre pelo fato de que o valor de uma empresa sem crescimento é de 

certo modo equivalente a uma perpetuidade, onde existiria a repetição dos 

resultados atuais em períodos futuros. Com crescimento, além desse valor da 

perpetuidade, passa a existir um valor referente ao ganho esperado com as 

oportunidades de crescimento existentes, que é o PVGO. 

Esta identificação de que o valor da empresa deve incluir uma estimativa 

de valor para o seu crescimento e de que esse valor pode ser quantificado tem uma 

grande importância no processo de gestão.  
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Além disso, BREALEY E MYERS (2003, p.72) destacam a importância do 

cálculo da taxa de crescimento da empresa, que também pode ser estabelecido pela 

multiplicação do ROE pela taxa de retenção dos dividendos (plowback ratio). 

 

g (crescimento possível) = plowback ratio x ROE. 

 

Já DAMODARAN (2002, p.285-286) demonstra que o crescimento 

esperado no lucro pode ser determinado pela multiplicação da taxa de re-

investimento do capital próprio pelo ROE: 

 

g = b{ROC + D/E [ROC – i (1- t)]}  

 

Onde: 

b = Retention ratio 

D = Debt 

E = Equity 

i = Interest 

t = Tax rate on ordinary income 

 

Nesta análise fica claro que o ROE influencia diretamente o crescimento 

da empresa e que um outro componente determinante é a própria disposição dos 

acionistas de manter (ou aumentar) os seus investimentos nela. Este relacionamento 

entre as variações de capitais próprios e os recursos disponíveis para o crescimento 

é resumido por DAMODARAN (2002, p. 285): 

 

Equity reinvested in business = capital expenditures - depreciation + 

Change in working capital – (new debt issued – debt repaid)  

Equity reinvestment rate = equity reinvested / net income 

 

Para poder crescer, portanto, a empresa deve considerar estes vários 

elementos, incluindo o comparativo da sua rentabilidade com o custo financeiro do 

capital externo e os efeitos gerados por alterações no nível de endividamento.   
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Além disso, estas várias análises deixam evidente o potencial em termos 

de geração de valor que o crescimento pode oferecer e a importância de conhecer e 

administrar os seus desdobramentos.   

Por outro lado, HIGGINS (2003, p.115) comenta que “From a financial 

perspective, however, growth is not always a blessing”.  Ou seja, contrariando muitas 

afirmações que defendem o crescimento em qualquer circunstâncias, ele nem 

sempre deve ocorrer, pois em alguns casos ele pode levar a resultados ruins. 

Ao mesmo tempo em que crescer menos que o possível pode levar a 

baixa geração de retorno aos acionistas e mesmo à compra de empresa por 

“potential riders” (HIGGINS, 2003, p.115), crescer mais do que o possível pode levar 

a um aumento exagerado do risco e mesmo á falência da empresa. Ou seja, assim 

como em outros elementos chave na geração de valor do investimento do acionista, 

existe uma análise a ser feita na determinação do nível adequado de crescimento.   

 

 
We begin to look at the financial dimensions of growth by defining a 
company’s sustainable growth rate. This is the maximum rate at which 
company Sales can increase without depleting financial resources. 
(HIGGINS, 2003, p.115).  
 

 

Para determinar a taxa de crescimento que maximize o valor do acionista, 

deve ser feita uma análise detalhada dos seus componentes e do que pode ser 

chamado de sua taxa sustentável de crescimento da empresa.  

A fórmula apresentada por HIGGINS (2003, p.118), para determinar essa 

taxa é: 

 

g* = PRAT 

 

Onde: 

P = Profit margin 

R = Retention ratio 

A = Asset turnover ratio 

T = Asset-to-equity ratio 
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Crescimento balanceado é, portanto,  uma composição de políticas 

financeiras (R e T) e operacionais (P e A),  e  pode ocorrer através de uma série de 

ações, incluindo mudanças na política de dividendos e de endividamento e no 

retorno que a empresa está obtendo nos ativos líquidos investidos. 

Para que o crescimento de uma empresa ocorra de modo a gerar valor 

para o acionista, ele deve ser um dos itens monitorados pela sua administração, 

além de estar alinhado com os objetivos estratégicos definidos.  Neste sentido, deve 

ser considerado que em alguns casos o crescimento de vendas e do volume de 

negócios podem ser totalmente contra os interesses dos acionistas.  

A teoria da agência explica vários casos onde executivos são 

remunerados pelo tamanho dos seus negócios e não pelo valor gerado, o que pode 

ser totalmente contrário ao interesse dos acionistas da empresa.   

MILGROM e ROBERTS (1992, p.181) destacam que este problema existe 

quando os executivos buscam objetivos que são diferentes de maximizar o valor de 

longo prazo da empresa, o que é causado em parte pela separação existente em 

muitos casos entre a administração do negócio e a propriedade das ações da 

empresa.  Para MILGROM e ROBERTS (1992, p.198), a administração deste tema 

deve considerar a utilização de sistemas de informação e de monitoramento 

adequados e sistemas de incentivo que tornem o mais comum possível os 

interesses dos principais e agentes envolvidos. 

Analisar com profundidade o tema teoria da agência está fora do escopo 

do presente trabalho, mas fica claro que esta é mais uma questão que deve ser 

considerada na definição das métricas financeiras das empresas. 

 
 
4.6. Valor presente líquido (VPL) dos fluxos de caixa futuros 

 

 

O método do VLP incorpora vários conceitos comentados anteriormente e 

é uma das principais referências existentes para determinar o valor da empresa, dos 

seus planos futuros e do desempenho da sua gestão.   

Neste método, os fluxos de caixa líquidos  são projetados nos períodos 

futuros e descontados pelo custo de capital correspondente, considerando as 

características de risco existentes em cada situação.  
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A soma do VPL desses fluxos de caixa anuais em períodos próximos e 

mais previsíveis, combinada com a definição de premissas sobre o comportamento 

da empresa no futuro distante (em geral além da vida útil dos equipamentos, 

processos, produtos e ativos sendo utilizados pela empresa) define o seu VPL. 

COPELAND, KOLLER E MURRIN (1994, p.71) afirmam que este é o 

modelo que melhor reflete o valor da empresa e o impacto das decisões dos seus 

administradores e que, “In the DCF approach, the value of a business is the future 

expected cash flows discounted at a rate that reflects the riskiness of the cash flow”. 

Do mesmo modo, segundo RAPPAPORT (1998, p.24), projetar fluxos de 

caixa e utilizar uma taxa de desconto adequada é a maneira correta de avaliar 

empresas e de comparar projetos e alternativas existentes. 

Para isto, os resultados futuros devem ser organizados na forma de fluxos 

de caixa líquidos (incluindo fluxo de caixa operacional, variações de capital de giro e 

investimentos líquidos em ativo fixo),  para então ser descontados a uma taxa que 

reflita o risco existente.  

Esta abordagem permite ainda a incorporação da metodologia do VPL nas 

questões estratégicas, pois é uma maneira de quantificar o valor esperado delas, o 

que pode ser utilizado para assegurar que as empresa maximizem o seu valor. 

 Para RAPPAPORT (1998, p.32), uma maneira de fazer isso é o 

Shareholder value approach.  Neste enfoque, SVA (Shareholder value added) é a 

quantificação da diferença do VPL dos fluxos de caixa futuros projetados da 

empresa em uma determinada estratégia ou plano em comparação com as demais 

alternativas existentes ou com relação a uma situação anterior.  

Este modelo de análise considera que o objetivo corporativo deve ser 

gerar SVA positivo, de modo a produzir dividendos e ganhos de capital para os 

acionistas, o que pode ser utilizado tanto para analisar o desempenho da empresa 

como para avaliar e comparar alternativas e decisões estratégicas para o futuro.   

Para RAPPAPORT (1998, p.73 - 77), ao quantificar o VPL dos fluxos de 

caixa líquidos de um determinada situação, existe uma referência contra o qual as 

demais alternativas podem ser comparadas, o que pode servir como referência para 

que as decisões a serem tomadas considerem o impacto no valor da empresa.   

“In brief, the strategy formulation process identifies strategies that might 

create value, while shareholder value is the standard by which the optimal strategies 

are selected”. (RAPPAPORT, 1998, p.73). 
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Por outro lado, um cuidado necessário na utilização de VPL ou de 

qualquer outra metodologia financeira como critério de decisão, é evitar a utilização 

de um único cenário.   Uma metodologia a utilizar para isso, em alguns casos, é “real 

options”.  Uma análise completa das suas vantagens e desvantagens está fora do 

escopo do trabalho, mas deve ser comentado que em alguns momentos a sua 

utilização pode fazer com que existam vários cálculos possíveis de VPL. 

A possibilidade de mudar o rumo de algum projeto após seu início, ou de 

cancelá-lo, pode, muita vezes, fazer com que analisar somente um determinado 

cenário de VPL seja uma visão limitada da decisão sendo tomada.  

Para DAMODARAN (2002, p.814), esta maior flexibilidade faz com que 

avaliações de alternativas calculadas com “real options” em muitos casos resultem 

em valores maiores do que uma análise do cenário mais provável e do seu VPL. 

Esta necessidade de considerar as alternativas existentes depende em grande parte 

das estratégias das empresas, e de como cada projeto se localiza nestas. 

 
 
4.7. Alinhamento com o processo estratégico da empresa 

 

 

Para que uma empresa gere valor, é necessário que as suas ações e 

métricas financeiras estejam alinhadas e consistentes com as decisões estratégicas 

que foram tomadas, o que é fundamental para que estas sejam implementadas e 

efetivamente gerem valor para o acionista.   

BCG e FGV-EAESP demonstam que esse processo envolve a definição 

de escolhas estratégicas, o alinhamento organizacional (estrutura, processo de 

entrega de valor) e influências comportamentais (planejamento, orçamento, 

remuneração, relatórios internos). (O DESAFIO...,1998, p.16) 

De modo complementar, COPELAND, KOLLER E MURRIN (1994, p. 109), 

observam que existem quatro funções principais nos processos de gestão das 

empresas que buscam gerar valor, as quais são o desenvolvimento de estratégias, a 

definição de metas, os planos de ação e de orçamento e o sistema de 

monitoramento e de incentivos. 
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Fazer com que a empresa se organize desta maneira e que as suas 

diversas áreas tenham medidas que estejam alinhadas com os seus objetivos deve 

ser uma das metas do seu processo de gestão e definição de métricas financeiras.  

Para DAMODARAN (2002, p.9), “If the objective in Corporate Finance is 

the maximization of firm value, the relationship between financial decisions, corporate 

strategy, and the firm value has to be delineated”.   

Sem isso a empresa não tem como saber para onde ir e muito menos se 

está indo à direção certa.  Neste sentido, as métricas utilizadas devem contribuir 

para a empresa Identificar, medir e comunicar isso do modo mais completo e 

compreensível possível, para gerar os resultados pretendidos. 

Segundo SALIM (2004, p.23), “Ninguém discordará que tornar tangíveis os 

propósitos da organização é tarefa essencial para manter as pessoas focadas na 

mesma direção”.  Para fazer isso, entretanto, existem pelo menos três aspectos que 

devem ser considerados e que fazem com que cada empresa deva ser analisada de 

modo individual e único, o que pode levar a processos de gestão e de métricas 

diferentes em cada caso e em cada momento.  

Em primeiro lugar, existe a questão dos planos específicos de cada 

empresa, que podem levar a definições, configurações e sistemas de monitoramento 

completamente diferentes.  Para LYNCH (1990, p. 169), os planos da empresa para 

aumentar lucros podem incluir  reduções de custo, aumentos de preço, aumento de 

vendas (novos mercados e novos produtos) e revitalização, fechamento ou venda de 

operações deficitárias.  Cada um desses planos (e de vários outros exemplos 

possíveis) pode tornar algum item mais crítico que os outros, o que influencia as 

métricas financeiras que devem ser priorizadas em cada momento.  

Em segundo lugar, existe a questão já comentada da busca de 

diferenciação e de vantagens competitivas, que pode levar a caminhos bastante 

diferentes, o que também tem grande impacto na definição do processo de 

implementação e monitoramento e nas métricas financeiras que vão utilizadas. 

Para PORTER (1992, p.9), estratégia e busca de vantagem competitiva 

sustentável implica escolher entre ser diferente ou ter menor custo, o que resulta em 

três tipos possíveis de estratégia (liderança em custo, diferenciação ou enfoque). 

A comparação entre uma empresa que busca liderança de custos com 

outra que busque diferenciação deixa clara esta diferença.   
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Reduções de custo com marketing, ou em R&D em percentual da venda, 

por exemplo, vão ter significados completamente diferentes nos dois casos, o que 

tem impacto direto na estrutura e definição das métricas financeiras da empresa.   

Do mesmo modo, uma empresa que decida ter o menor preço (e custo) 

em um determinado mercado, por exemplo, deve monitorar indicadores que são 

completamente diferentes dos que serão monitorados por uma outra empresa que 

decida inovar e ser pioneira em um novo segmento da economia.  

Neste sentido, também deve ser considerado que existem diversas 

abordagens estratégicas que a empresa pode considerar, o que pode levar a 

empresa a ter enfoques  e configurações diferentes.   

“The I/O model argues that the external environment is the primary 

determinant of the firms strategy”. (HITT, 2001, p.39). Neste modelo (industrial 

organization), as características do ambiente e da indústria onde a empresa compete 

são os pontos centrais a serem considerados para buscar estratégias que gerem 

valor e ganhos acima da media. 

Por outro lado, “The resource-based model assumes that each firm is a 

collection of unique resources and capabilities that determines a firm strategy”. 

(HITT, 2001, p.39). Neste outro enfoque, são as características específicas da 

empresa influenciam as suas definições estratégicas e que podem levar a retornos 

acima da média.  

Uma análise completa das diferentes escolas estratégicas está fora do 

escopo do trabalho, mas fica claro que a seleção das métricas financeiras mais 

adequadas vai ser muito influenciada pelo enfoque estratégico utilizado, suas 

características internas e o ambiente externo onde ela está localizada. 

Em terceiro lugar, é necessário considerar que as circunstâncias, 

mercados situações mudam ao longo do tempo.  KAPLAN e NORTON (1996, p. 52)  

observam que as empresas vão ter diferentes enfoques dependendo deste tipo de 

análise e que isto pode ser dividido nos estágios “growth, sustain, and harvest”.  

Estes diferentes estágios levam ao que ele chama de “strategic themes”, 

que podem, incluir crescimento das vendas, reduções de custo, aumentos de 

produtividade e utilização de ativos, entre outros (KAPLAN e NORTON, 1996,  p.52). 

De modo complementar, BODIE, KRANE e MARCUS (2002, p.551), 

demonstram que existem diferentes ciclos nos volumes de vendas e na evolução 

dos negócios, que variam ao longo do tempo e podem ser divididos em: 
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Start-up stage:  Estágio marcado pelo surgimento de um novo conceito de 

negócio, que pode ser uma nova tecnologia.  Nesta etapa, as taxas de crescimento 

e risco são muito altas e enquanto algumas empresas vão ter um crescimento 

rápido, outras vão deixar de existir.  

Consolidation stage: Nesta etapa, os líderes de mercado se firmam, o 

crescimento fica mais estável e os retornos se aproximam da média do setor. 

Maturity stage:  Os mercados neste estágio já estão saturados, com 

grande concorrência (principalmente por preço) e o crescimento de vendas 

acompanha o crescimento da economia. 

  Relative decline:  Neste estágio o crescimento é menor do que o da 

economia e passam a existir concorrentes de baixo custo ou de novos produtos. 

 

Do mesmo modo, LYNCH (1990, p. 230) comenta um critério de avaliação 

das empresas em diferentes estágios, que definem a expectativa que deve existir 

para cada empresa em cada etapa do seu crescimento.   

Entre outros exemplos, este critério de avaliação inclui:  slow growers, 

cyclicals, fast growers e turnarounds. 

Neste sentido, uma métrica pode ser muito crítica em um determinado 

momento e menos relevante em outros, do mesmo modo que um determinado mix 

de indicadores que está perfeitamente adequado para uma empresa em um 

determinado momento pode não servir para outra empresa ou outra situação.  

Em resumo, é necessário considerar o contexto no qual a empresa está 

inserida para analisar as suas métricas financeiras e isto deve ser reavaliado de 

modo contínuo, pois com mudanças nas circunstâncias podem mudar as prioridades 

e itens críticos da empresa.   

A utilização de qualquer metodologia deve sempre ser acompanhada de 

uma análise crítica adequada e de métricas financeiras que meçam o impacto 

existente no valor do investimento do acionista.  

Parte desta análise crítica é a análise dos itens operacionais específicos 

que existem em cada empresa, que são itens que variam dependendo da empresa e 

do segmento onde ela se localiza e que podem ser determinantes para o seu valor. 
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4.8. Indicadores operacionais específicos e “Key Value Drivers”. 
 

 

Uma vez que a empresa tenha estabelecido seus objetivos estratégicos, é 

necessário que seja feito o seu detalhamento a nível operacional, o que inclui a 

seleção das métricas que serão utilizadas nos diversos níveis envolvidos.  

Neste processo, existem alguns itens que podem ter grande impacto nos 

fundamentos e no valor da empresa e que por este motivo, podem ser chamados de 

direcionadores de valor (ou “value drivers”).  

Para COPELAND, KOLLER E MURRIN, “A value driver is simply any 

variable that affects the value of the company” (1994, p.104) e “An important part of 

the VBM is a deep understanding of what performance variables will actually drive 

the value of the business”. (p.103).  Estas variáveis são chamadas de “key value 
drivers” e são fundamentais pelo fato de que “[…] the organization cannot act 

directly on value.  It has to act on things that can influence, such as customer 

satisfaction, cost, capital expenditures, and so on”. (p.103).  

Ou seja, a identificação, otimização e controle desses fatores é um ponto 

crítico para gerar valor, pois para gerar mais fluxos de caixa, reduzir risco e 

aumentar o VPL dos fluxos de caixa previstos ajustados a risco, por exemplo, as 

empresas necessitam atuar nos fatores que os influenciam.  

Para fazer isso, entretanto, é necessária uma metodologia que possibilite 

que eles sejam identificados e desdobrados corretamente. Sem isto as ações 

operacionais podem gerar efeitos contrários aos desejados pelos seus acionistas 

Uma primeira abordagem para fazer esse desdobramento é apresentada 

por COPELAND, KOLLER E MURRIN (1994, p.105), que comentam que esses 

“value drivers” das empresas podem ser divididos em três níveis, que são: generic 

level, business-unit specific e operating level (ou operating value drivers).  

COPELAND, KOLLER E MURRIN (1994, p.105) demonstram que os value 

drivers genéricos podem incluir itens como ROIC e giro do capital e podem ser o 

início de “value drivers trees”, que são então desdobrados em itens operacionais.  

Os “value drivers” específicos de unidades de negócio podem incluir mix de clientes 

e despesas com vendas e os “value drivers” de nível operacional podem incluir itens 

como utilização da capacidade, condições de contas a receber e custo por entrega, 

por exemplo. 
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Uma segunda abordagem para esse desdobramento é demonstrada por 

MARTIN (2000, p 68), que coloca que os fluxos de caixa operacionais podem ser 

desdobrados em “cash profit” e “investment required to support operations” e que  

cada um destes itens pode ser desdobrado com maior nível de detalhe no que pode 

ser chamado de  “Economic road map”, que é dividido em: 

 

1. Cash profit: Revenues (market share, market size, sales mix), operating 

margin (retail price, staffing levels, wage rates), taxes.  

2. Investment required to support operations: WC (inventory, AR, AP), 

capital expenditures (plant life / maintenance / scale of operations). 

 

Neste enfoque, o detalhamento desse “economic road map” determina os 

indicadores que são mais críticos em cada momento e quais tem maior impacto na 

definição do valor da empresa. Estes indicadores variam de empresa para empresa, 

dependendo das suas características e do seu mercado. 

Uma terceira abordagem é descrita por RAPPAPORT (1998, p.171), que 

separa os “value drivers” em “macro drivers” (indicadores como vendas, margem, 

despesas, capital de giro, investimentos em ativos fixos e custo de capital) e “micro 
drivers” (que podem incluir itens como market share, custo de mão de obra e 

utilização de capacidade) e variam dependendo da empresa e mercado. 

Neste enfoque, uma maneira de determinar quais itens são mais críticos 

em cada momento é o SVA, onde o cálculo do VPL das estratégias e  planos 

propostos permite fazer simulações que indiquem a sensibilidade deste VPL para 

variações em diferentes indicadores envolvidos. 

Uma quarta abordagem é apresentada por BCG e FGV-EAESP (O 

DESAFIO...,1998, p.10), onde na análise da TBR se considera que os dividendos 

são determinados pelo fluxo de caixa livre e que os ganhos de capital dependem 

de crescimento e rentabilidade.  Com isso, fluxo de caixa, crescimento e 

rentabilidade passam a ser o foco das empresas para gerar dividendos e ganhos de 

capital, o que permite um desdobramento adequado a nível operacional. 

Em qualquer uma dessas abordagens fica claro que esse conjunto de 

fatores chave e “value drivers” deveriam estar entre os principais indicadores 

monitorados pelas empresas para aumentar o valor do investimento do acionista.  
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Em alguns casos, como em indústrias com grande investimentos em 

ativos fixos, a utilização de capacidade produtiva pode ser o fator mais crítico para 

gerar valor, enquanto que em outros casos, este fator pode ser o investimento em 

pesquisa e desenvolvimento, ou o treinamento de funcionários. 

Um último aspecto a considerar é que estes indicadores devem ser 

compreensíveis para quem vai utilizá-los.  

MARTIN (2000, p.229) comenta que programas de gestão de valor bem 

sucedidos em muitos casos valorizam mais a simplicidade do que a complexidade.  

Também para BCG e FGV-EAESP, “há um importante ´trade-off` entre exatidão e 

simplicidade”. (O DESAFIO...,1998, p.8) 

Este último aspecto torna ainda mais única a situação de cada empresa e 

faz com que itens como interpretação e adaptação se tornem ainda mais críticos. 

 
 
4.9. Resumo do Capítulo 4 

 

 

Geração de valor para o acionista é um processo que envolve diversas 

etapas da gestão da empresa e que inclui a correta seleção e utilização de métricas 

de avaliação financeira apropriadas para cada caso.  

O ponto de partida para isso é considerar que o valor da empresa é 

determinado pelos seus fundamentos, que incluem as perspectivas futuras de lucro 

e rentabilidade, o fluxo de caixa livre e dividendos previstos e as taxas de 

crescimento e risco associadas à estas expectativas.   

Para maximizar o seu valor, as empresas devem aumentar a sua geração 

de caixa e reduzir risco, fazendo com isso que o VPL dos fluxos de caixa e 

dividendos futuros aumente.  

O início desse processo está nas definições estratégicas da empresa, que 

devem ser desenvolvidas considerando os objetivos de gerar retornos acima da 

media e de maximizar o valor do investimento dos acionistas da empresa. A partir 

disso, deve existir o alinhamento dos planos e métricas  monitoradas. 

Neste processo devem ser utilizados tanto métricas relacionadas aos 

fundamentos da empresa quanto aos principais indicadores operacionais específicos 

(key value drivers), que influenciam esses fundamentos.  
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A qualidade e lógica desse desdobramento tem grande influência na sua 

capacidade de geração de valor. 

Neste processo deve ser considerado que ao mesmo tempo em que a 

utilização de medidas incorretas pode levar a decisões equivocadas, a utilização de 

medidas que não sejam compreensíveis para que vai executa-las também não vai 

gerar os resultados necessários.  

Como resultado dessa revisão bibliográfica, foram selecionadas seis áreas 

que deveriam ser monitoradas pelas empresas com métricas apropriadas e que 

serão o referencial para o estudo de casos do Capítulo 5:   

 

1. Lucro e rentabilidade;  

2. Fluxo de caixa;  

3. Risco e custo de capital;  

4. Crescimento e valor do crescimento;  

5. VPL dos fluxos de caixa futuros ajustados ao risco;  

6. Controle de “key value drivers” alinhados com a estratégia. 

 

As métricas financeiras utilizadas pelas empresas serão analisadas nestas 

seis áreas, tanto na análise individual como na análise conjunta das empresas.  

Além disso, as métricas financeiras das empresa serão avaliadas em função 

da sua abrangência e precisão técnica, o que será feito considerando em grande 

parte o modelo proposto por BCG e FGV-EAESP comentado anteriormente.  

No estudo dos casos será considerado que uma empresa que considere 

todos estes itens, bem como uma métrica como a TBR para analisar a sua 

performance global teria uma gestão financeira de alta qualidade, enquanto uma 

empresa que não considere vários desses itens estaria utilizando informações de 

menor qualidade. 
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5. ESTUDOS DE CASO 
 
 
5.1. Gerdau Aços Finos Piratini (AFP) 

 

 

A AFP é uma siderúrgica do Grupo Gerdau, que fica localizada na cidade 

de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, a 60 quilômetros de Porto Alegre.  A 

unidade tem 1,148 funcionários  e seus produtos principais são aços especiais, que 

se destinam principalmente para o setor automotivo. (FPNQ, 2003c, p.i) 

A Gerdau comprou AFP em 1992.  Até esta data, a AFP pertencia ao 

estado e era uma unidade deficitária, mas a partir de então foram feitas várias 

mudanças que alteraram esta situação, como é destacado no comentário de Jorge 

Gerdau Johannpeter (presidente do grupo Gerdau), apresentado a seguir: 

 

 
A AFP é um exemplo importante da gestão pela qualidade total.  Como 
decorrência, de um patamar deficitário em termos de produtividade e 
rentabilidade – em 1992, quando foi assumida pelo grupo Gerdau -, a 
unidade reverteu sua posição para um quadro extremamente positivo, 
alcançando o Prêmio Nacional da Qualidade 2002. (FPNQ, 2002b, p. 23) 
 

 

A busca de melhorias e a utilização de ferramentas da qualidade fazem 

parte do estilo de gestão da empresa. Para Jorge Gerdau Johannpeter, “Indivíduos 

motivados, treinados e orientados nos conceitos de gestão pela qualidade total 

constroem organizações que cada vez mais se aperfeiçoam”.  (FPNQ, 2002b, p.23). 

Este enfoque fez com que a empresa desenvolvesse um programa interno 

chamado prêmio Gerdau da qualidade (similar ao PNQ), em que participam as 

diversas unidades do grupo. A AFP participa deste programa há vários anos e, além 

disso já tinha vencido em 1999 o PGQP (Programa Gaúcho de Qualidade e 

Produtividade. (FPNQ, 2003c, p.v).  

A visão, missão e valores da AFP estão apresentados a seguir, 

juntamente com outras informações sobre as suas principais características: (FPNQ, 

2003c, p.8) 
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Visão:    Ser benchmark em aços especiais. 

Missão:  Comercializar e produzir produtos longos de aços especiais. 

Valores: Cliente satisfeito, pessoas realizadas, qualidade diferenciada, 

tecnologia atualizada, seriedade com todos os públicos, segurança e solidez e lucro 

como medida do desempenho.  

 

A participação da AFP no processo interno de qualidade da Gerdau, no 

PGQP e no PNQ influência a sua gestão e também a definição das suas métricas 

financeiras, como  se vê no comentário abaixo, que ser refere a “feeedbacks” 

recebidos do PNQ do ano anterior e de “benchmarks”  estabelecidos pela empresa: 

 

 
Em 2000, como exemplo de utilização destas informações, citamos a 
sugestão do Conselho de inserir no book da reunião conjunta e acompanhar 
nas reuniões anuais com o Conselho o indicador de retorno sobre ativos – 
ROIC. (FPNQ, 2003c,  p.63).   
 

 

Além disso, em 2000 foi modificado o processo de monitoramento do giro 

dos ativos, o que ocorreu em conjunto com outras melhorias no seu processo de 

planejamento estratégico. (FPNQ, 2003c, p.63) 

 

5.1.1. Métricas utilizadas pela AFP 
 

Lucro e rentabilidade:   

As métricas utilizadas pela AFP em relação a lucro e rentabilidade foram 

ROIC, lucro operacional líquido, EBIT, margem bruta, margem de contribuição, 

retorno sobre vendas, margem operacional sobre vendas e receita líquida de vendas 

em relação ao custo. (FPNQ, 2003c, p. 66 a 67).  

Na análise do ROIC, a empresa examina o resultado do seu investimento 

operacional, que é definido como a soma de capital de giro líquido e ativos 

imobilizados líquidos. 

 

Fluxo de caixa:  

Os indicadores utilizados foram geração de caixa, EBITDA e capital de 

giro. (FPNQ, 2003c, P. 66 a 67).  
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Risco e custo de capital:   

Os indicadores chave de risco financeiro da AFP são o volume de 

captação de longo prazo, o custo ponderado da dívida no Brasil, custo ponderado da 

dívida no exterior, prazo médio de endividamento, rentabilidade de aplicações 

financeiras, limites de atividade com bancos e liquidez. (FPNQ, 2003c, P. 67). Na 

AFP, os indicadores relativos à dívida impactam no seu custo de capital, o que 

também faz com que itens como risco cambial e prazo da dívida seja importantes. 

Além disso, a empresa monitora vários riscos operacionais, incluindo 

número de acidentes (FPNQ, 2003c, p.68), requisitos legais relacionados a meio 

ambiente (p.29) e geração de resíduos e nível de ruído (p.73), entre outros.   

Isto resulta em parte do fato de que existe uma etapa específica tanto no 

PNQ quanto no MBNQA que solicita que as empresas descrevam como consideram 

alguns tipos de risco na sua gestão.   

A AFP também monitora indicadores relacionados à marca e  imagem da 

empresa, que impactam no seu custo de capital. Conforme a empresa, “O mercado 

de capitais reconhece a gestão financeira do Gerdau […] contribuindo para sua 

imagem de empresa sólida para se fazer negócios”. (FPNQ, 2003c, p.65). 

 

Crescimento e valor do crescimento:  

A AFP monitora o crescimento das vendas e lucros e faz a análise do ROI 

dos novos projetos (FPNQ, 2003c, p.29), além de controlar as partes da equação do 

crescimento sustentável presentes no cálculo do ROIC.   

Por ser uma unidade operacional da Gerdau, as decisões de dividendos e 

de alavancagem  financeira estão fora do escopo das decisões da unidade, o que 

também ocorre em outras empresas analisadas. 

 

Controle de “key value drivers”  alinhados com a estratégia:  

Os objetivos estratégicos da AFP seguem a metodologia do BSC e estão 

divididos em cinco áreas (chamadas pela empresa de partes interessadas): 

acionista, cliente, equipe, fornecedores e sociedade. (FPNQ, 2002, p. 22).  

A sua Visão (ser benchmark em aços especiais) indica que a qualidade do 

produto é um dos itens centrais na sua estratégia e que a unidade está focada no 

mercado de aços especiais. O objetivo de “alcançar produtividade competitiva no 

seu mercado de atuação” (FPNQ, 2003c, p. 28) está alinhado com isso. 
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Os principais objetivos relacionados à perspectiva financeira são “Garantir 

uma rentabilidade que gere valor econômico para os acionistas” (FPNQ, 2003c, p. 

28) e “Lucro como medida de desempenho”, que faz parte dos valores da AFP.  

 Para fazer isto, a AFP os desdobra em planos anuais, planos 

operacionais e projetos e itens de controle, o que inclui uma análise de correlações 

entre estes itens de controle e os objetivos estratégicos (p.20). 

 Os diversos indicadores relacionados à qualidade do produto e processos 

da empresa fazem parte do processo de implementação desta estratégia, o que 

também ocorre com os indicadores de crescimento de vendas, venda de produtos 

novos e “market share” (FPNQ, 2003c, p.64), marca e imagem (p.68), capital 

intelectual dos executivos (p.75), treinamento (p.68) e investimento em pesquisa e 

desenvolvimento. (p.74)  

Além disso, também são monitorados outros indicadores operacionais 

relacionados ao processo produtivo, tais como rendimento metálico, sucata por 

qualidade e produtividade das principais etapas de produção, entre outros itens com 

impacto na geração de valor da empresa. (FPNQ, 2003c, 2003, p.72). 

Neste sentido, o acompanhamento da margem de contribuição e o objetivo 

de “utilização máxima da capacidade da usina” (FPNQ, 2003c, p. 28) são 

especialmente importantes pelos altos investimentos e custos fixos existentes.  

Para atingir estes objetivos, existe o monitoramento da utilização da 

capacidade produtiva, do cumprimento da entrega dos pedidos, dos custos 

variáveis, do consumo de energia elétrica e de interrupções por manutenções, entre 

outros. (FPNQ, 2003c, p. 72 a 75).  

 

Análise das métricas da AFP: 

Os indicadores de lucro e rentabilidade da AFP incorporam partes dos 

conceitos de finanças examinados no Capítulo 4, com detaque para o ROIC, que 

informa a rentabilidade contábil do investimento operacional, ao mesmo tempo em 

que aborda a parte da equação de crescimento sustentável que está dentro do 

escopo das decisões da AFP.   

A análise de margem sobre vendas, margem bruta e do investimento 

desdobra parte dos componentes do ROIC, mas com as várias limitações 

comentadas anteriormente para indicadores contabeis. 
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A margem de contribuição, que considera somente a relação entre vendas 

e custos variáveis, é uma maneira de monitorar o impacto potencial de variações de 

volume, o que pode ser crítico no negócio da empresa.   

Diversos riscos operacionais e financeiros são monitorados, mas não 

foram avaliados vários itens comentados na análise do risco e do custo de capital 

comentados no Capítulo 4. 

O cálculo de geração de caixa da empresa, que considera o 

acompanhamento do lucro, capital de giro e investimentos em ativos imobilizados 

inclui os principais componentes do seu fluxo operacional.  

O alinhamento dos indicadores com as estratégias e a identificação de 

“value drivers” foram utilizados pela empresa, o que é um requisito do PNQ e se 

verificou também nas outras empresas, mas a não utilização de conceitos chave de 

finanças faz com que alguns itens possam ter sido desconsiderados. 

 

 

5.2. Politeno Indústria e Comércio S/A 
 

 

A Politeno Indústria e comércio S/A foi fundada em 1974, está localizada 

no Pólo petroquímico de Camassari, na Bahia e é uma petroquímica de segunda 

geração, que faz resinas termoplásticas (Politenos).  

Estes produtos são utilizados principalmente em embalagens e resinas 

para indústria de calçados. Oitenta porcento dos seus clientes estão na região 

sudeste do Brasil.  

O capital votante da empresa é dividido entre o grupo Suzano (35%), a 

Copene participações (35%), a Sumitomo chemical (20%) e a Itoshu corporation 

(10%). (FPNQ, 2003d, p.i). Em 2002 a Politeno tinha 257 funcionários e pela 

natureza do seu processo produtivo, tem uma grande preocupação com segurança, 

acidentes e requisitos legais ligados ao seu processo produtivo e aos seus produtos. 

(p.ii) 

Assim como a AFP, a empresa está há vários anos envolvida em 

processos semelhantes ao PNQ e com isso já tinha vencido o Prêmio Gestão 

Qualidade Bahia (PGQB) em 1999 e já tinha sido finalista do PNQ em 2000 e 2001. 
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5.2.1. Métricas utilizadas pela Politeno 
 

Lucro e rentabilidade:   

Os indicadores utilizados foram ROE, EVA, margem liquida de receitas 

(ROS), resultado operacional, lucro e evolução do patrimônio líquido. (FPNQ, 2003d, 

P. 64 a 65).  Um dos objetivos da empresa é aumentar sua margem de contribuição 

e por este motivo existe o seu acompanhamento e do custo variável. (p.71). 

 

Fluxo de caixa:   

A Politeno monitora geração de caixa (FPNQ, 2003d, p.16), EBITDA, 

capital de giro e níveis de utilização de recursos de terceiros (p.64 a 65).   

Monitorar algumas questões relacionadas à sua política financeira é uma 

diferença da Politeno com relação às demais empresas analisadas. 

 

Risco e custo de capital:   

As analises de EVA da Politeno utilizam um custo de capital de 12%, que 

foi estabelecida por ser a “[...] taxa de oportunidade de 12% para todas as empresas 

no período 1998 a 2001 sugerida pela revista Balanço Anual de 2001, publicada pela 

Gazeta Mercantil” (FPNQ, 2003d, p. 65), o que será discutido mais adiante.   

Número de acidentes, índice de avarias (FPNQ, 2003d, p.68) e requisitos 

legais, regulamentares, éticos ou contratuais (p.72) são outros índices monitorados 

relativos a riscos operacionais das operações da empresa.  

Além disso, alguns riscos financeiros são monitorados pelos níveis de 

endividamento (de longo prazo e em relação ao patrimônio líquido) e de liquidez 

seca, o que é necessário pelo fato desta unidade também ter no escopo de suas 

atividades o processo de financiamento. (FPNQ, 2003d, P. 65) 

Um dos objetivos da empresa para aumentar o seu valor é reduzir o seu 

risco financeiro. (FPNQ, 2003d, p.12) 

 

 

Crescimento e valor do crescimento:  

A empresa utiliza partes da equação de crescimento sustentável presentes 

no cálculo do ROE e alavancagem (FPNQ, 2003d, p.65) e monitora o faturamento 

relativo a novos produtos. (p.16). 
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Seus objetivos estratégicos incluem metas de crescimento, como 

aumentar o “market share” e aumentar a fidelização de clientes, entre outros. 

(FPNQ, 2003d, p.12).  

 

Controle de “key value drivers”  alinhados com a estratégia:  

Assim como em outros casos analisados, as estratégias e planos da 

Politeno também seguem conceitos do BSC e são divididos em cinco categorias 

(financeiras, clientes, pessoas, processos e sociedade).  Para implementar as suas 

estratégias, a Politeno utiliza o conceito de “mapa estratégico”, que é um resumo dos 

seus objetivos e da maneira como a empresa vê as principais inter-relações 

existentes deste objetivo com os fatores que o influenciam.   

Este mapa tem como principal objetivo da perspectiva financeira  

“aumentar o valor da empresa”, o que é desdobrado em reduzir o risco financeiro, 

ampliar mix de receitas com novos produtos, ampliar rentabilidade e ampliar a 

margem de contribuição. (FPNQ, 2003d, p.12).   

Para desdobrar este mapa, a empresa busca um alinhamento desses 

objetivos com indicadores como satisfação de clientes, “market share”, satisfação de 

funcionários e reforço da imagem da empresa na sociedade.  Com isso, os objetivos 

secundários e planos da empresa são desdobrados em indicadores financeiros, 

clientes, sociedade, pessoas e processos internos e são detalhados em itens como 

aumentar “market share”, amplificar fidelização de clientes, aumentar capacidade de 

produção e oferta de produtos entre outros (FPNQ, 2003d, p.12). 

Além disso, a Politeno utiliza análises de correlação entre indicadores 

resultantes (outcomes), que incluem resultado operacional, rentabilidade sobre o 

patrimônio líquido, valor econômico adicionado (EVA), liquidez geral, lucro líquido do 

exercício,  e EBITDA e indicadores direcionadores (drivers), que são definidos pela 

Politeno como sendo: geração de caixa, faturamento relativo a novos produtos, 

margem de garantia, endividamento e prazo médio de recebimento. (FPNQ, 2003d, 

p.16). 

Outros indicadores chave relacionados com a operação da empresa 

incluem o preço do Eteno (principal material prima da empresa)(p.64), a comparação 

de utilização da capacidade produtiva com a capacidade projetada, a quantidade de 

horas paradas (p.71) e o cumprimento do plano de manutenção preventiva (p.74).  

  



   78 

Destacam-se neste sentido o índice de produtividade (FPNQ, 2003d, 

p.70), reduções de custo de materias primas e eficácia operacional (p.71) que são 

parte dos objetivos de melhoria da empresa. Do mesmo modo, “turn over” de 

pessoal ligado a áreas consideradas críticas em termos de conhecimento e horas de 

treinamento estão alinhados com o objetivos ligados aos funcionários e tem impacto 

no valor dos intangíveis da empresa. (p. 66 a 68).   

“O sistema de indicadores da Politeno é revisto a cada ciclo de 

planejamento estratégico, após a definição e validação das estratégias”. (FPNQ, 

2003d, p.15).  A partir desta revisão, os indicadores são desdobrados no que a 

empresa chama de “painel de bordo”, que é uma série de indicadores para cada 

uma das perspectivas apresentadas anteriormente.   

 

Análise das métricas da Politeno: 

A empresa utiliza diversos indicadores de rentabilidade, incluindo ROE, 

EVA e lucro, entre outros e monitora níveis de endividamento, liquidez e diversas 

medidas ligadas à política financeira.    

A sua análise do crescimento inclui partes da equação de crescimento 

sustentável presentes no ROE, mas sem incluir itens como giro dos ativos ou 

análises sobre a sua taxa de pagamento de dividendos e sem considerar todas 

informações disponíveis e cálculos de PVGO. 

A utilização de um custo de capital de 12% ao ano recomendada pela 

revista Exame, é uma referência para a empresa que viabiliza a utilização do EVA 

nas suas analises, mas não é consistente com os conceitos de finanças, pois este 

cálculo deveria refletir melhor o risco e as características da empresa. 

Por outro lado,  fato de existir o seu objetivo de aumentar o valor da 

empresa e de se desdobrar esse objetivo em itens como aumentar a margem de 

contribuição e reduzir o seu risco financeiro aborda itens relevantes na definição do 

seu valor.  Isto, combinado com o exercício periódico de medir as correlações entre 

indicadores direcionadores e resultantes pode levar à utilização de relacionamentos 

e métricas mais precisas ao longo do tempo.  

A proposta de identificar os seus direcionadores de valor e indicadores 

resultantes e o exercício periódico de medir a correlação entre estes indicadores e 

de revisar os mesmos anualmente é uma maneira de melhorar este sistema.  
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O VPL dos fluxos de caixa futuros ajustados ao risco, que não foi utilizado 

pela empresa, poderia ser uma maneira de tornar as correlações e métricas 

utilizadas mais próximas de medidas que representem o seu valor. 

 
 
5.3. Escritório de Engenharia Joal Teitelbaun (EEJT) 

 

 

O EEJT foi fundado em 1961, fica localizado em Porto Alegre, no Rio 

Grande do Sul e faz construções comerciais e residenciais.  Sua força de trabalho é 

composta de 15 funcionários próprios e 134 terceiros (FPNQ, 2004, p.2) 

O EJT começou a participar do PGQP (programa Gaúcho de Qualidade e 

Produtividade) em 1996 e desde então tem participado anualmente, tendo recebido 

troféu ouro em 2002, um ano antes de vencer o PNQ. (FPNQ, 2004, p.6).  

A missão, visão e definição do negócio do EEJT contêm informações 

sobre os seus objetivos e são apresentados a seguir: 

 

Missão:  “Proporcionar á sociedade construções no sistema do preço de 

custo com qualidade, segurança, arte e respeito ambiental, que resultem na 

maximização da satisfação, desenvolvimento e lucratividade de todos os 

participantes”. (FPNQ, 2004,p.6).  

Visão:  “Ser uma empresa de referência internacional, atuando com 

excelência e multiculturalmente no gerenciamento de construções a preço de custo”. 

(FPNQ, 2004,p.6).  

Definição do negócio: “Soluções personalizadas em ambiente para 

moradia e negócios no sistema de preço de custo”. (FPNQ, 2003b, p. 52).  

 

Os seus valores e princípios incluem encantar o cliente e outros 

indicadores ligados a pessoas e sociedade,  além de “avaliar o desempenho com 

base no aumento da lucratividade” (FPNQ, 2003b, p. 52).  

 
 
 
 

  



   80 

5.3.1. Métricas utilizadas pelo EEJT: 
 

 

Lucro e rentabilidade: 

Os métricas apresentadas foram: vendas, custo (previsto vs. realizado) e 

lucro em percentual sobre vendas.  (FPNQ, 2004, p.52).   

Além disso. é comentado no RG que é feita a análise de rentabilidade 

(sem divulgar qual índice é utilizado, por ser definido como informação confidencial). 

 

Fluxo de caixa: 

Existe uma análise diferenciada para cada novo empreendimento, o que 

busca dar maior visibilidade na sua gestão de caixa.   

Para cada nova construção, é aberta como uma pessoa jurídica, com sua 

própria conta bancária independente, o que permite monitorar os seus fluxos de 

caixa e  rentabilidade. (FPNQ, 2004, P. 47).   

A gestão desses projetos também inclui a definição de que a empresa não 

utiliza financiamentos bancários, obtendo os recursos necessários através de 

vendas efetuadas e pagas antes dos desembolsos de caixa. (FPNQ, 2004, p.47).  

O EEJT “vende todos os apartamentos na planta, assegurando o pleno 

fluxo de caixa ao longo do empreendimento, com risco zero (não possui estoque de 

unidades)”. (FPNQ, 2004, p.48). 

 

Risco e custo de capital: 

Um indicador chave para as empresas é inadimplência. Para monitora-lo, 

a empresa controla o crédito de cada novo cliente, o que tem resultado em 

inadimplência zero nos últimos nove anos (FPNQ, 2004, p.48). 

Além disso, o EEJT monitora vários outros indicadores de risco 

operacional, tais como: adequação a normas do setor (p.53), acidentes de trabalho 

(p.55), índice de não conformidades de fornecedores, índice de autuações 

governamentais (p.58) e riscos de sistema e softwares (p.30).  

Também são monitorados o impacto no meio ambiente de itens como 

consumo de materiais agressores ao meio ambiente, energia elétrica e água, entre 

outros, além de medidas relativas ao treinamento nesta área e em ética (FPNQ, 

2004, p.24).   
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Isto, combinado com indicadores relativos a imagem da empresa (p.25) 

aborda algumas questões que impactam no seu custo de capital. 

 

Crescimento e valor do crescimento: 

A empresa monitora o crescimento de vendas e lucros e utiliza a análise 

da taxa de ROI nos novos empreendimentos. (FPNQ, 2004, p.40).   

Além disso, é monitorada a taxa interna de retorno (TIR) obtida pelos 

compradores de apartamentos, o que é um item crítico para a empresa, pelo fato de 

que grande parte dos seus clientes são investidores, que tem outras alternativas de 

investimentos.   

O seu crescimento é feito sem financiamentos bancários. (p.47) 

 

Controle de “key value drivers”  alinhados com a estratégia:  

O EEJT também utiliza a metodologia do BSC  para direcionar seus 

objetivos estratégicos.  Estes objetivos são divididos nas áreas financeira, clientes e 

mercados, processos internos, qualidade, pessoas, fornecedores, comunidade, 

aprendizado e inovação (FPNQ, 2004, p.13) 

Parte da estratégia da empresa está relacionada a buscar soluções 

personalizadas, o que faz com que a  gestão do capital intelectual seja um dos ítens 

críticos que devem ser monitorados.  

Para fazer isto, a empresa divide esse capital intelectual em dois tipos, 

que são o capital humano (colaboradores), que inclui competências internas, 

capacidade de criar e inovar, conhecimento internalizado, propriedade intelectual e 

patentes e projetos e o capital estrutural (organização), que inclui marca, sistema de 

informação, tecnologias, processos e metodologias, equipamentos especiais e/ou 

exclusivos, bancos de dados, clientes e parceiros estratégicos e manuais. (FPNQ, 

2004, p.33). 

A avaliação da possibilidade ou não de medir cada um destes itens e de 

analisar se eles geram ou não valor está fora do escopo do trabalho, mas é positivo 

o fato de que o EEJT os  analisa periodicamente. 

A empresa tem um posicionamento único no segmento em que ela atua 

em Porto Alegre, mas tem como concorrente potencial os investimentos alternativos 

disponíveis para os seus clientes potenciais (em aplicações financeiras). Com isso, o 

retorno dos investidores (compradores de apartamentos) é um dos seus ítens chave. 
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Para abordar esta questão, a estratégia da empresa é fornecer a preço de 

custo, o que faz com que existam indicadores de custo que são monitorados além 

dos itens ligados ao desenvolvimento de soluções personalizadas já comentados. 

Os principais desses indicadores são o acompanhamento do cronograma 

físico e financeiro das construções, a análise do tempo médio de atraso na entrega 

de materiais nas obras, o índice de retrabalho e analises da área construída e dos 

volumes de concreto e peso em aço. (FPNQ, 2004, p.55 a 57).  Pelo mesmo motivo, 

outros indicadores monitorados pelo EEJT são as perdas de materiais (p.56), preços 

de materiais e taxa do CUB (Custo Unitário Básico da Construção Civil). (p.47) 

Com relação a produtividade, o EEJT monitora as vendas por funcionário 

(FPNQ, 2004, p. 52), absenteísmo (p.54) e índice de retrabalho (p.56), que são 

indicadores relevantes na performance do EEJT.  

Além disso, existem diversos indicadores relacionados à satisfação dos 

clientes, funcionários e comunidade, o que faz parte dos critérios do PNQ e do 

MBNQA e também ocorreu em todas empresa, com adaptações para cada caso. 

 

Comentários sobre as métricas do EEJT: 

A análise da geração de caixa e da rentabilidade de cada novo 

empreendimento é uma maneira de monitorar os seus resultado do ponto de vista do 

EEJT e dos seus clientes.  O fato de receber os recursos de modo antecipado reduz 

o risco e otimiza o seu fluxo de caixa e é uma fonte de recursos que permite o 

crescimento até este limite, o que está consistente com os planos da empresa mas 

pode não estar maximizando as alternativas existentes. 

O alinhamento dos indicadores com o planejamento estratégico e a 

identificação de itens direcionadores de valor relacionados ao capital intelectual, 

imagem, custo e prazo das construções faz com que existam ações com potencial 

de gerar valor para o acionista. 

A maior utilização de conceitos como VPL dos fluxos de caixa futuros 

ajustados ao risco e do custo de capital poderia fornecer maiores informações sobre 

alternativas para maximizar o valor do investimento dos acionistas da empresa. 
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5.4. Motorola Commercial, Government and Industrial Solutions Sector (CGISS) 
 

 

A CGISS é uma das seis unidades da Motorola Inc. e tem sua sede em 

Schaumburg, Illinois, nos EUA.  A unidade tem atuação global, com presença nos 

EUA, América do Sul e do Norte, África e outros locais.   

 

 
CGISS is the leading worldwide supplier of two-way radio communications 
including radio networks, systems, products and services, and integrated 
communications and information technology solutions. Customers include fire, 
police, and public service organizations; governments; and businesses. 
(MOTOROLA..., 2003c, p.1). 

 

 

A CGISS possui em torno de 15 mil funcionários, vendas anuais em torno 

de $4 bilhões e atua na área de comunicações. (MOTOROLA..., 2003c, p.1). 

A visão e missão da empresa fornecem informações sobre seus objetivos 

e posicionamento e estão apresentadas a seguir: (MOTOROLA…, 2003a, p.3).  

 

Missão: “Improve the performance of our customer’s operations by 

providing integrated information and communication solutions”. 

Visão: “Become the trusted integrator of complex communication and 

informational solutions for the public sector and business critical enterprise 

customers” (p.3) 

 

Assim como outras empresas analisadas, a CGISS também utiliza os 

ciclos de MBNQA e seus critérios de excelência no seu processo de gestão, como 

fica evidenciado no comentário de Bob Barnett, Presidente e CEO da CGISS: 

 

 
The assessment process provides an excellent opportunity to benchmark 
performance and identify opportunities to continue to do better. We hope our 
customers view this award as further evidence of our commitment to 
continuously improve the ways we serve them. (MOTOROLA…, 2003b, p. 5). 
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Neste sentido, é importante considerar que a Motorola Inc participa de 

ciclos de melhoria do MBNQA a mais de 15 anos, já tendo vencido o programa em 

1998 (participando como Motorola Inc, com todas suas unidades). Neste período, a 

empresa também tem feito vários outros esforços de melhoria, incluindo programa 

six sigma e busca de zero defeitos.   

Estas atividades, entretanto, não a impediram de cometer erros, como no 

caso da mudança de tecnologias no mercado de telefones celulares no final dos 

anos 90.  Para HAMEL (2000, p.4 e 5), a Motorola se atrasou em um ou dois anos 

na tecnologia digital sem fio, apesar de ser líder de mercado até então.  Ficar na 

tecnologia analógica enquanto o mercado mudava permitiu o surgimento e 

crescimento da Nokia, entre outras perdas para a empresa. 

Este tipo de acontecimento reforça a colocação de que decisões 

estratégicas são complexas e muitas vezes requerem conceitos que estão além do 

que se considera em programas de melhoria contínua e de excelência operacional. 

 
5.4.1. Métricas utilizadas pela CGISS 

 

Lucro e rentabilidade: 

Os indicadores utilizados foram RONA, vendas, lucro (antes e depois de 

impostos), custo de manufatura e despesas como percentual das vendas, retorno 

sobre vendas e margem bruta em percentual das vendas (MOTOROLA..., 2003a, p. 

55).  Além disso, a empresa também monitora a evolução da ação da Motorola Inc 

(p.54), em comparação com outras empresas, por considerar que a CGISS tem uma 

contribuição relevante para os movimentos da ação da empresa.   

 

Fluxo de caixa: 

Os indicadores monitorados foram “free cash”, contas a receber (dias e 

percentual de vendas) e giro de estoque. (MOTOROLA..., 2003a, P.54). Além disso, 

a empresa monitora fluxo de caixa como percentual de vendas como indicador da 

sua performance financeira. 

Para a CGISS, “[...] Since 1999, strong financial performance relative to 

competitors is evidenced by : CGISS´improved cash flow as a percent of revenue, 

more than 20 percent versus na average of 5% for telecomunications organizations 

[...]”(MOTOROLA, 2003c, p.1). 
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Risco e custo de capital: 

A CGISS monitora diversos indicadores relacionados a risco operacional, 

incluindo número de acidentes e treinamento em ética (MOTOROLA..., 2003a, p.48), 

além de riscos de produto, sistemas e operações (p.16).   

Esta análise dos riscos operacionais inclui desde requisitos legais até 

auditorias feitas pela própria empresa nos seus processos e procedimentos internos. 

 

Crescimento e valor do crescimento: 

A empresa monitora o crescimento de vendas e lucros e partes da 

equação de crescimento sustentável presentes no cálculo do RONA.   

Como a CGISS é apenas uma divisão da Motorola Inc., a análise de 

alavancagem e de dividendos está fora da área de decisões da unidade. 

       

VPL dos fluxos de caixa futuros ajustados ao risco: 

A empresa comenta que utiliza SVA (Shareholder Value Added)  na 

avaliação de fusões e aquisições, com o objetivo de otimizar o valor do investimento 

do acionista. (MOTOROLA...,2003a, p. 47). Além disso, existe uma projeção de fluxo 

de caixa livre para os próximos anos, que faz parte dos seus objetivos e é utilizada 

em algumas análises da empresa.  

Não é feita, entretanto, a utilização completa de SVA e destes fluxos de 

caixa para a gestão das operações correntes da empresa.  

  

Controle de “key value drivers”  alinhados com a estratégia:  

A CGISS define que os ítens determinantes do sucesso no seu Mercado 

são: “technological supremacy, customer intimacy and operational excellence” 

(MOTOROLA..., 2003a, p. 5).  

Para implementar ações nessas direções, a CGISS resume seus objetivos 

estratégicos, planos de ação e “business drivers” nas áreas: financial, 

customer/market, business, technology, people.  

A partir deste resumo, são estabelecidos objetivos de “operational 

excellence, customer intimacy, technology supremacy”, que desdobram estes 

objetivos em indicadores como vendas, lucro, fluxo de caixa livre e RONA. 

(MOTOROLA..., 2003a, p.24).  
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O mesmo processo também é utilizado para outros indicadores, como 

satisfação de clientes, qualidade, custo com garantia, participação de mercado e 

vendas novas, entre outros (MOTOROLA..., 2003a, p.24), o que inclui um 

detalhamento adicional para cada caso.  Um exemplo disso é o plano de redução do 

contas a receber da empresa (p.30), que faz parte do objetivo de fluxo de caixa livre. 

As “key CGISS measures” (MOTOROLA..., 2003a, p.22) são ROA, lucro 

antes dos impostos em percentual da venda, margem bruta, “market share”, 

crescimento de vendas, satisfação de clientes, defeitos e vendas por funcionário.   

Para cada uma dessas medidas é feito um monitoramento, que avalia os 

níveis passados, os objetivos, as projeções de três anos futuros e um referencial 

comparativo (externo).  

Parte deste processo inclui a utilização de indicadores ligados ao capital 

intelectual e ao desenvolvimento de intangíveis que são importantes para gerar esta 

tecnologia, relacionamento com o cliente e excelência operacional.  

Alguns exemplos são os indicadores de retenção dos “top 5” (talentos), 

idéias de funcionários, pesquisa e desenvolvimento, resultados de pesquisas com 

clientes e funcionários, número de patentes, indicadores da maturidade da 

tecnologia e visitas a clientes, entre outros. (MOTOROLA..., 2003a, p.48).   

Em complemento a isto, a empresa também monitora diversos indicadores 

em outras áreas, tais como medidas relativas a fornecedores e negócios vencidos e 

perdidos, que tem grande impacto no seu crescimento e resultados futuros. 

 

Análise das métricas da CGISS: 

O cálculo do RONA informa a rentabilidade dos ativos operacionais da 

empresa, mas utiliza dados contábeis, o que tem as limitações já comentadas. 

Fluxo de caixa livre é um dos indicadores chave analisados no Capítulo 4 

e é utilizado tanto para analisar o passado como para projeções futuras, o que é um 

ponto positivo do sistema da empresa.  Não utilizar estas informações para o cálculo 

de VPL e de SVA é uma limitação desta informação. 

Giro do estoque e contas a receber são indicadores críticos, mas não 

abordam todos itens do investimento da empresa. O acompanhamento do fluxo de 

caixa livre ao longo dos anos e a sua projeção para o futuro, entretanto, assume que 

estes itens também sejam monitorados.  
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Assim como nas demais empresas, existe um alinhamento de indicadores 

com as estratégias e busca de “value drivers”, mas a não utilização dos conceitos de 

finanças na sua totalidade pode gerar distorções neste processo. 

 
 
5.5. Branch-Smith printing division (Branch) 

 

 

A Branch é uma das duas divisões da empresa Branch Smith Inc, que é 

uma empresa familiar iniciada em 1910.  A Branch tem 68 funcionários e fica em Fort 

Worth, Texas, nos EUA.   

O principal segmento da empresa é “Magazine Publishers”, representando 

63% das vendas. “Book publishers” é o segundo segmento, com 23%.   

 

 
The printing division specializes in creating multi-page, bound materials, with 
services ranging from design to mailing for our specialty customers.  We 
produce publications, magazines, catalogs, directories and books, as well as 
some general commercial printing, typically in quantities generally less than 
20,000. (BRANCH, 2003, p1) 
 

 

A visão e missão da empresa estão apresentadas a seguir e contêm 

informações sobre o seu posicionamento e objetivos: 

 

Visão: “Market leading business results, through an expert team providing 

turnkey solutions to customer partners”. 

Missão: “To provide expert solutions for publishers”.  

 

Um dos valores da empresa é “To grow profitably by committing ourselves 

to our customer’s success” (BRANCH…, 2003, p.3), o que deixa clara a preocupação 

com as parcerias e em gerar resultados também para os clientes da empresa. 

Os fatores críticos no seu negócio são “product quality, reasonable prices, 

reliability, responsiveness, interpersonal relationship, added value” (BRANCH…, 2003, 

p.1), o que ocorre em parte pelo fato do mercado da empresa ser muito competitivo, 

com mais de 45 mil empresas nos EUA e mais de 3 mil no Texas (p. 3).  
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O crescimento das suas vendas foi de 72% de 1998 a 2001, o que foi bem 

acima da media do mercado no período e é uma característica importante na análise 

da empresa e dos seus indicadores. (p.35) 

 
5.5.1. Métricas utilizadas pela Branch 
 

Lucro e rentabilidade:   

Os indicadores monitorados são ROA (P.13), lucro, vendas e EBIT. (p. 36).  

 

Fluxo de caixa:   

Redução do prazo de contas a receber é um objetivo que foi definido pela 

necessidade de gerar fluxo de caixa (BRANCH…, 2003, p.31). Fluxo de caixa, 

entretanto, não é mencionado como uma medida chave da empresa. 

 

Risco e custo de capital:   

A Branch monitora riscos operacionais como acidentes (BRANCH…, 2003, 

p.23), emissões com impacto no meio ambiente (p.40), resultados de auditoria (p.28) 

e segurança de sistemas e softwares (p.20), entre outros. 

Além disso, assim como em outros casos analisados, a Branch utiliza 

análises SWOT (strengths, weakness, opportunities and threats) como parte do seu 

ciclo de planejamento estratégico.  No item “financial, societal, and other risks”, são 

avaliados especificamente os impactos possíveis que devem ser considerados nos 

planos de curto e longo prazo. (BRANCH…, 2003, p.11) 

Este tipo de análise foi observado em várias outras empresas analisadas e 

é um aspecto positivo, embora não suficiente, no processo estratégico das mesmas. 

 

Crescimento e valor do crescimento:   

A Branch monitora o crescimento de lucros e vendas, o ROA e dias de 

contas a receber (BRANCH…, 2003, p. 31).  

 

Controle de “key value drivers”  alinhados com a estratégia:  

Os seus três principais objetivos são a melhoria contínua dos negócios, 

ser o fornecedor preferido dos clientes e ser o empregador de escolha (BRANCH…, 

2003, p.13). 
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A Branch busca identificar e atender a um mercado de nicho, onde é 

possível atuar de modo diferenciado dos demais concorrentes, o que é feito com 

relações de longo prazo com clientes, parcerias com fornecedores e envolvimento 

com associações que definem os padrões da indústria. (BRANCH…, 2003, p.3).  

Os seus objetivos são desdobrados em planos de ação e indicadores, que 

incluem itens em várias destas áreas. 

O objetivo de “melhoria contínua dos resultados do negócio” é dividido em 

melhoria do processo de crédito e cobrança, alianças com fornecedores e melhoria 

dos processos internos. Para isto, são monitoradas as redução de perdas e 

indicadores como certificação (ISO), “conformance %” (fornecedores), além de 

medidas relacionadas a crédito e cobrança (BRANCH…, 2003, p.13). 

 O objetivo de “ser o fornecedor preferido dos clientes” inclui a melhoria de 

relacionamento e excelência na execução dos requisitos dos clientes. Para fazer 

isto, existe um plano de marketing e acompanhamento da imagem da empresa. 

(BRANCH…, 2003, p.13). 

Já o objetivo de “ser o empregador da escolha” considera funcionários 

atuais e potenciais, busca a liderança em remuneração, reconhecimento e 

benefícios, melhorarias em treinamento e cultura envolvente, entre outros. 

Os principais desafios estratégicos da empresa são o mercado 

competitivo, o uso da tecnologia e “digital workflow”. (BRANCH…, 2003, p.12), o que 

faz com que o relacionamento com empresas de tecnologia (incluindo empresas 

ligadas à internet) seja bastante crítico. “Cycle time” esperado dos seus clientes 

(BRANCH…, 2003, p.12) e a “critical mass” (p.11) necessária para ter acesso a esta 

tecnologias são fatores chave neste contexto. (p.12).  

Outros indicadores chave monitorados são: “value added sales” (onde um 

dos aspectos analisados é a tecnologia utilizada na venda), ‘turnover”, análise do 

tipo de venda, treinamento, acidentes, entregas no prazo, “market share”,  e 

satisfação de clientes e funcionários (BRANCH…, 2003, p. 32 a 40).   

 

Comentário sobre as métricas da Branch: 

 A utilização de ROA pode ajudar na gestão da empresa, mas sofre dos 

problemas relativos a indicadores contábeis e do passado, além de não considerar 

ativos líquidos.  RONA, neste sentido, seria um indicador mais completo. 
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Não monitorar fluxo de caixa e não utilizar métricas mais completas de 

rentabilidade ou de análise de risco é uma grande limitação verificada que, 

combinada com a sua alta taxa de crescimento pode resultar em resultados ruins 

para o valor do investimento do acionista no futuro. 
 
 
5.6. Medrad Inc. (Medrad) 

 

 

A Medrad foi fundada em 1964 e atualmente é a líder mundial em 

desenvolvimento, manufatura e serviço de equipamentos que realçam a visualização 

do corpo humano e possibilitam tratamento.  A unidade é uma subsidiária da Shering 

AG da Alemanha e sua matriz fica perto de Pittsburgh, PA, nos EUA. (MEDRAD…, 

2004, p. 2).  

A Medrad tem 14 unidades, com 1,200 funcionários em vários países do 

mundo e faturamento anual de $251 milhões em 2002. A taxa media de crescimento 

das vendas nos últimos quatro anos foi de 15,2% (MEDRAD..., 2004, p. 49).  

As razões da existência da empresa são definidas como: “To improve the 

quality of health care, to ensure continued growth and profit, to provide na enjoyable 

and rewarding place to work”. (MEDRAD..., 2004, p. 3), 

Os principais fatores que determinam o sucesso da empresa em relação a 

seus concorrentes são: “Product reliability, customer support, intellectual property 

management and distribution channel management” (MEDRAD..., 2004, p. 5). 

O seu posicionamento como provedora de produtos de qualidade, com 

contato direto contato com clientes é uma das maneira que a empresa utiliza para se 

diferenciar de seus concorrentes muito maiores.  

A missão da Medrad reforça este posicionamento e a busca da excelência, 

conforme apresentada a seguir: 

 

 
It is our mission to be a worldwide market leader of medical devices and 
services that enable or enhance diagnostic and therapeutic imaging 
procedures.  We will accomplish this mission by achieving performance 
excellence across our five corporate goals. (MEDRAD..., 2004, p. 3) 
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5.6.1. Métricas utilizadas pela Medrad 
 

Lucro e rentabilidade:  

Os métricas utilizadas foram vendas, despesas sobre vendas, margem de 

lucro e despesas administrativas sobre vendas. (MEDRAD..., 2004, p.49), o que é 

feito através de analise mensais dos resultados mensais e acumulados (p.10).  O 

monitoramento destes itens está relacionado a medidas da contabilidade (realizado), 

o que tem as limitações já comentadas.  

Além disso, Medrad também monitora as margens dos produtos. 

(MEDRAD..., 2004, p. 23) e a sua margem de contribuição, que é uma das medidas 

requiridas pela Shering AG para comparar suas diversas operações (p.15) e faz 

parte dos seus objetivos. 

 

Risco e custo do capital: 

A Medrad monitora diversos itens ligados a riscos  operacionais, 

principalmente na sua análise de novos produtos (MEDRAD..., 2004, p. 13). Neste 

processo, “[…] product planners and team assess technical and commercial risk 

factors, using a weighted scale, then discuss the results to produce an overall risk 

factor, which is translated into a hurdle rate in the financial model”  (p. 14).  

Esses fatores de risco incluem itens como capacidade produtiva e analises 

de fornecimento de matéria prima, entre outros.  

Além disso, também são feitas analises de riscos de sistemas 

(MEDRAD..., 2004, p.28) e projetos de redução de riscos técnicos (p.40) e  foi 

estabelecida a função “Risk manager”, que analisa o relacionamento de riscos legais 

com a qualidade e outros aspectos do produto. (p. 10). 

 

Crescimento e valor do crescimento:  

A Medrad monitora o crescimento de vendas e lucros e faz uma análise do 

ROI para novos produtos (MEDRAD..., 2004, p. 13) e para os seus planos de 

marketing (p. 25). Além disso, é feito um acompanhamento de dias de contas a 

receber (p. 53), que é um dos seus itens críticos. 

Alguns dos seus principais objetivos estão relacionados a crescimento de 

vendas lucro, o que torna a gestão deste item bastante relevante. 
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Controle de “key value drivers”  alinhados com a estratégia:  

A Medrad estabeleceu objetivos corporativos que direcionam todas as 

suas atividades e que são desdobrados em planos e indicadores.  Os cinco objetivos 

da empresa são: (MEDRAD..., 2004, p. 3):  

 

1. Exceed the financials (crescimento da margem de contribuição além do 

crescimento das vendas);  

2. Grow the company  (crescimento de vendas acima  de 15% ao ano); 

3. Improve quality and productivity;   

4. Increase customer satisfaction;  

5. Increase employee growth and satisfaction.  

 

As metas da empresa estão desdobradas em função desses objetivos, 

com indicadores específicos para cada um deles.  Para isso, é utilizado um  

“financial scorecard”, com destaque para os objetivos de crescimento de vendas, 

crescimento da margem de contribuição e crescimento de uma medida de margem 

de contribuição por funcionário, que deve ser além de 10% ao ano (p.3).   

O crescimento das vendas dos últimos anos tem ocorrido principalmente 

nos mercados internacionais, onde as vendas quadriplicaram em alguns anos 

(MEDRAD..., 2004, p.6), o que fez com que itens como alianças com empresas 

externas e conhecimento das legislações envolvidas se tornasse cada vez mais 

relevante. Além disso, também é relevante o monitoramento de despesas de 

pesquisa e desenvolvimento sobre vendas (MEDRAD..., 2004, p.49) e patentes 

(p.52), os quais podem levar ao desenvolvimento de ativos intangíveis, o que é 

importante neste tipo de atividade.   

Do mesmo modo, a busca de melhoria de qualidade e produtividade e de 

aumentar a satisfação de clientes e funcionários também pode ter este efeito. Alguns 

dos indicadores relacionados a isto são o tempo de desenvolvimento dos novos 

produtos, defeitos e índices de satisfação com clientes e funcionários (MEDRAD..., 

2004, p.16).  

Outros indicadores considerados críticos para a empresas foram “market 

share”, “turnover”, custo com garantia, entrega no prazo e  número de patentes 

(desdobrada em dentro e fora dos Estados Unidos). 
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Comentários sobre as métricas da Medrad: 

Os objetivos de “grow the company” (crescer 15% ao ano nas vendas) e 

de “exceed the financials” (aumentar a margem de contribuição além desse 

crescimento) podem gerar resultados positivos para o acionista em alguns 

momentos.  Por outro lado, isto também pode gerar o efeito inverso, o que é um 

risco existente, principalmente pelo fato de não existir o monitoramento do 

investimento ou do fluxo de caixa necessários para atingir estes objetivos.  

O valor do investimento do acionista  pode estar sendo reduzido se este 

crescimento ocorrer com grande comprometimento de ativos fixos e de capital de 

giro, por exemplo, ou se for além da taxa de crescimento sustentável da empresa. 

Não monitorar fluxo de caixa faz com que esta possibilidade se torne ainda maior. 

A definição de uma taxa de risco e de custo de capital diferenciada 

dependendo do tipo de projeto e o sistema de monitoramento de risco da empresa 

reduzem esta possibilidade, mas não são suficientes. 

Margem de contribuição por funcionário é uma medida, o que pode ser 

utilizado com vários objetivos, incluindo eventualmente o sistema de remuneração e 

incentivos, mas também não fornece todas informações necessárias. 

Os requisitos do MBNQA, que examinam o alinhamento dos indicadores 

com o planejamento estratégico e a identificação dos itens críticos do negócio levou 

à utilização de métricas que buscam atender esses objetivos, mas a não utilização 

de conceitos chave de finanças pode gerar distorções nesta informação. 

 
 
5.7. Boeing Aerospace Support (Boeing AS) 

 

 

A Boeing AS é parte da Boeing Company, empresa que está dividida em 

duas unidades de negócios, a Commercial Airplanes e a Integrated Defense 

Systems (IDS).   A Boeing AS faz parte da IDS.  

A Boeing AS teve vendas acima de $4 bilhões em 2002,  com uma força 

de trabalho de mais de 13 mil funcionários, tendo como atividades principais serviços 

de manutenção, concertos e alterações de aviões, treinamento de pessoal de bordo 

e de manutenção de aviões.  
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Noventa e sete porcento das suas vendas vem de clientes militares e seus 

clientes principais são entidades governamentais responsáveis pelo suporte de 

aviões em todo o mundo. (BOEING..., 2004, p.1) 

Assim como outras empresas analisadas, Boeing company também 

participa há vários anos no MBNQA e a sua unidade Boeing airlift and tanker 

programs venceu o MBNQA em 1998.  

 

5.7.1. Métricas utilizadas pela Boeing 
 

Lucro e rentabilidade: 

Os principais indicadores monitorados são “economic profit”, vendas e 

lucros (BOEING..., 2004, p. 25-26). Ao fazer isto, o monitoramento das vendas e 

lucros também é feito por mercado. (p.1). 

 

Risco e custo de capital:   

A Boeing AS monitora seu “rating”, em comparação com empresas do 

mesmo ramo. (BOEING..., 2004, p. 31), o que tem influência no seu custo de 

captação e com isto no seu custo de capital.   

Além disso, são monitorados diversos riscos financeiros e operacionais, 

tais como riscos legais e identificados em processos de auditoria (p.6), riscos ligados 

a mudanças na sociedade (p.9),  e riscos de segurança (p.11), entre outros. 

 

Crescimento e valor do crescimento:  

Os indicadores monitorados são o crescimento dos lucros (contábeis e 

econômicos), pedidos de vendas, novas vendas, crescimento das vendas.  

(BOEING..., 2004, p. 25 a 26) e crescimento do mercado (p.1).  

Além disso, na análise de novas tecnologias a empresa utiliza o ROI para 

determinar a viabilidade dos investimentos (BOEING..., 2004, p. 21). 

 

Controle de “key value drivers”  alinhados com a estratégia:  

A Boeing AS busca ter um foco no futuro, o que fica claro na existência da 

sua visão para 2016, que é “people working together as a global enterprise for 

aerospace leadership” (BOEING..., 2004, p.2).  
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“Enhancing shareholder value” (p.2) é um dos objetivos da empresa, que 

em conjunto com outros itens como satisfação de clientes, qualidade, trabalho em 

equipe, integridade e ser uma empresa boa cidadã, definem as suas metas. 

Os principais desafios estratégicos são falta de compromissos de longo 

prazo com os clientes, competidores de baixo custo, restrições de mercado legais e 

regulamentares, complexidade e diversidade dos clientes e mercados e manutenção 

de uma equipe qualificada (BOEING..., 2004, p. 3). 

Indicadores monitorados com relação a estes ítens incluem vendas novas, 

análises de concorrências vencidas e perdidas com clientes, “turnover” e satisfação 

de funcionários, entregas no prazo, “cycle time”, defeitos, quantidade de patentes e  

custo com manutenção, “contracting cycle time” e “voluntary terminations”  

(BOEING..., 2004, p. 25 a 31).  

Um dos principais indicades monitorados é o número de pedidos. Pela 

natureza do seu negócio, fica claro que este é um direcionador (driver) fundamental 

para a  geração de valor e por isso a Boeing AS monitora pedidos da própria Boeing, 

pedidos de outras empresas e pedidos internacionais. (BOEING..., 2004, p. 20).  

Os cinco processos chave definidos pela empresa foram: 1. Assegurar a 

qualidade e execução dos serviços; 2. Conquistar novos negócios; 3. Administrar a 

performance dos fornecedores; 4. Montar e entregar produtos; 5. Disponibilizar 

dados técnicos e suporte de equipamentos (p.20). 

Existem vários indicadores para cada um desses cinco processos, o que 

inclui certificações (próprias e na cadeia de fornecedores), negócios vencidos sobre 

cotados, erros, qualidade e custo, entre outros. (BOEING..., 2004, p. 20) 

 

Comentário sobre as métricas da Boeing: 

Ao monitorar o lucro econômico, a Boeing AS está incorporando o custo 

de capital sobre o investimento nas suas analises, o que melhora este processo, 

mas ainda não inclui todos elementos comentados no Capítulo 4.   

Acompanhar a evolução deste indicador, em conjunto com o crescimento 

de lucros e venda e as diversas informações sobre pedidos e tipos de vendas 

fornece informações importantes sobre o crescimento da empresa, mas não aborda 

os conceitos de finanças examinados no Capítulo 4.  
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Do mesmo modo, as medidas ligadas ao risco operacional e ao “rating” da 

empresa abordam parte das informações necessárias para avaliar o risco e 

crescimento da empresa, mas não todas.  

Não monitorar fluxo de caixa é uma grande deficiência que, combinada 

com a não utilização dos demais conceitos comentados fazem com que seus 

indicadores sejam poucos e insuficientes. 

 

 

5.8. Stoner Inc. (Stoner) 
 

 

Stoner é uma empresa com 48 funcionários, que foi fundada nos anos 40 

por Paul Stoner e que fica localizada em Quarryville, na Pensilvânia, nos EUA 

(STONER..., 2004, p.1).   

Os seus principais produtos são “…specialized lubricants, cleaners, 

coatings, and related products, which are packaged in aerosol cans and 1-,5-,55-,or 

275 – gallon bulk liquid containers” (STONER..., 2004, p. 1) e incluem: “release 

agents”, “cleaners and lubricants” e  “auto and tire products”. 

A Stoner tem crescido muito nos últimos anos, o que faz parte da sua 

estratégia. O seu crescimento foi de 400% em volumes de vendas desde 1990, o 

que está bem acima do crescimento de 63% da média do mercado. (p.48).   

Isto ocorreu em paralelo a várias alterações no seu processo de gestão 

nos últimos anos, que incluíram mudanças na sua liderança e incorporação de 

conceitos do MBNQA.  A Stoner atualmente é administrada por Rob Ecklin (neto de 

Paul Stoner). 

 

 
Upon Paul’s death in 1986, his grandson Rob Ecklin bought the company.  
Rob personally managed the business throughout the 1980s.  However, by 
1990 he transformed Stoner from a personally run family business into a 
professionally managed corporation structured around Baldrige business 
excellence principles. (STONER..., 2004,  p. 1) 

       

 

A visão, missão e desafios estratégicos da Stoner são apresentados a 

seguir e fornecem mais informações sobre suas atividades. (STONER..., 2004, p.3) 
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Missão: “Stoner is in the process of providing solutions to help customers 

save time, increase productivity, and improve the quality of their work”. 

Visão: “To enjoy exceptional business results and personal fulfillment with 

a highly effective team that provides high-value solutions to lifetime customers”. 

Desafios estratégicos: “Grow the company profitably, maintain an 

outstanding workforce, provide world-class customer satisfaction”, 
 
5.8.1) Métricas utilizadas pela Stoner: 
 

Lucro e rentabilidade:   

As métricas utilizadas foram ROE, ROA, vendas e lucro (bruto, antes dos 

impostos em percentual das vendas). (STONER..., 2004, p.49 a 50).   

Para fazer isto, a Stoner monitora mensalmente “financial profit and loss 

statements e balance sheet, ratios” (p.14). 

 

Fluxo de caixa:  

A Stoner monitora “cash flow”, “Cash in/out”, AP e  AR/AP ratio 

(STONER..., 2004, p. 29). 

 

Risco e custo de capital: 

Assim como nos demais casos analisados, a Stoner monitora seu risco 

operacional com vários indicadores operacionais, incluindo o número de acidentes 

(STONER..., 2004, p.52), reclamações relativas a fornecedores (p.29), entre outros.   

Além disso, durante seu planejamento anual é feita uma análise SWOT,  

que inclui análise de riscos relacionados a clientes (STONER..., 2004, p.16), riscos 

de novos projetos (p.27) e risco de funcionários (p. 2), entre outros.  

A análise de riscos de novos projetos da empresa, que inclui o 

estabelecimento de uma relação entre o risco e o retorno dos novos projetos (p.27) é 

um ítem que merece destaque deste processo. 

 

Crescimento e valor do crescimento: 

A Stoner monitora o crescimento dos lucros e das vendas, vendas por 

produto, por funcionário e por mercado (STONER..., 2004, p.22) e tem uma análise 

detalhada das novas vendas.  
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Além disso, ao monitorar o ROE, são analisados parte dos indicadores da 

taxa de crescimento sustentado.  ROI é utilizado para avaliar os resultados dos 

novos projetos de investimento (STONER..., 2004, p. 41) 

 

Controle de “key value drivers”  alinhados com a estratégia:  

A Stoner define que existem alguns itens chave para atingir seus objetivos, 

os quais se desdobram em indicadores de vendas (ordens recebidas, faturadas e 

embarcadas), manufatura (quantidades produzidas, tempo e velocidade do ciclo 

produtivo e total vendido), tecnologia (percentual de novos produtos ou produtos 

melhorados em relação ao total de vendas) e acidentes (totais e tempo perdido), 

além dos indicadores financeiros, entre outros. (STONER..., 2004, p.29) 

Monitorar as novas vendas em percentual das vendas totais, vendas por 

internet (STONER..., 2004, p.49) e o aumento no número de itens em “retailer 

shelves” (p.50) está consistente com os objetivos de crescimento de vendas. 

Igualmente alinhado com este objetivo está o monitorar a participação de mercado 

(STONER..., 2004, p. 49), satisfação de clientes, negócios ganhos e perdidos (p.45) 

e vendas de produtos novos ou alterados em relação à venda total (p.54).  

Vendas e lucro por funcionário (p.51) e produtividade (p.53), são medidas 

que monitoram a produtividade da equipe e dos processos da empresa e estão 

alinhados com os seus objetivos de melhoria. 

Além disso, como a empresa é pequena, ela tem pouca participação na 

cadeia de fornecimento, o que faz com que o seu relacionamento com os 

fornecedores seja um item crítico nos seus custos, principalmente em produtos 

químicos, embalagens, material impresso e outros serviços como transporte, além 

das empresas de informática e sistemas. Indicadores que refletem esta preocupação 

incluem preço, entrega, qualidade de fornecedores (STONER..., 2004, p.44) e a 

evolução dos custos com produtos químicos, embalagens e expedição (p.55). 

 

Comentários sobre as métricas da Stoner: 

A análise do ROE, ROA, lucro e lucro como percentual de vendas 

abordam partes dos conceitos de geração de valor analisados, mas, assim como em 

outros casos, o foco em indicadores contábeis e do passado é inconsistente com 

vários conceitos de finanças examinados.  
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Do mesmo modo, as análises de risco, que estiveram centradas nos 

elementos operacionais, não incluiram todo o desdobramento comentado no 

Capítulo 4, apesar de incluir alguns itens mais completos que em outras empresas 

analisadas.  

A não utilização de VPL dos fluxos de caixa ajustados ao risco é outra 

limitação, que faz com que se conclua que as suas métricas utilizadas sejam poucas 

e insuficientes para monitorar corretamente o valor do investimento do acionista. 

 

 

5.9. Análise conjunta das métricas financeiras das oito empresas 
 

A Tabela 5, apresentada a seguir resume as métricas financeiras 

utilizadas pelas oito empresas.  Este resumo está  em ordem decrescente de 

precisão técnica e abrangência das métricas utilizadas, considerando, com algumas 

adaptações, o modelo proposto por BCG e FGV-EAESP (MÉTRICAS...,1999, p.5). 

 

Tabela 5: Resumo das métricas financeiras utilizadas pelas oito empresas 

 

                                      EMPRESA 
MÉTRICA              AFP   Politeno   EEJT   CGISS   Boeing   Branch  Medrad  Stoner 

TBR/SVA/VPL 

EVA 

Fluxo de caixa 

EBITDA 

Lucro 

ROE/ROI/RONA 

ROS 

                                        X (1) 

              X                                       X 

  X          X           X(2)      X                                                    X 

  X          X 

  X          X            X          X            X            X          X           X    

  X          X            X          X            X (3)       X (4)      X (3)      X 

  X          X            X          X                                       X           X 

Fonte:  RG das oito empresas 

 

Notas: 

(1):  SVA é utilizado pela CGISS somente em análises de M&A. 

(2):  O EEJT monitora fluxo de caixa dos novos empreendimentos. 

(3):  ROI é utilizado pela Boeing AS e Medrad somente para novos investimentos. 

(4):  A métrica utilizada pela Branch foi ROA.. 
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A análise da Tabela 5 deixa claro que grande parte das métricas utilizadas 

pelas oito empresas podem ser definidas como de baiixa ou média precisão técnica 

e abrangência.  Se destaca neste sentido a não utilização de métricas de maior 

qualidade, como TBR, VPL ou SVA, e a grande utilização de métricas contábeis. 

 

Lucro e rentabilidade: 

Os indicadores mais utilizados pelas empresas foram lucros e vendas 

(monitorados por todas empresas), retorno sobre o investimento (utilizado por seis 

empresas) e retorno sobre vendas (também utilizado por seis empresas).  

EBIT foi utilizado por três empresas, enquanto margem de contribuição foi 

utilizado somente pela AFP, Politeno e Medrad. 

EVA foi utilizado pela Boeing AS e pela Politeno, mas sem a utilização 

completa dos conceitos relacionados ao custo de capital na sua definição. 

Somente dois casos (CGISS e Politeno) tem algum tipo de análise do valor 

de mercado da empresa e SVA no processo de gestão apresentado.  Mesmo nestes 

casos, entretanto, isto foi feito de modo limitado, pois a Politeno não demonstrou no 

RG como seu valor é quantificado e monitorado e a CGISS somente utilizou SVA 

nas analises de fusões e aquisições, utilizando o valor da ação da Motorola Inc. 

como um referencial interno, ao invés de estabelecer o seu próprio valor. 

Também ficou claro na análise das empresas que a diferença nos critérios 

de avaliação entre o PNQ e o MBNQA se refletiu nesta e em outras etapas, onde as 

empresa do PNQ apresentaram uma quantidade maior de métricas financeiras. 

Neste sentido, o fato de existir um item específico de “resultados 

econômico-financeiros” no PNQ e desta etapa ter maior pontuação que a sessão de 

resultados do MBNQA parece ter sido determinante para isto.  

 

Fluxo de caixa:  

Fluxo de caixa foi utilizado por quatro empresas e EBITDA  foi utilizada por 

duas empresas. Assim como nos demais indicadores, a utilização dessas 

informações foi feita em geral na forma de análise do passado.   

Em alguns casos fluxo de caixa foi utilizado em partes do processo de 

gestão das empresas, mas não como medida chave da empresa como um todo. 

Este é o caso do acompanhamento do fluxo de caixa dos novos empreendimentos 

do EEJT e do objetivo de redução de dias de contas a receber da Branch. 
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A não utilização de fluxo de caixa como uma das métricas chave de 

avaliação financeira pela metade das empresas, entretanto, é uma grande 

divergência identificada com relação aos conceitos examinados no Capítulo 4.   

Sem esta informação, as análises sobre o valor do investimento do 

acionista e a sua evolução ao longo do tempo ficam bastante prejudicadas. 

 

Risco e custo de capital: 

Foram identificadas várias ações relacionadas à redução de risco 

operacional e algumas para reduzir risco financeiro. Isto incluiu melhorias na 

garantia de qualidade e capacidade dos produtos e processos, desenvolvimento de 

controles internos e utilização de hedges para flutuações cambiais, entre outros.   

Do mesmo modo, as ações para reduzir o risco de acidentes e as diversas 

iniciativas relacionadas à ética, treinamento, auditorias  e imagem das empresas que 

foram identificadas podem reduzir risco e custo de capital, mas não todos. 

A preocupação da AFP e da Politeno em administrar o seu nível de 

endividamento e o acompanhamento do “rating” da Boeing AS abordam alguns itens 

relevantes na sua política financeira e no seu custo de capital. Em nenhum caso 

analisado foi verificado um cálculo de completo do custo de capital considerando os 

vários elementos comentados no Capítulo 4 e não foi identificada nenhuma projeção 

futura deste indicador.  

O caso da Politeno, onde foi utilizado um custo de capital de 12% (média 

recomendada da revista exame) e os casos da Medrad e da Stoner, onde existe a 

determinação de um fator de risco (e de taxa de desconto) para cada novo projeto, 

foram  os poucos casos onde o tema foi abordado, ainda que de modo superficial. 

 

Crescimento e valor do crescimento:  

Todas as empresas monitoram suas vendas e lucros e a sua evolução ao 

longo do tempo, o que fez com que existissem objetivos de crescimento dos 

mesmos na maioria dos casos.  

Esta intenção de aumentar lucros ao longo dos anos é positiva, assim 

como os diversos objetivos e sistemas de monitoramento relacionados a aumento de 

vendas, tipo de venda e a vendas novas.  

Em vários casos, o crescimento de vendas é um dos principais elementos 

para viabilizar o aumento de lucros e dividendos ao longo do tempo.  
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Metade das empresas utilizou como medida chave algum tipo de indicador 

de retorno sobre investimentos, mas sem focar especificamente nas informações 

relacionadas a crescimento que essas medidas fornecem.  

Não foi identificada em nenhuma empresa, entretanto, uma análise mais 

completa da taxa de crescimento sustentável, ou de todos os seus componentes e 

não foi comentado nenhum cálculo do valor estimado deste crescimento (PVGO). 

 Com isso, alguns dos objetivos de aumento de vendas verificados podem 

não estar gerando os resultados pretendidos por algumas das empresas analisadas. 

 

VPL dos fluxos de caixa futuros ajustados ao risco:  

Esta métrica não foi utilizado por nenhuma empresa, mesmo nos casos 

onde existia a projeção de fluxo de caixas futuros (CGISS), o que é uma grande 

divergência com os conceitos de geração de valor ao acionista examinados. 

O fato de que várias empresas tem como objetivo gerar valor para os seus 

acionistas faz com que existam várias ações neste sentido, mas a não utilização de 

métricas relacionada a VPL dos fluxos de caixa futuros ajustados ao risco é uma 

grande limitação para que isto seja possível. 

Um dos fatores que influenciam esta decisão das empresas talvez seja 

que a análise de resultados dos dois programas prioriza informações realizadas 

(passado) em relação a projeções e expectativas futuras, o que é uma inconsistência 

verificada e que será comentada na conclusão do trabalho. 

 

Controle de “key value drivers”  alinhados com a estratégia:  

O alinhamento dos indicadores com o planejamento estratégico levou as 

empresas a identificar e monitorar indicadores associados às suas estratégias. Este  

é um dos requisitos do PNQ e do MBNQA, que foi verificado em todos os casos, 

com maior ou menor profundidade. 

A metodologia do BSC, que foi utilizada por grande parte das empresas 

fez com que as suas estratégias e objetivos estivessem divididos nas suas diversas 

perspectivas, o que tem as desvantagens já comentadas. 

Esta metodologia tem, por outro lado, a vantagem de levar as empresas a 

analisar estes diversos pontos dos seus negócios, que são muitas vezes onde estão 

os seus “value drivers”.   
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Do mesmo modo, o fato dos dois programas levarem as empresas a 

apresentar indicadores relacionados às suas diversas áreas (liderança, estratégias e 

planos, clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos e 

resultados) fez com que as métricas monitoradas incluissem esses diversos itens, o 

que ampliou a área de análise das mesmas.  Os diversos objetivos relacionados a 

melhoria da qualidade, produtividade e outras medidas operacionais ligadas a todas 

estas áreas identificados neste processo tem potencial de gerar valor. 

A utilização da metodologia dos dois programas fez com que as oito 

empresas incluíssem no seu processo de gestão a intenção de identificar os seus 

direcionadores de valor e fizesse isso de modo sistemático, com ciclos de melhoria e 

comparativos com outras empresas, o que levou  à identificação de vários “key value 

drivers” em todos os casos.  

O fato dos dois programas levarem à diversas iniciativas relacionadas a 

aumento de vendas, lucros, participação de mercado e produtividade e a buscar 

reduções de custo, risco e investimento operacional, entre outros, aborda várias 

dessas possibilidades e pode ter levado as empresas a identificar os itens que 

determinam os seus fundamentos (e o seu valor) e talvez tenha identificado “key 

value drivers” que seriam identificados do mesmo modo com outras metodologias.  

Alguns exemplos neste sentido são o custo de fornecimento da Stoner, a 

utilização da capacidade produtiva da Gerdau , o tempo e custo das construções do 

EEJT, o número de patentes e quantidade de ordens na Boeing AG e as diversas 

medidas de resultados com clientes e funcionários em todas as empresas.   

A falta de uma metodologia mais precisa para avaliar o impacto de cada 

um desses itens no valor do investimento do acionista, entretanto, fez com que 

alguns elementos talvez não tenham sido considerados e que a definição de 

prioridades das empresas talvez não tenha sido estabelecida com todas as 

informações necessárias. 
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6.  CONCLUSÃO 
 
 
6.1. Conclusão genérica 
 

6.1.1. Consistências e complementaridades 
 

Um ponto central analisado durante o trabalho foi a importância de 

otimizar a utilização dos recursos disponíveis, gerar mais caixa, reduzir riscos e com 

isso aumentar o valor do investimento do acionista. O estudo de caso identificou 

várias iniciativas nesse sentido, incluindo desde ações para aumentar vendas e 

reduzir custos e investimentos até iniciativas para entender melhor os mercados e o 

capital intelectual das empresas, entre outras.  

Em vários casos, existiu uma preocupação com os acionistas na definição 

dos objetivos das empresas, o que incluiu, por exemplo, o objetivo de aumentar valor 

da empresa (Politeno), garantir uma rentabilidade que gere valor econômico para os 

acionistas (AFP) e “enhancing shareholder value” (Boeing),  entre outros. 

O fato do PNQ e MBNQA determinarem que a empresa deve considerar 

no seu processo de gestão diversas áreas (funcionários, clientes, mercados, 

processos e outros) introduziu diversos elementos importantes e fez com que se 

identificassem nessas áreas vários “value drivers” críticos na determinação dos seus 

fundamentos e com isso no seu “intrinsic value”, comentado no Capítulo 4.  

Além disso, a incorporação dessas diversas perspectivas no processo de 

gestão das empresas fez com que elas tivessem iniciativas que podem aumentar 

seu valor no longo prazo e que nem sempre seriam consideradas em um modelo de 

gestão centrado em um único objetivo.  As diversas iniciativas para melhorar o 

relacionamento com clientes e funcionários, ações relacionadas à imagem e 

ativiades ligadas às comunidades onde estas empresas atuam são exemplos disso. 

A necessidade de que os indicadores monitorados pelas empresas 

estejam alinhados com as suas estratégias e a análise das correlações entre os 

“lead” e “lagging indicators” e do relacionamento das diversas áreas talvez seja a 

grande complementaridade identificada.  Uma empresa que dedique tempo para 

compreender isso está aumentando seu potencial de geração de valor. 
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Os ciclos anuais do PNQ e o MBNQA, que levam as empresas a analisar 

e reavaliar continuamente as suas atividades e processos, tem grande potencial de 

gerar valor e são outra complementaridade identificada, que faz com que grande 

parte das atividades do PNQ e MBNQA estejam consistentes com o objetivo de 

gerar valor ao acionista. 

Ou seja, os modelos de gestão do PNQ e MBNQA levam a realização de 

várias iniciativas consistentes com conceitos de finanças examinados anteriormente, 

mas carecem de outros pontos que serão comentados a seguir. 

 

6.1.2.  Inconsistências e divergências: 
 

A falta de utilização de elementos centrais dos conceitos de finanças fez 

com que existissem limitações nas informações utilizadas por várias empresas 

analisadas com relação à geração de valor para o acionista.   

Uma das principais divergências observadas foi que, enquanto reportar 

indicadores financeiros realizados (passado) é um dos requisitos de avaliação do 

MBNQA e do PNQ, focar no futuro é um requisito crítico dos conceitos de geração 

de valor em finanças. Se destaca neste sentido a grande utilização pelas oito 

empresas de medidas como lucros e ROI contábeis, o que pode levar em alguns 

casos a ações que não a maximizam o valor do investimento do acionista.  

Do mesmo modo, a busca de resultados em várias áreas fez com que 

algumas ações talvez não tenham sido estabelecidas para maximizar o valor do 

investimento do acionista, o que, combinado com a utilização de métricas de pouca 

precisão na medição desse valor introduz o risco de ações que não o maximizem. 

A falta de utilização de metodologia adequada em relação ao cálculo do 

valor do investimento do acionista e das suas variações também faz com que exista 

o risco de que as empresas não saibam se as suas estratégias estão gerando valor 

e nem quais são realmente os seus “key value drivers” e itens mais críticos em cada 

momento. Mesmo em casos onde as ações que estão sendo tomadas estão 

corretas, a falta de mecanismos de medição adequados faz com que, 

eventualmente, não se estejam gerando resultados sustentáveis e que o valor do 

investimento do acionista talvez não esteja sendo maximizado.  
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6.2. Conclusão específica 
 

As oito empresas analisadas venceram o PNQ e MBNQA sem utilizar nos 

seus RG todas as métricas financeiras de geração de valor ao acionista 

recomendadas pela área de finanças. 

Destaca-se neste sentido o fato de que nenhuma empresa utilizou na 

totalidade os conceitos de risco, custo de capital, crescimento, ou o cálculo do VPL 

dos fluxos de caixa futuros ajustados ao risco.   

O fluxo de caixa, que é uma das métricas centrais nos modelos de 

geração de valor ao acionista, foi definido como medida chave somente por metade 

das empresas e em geral com foco no passado.  Com isso, indicadores mais 

completos como o CFROI, TBR ou SVA também não foram utilizados. 

Indicadores operacionais chave alinhados com a estratégia foram 

utilizados na maioria dos casos. Do mesmo modo, foi verificada uma busca de 

identificação e otimização de “value drivers” e outros itens críticos do negócio e em 

alguns casos foram calculadas correlações entre esses indicadores e os demais. 

O fato de utilizar métricas financeiras de baixa precisão na análise do valor 

do investimento do acionista, entretanto, faz com que esses relacionamentos talvez 

não sejam totalmente conhecidos e que esse valor talvez não esteja sendo 

maximizado, o que contraria o principal objetivo dos conceitos de finanças e de 

geração de valor examinados. 

 

 

6.3. Comentários finais 
 

 

Os resultados que as empresas podem obter utilizando as metodologias 

do PNQ e do MBNQA irão depender em grande parte da maneira como estas serão 

utilizadas. O fato dos dois programas não serem prescritivos em várias áreas 

possibilita que as empresas selecionem e definam o que faz sentido em cada caso. 

A existência de ciclos anuais, comparações com outras empresas, 

análises críticas, busca de aprendizado e, principalmente, a atitude de buscar 

melhorias ao longo dos anos tem grande potencial de gerar valor para as empresas 

e pode levar a utilização de conceitos de gestão cada vez melhores. 
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Uma possibilidade neste sentido é que sejam utilizados conceitos mais 

completos de finanças e de gestão a nível corporativo, ao mesmo tempo em que as 

unidades operacionais ou divisões sigam processos como o PNQ e o MBNQA.  

Assim, uma vez definidos os objetivos e estratégias corporativas utilizando métricas 

como SVA ou TBR, por exemplo, processos como o PNQ e MBNQA poderiam ser 

utilizados na sua implementação a nível operacional. 

Outra possibilidade é que as unidades operacionais que participam do 

PNQ e do MBNQA passem a utilizar mais conceitos de finanças, uma vez que os 

critérios de avaliação possibilitam de certo modo que a empresa utilize o conjunto de  

métricas financeiras que considere mais adequado.  

Neste sentido, o exercício de verificar sistematicamente as correlações 

entre as diversos métricas da empresa pode levar a isso.  Se uma empresa definir, 

por exemplo, que seu objetivo é aumentar sua TBR ou o o VPL dos seus fluxos de 

caixa futuros ajustados ao risco e buscar verificar quais itens tem maior correlação 

com essa medida, pode-se incorporar isso ao seu processo de gestão e combinar os 

aspectos positivos desses programas com uma métrica de maior precisão. 

Isto é bastante relevante em qualquer país e ainda mais importante  no 

caso do Brasil e de outros países com limitações de recursos para investimentos, 

onde é necessário que os resultados sejam gerados rapidamente.  

Com os devidos cuidados, a combinação correta da metodologia de busca 

de excelência do PNQ e do MBNQA com a metodologia de geração de valor ao 

acionista da área de finanças pode ser muito útil para as empresas. 
 
 
6.4. Sugestões para pesquisas e trabalhos futuros 

 

 

Todas as análises e conclusões do presente estudo se basearam nos 

modelos de gestão apresentados nos relatórios públicos e demais informações 

divulgados pelas empresas nos processos de PNQ e MBNQA.  Isto, evidentemente, 

não cobre todas as possibilidades de estudo do tema.  

Entrevistas com as empresas e análises considerando outras fontes de 

informações certamente podem trazer novas informações referentes a metodologias 

utilizadas pelas empresas e que eventualmente não foram incluídas ou divulgadas. 
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Uma das questões que poderiam ser investigadas são os motivos para a 

não utilização da totalidade dos conceitos de finanças pelas empresas que 

participam do PNQ e do MBNQA.   

Outro estudo que também traria mais informações sobre o tema seria o 

desenvolvimento de um indicador similar ao “Baldrige Index”, que atualmente não 

existe no Brasil e que poderia trazer mais informações sobre o desempenho das 

empresas que venceram o PNQ ao longo dos anos.   

Com esta informação, poderiam ser feitas análises comparativas entre 

empresas que participam do PNQ e as que não participam, além de estudos 

comparando resultados das empresas do PNQ e do MBNQA, o que poderia trazer 

informações importantes para os dois programas e para as empresas interessadas 

no tema.  
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