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1.1 Gestão da Cadeia de Suprimentos 

Nos últimos anos, é crescente a utilização de modelos de gestão da cadeia de 

suprimentos que pretendem maximizar o valor entregue ao consumidor final. A 

satisfação daqueles que experimentam os produtos e serviços proporcionados por 

empresas de diferentes ramos de atividade passa a ser vista como condição 

necessária, mas não suficiente, para que acionistas, empregados e a própria 

sociedade recebem as recompensas oriundas da atividade empresarial. 

Pensando especificamente sobre o canal varejista, esse fenômeno passa a afetar 

significativamente o relacionamento entre fabricantes e as empresas que 

distribuem seus produtos aos consumidores. O contato tipicamente baseado em 

negociações distributivas (RAIFFA, 1985), onde necessariamente cada um 

desses elos consecutivos da cadeia luta para se apropriar de parcelas maiores e 

excludentes da renda gerada, sofre novas e intensas pressões. A complexidade 

da tarefa de entregar continuamente maiores benefícios associados a menores 

custos exige uma forma mais ampla de relacionamento entre as estruturas 

organizacionais de indústrias e varejistas. A abordagem restrita a um único ponto 

de interseção (representada tradicionalmente pelas funções de compras e 

vendas) é substituída por um trabalho multifuncional, onde valor incrementai é 

gerado através da colaboração simétrica de áreas funcionais antes ignoradas, 

como marketing, logística, tecnologia da informação e finanças. As Fig. 1 e 2 

procuram representar de forma esquemática esta mudança comportamental, 

ressaltando o modelo anteriormente aplicado e sua nova configuração. 



FIGURA 1 - Relacionamento Comercial Clássico 
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FIGURA 2- Modelo Multifunclonal 
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Naturalmente, essa nova tendência não implica no abandono de diversos 

aspectos distributivos existentes em qualquer relação comercial, sendo que a 

realidade é expressa por uma seqüência de eventos transacionais ou 

colaborativos fortemente influenciados pelo histórico do modelo de negócios e 

cultura organizacional adotada pelas empresas envolvidas. 

Outra constatação interessante é que o desenvolvimento das relações de 

diferentes áreas funcionais não ocorreu de forma homogênea, sendo que 

especificamente a atuação dos representantes financeiros ainda é marcada pela 

assimetria de informações e pela racionalidade limitada aplicada ?OS processos 

de comunicação e tomada de decisões. Tais fenômenos são consistentes com 

aqueles descritos por MILGROM e ROBERTS (1992). 
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1.2 Objetivo 

O relacionamento entre varejistas e fornecedores representado unicamente pelo 

contato entre as funções de compras e vendas, dá uma grande ênfase à 

negociação progressiva de melhores termos comerciais. Isto equivale a dizer que 

muitos varejistas dedicam uma enorme quantidade de recursos e esforços para a 

obtenção exclusiva de menores custos das mercadorias vendidas. Tal atitude se 

traduz de forma prática através de uma variedade de comportamentos, incluindo 

aí a presença de contratos anuais de distribuição, verbas para eventos e reformas 

de lojas, pressões por descontos diferenciados, entre outras ações. 

O objetivo deste trabalho é analisar de forma científica qual a real importância 

dessa variável (custo das mercadorias vendidas) no processo de geração de valor 

ao acionista do varejo, questionando sua própria suficiência diante de outros 

parâmetros geradores de valor econômico comumente presentes na cadeia de 

suprimentos. 

O leitor atento perceberá que, dessa forma, procuraremos observar se existem 

evidências que justificam a abordagem multifuncional acima citada, uma vez que 

tal estratégia baseia-se na premissa de que um relacionamento comercial de 

longo prazo, onde ambos (indústria e varejo) trabalhem de forma colaborativa, 

tenderá a trazer maiores benefícios econômicos considerando-se o atual 

ambiente competitivo e o alto grau de exigência por parte dos consumidores. 

Outro ponto a ser ressaltado é que nos concentraremos no tema da geração de 

valor ao acionista do varejo em particular, já que aí se encontram as maiores 

oportunidades de transformação das práticas vigentes. 
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1.3 Desenvolvimento do Trabalho 

A primeira tarefa a ser cumprida será a escolha de um varejista onde a 

disponibilidade de informações e a amplitude de atuação, permitam o 

enriquecimento desta obra. Assim, utilizaremos o Carrefour como foco de nosso 

estudo, sendo que maiores detalhes sobre esta opção e características da 

empresa serão abordados nas próximas seções. 

Em seguida, no Capítulo 2 do trabalho, faremos um estudo detalhado sobre o 

desempenho econômico e financeiro da companhia, onde a análise de 

informações disponíveis nos relatórios anuais dos últimos seis anos servirá de 

matéria-prima para o aprofundamento de nossa compreensão. A análise será 

construída a partir das metodologias propostas por STICKNEY (2000), WEIL 

(2000) e SALIM (2001), abrangendo decomposição dos principais indicadores de 

rentabilidade, liquidez e do ciclo operacional da empresa ao longo do tempo, bem 

como as análises horizontal e vertical das demonstrações. Uma comparação 

sucinta dos principais índices encontrados com os resultados do Grupo Pão de 

Açúcar também será incluída, permitindo que o desempenho do Carrefour possa 

ser avaliado à luz de uma empresa presente em seu mesmo ramo de atuação. 

Além disso, ao discutirmos fndices de rentabilidade, daremos destaque ao 

Retorno sobre o Capital Empregado (ROCE), medida já adotada pela empresa 

em sua comunicação aos investidores e que será de grande utilidade no momento 

de calcularmos uma grandeza que mensure o valor econômico gerado. 

No Capítulo 3, passaremos a discutir aspectos referentes às finanças corporativas 

da companhia, sendo que os textos de BREALEY e MYERS (2000), e BODIE et 

a/. (2002) fornecerão grande parte do arcabouço teórico necessário. 
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Após uma revisão conceitual sobre a relação entre risco e retorno aos 

investidores e modelos usados na precificação de ações, exercícios com o 

objetivo de determinarmos a sensibilidade do valor dos papéis do Carrefour a 

movimentos do mercado (parâmetro j3), seu desempenho histórico e o cálculo do 

custo médio de capital da empresa serão conduzidos. Também dissecaremos o 

preço atual da ação entre o valor presente das oportunidades de crescimento e o 

valor associado a seu componente residual. 

Dedicaremos atenção especial a aspectos associados à implementação de uma 

atitude empresarial voltada à criação de valor no Capítulo 4. Naturalmente, neste 

momento não será possível deixarmos de tratar do tema relacionado aos 

sistemas de remuneração e de incentivos, lembrando da necessidade de conciliar 

os interesses individuais dos membros da organização às expectativas dos 

acionistas. Adotaremos o Valor Econômico Agregado (EVA) como medida de 

geração de valor aos acionistas, realizando uma breve averiguação sobre as 

fortalezas e potenciais deficiências desta grandeza. Após isso, mapearemos os 

principais fatores que influenciam a magnitude do EVA e realizaremos uma 

análise de sensibilidade considerando cada fator como uma variável 

independente. Da mesma forma, discutiremos a autonomia que gerentes 

operacionais possuem para alterar os parâmetros destacados. 

Concluiremos nosso estudo no Capítulo 5, apresentando quais elementos são 

mais relevantes no processo de geração de valor ao acionista do varejo, 

confirmando ou refutando a hipótese de que a busca permanente de custos de 

aquisição menores é uma ação necessária e suficiente diante da meta de gerar 

riqueza aos acionistas. Com isso, espera-se obter uma linguagem comum, 

experimental e baseada em dados específicos, que estimule o debate sobre a 

adoção de comportamentos voltados para a geração de valor. 
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1.4 Carrefour: Análise de Caso 

A fim de estimular a aplicabilidade prática dos procedimentos e aprendizados 

obtidos neste trabalho, iremos conduzir esse estudo a partir de uma empresa já 

consolidada no mercado de consumo: o Carrefour. Alguns elementos justificam a 

escolha deste varejista considerando-se o escopo do trabalho a ser realizado. 

Primeiramente, dada a experiência diária do autor como líder de uma equipe 

multifuncional da indústria que atende esta empresa, é possível identificar áreas 

com potencial de desenvolvimento onde uma abordagem diferenciada poderá 

transformar a natureza do relacionamento comercial e explorar novas propostas 

de geração de valor aos acionistas de varejistas e fornecedores. Além disso, tal 

experiência possibilita o acesso mais facilitado a informações sobre a companhia 

estudada e ao mercado em que a mesma atua (ressaltando-se que neste 

trabalho, serão utilizados prioritariamente dados de natureza pública). Outro fato 

relevante para determinar esta escolha é o posicionamento do Grupo Carrefour 

globalmente, o qual agrega um nível de complexidade e abrangência capazes de 

tornar o estudo mais rico. 

O Grupo Carrefour, fundado há quarenta anos na França, é o segundo maior 

varejista mundial e líder de mercado na Europa (com faturamento líquido de €68.7 

bilhões em 2002 e cerca de 400.000 funcionários). Além de seu continente de 

origem, o grupo atua na América Latina e Ásia de forma expressiva e sua 

estràtégia empresarial compreende a implantação de três principais formatos de 

loja: hipermercados, supermercados e lojas de desconto. 
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1.4.1 Hipermercados 

Conceito: oferecer ao· consumidor uma gama diversificada de produtos 

alimentares e não alimentares (como itens para entretenimento e culturais) além 

serviços a preços competitivos em um único local. Neste caso, há uma média de 

80.000 itens disponíveis em lojas com área de vendas variando entre 5.000 e .,_ 
20.000 m2

. Estacionamentos grátis também são oferecidos. 

Estratégia: ganhar participação de mercado em amplas áreas de atuação e 

aumentar o tráfego nas lojas através de promoções regulares e preços 

competitivos (comparados com os menores preços disponíveis em cada 

mercado). Continuar desenvolvimento linhas de marcas próprias com uma 

reputação de qualidade. Expandir a oferta de serviços, especialmente fora da 

França. 

1.4.2 Supermercados 

Conceito: atingir as expectativas de consumidores que buscam conveniência (os 

quais possuem freqüência de visita de aproximadamente cinco dias) com 

corredores dispostos a fim a agilizar a experiência de compras, alimentos frescos 

e de qualidade, serviço amigável e preços competitivos. Essas lojas geralmente 

possuem uma área de 1.000 a 2.000 m2 e trabalham com cerca de 10.000 itens 

diferentes. 

Estratégia: aumentar o tráfego nas lojas e a lealdade dos consumidores 

desenvolvendo programas com cartão fidelidade, melhorando a qualidade dos 

alimentos perecíveis e cobrando preços atrativos. O grupo pretende ampliar a 

penetração deste modelo em países onde suas lojas de Hipermercado já se 

encontram implantadas e consolidadas. 
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1.4.3 Lojas de Desconto 

Conceito: oferecer uma diversidade limitada de produtos a preços excepcionais 

em lojas com área de vendas de 300 a 800 m2 e uma maior parcela dos negócios 

constituída por marcas próprias. 

Estratégia: construir uma estrutura organizacional altamente centralizada com 

gerenciamento e princípios operacionais padronizados. Preços competitivos, 

juntamente com inovações de produtos e benefícios providos pelo cartão de 

fidelidade, vêm garantindo uma rápida evolução deste modelo em todos os países 

onde ele foi introduzido. 

No Brasil, o grupo Carrefour atua desde 1975 e hoje conta com os três modelos 

citados anteriormente em diferentes regiões do país. O conceito de 

hipermercados está presente através da marca Carrefour, enquanto que os 

supermercados e lojas de desconto são caracterizados pelas marcas Champion e 

Dia, respectivamente. Outro fato a ser destacado na atuação do grupo em nosso 

país é o agressivo cenário competitivo, onde seu principal concorrente, o Pão de 

Açúcar, possui operações de tamanho similar (ambas as empresas vendem 

anualmente cerca de R$ 1 O bilhões em território nacional) e atua com diferentes 

bandeiras em cada segmento de mercado. Finalmente, as elevadas e atípicas 

taxas de juros praticadas no Brasil são outro fenômeno que interfere 

significativamente nas práticas empresariais que o Carrefour adota no país, e 

poderão se mostrar como uma interessante variável cujo impacto tem 

conseqüências determinantes na geração de valor aos acionistas do Carrefour 

através de sua atuação local. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISE E DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 
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2.1 Introdução 

Segundo STICKNEY, e WEIL (2000), são necessários três elementos 

fundamentais para descrever a atividade empresarial. O passo inicial é o 

estabelecimento de objetivos e estratégias que maximizam o retorno do 

investimento feito pelos seus proprietários, criem um ambiente de trabalho 

·estimulante aos seus funcionários, integrem a empresa no contexto social onde a 

mesma está inserida e satisfaÇil as expectativas de clientes e consumidores. 

Em seguida, é preciso obter financiamento para as atividades planejadas, o qual 

tem origem basicamente de duas fontes distintas: os proprietários e credores. 

Finalmente, uma vez obtidos os financiamentos, a firma passa a investi-los em 

ativos que permitirão que ela realize as operações necessárias e gere lucro. 

Os demonstrativos financeiros que analisaremos em seguida permitem que 

pessoas que não pertencem à companhia possam analisar seu desempenho de 

forma satisfatória. Correlacionando os principais demonstrativos às atividades 

acima descritas, temos que o balanço oferece uma perspectiva abrangente sobre 

as atividades de financiamento e investimentos realizados, enquanto que a 

demonstração de resultados do exercício mostra o desempenho das operações 

realizadas em um dado período. Além disso, a demonstração de origens e 

aplicações de recursos desmembra o caixa gerado através das atividades de 

investimento, operações e financiamento. A seguir, conduziremos a análise das 

principais informações financeiras apresentados pelo Grupo Carrefour nos 

relatórios anuais dos últimos seis anos. 
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2.2 Evolução das Vendas 

Estudos anteriores foram de grande utilidade para a interpretação dos dados 

discutidos nesta seção (MARKET VENTURE INCORPORATED- MVI, 2002). 

Fundindo-se com a empresa Promodês em 1999, o Grupo Carrefour tornou-se o 

maior varejista da Europa, o segundo maior do mundo (depois do Wal Mart) e a 

empresa mais internacional deste ramo de atividade. Com isso, passou a ter mais 

de 9,500 lojas em 32 países, com vendas líquidas (sem impostos) consolidadas 

de € 68.7 bilhões em 2002. Em 2000, o Carrefour novamente reforçou sua 

posição na Europa adquirindo 96% do controle acionário do grupo varejista 

italiano GS, o controle total do varejista belga GB e criando uma joint venture com 

o grupo Marinopoulos da Grécia. Também foi mantida uma forte presença na 

América Latina, onde sua participação no controle da rede argentina Norte passou 

de 49% para 51%. 

É importante ressaltar o impacto radical dessas ações sobre a evolução das 

vendas consolidadas do Grupo, a qual deixou o patamar de € 27.4 bilhões em 

1998 para atingir quase € 69.0 bilhões em 2002 (uma evolução de +150% em 

menos de cinco anos). O Anexo A mostra tal evolução graficamente. Caso o 

grupo atinja sua estimativé!_ de crescimento de 5% ao ano, suas vendas líquidas 

tenderão a atingir o patamar de € 80 bilhões em 2005. No entanto, é preciso 

notar o desempenho decepcionante do grupo em 2002, onde o faturamento 

líquido encolheu -1,1% quando comparado ao ano anterior, enquanto que os 

mais relevantes países da União Européia apresentaram crescimentos de cerca 

de 1% no mesmo período. Esta desaceleração do crescimento vem sendo 

percebida desde 2001, e pode significar que a integração das lojas Promodês 

esteja sendo mais complexa do que o previsto originalmente, fazendo com que as 

expectativas de sinergias e retornos gerados com a fusão sejam atingidas em um 

prazo mais longo. 



20 

Em 2002, as vendas do Carrefour em seu mercado doméstico representaram 

51 o/o do total. A Europa foi a segunda maior região (com 34% de participação), 

seguida pelas Américas (8%) e Ásia (7%). Desta forma, vemos que mesmo com a 

participação global da companhia, 85% de suas vendas ainda se concentram em 

seu continente de origem. 

Em termos de países, além da França, Espanha, Itália e Bélgica contribuíram com 

as maiores parcelas do faturamento na Europa. Nas Américas, Brasil e Argentina 

são as nações mais relevantes, enquanto que a China, Coréia do Sul e Taiwan 

lideram o volume de negócios na Ásia. Os cinco maiores mercados onde o Grupo 

Carrefour atua (França, Itália, Espanha, Bélgica e Brasil) corresponderam a 84% 

das vendas em 2002. Apesar das vendas do Grupo terem mais que dobrado em 

seu país de origem com a fusão com o Promodés (de € 15.5 bilhões em 1998 

para € 34.0 bilhões em 2000), a participação da França sobre o total tem se 

reduzido, caindo 8.6 pontos em 7 anos (indo de 59.7% para 51.1 o/o entre 1996 e 

2002). Outras mudanças notáveis podem ser vistas nos demais países europeus, 

onde o (volume de negócios passou de apenas € 3.8 bilhões em 1997 para € 23.6 

bilhões em 2002) e na América Latina (que perdeu participação devido à crise 

argentina e as desvalorizações cambiais que assolaram o continente desde 

1999). Apesar de ter se mantido estável, a Ásia, juntamente com restante da 

Europa, é vista como o mercado com o potencial de gerar o mais significativo 

aumento no faturamento da empresa nos próximos anos, provavelmente 

ultrapassando a América Latina entre 2003-4. 

As aquisições e fusões de 1999 e 2000 ilustram a estratégia do Carrefour de 

ganhar participação de mercado rapidamente nos países onde a companhia 

deseja atuar ou fortalecer sua presença comprando a rede líder em uma 

determinada nação. As três cadeias adquiridas neste ano eram todas líderes em 

seus respectivos mercados. 
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No mesmo período, o grupo obteve o controle sobre os Supermercados Norte, a 

rede líder na Argentina (movimento coerente com tal abordagem). 

Ainda mais importante, com o Promodês o Grupo Carrefour tornou-se um 

varejista atuando em formatos de loja diversificados e complementares. Antes da 

incorporação da rede francesa Comptoirs Modernes, o grupo trabalhava apenas 

com três diferentes formatos. Neste cenário, as vendas provenientes de 

hipermercados representavam 95% do total até 1998, enquanto que as lojas de 

desconto e alimentos congelados compunham o faturamento restante. Com a 

consolidação do Comptoirs Modernes em 1999, a rede deu início às operações 

utilizando-se do formato de supermercados. Um ano depois, a aquisição do 

Promodês trouxe dois novos formatos (cash&carry e lojas de conveniência), 

assim como várias novas bandeiras. Embora a participação dos hipermercados 

venha caindo nos últimos anos (conforme podemos verificar no Anexo A), esse 

formato ainda é o mais importante gerador de faturamento para a companhia em 

2002 (59% do total), seguido pelos supermercados (25%) e lojas de desconto 

(7%). O grupo vendeu suas lojas de alimentos congelados no primeiro trimestre 

de 2001. 

Desde sua fusão com o Promodês, a empresa decidiu concentrar seus esforços 

de crescimento em três formatos principais: hipermercados, supermercados e 

lojas de desconto. O objetivo do grupo é operar esses três formatos sob as 

bandeiras Carrefour (hipermercados), Champion (supermercados) e Dia (lojas de 

desconto) em todos os países onde atua. Tais formatos já estão presentes na 

Europa e América Latina, sendo que a inauguração da primeira loja asiática da 

marca Dia ocorrerá ainda em 2003 na China. É importante ressaltar também que 

a empresa não atua com o formato de supermercados no continente asiático. 
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Ainda que o formato de hipermercados permaneça como a principal alternativa 

adotada pelo Carrefour para entrar em novos mercados, a marca Dia tem sido 

utilizada para propiciar o desenvolvimento dos negócios em países com 

crescimento econômico lento (França, Espanha, Portugal e Grécia são exemplos 

específicos deste caso) ou subdesenvolvidos (como Brasil e Argentina). Isso 

explica porque a estimativa de crescimento para esta bandeira é de cerca de 

+12% entre 2001 e 2005, enquanto que para hipermercados e supermercados, 

esses números são de +6% e +3%, respectivamente. 

2.3 Fontes Geradoras de Renda 

Segundo MVI (2002), um exame do modelo de negócios do Grupo Carrefour nos 

revela que os lucros da companhia têm origem nas seguintes fontes: 

• Comercialização de produtos e serviços; 

• Atuação no mercado imobiliário; 

• Recebimento de juros financeiros; 

Em 2002, o lucro antes de impostos proveniente das operações recorrentes foi de 

€ 2.5 bilhões, sendo que desse total, € 547.5 milhões foram gerados através de 

atividades imobiliárias, € 439.9 milhões vieram do recebimento de juros e 

€ 1511.1 bilhão referem-se à comercialização de serviços e produtos. Notamos 

portanto que o modelo financeiro sobre o qual a empresa se baseia depende 

significativamente dos recursos gerados pelas fontes alternativas mencionadas. 

2.4 Análise do Fluxo de Caixa e Investimentos de Capital 

O fluxo de caixa proveniente das operações é gerado pelas atividades exercidas 

cotidianamente pela empresa (a comercialização de seus produtos e serviços nos 

diferentes pontos de venda). 
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Assim, é interessante observar se existe caixa suficiente gerado por tais 

operações a fim de prover o investimento de capitais em iniciativas como a 

construção de novas lojas, reforma de lojas existentes e a manutenção de 

propriedade e equipamentos. Aquisições e fusões são consideradas nas contas 

de ativos intangíveis, estando separadas portanto dos investimentos feitos em 

propriedades e equipamentos. 

Uma análise das informações consolidadas no Anexo B nos revela que: 

• Com as aquisições de Comptoirs Modernes e Promodés, o Grupo 

proporcionou uma rápida expansão de seu número de lojas, fazendo com que os 

investimentos em ativos permanentes realizados em 1999 fossem 277% do caixa 

gerado pelas operações da empresa. O número de lojas do grupo passou de 

1.489 para 4.448 (163 hipermercados, 396 supermercados, 2105 lojas de 

desconto e outros 295 pontos de venda adicionais) entre os anos de 1998 e 1999. 

• Desde 2000, há uma grande modificação na estratégia, sendo que o Grupo 

passa a investir progressivamente menos capital na abertura, reforma e 

manutenção de suas lojas. Em 2002, o valor associado este tipo de ativo passa a 

representar inclusive uma retirada de recursos anteriormente destinados aos 

investimentos em pontos de venda. É preciso notar também que em todos os 

anos a partir de 2000, a geração operacional de caixa supera os investimentos 

feitos em propriedades e equipamentos (desconsiderando-se a depreciação dos 

ativos). Com isso, podemos concluir que o Grupo Carrefour adota a abordagem 

de reduzir sua ênfase expansionista após as aquisições realizadas, enfocando 

seus esforços na incorporação das novas estruturas organizacionais adquiridas e 

na redução de sua dívida. 
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Outras conclusões podem ser obtidas ao observarmos a participação de cada 

região geográfica nos investimentos em propriedades e equipamentos (Anexo B). 

Desde 1999, o Carrefour vêm priorizando sua expansão orgânica na Europa, 

abrindo mais de 1000 novas lojas até 2002 nesta região. Além disso, várias lojas 

foram reformadas ou efetuaram uma mudança de nome em suas bandeiras. 

Com isso, os países europeus (exceto França) passaram a receber 47% dos 

investimentos totais em 2002, contra uma parcela de apenas 28% verificada há 

seis anos. Considerando-se o continente asiático, os investimentos permanecem 

relativamente estáveis no mesmo período, dado que por dois anos consecutivos 

os planos de rápido crescimento na China (onde o objetivo é inaugurar 10 novos 

hipermercados por ano) foram postergados devido a problemas regulatórios. 

Notamos também uma retração dos investimentos na América Latina (que deixou 

de captar 30% de todo o capital investido em 1998 para obter apenas 12% do 

mesmo em 2002), ocasionada pela recessão econômica argentina e a 

desvalorização cambial que afeta a região. Os investimentos de capital na França 

permaneceram estáveis. 

Finalizando nossa discussão sobre investimentos e fluxo de caixa, é importante 

ressaltar que o Carrefour foi um dos mais ativos varejistas do mundo em termos 

de aquisições e fusões desde 1998. Gerar crescimento através da compra de 

importantes redes locais foi a mais relevante estratégia adotada pelo grupo a fim 

de desenvolver seus negócios na Europa e América Latina. Em seis anos, a 

empresa fez mais de 1 O aquisições e fusões. 

Os principais investimentos de capital neste sentido entre 1997 e 2002 foram: 

• Aquisição de nove supermercados Eldorado no Brasil (1997); 

• Compra do Comptoirs Modernes (1998); 

• Integração total do varejo francês Promodês (1999); 

• Aquisição de diversas redes no Brasil como Rainha, Dallas, Continente, 

Planaltão, Roncetti e Mineirão (1999); 
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• Integração de 96% da participação no grupo italiano GS (2000); 

• Controle total do grupo belga GB (2000); 

• Joint venture (50:50) com a rede grega Marinopoulos (2000); 

• Joint venture (40:60) com a rede Swiss Maus; 

• Controle total da rede argentina Norte (2001 ); 

Atualmente a rede declara que pretende dedicar-se à consolidação das 

aquisições já realizadas e ao crescimento orgânico dentro dos mercados onde 

atua. Novas aquisições ou a entrada em novos mercados não serão uma 

prioridade nos próximos anos. 

2.5 Análise Econômico-Financeira 

Como afirmado por SALIM (2001 ), as demonstrações financeiras - balanço 

patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das 

mutações do patrimônio líquido e demonstração das origens e aplicações de 

recursos - e elementos complementares (como o relatório da administração, as 

notas explicativas e o parecer dos auditores independentes) constituem os 

conjuntos básicos de dados organizados e publicados periodicamente pelas 

empresas para conhecimento do público interessado. Trata-se, portanto, de um 

veículo de comunicação de grande importância e por isso sujeita-se a uma série 

de normas e procedimentos fixados em lei, além regulamentos ocasionais 

emitidos por várias entidades reguladoras. Por serem dados acumulados e 

organizados através do sistema contábil para refletir o estado patrimonial e o 

desempenho econômico de organizações no mais das vezes dinâmicas e 

complexas, requer-se que sua leitura e interpretação sejam feitas por meio de 

determinadas técnicas. E estas, embora bastante desenvolvidas e documentadas 

pela literatura especializada, não são acessíveis a todos de maneira imediata, e, 

muitas vezes, capazes de fornecer dados sempre confiáveis. 
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Primeiramente, pode-se dizer que o emprego das técnicas de análise econômico

financeira de empresas visa transformar e condensar uma grande massa de 

dados em informações úteis e relevantes ao processo de decisão de diversos 

usuários. Em segundo lugar, as técnicas que serão utilizadas adiante podem, 

efetivamente, proporcionar tal benefício desde que o analista se assegure da 

qualidade dos dados disponíveis e aplique os métodos de forma criteriosa e 

ponderada. Deve ser ressaltado também que a análise econômico-financeira de 

empresas é essencialmente relativa, no sentido que somente comparações 

históricas, com outras companhias similares ou com padrões setoriais poderão 

indicar se a condição da empresa em questão vem melhorando ou piorando. 

Nenhum indicador é bom ou ruim por si mesmo. 

As duas técnicas mais difundidas de análise são a extração de índices financeiros 

e econômicos, bem como a obtenção de percentuais que revelem a composição 

relativa das principais contas de cada demonstração (análise vertical) e a 

evolução das mesmas ao longo do tempo (análise horizontal). 

Enquanto a análise através de índices, ao refletir a ordem de grandeza 

comparada entre grupos de contas das demonstrações, permite elaborar uni 

diagnóstico geral da situação financeira e econômica da empresa, a análise 

vertical e horizontal possibilita identificar os possíveis motivos que levaram a 

empresa a se encontrar em determinada situação. 

Há ainda índices de atividade (ou índices de prazos médios) que informam sobre 

o ciclo operacional e financeiro da companhia, os quais são obtidos a partir da 

análise conjunta dos períodos médios de estocagem, do recebimento das vendas 

e do pagamento de compras. 
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A seguir, passaremos a utilizar tais técnicas na interpretação das demonstrações 

fornecidas pelo Grupo Carrefour em seus relatórios anuais de 1997 a 2002. 

A fim de tornar o trabalho mais completo e abrangente, analisaremos não apenas 

uma massa de dados históricos, mas também compararemos os índices 

financeiros referentes ao Carrefour com os resultados entregues no ano de 2001 

pelo seu principal concorrente no Brasil, o Grupo Pão de Açúcar. 

Naturalmente, é preciso ter extremo cuidado ao comparar números obtidos 

respeitando-se princípios contábeis geralmente aceitos em países diferentes 

(França e Brasil neste caso). Conforme nos alerta SALIM (2001), as três 

principais diferenças nas normas contábeis entre esses dois países são: 

• Ao tratarmos dos valores de propriedades e equipamentos, na França utilizam

se apenas os custos históricos dos ativos, enquanto que no Brasil é permitido o 

ajuste devido à inflação; 

• Considerando-se inventários, o Brasil proíbe o uso do sistema LIFO (/ast in 

first out), enquanto que na França esta abordagem pode ser utilizada na 

consolidação de companhias; 

• Para fins de depreciação, a França autoriza o uso de métodos acelerados, 

enquanto que no Brasil usualmente é adotada a depreciação linear. 

Ao ler a nota explicativa 1 do relatório aos acionistas do Carrefour de 2002, 

vemos que o Grupo trata as diferenças acima de forma a torná-las pouco 

significativas (considerando-se as práticas brasileiras), o que permite uma 

comparação aceitável entre índices desta empresa com o Pão de Açúcar. 

2.5.1 Análise de Índices Financeiros. Econômicos e de Atividade 

A seguir, prosseguiremos com nossa interpretação de dados utilizando a técnica 

dos índices financeiros. O Anexo C mostra a metodologia de cálculo usada em 

cada índice discutido. Nos Anexos D e E, encontramos uma consolidação das 

principais contas da empresa entre os anos de 1996 e 2002. Tais valores 

serviram como base para a determinação dos índices aqui apresentados. 
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2.5.1.1 Estrutura de Capitais 

Os índices do grupo Estrutura de Capitais mostram as grandes linhas de decisões 

financeiras tomadas pela empresa no tocante à obtenção e aplicação de recursos. 

O Anexo F fornece tais indicadores para o Grupo Carrefour. Ao observarmos os 

dados, notamos que nos últimos sete anos houve um grande aumento no grau de 

endividamento da empresa. Em 1996, a cada € 100 de recursos próprios o 

Carrefour utilizava € 197 de recursos de terceiros para financiar suas atividades. 

Já em 2002, os recursos de terceiros passaram a representar 416% dos recursos 

próprios. O perfil do endividamento, por sua vez, manteve-se estável ao longo do 

período, com 95% dos capitais de terceiros sendo caracterizados como passivo 

circulante (vencimento de_ curto prazo) .. 

Outra constatação notável é a imobilização dos recursos próprios. Tal índice 

aumentou de forma ininterrupta durante todos os anos considerados na análise, e 

em 2002 os ativos permanentes já representavam 328% dos recursos próprios 

(resultado alinhado com a política expansionista da empresa). Comparativamente, 

a estrutura de capitais do Pão de Açúcar encontra-se em situação mais 

confortável, já que o perfil de endividamento é de 223% e apenas 47% das 

dívidas têm vencimento de curto prazo (menor que um ano). 

2.5.1.2 Liquidez 

Os índices do grupo Liquidez destinam-se a mostrar a solidez da situação 

financeira da empresa a partir da simples comparação dos montantes de 

determinados ativos e passivos com prazos semelhantes (ver Anexo F). 
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No caso do Carrefour, notamos uma certa estabilidade dos índices de liquidez ao 

longo do período analisado, com um valor de 0.5 para a liquidez corrente e geral 

entre 1999 e 2002. Considerando-se a liquidez corrente, isso equivale a dizer que 

para pagar suas dívidas de curto prazo, a empresa captaria 50% do capital 

necessário caso vendesse a totalidade de seus ativos circulantes. 

O mesmo índice se aplica à liquidez geral, uma medida mais abrangente que 

considera a capacidade da empresa de honrar seus compromissos com terceiros 

comparando as dívidas totais com as quantias disponíveis de ativos de curto e 

longo prazo. Portanto, ao analisar os índices de estrutura de capitais e liquidez, 

podemos concluir que o Grupo Carrefour aumentou consideravelmente a 

representatividade do capital de terceiros para o financiamento de suas 

operações nos últimos anos. 

2.5.1.3 Rentabilidade 

Os índices de rentabilidade, por sua vez, têm o objetivo de mostrar o grau de 

sucesso econômico da organização, e por isso, associam as receitas ou lucro 

líquido obtido com o valor dos investimentos médios realizados no período. O 

Anexo G reúne os principais indicadores de rentabilidade aplicados ao Carrefour. 

Identificamos assim que, a margem líquida permaneceu relativamente estável no 

período considerado, atingindo patamares da ordem de 2%, apesar dos lucros 

terem praticamente triplicado em valor absoluto entre 1996 e 2002. Esse fato 

apenas demonstra que o Carrefour foi capaz de controlar seus custos à medida 

que a expansão das vendas discutida anteriormente acontecia. No entanto, uma 

observação mais atenta revelará que a margem líquida, que era em média de 

2.2% antes das aquisições ocorridas principalmente a partir de 1999, passou a 

ser de 1.9% após esses movimentos. 
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Quando consideramos o giro do ativo, as alterações são ainda mais 

pronunciadas. Entre 1996 e 1998, cada euro investido pelo Carrefour em ativos 

gerava uma receita líquida de dois euros. A partir de 1999, este número passou a 

ser de 1.6 euros (uma queda de 20% comparando-se o período anterior às 

aquisições e fusões). 

Como conseqüência, é importante notar uma expressiva queda no retorno dos 

ativos após o movimento de expansão realizado pelo Carrefour a partir de 1999, 

observando que em 2002, cada euro investido em ativos passou a gerar um lucro 

líquido 25% menor do que aquele contabilizado em 1996. Essa conclusão é 

consistente com a idéia de que o Grupo enfrenta um complexo período de ajuste 

que permita a extração os benefícios econômicos oriundos das sinergias entre as 

empresas adquiridas. 

Ao observarmos o grande aumento na rentabilidade do capital próprio (ROE), o 

qual passou de 15.6% em 1996 para 20.7% em 2002, percebemos que tal 

resultado foi em grande parte obtido através do aumento do fator de 

alavancagem, o qual praticamente dobrou no mesmo período (de 3,5 para 6,2). 

Naturalmente, essa relação expressa a necessidade do Carrefour de remunerar 

com maiores taxas de retorno os investidores que passaram a enxergar um maior 

grau de risco associado às ações do grupo. Outra constatação interessante é a 

evolução da margem bruta (receita líquida de impostos menos custo das 

mercadorias vendidas), onde há um trabalho mais eficiente do varejista buscando 

reduzir seus custos de aquisição junto aos fornecedores. Com isso, a margem 

bruta que era de 19.3% em 1996 passou para 22.6% em 2002. 

Quando comparamos esses resultados com os do Grupo Pão de Açúcar, 

encontramos um retorno sobre os ativos semelhante. No entanto, é preciso 

destacar que tais resultados foram produzidos através de margens (líquida e 

bruta) significativamente maiores, associados a menores giros. 
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Um menor fator de alavancagem (3.3) também ocasiona menores retornos sobre 

o capital próprio do Pão de Açúcar (11.1 %). 

Por fim, para concluir nossa análise dos índices de rentabilidade, trataremos de 

extrair informações relevantes sobre o comportamento do retorno sobre o capital 

empregado (ROCE ou RONA) em cada ano. Neste trabalho, utilizaremos a 

definição proposta por HAWAWINI e VIALLET (2002) para calcular os índices. 

Assim, o retorno sobre o capital empregado é dado pela razão entre o lucro 

operacional após os impostos e a somatória do caixa, capital de giro (contas a 

receber- contas a pagar+ inventário) e dos ativos permanentes (considerando

se a depreciação) contabilizados durante os períodos considerados. O Anexo F 

traz uma representação gráfica sobre a evolução desta grandeza. 

Um primeiro aprendizado interessante é perceber que o capital de giro requerido 

pelo Carrefour é negativo, fato recorrente em grandes organizações varejistas. 

Com isso, as operações da empresa agem como autênticos geradores de caixa. 

Entretanto , o mais notável ponto identificado é a significativa melhoria do ROCE 

entre 1999 e 2000, onde este índice passou de 11.2% para 16.2%, estabelecendo 

um novo patamar de retorno desde então. Esse resultado ocorreu devido a um 

extraordinário crescimento do lucro operacional obtido (que cresceu de € 1103 

milhões para € 1848 milhões em apenas um ano devido à fusão com o 

Promodês), o qual necessitou de um investimento adicional de capital para sua 

geração de apenas +16%. Entre 1998 e 1999, também houve um expressivo 

crescimento de +58% nos lucros operacionais (ocasionado pelo processo de 

aquisição do Comptoirs Modernas). No entanto, esse fato não impactou o ROCE 

de forma relevante pois, simultaneamente, o capital investido para obter esse 

desempenho cresceu +69%, impactado primordialmente pelo aumento dos ativos 

permanentes. 
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Finalmente, entre 2002 e 2001 também se registrou um significativo progresso do 

ROCE, ocasionado primordialmente por uma redução de 19% nos investimentos 

necessários para gerar lucros operacionais de mesma magnitude. 

2.5.1.4 Índices de Atividade 

Há três índices de atividade, ou índices de prazos médios, que podem ser 

reveladores da situação da empresa no que se refere à estocagem de produtos, 

aos prazos obtidos de fornecedores nas compras e concedidos aos clientes nas 

vendas. Esse conjunto de índices mostra a duração, em dias, dos ciclos 

operacional e financeiro da empresa como destacado no Anexo H. 

Avaliando os números do Carrefour, tiramos conclusões extremamente 

interessantes. A primeira delas é que o ciclo operacional da empresa (período 

abrangendo desde a compra das mercadorias até seu recebimento) foi de 55 dias 

em 2002. Para compor esse resultado, o varejista soma um inventário médio de 

39 dias com um prazo médio de recebimento de 17 dias. Por outro lado, o prazo 

médio de pagamento junto aos fornecedores foi de 90 dias neste mesmo ano (ou 

seja, um período excedente de 35 dias sobre todo o ciclo operacional cujos 

recursos podem ser investidos no mercado financeiro). Isso significa que, 

atualmente, o Carrefour é capaz de se financiar inteiramente através dos 

extensos prazos de pagamento negociados com seus fornecedores, eliminando a 

necessidade de obter fundos junto a outras fontes. Esse mesmo fato, 

curiosamente, não se repete com o Grupo Pão de Açúcar em 2001, o qual obteve 

um ciclo financeiro positivo de 36 dias, determinado primordialmente por prazos 

médios de recebimento significativamente maiores e menores períodos médios de 

pagamento. 
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2.6 Análise Horizontal e Vertical 

Inicialmente, ao fazermos a análise do balanço patrimonial, alguns pontos se 

sobressaem. Podemos verificar que os ativos circulantes, que em 1996 tinham 

uma participação de 40% sobre os ativos totais, caíram para 36% em 2002 (o 

menor valor dos últimos quatro anos). Entretanto, é particularmente interessante 

notarmos as transformações que afetaram os ativos permanentes e de longo 

prazo. Assim, os itens relativos a propriedades e equipamentos, que em 1996 

representavam 44% dos ativos totais, caíram para 32% em 2002. Esse fenômeno 

ocorreu mesmo com o crescimento expressivo nos valores absolutos dos 

mesmos, os quais cresceram 2,5 vezes no período considerado. Por outro lado, a 

participação dos ativos intangíveis (onde são contabilizados os valores de 

goodwi/1 associados às diversas fusões e aquisições ocorridas) sofreu, como 

esperado, um grande aumento, passando de 9% para 26% dos ativos totais. Isso 

mesmo lembrando que entre os anos de 1998 e 1999, o valor dos ativos do Grupo 

Carrefour praticamente duplicou, indo de € 17.4 bilhões para 33.8 bilhões. 

Ao falarmos sobre os passivos, o destaque fica com o aumento dos empréstimos 

de curto prazo, os quais passaram de 10% dos passivos totais em 1996 para 31% 

em · 2002. Essa alteração foi a grande responsável pelo aumento da 

representatividade dos passivos circulantes sobre o total, e concentrou-se nos 

anos de 1997 a 1999 (quando os valores de empréstimo passaram de € 1.6 bilhão 

para € 10.2 bilhões). 

Finalmente, é importante mencionar a queda na participação dos capitais próprios 

no financiamento das atividades. A representatividade do patrimônio líquido, que 

era 34% do total dos recursos em 1996, caiu de forma ininterrupta nos últimos 

sete anos até atingir o nível de 19% em 2002. 
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Ao tratarmos da demonstração dos resultados do exercício, não nos 

preocuparemos em analisar a evolução das vendas e da lucratividade, uma vez 

que já discutimos tais grandezas extensivamente neste trabalho. Com isso, a 

mais relevante informação a ser adicionada é o crescimento das despesas de 

vendas, gerais e administrativas sobre o total das vendas. Tais despesas 

passaram de 14% das vendas em 1996 para 17% em 2002, sendo que seu valor 

absoluto evoluiu de € 3.4 bilhões para € 11.4 bilhões no mesmo período. 

2.7 Principais Conclusões sobre os Demonstrativos Financeiros 

• O Grupo Carrefour mostrou-se como um dos mais ativos varejistas globais nos 

últimos cinco anos, período em que expandiu suas vendas de forma intensa 

através de grandes aquisições e fusões (Comptoirs Modernes e Promodês). 

• Com isso, consolidou sua posição de segundo varejista global, passando a 

atuar com novas bandeiras e formatos de lojas complementares (especialmente 

agregando o modelo de supermercados em seu portfolio). 

• Tais movimentos foram associados a uma significativa redução na liquidez e 

índices de estrutura de capitais da empresa, onde parcelas progressivamente 

maiores das atividades passaram a ser financiadas por capitais de terceiros. 

• O retorno sobre os ativos sofreu uma queda a partir de 1999, mostrando que o 

processo de incorporação das novas redes pode trazer complexidades que 

dificultam a obtenção dos benefícios econômicos esperados. 

• O retorno sobre o capital próprio aumentou de forma expressiva, assim como 

aumentou a percepção de risco dos investidores e o fator de alavancagem. 

• O retorno sobre o capital investido (ROCE) aumentou principalmente nos anos 

de 2000 e 2002, impactado por maiores lucros operacionais associados a 

quantidades de investimentos requeridos que não cresceram na mesma 

proporção. 

• A empresa financia suas atividades através de amplos prazos de pagamento 

obtidos junto aos fornecedores (ciclo financeiro de -35 dias). 
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CAPÍTULO 3 

ASPECTOS DE FINANÇAS CORPORATIVAS 
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3.1 Aspectos de Finanças Corporativas Abordados 

No Capítulo 3 deste trabalho, analisaremos aspectos importantes que afetarão a 

criação. de valor econômico aos acionistas .do Carrefour. 

Como primeiro passo, faremos uma breve revisão conceitual sobre modelos de 

valorização de ações ordinárias. Em seguida, iremos determinar o custo de capital 

da empresa (Weight Average Cost of Capital - WACC), estimando-se o custo 

associado aos financiamentos obtidos através do capital de terceiros e próprio. 

Neste caso, usaremos predominantemente o modelo CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) a fim de estimar a taxa de retorno requerida pelos acionistas, explicitando 

a relação de risco e retorno que permeia as ações deste varejista. Finalmente, 

será possível aplicar as equações demonstradas na revisão conceitual para se 

obter informações relevantes sobre os títulos do Carrefour (um exemplo é a 

quantificação da parcela do preço total da ação que está associada ao valor 

presente de oportunidades de crescimento). 

3.2 Como ações ordinárias são valorizadas ? 

De acordo com BREALEY e MYERS (2000), a valorização de ações pode ser 

feita através do uso da simples idéia de que o preço atual de um dado ativo 

financeiro corresponde ao valor presente dos fluxos de caixa a serem gerados por 

tal ativo no futuro. Os fluxos de caixa são descontados segundo uma taxa de 

retorno que poderia ser obtida através de investimentos com risco equivalente. 
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No caso de ações, os investidores recebem o caixa gerado através desses títulos 

de duas diferentes formas: (1) dividendos pagos periodicamente e (2) ganhos ou 

perdas de capitais oriundos da alteração nos preços dos papéis. Suponha que o 

preço atual de uma ação seja P0, que o preço esperado da mesma ao final de um 

ano seja P1, e que o dividendo a ser recebido ao final deste período seja DIV1. A 

taxa de retorno ou taxa de capitalização de mercado (r) que os acionistas 

receberão ao final de um ano com este título é: 

Reorganizando os termos temos: 

DIV, +~ 
l+r 

Naturalmente, podemos escrever P1 como uma função dos dividendos e preço da 

ação verificados no ano 2, obtendo a seguinte relação: 

p = _l_(DIV. + p) = _l_(D/V. + DIV, + P,) = DIV, + DIV, + P, 
0 l+r 1 1 l+r 1 l+r l+r (l+r)' 

Aplicando o mesmo raciocínio para um período de H anos, a equação acima se 

transforma em: 

p - DIV, DIV,. DIVH + PH =f DIV, PH 
0

- l+r + (l+r)2 + ... + (l+rt '"I (l+r)' + (l+rt 

Entretanto, sabemos que as empresas de forma geral não possuem uma data 

definida para encerrar suas atividades e pretendem gerar fluxos de caixa aos 

seus acionistas indefinidamente. 
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Logo, é razoável assumir que o período H considerado tende a um valor muito 

grande (infinito). Neste caso quando H~oo. o valor do segundo termo da equação 

acima se aproxima de zero, reduzindo a expressão a: 

Po =i: DIV, 
t=I (l+r)' 

Podemos também aplicar duas hipóteses simplificadoras com o intuito de tornar o 

resultado matemático acima obtido em uma ferramenta com maior potencial de 

utilização prática. A primeira idéia é assumir que os dividendos a serem pagos 

pela empresa no futuro serão constantes. Isso reduz a somatória de infinitos 

termos determinada originalmente à expressão que define o valor da soma de 

uma série perpétua com fluxos de caixa constantes. Esta equação é: 

p = DIV, 
o r 

A outra premissa passível de ser utilizada é assumir um crescimento constante (g) 

nos fluxos de caixa que ocorrerá indefinidamente. Esta simplificação, conhecida 

como modelo de Gordon ou modelo de desconto de dividendos a uma taxa de 

crescimento constante (DOM), traz como resultado a equação abaixo (onde r> g): 

Naturalmente, esta segunda simplificação exige que estimemos o valor de 

crescimento constante (g) esperado para os dividendos da empresa. 

BIBLIOTECA KARL A. BOEDECKER 
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Uma forma básica de fazer isso é supor que a parcela dos lucros pagos aos 

acionistas na forma de dividendos não se alterará, e portanto o crescimento 

esperado é igual à taxa de crescimento do patrimônio líquido. Esse valor é dado 

por: 

g=bxROE 

onde b é a parcela dos lucros totais reinvestidos na empresa e ROE é o retorno 

sobre o patrimônio líquido registrado. 

Para finalizar nossa breve revisão conceitual sobre a precificação de ações, 

introduziremos a idéia de que o valor de uma ação em um dado momento é 

composto por duas partes distintas: (1) o valor presente do fluxo de caixa oriundo 

de seu lucro líquido por ação assumindo uma política sem crescimento e (2) o 

valor presente de suas oportunidades de crescimento caso o lucro seja 

reinvestido em atividades cujo retorno é maior que seu custo de capital. Logo, 

onde EPS1 é o lucro líquido por ação esperado após um ano e PVGO é o valor 

presente das oportunidades de crescimento. 

Nas próximas seções, procuraremos realizar algumas utilizações práticas dos 

conceitos aqui revistos. 
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3.3 Determinação do Custo de Capital- WACC 

Uma firma poderá financiar suas atividades basicamente através duas fontes 

principais: o patrimônio líquido pertencente aos seus acionistas e o capital de 

terceiros interessados em receber os juros sobre a dívida contraída. O custo de 

capital pode ser interpretado como a taxa mínima de retorno que a empresa deve 

gerar a fim de satisfazer as expectativas de seus fornecedores de capital (como 

qualquer outro recurso limitado, o capital tem um custo associado à sua 

utilização). Portanto, para determinar o custo médio de capital do Carrefour, é 

preciso calcular separadamente as taxas de retorno sobre o capital próprio e de 

terceiros. 

3.3.1 Custo do Capital de Terceiros 

Quando observamos o balanço patrimonial publicado em CARREFOUR (2002), 

concluímos que o custo do capital financiado junto a terceiros concentra-se nos 

empréstimos apontados neste demonstrativo. A nota explicativa 24, por sua vez, 

faz o detalhamento de tais empréstimos. Como pode ser esperado em 

organizações suficientemente grandes, o Carrefour levanta capital diretamente de 

investidores utilizando-se primordialmente de debêntures (61% dos empréstimos 

em 2002). Mais importante, conforme estabelecido na nota explicativa 25 do 

mesmo documento, sabemos que o efetivo custo de capital sobre a dívida em 

2002 foi de Ko = 4,39% após considerarmos o impacto de instrumentos 

financeiros que visam atenuar os riscos associados a mudanças nas taxas de 

juros (como swaps e opções). Vale também mencionar que houve uma redução 

neste custo de capital nos últimos três anos, dado que as taxas de juros aplicadas 

em 2000 e 2001 foram, respectivamente, 6,23% e 5,42%. 
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A fim de concluir nossa discussão sobre o custo de capitais de terceiros, também 

é necessário considerar o impacto do imposto sobre a renda aferida, uma vez que 

os juros despendidos devido aos empréstimos são dedutíveis. No caso do 

Carrefour, a alíquota efetiva do imposto de renda aplicada em 2002 foi de Te= 

29,6%, conforme discriminado na nota explicativa número 11 do relatório de 2002. 

3.3.2 Custo do Capital Próprio 

Estimaremos o custo de capital próprio através de dois diferentes métodos, 

permitindo que uma comparação entre os valores obtidos possa ser feita. 

3.3.2.1 Método do Crescimento Constante de Dividendos 

Assumindo que o dividendo DIV1 que uma empresa espera pagar no próximo ano 

cresça a uma taxa constante g, o modelo de Gordon se resume a: 

onde kE > g e Po é o preço atual da ação. Reorganizando-se os termos da 

equação a fim de se isolar a taxa requerida de retorno sobre o capital próprio (kE), 

temos: 

Tomemos como exemplo o ano de 2002 a fim de se aplicar este modelo (ver 

Anexo I para detalhamento dos resultados). 

Dessa forma temos que o DIV, pago (ao final de 2002) foi de € 0,64/ação e o 

valor de cada ação um ano antes (ao final de 2001) era de € 58,40. 
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Se considerarmos a taxa média de crescimento dos dividendos (g) medida nos 

últimos cinco anos e o fato de que o Carrefour continua estabelecendo um 

objetivo de crescimento em seus lucros acima de 1 0% no atual cenário, podemos 

utilizar um valor de 11% como estimativa. Aplicando-se tais dados na equação 

acima, obtemos que KE = 12,1%. 

Resultado semelhante é encontrado se estimarmos o crescimento dos dividendos 

a partir da evolução do patrimônio líquido e da parcela dos lucros reinvestidos nas 

atividades da empresa. Retomando, temos que: 

g=bxROE 

O Carrefour vem reinvestindo cerca de 2/3 (b = 68,5%) de seus lucros totais na 

empresa nos últimos cinco anos, e seu retomo médio sobre o patrimônio líquido 

nesse mesmo período foi de 15,7%. Logo, os valores encontrados de g = 10,8% e 

KE = 11,9% são consistentes com o resultado verificado anteriormente. 

No entanto, após as primeiras estimativas sobre o custo de capital próprio aqui 

efetuadas, é preciso dizer algumas palavras de ressalva sobre o modelo de 

descontos de dividendos. A primeira dificuldade no modelo em si é que, em sua 

forma original, deveríamos estimar um número infinito de fluxos de caixa 

(dividendos) para encontrar o preço da ação ou a taxa requerida de retomo sobre 

o capital próprio. Com isso, o método pode ser reduzido a uma forma mais 

gerenciável a partir de simplificações como a hipótese de crescimento constante 

de dividendos. Infelizmente, tais premissas são irrealistas. 
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A própria observação do ocorrido com os dividendos do Carrefour nos últimos 

anos nos mostra que os dividendqs registrados não permanecem constantes e 

nem crescem a uma mesma taxa todos os anos (apenas nos últimos cinco anos, 

vemos taxas de crescimento tão diferentes como 7,9% e 14,3%). Além disso, 

algumas empresas simplesmente não pagam dividendos durante grandes 

períodos, reinvestindo o capital em projetos que aumentarão seu valor no futuro. 

Neste caso, seria necessário exercer a difícil tarefa de estimar a data em que o 

pagamento de algum caixa será feito e seu valor a partir de hoje. 

Portanto, conforme HAWAWINI e VIALLET (2002), concluímos que a aplicação do 

modelo de desconto de dividendos pode ser feita de forma confiável apenas em 

um pequeno grupo de empresas que pagam dividendos de forma relativamente 

estável, sendo que as premissas aplicadas na simplificação acima não são 

aceitáveis no caso de um segmento dinãmico como o varejo. Logo, é preciso 

estimar a taxa requerida de retorno sobre o capital próprio através de outra forma 

alternativa. 

3.3.2.2 CAPM (Capital Asset Pricinq Model! 

Sabemos que o retorno requerido pelos investidores sobre um determinado 

investimento depende do risco associado ao mesmo. Sob uma perspectiva 

financeira, é possível entender risco como a variabilidade dos retornos obtidos 

considerando-se patamares históricos ou esperados. Iniciaremos nossa discussão 

sobre os riscos associados aos investimentos em ações dividindo-os em dois 

grupos distintos. 

Em primeiro lugar, sabemos que se ações de empresas diversas são combinadas 

em um portfolio de investimentos, as variações nos seus retornos tendem a se 

aproximar da média e o risco do portfolio geralmente cai de forma acentuada. 
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De acordo com HAWAWINI e VIALLET (2002), estudos analisando o efeito da 

diversificação do portfolio na redução dos riscos têm mostrado que, conjuntos 

compostos de 20 ações escolhidas aleatoriamente podem fazer com que a 

variabilidade dos retornos (ou risco) associados ao mesmo seja de apenas 20% 

daquela encontrada nos títulos individuais. Mais ainda, investir em 20 ações não 

traz significativos custos adicionais quando comparamos o processo de 

investimento em apenas uma ação. Logo, investidores racionais interessados em 

maximizar seus retornos e minimizar os riscos tenderão a investir em portfolios 

diversificados. Assim, entendemos que um aumento no número das ações 

manejadas é capaz de reduzir um tipo de risco específico denominado risco não 

sistemático ou diversificável. A origem dos ricos diversificáveis está relacionada 

com atributos específicos pertencentes a cada empresa. 

Um segundo tipo de risco, denominado risco sistemático, é devido a causas que 

afetam toda a economia como um todo como a inflação, taxas de juros, mudanças 

no cenário político e social, perspectivas de crescimento econômico, entre outros. 

Este tipo de risco não pode ser reduzido através do aumento do número de ações 

no portfolio. Uma vez que o risco não sistemático pode ser eliminado (ou muito 

reduzido) através da diversificação dos investimentos sem grandes custos 

adicionais, o mercado não recompensará os investidores por isso. 

Assim, o único tipo de risco relevante para determinarmos a taxa de retorno 

requerida por um ativo financeiro é o sistemático, já que não é possível evitar sua 

incidência. Uma conseqüência desta reflexão conceitual é notar que o risco 

sistemático deve, portanto, ser medido relativamente a um portfolio que 

represente o mercado, composto por um número suficientemente grande de 

ações que o caracterizam. Além disso, o retorno de uma dada ação deve ser 

comparado com o retorno adicional que o mercado oferece sobre um ativo livre de 

risco. 
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O modelo que expressa esta relação foi criado a partir das idéias de 

MARKOWITZ, SHARPE e LINTNER, citados por BREALEY e MYERS (2000), e 

ficou conhecido como CAPM (capital asse! pricing model). Sua equação 

fundamental é dada por: 

onde: 

r; é o retorno de uma dada ação i; 

rt é o retorno de um ativo livre de risco; 

r m é o retorno médio oferecido pelo mercado; 

~ é um fator que caracteriza a sensibilidade dos retornos entregues pela ação i; 

Algumas constatações deste modelo devem ser ressaltadas. A primeira delas é 

que o termo r m - r; quantifica o retorno incrementai que o mercado de ações 

oferece sobre um ativo teoricamente livre de risco (geralmente, títulos do governo 

são tomados como parâmetros para este fim). Também verificamos que, por 

definição, o valor de ~ do mercado é 1. Finalmente, vemos que ações com ~ > 1 

sofrerão uma amplificação dos fatores que afetam o mercado sobre seus 

retornos, enquanto que caso ~ < 1, tais efeitos serão amenizados. Um valor 

negativo de ~ significa que os resultados de uma dada ação são inversamente 

relacionados aos efeitos de mercado. Assim, por exemplo, um título desta 

natureza tenderá a oferecer altos retornos em momentos em que o mercado é 

impactado negativamente por fatores econômicos. Falando especificamente sobre 

as ações do Carrefour, temos que as mesmas são comercializadas 

primordialmente na bolsa de Paris. Este mercado, por sua vez, pode ser 

caracterizado através do índice CAC40, o qual foi lançado em Dezembro de 1987 

e reúne grandes companhias francesas. 
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No Anexo J, o qual utilizou informações presentes em YAHOO FINANCE (2003), 

podemos ver os retornos associados ao índice CAC40 nos últimos 16 anos, 

observando que a média aritmética resultante nesse período foi de 8,7%. 

Portanto, para nosso estudo prático, iremos assumir que rm = 8,7%. Comparadas 

com o índice CAC, as ações do Carrefour têm um ~ = 0,94 segundo dados 

publicados em BLOOMBERG (2003). Finalmente, para estimar o retorno dos 

ativos livres de risco, iremos usar debêntures do governo francês com maturidade 

de 5 anos: Usando a equação para valorização de debêntures, podemos 

escrever: 

onde as variáveis destacadas assumem os seguintes valores descritos na Tabela 

1 segundo FINANCIAL TIMES (2003): 

Tabela 1 -Variáveis para o Cálculo da Taxa de Retorno Livre de Risco 

Variável Descrição Valor ( € ) 

B 

c 

F 

Preço atual do ativo 

Coupon anual 

Valor de face 

Resolvendo a equação acima, obtemos que r,= 3,2%. 

101,20 

3,50 

100,00 

Podemos agora utilizar a equação fundamental do CAPM a fim de se obter o valor 

a taxa requerida de retorno sobre o capital próprio do Carrefour. Novamente, 

lembramos que: 
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Substituindo-se os valores de rm, r1 e p respectivamente por 8,7%, 3,2% e 0,94, 

encontramos que r; = KE = 8,4%. É simples notar que se trata de um valor 

significativamente menor do que aquele encontrado a partir do modelo de 

desconto de dividendos (que resultava em taxas próximas de 12%), evidenciando 

a fragilidade das hipóteses assumidas na ocasião anterior. Assim, doravante 

utilizaremos o valor de 8,4% como estimativa da taxa requerida de retorno sobre o 

capital próprio da empresa. 

3.3.3 Proporções Relativas de Divida e Capital Próprio 

O próximo passo a fim de calcularmos o custo de capital da empresa é estimar a 

proporção com que o Carrefour financia suas atividades através de capitais de 

terceiros e próprios. Preferimos usar informações representativas do segmento 

varejista disponíveis em YAHOO FINANCE (2003) ao invés de simplesmente 

calcular a razão entre o patrimônio líquido e a dívida destacada no último balanço. 

Essa decisão foi motivada por três fortes argumentos: 

• A relação entre patrimônio líquido e dívida publicada no balanço patrimonial 

pode sofrer severas variações quando comparadas com o valor de mercado 

desses financiamentos. 

• Considerando-se o Carrefour, esta distorção fica evidenciada quando 

observamos que o valor de mercado do capital próprio contraído ao final de 2002 

era de € 30.4 bilhões enquanto que o patrimônio líquido contabilizado nesta 

mesma data foi de apenas € 7.5 bilhões; 

• A estrutura de capitais atual pode não refletir uma estrutura ideal objetivada 

pela empresa no futuro. As indicações de que o Carrefour se movimenta na 

direção de reduzir a parcela referente ao capital de terceiros no financiamento de 

suas atividades evidencia que sua estrutura tende a ser diferente nos anos que 

estão por vir. 
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Portanto, usaremos uma proporção característica do segmento varejista fornecida 

em YAHOO FINANCE (2003): 

Capitais de Terceiros = D = 
0 3 

Capital dos Acionistas E ' 

De onde tiramos que as parcelas dos capitais próprios e de terceiros no 

financiamento da empresa são, respectivamente, 77% e 23%. 

3.4 Resultado do Custo Médio de Capital 

Podemos finalmente aplicar a equação que nos fornece o custo médio de capital 

(WACC) aplicável ao financiamento das atividades do Carrefour. Essa relação 

pode ser escrita como: 

Logo, é possível aplicar os valores da Tabela 2 no cálculo da equação acima: 

Tabela 2 -Valores para Cãlculo do Custo Médio de Capital 

Variável Descrição Valor 

Ko Taxa requerida de retorno sobre o capital de terceiros 4,4% 

Te Alíquota efetiva do imposto sobre a renda 29,6% 

D/(E+D) Parcela financiada com capital de terceiros 23% 

i<E Taxa requerida de retorno sobre o capital próprio 8,4% 

E/(E+D) Parcela financiada com capital próprio 77% 

Aplicando-se esses valores na equação acima, encontramos que: 

WACC=7,2% 
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É interessante observar que o custo médio de capital representa o retorno mínimo 

exigido por acionistas e credores sobre investimentos que venham a ser 

realizados. Ao calcularmos o retorno total (incluindo ganhos de capital e 

dividendos) que o acionista do Carrefour vêm recebendo nos últimos cinco anos 

(de 1998 a 2002), verificamos que o patamar médio atingido foi de 8,5% ao ano, 

superando portanto o mínimo esperado de 7,2%. 

3.5 Valor Presente das Oportunidades de Crescimento 

Alinhados com nossa discussão anterior, em seguida iremos determinar qual a 

fração do preço total de uma ação do Carrefour que se deve a oportunidades 

futuras de crescimento. Para isso, retomaremos a equação abaixo: 

r 

Assumiremos o preço inicial da ação (Po) em 31 de Dezembro de 2001, enquanto 

que os lucros líquidos por ação (EPS1) serão avaliados na mesma data do ano 

subseqüente. O custo de capital {r) considerado é o valor obtido na seção 

anterior. Portanto, isolando o termo PVGO na equação temos: 

42 43 = 
1
•
95 

+ PVGO 
, 0,072 

Assim, encontramos que PVGO = 15,35. Este valor mostra que, cerca de 36% do 

valor da ação do Carrefour está associado às expectativas dos investidores em 

receber benefícios futuros dos lucros reinvestidos pela companhia em projetos 

cujos retornos são superiores ao seu custo médio de capital. 
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3.6 Conclusão 

No Capítulo 3, aplicamos algumas dos principais conceitos de finanças 

corporativas no intuito de aprofundar nosso entendimento sobre a atuação do 

Carrefour no mercado de ações. O principal resultado desse exercício foi a 

estimativa do custo médio de capital da companhia através de diversos métodos. 

Na próxima etapa, prosseguiremos com esta dissertação reunindo fatos 

relevantes discutidos nos Capítulos 2 e 3 a fim de propor um modelo que sirva 

como linguagem comum entre varejistas e a indústria. Mostraremos que a 

compreensão das expectativas de retornos, riscos e custos de capital aplicáveis à 

empresa, serão parâmetros indispensáveis na criação de um sistema que motive 

e privilegie a criação de valor aos acionistas. 



CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTANDO A CRIAÇÃO DE VALOR 
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4.1 Comentários Iniciais 

Recordando nosso objetivo primário, a idéia central que delineia esta obra é 

avaliar de forma científica qual o impacto de uma política empresarial com ênfase 

exclusiva sobre a redução do custo das mercadorias vendidas, questionando a 

suficiência de um único parâmetro e averiguando como outros direcionadores de 

valor podem contribuir (ou não) para a maximização da riqueza dos acionistas. 

Nossa proposta é atingir essa meta criticando as variáveis hoje comumente 

usadas em sistemas de incentivo aplicados a funcionários operacionais (ou seja, 

aqueles responsáveis por uma unidade de negócios ou setor de atividade). 

Iniciaremos o Capítulo 4 descrevendo uma forma de medida de geração de valor 

ao acionista particularmente adequada à empresa que estamos estudando. Nosso 

enfoque se concentrará no valor econômico agregado, um método de lucro 

residual que foi popularizado pela consultoria Stern Stewart através da sigla EVA 

(economic value added), sendo que a empresa ainda detém seu direito de uso. 

Após conceituar esta medida de geração de valor, aprofundaremos nosso estudo 

avançando em três momentos distintos. Primeiramente, mapearemos quais 

fatores afetam o valor de uma unidade de negócios, partindo do fluxo de caixa 

gerado pela mesma até atingir um nível de detalhe que possa ser identificado 

através dos demonstrativos financeiros. Em uma segunda etapa, dedicaremos 

nossa atenção a uma análise de sensibilidade que torne explícitas as 

contribuições de cada fator ao processo de geração de valor ao acionista. Assim, 

será possível determinar as variáveis cujas alterações produzem os maiores 

impactos sobre o valor econômico gerado pela unidade de negócios. Finalmente, 

iremos isolar os fatores que podem, com maior probabilidade, serem influenciados 

por gerentes operacionais. Para isso, construiremos uma matriz associando a 

importância de cada fator à capacidade de alterá-los através de decisões 

operacionais. 
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4.2 O Valor Econômico Agregado (EVA) 

Começaremos nossa atual discussão com a simples escolha de uma forma de 

medida que indique o quanto gerentes operacionais criam valor ao acionista 

através do exercício de suas atividades. Aqui, devemos entender o papel de 

gerentes operacionais do varejo de uma forma ampla, tratando-os como 

responsáveis por uma área geográfica, unidade de negócios, categorias ou 

segmentos. Mas qual medida adotar ? Dentre tantos indicadores, como escolher ? 

Talvez uma boa escolha seja partir de variáveis já adotadas de forma usual pela 

empresa que desejamos estudar. No Carrefour, conforme vemos na apresentação 

feita durante a CONFERÊNCIA DE INVESTIDORES, realizada em Paris em 

Junho de 2003, fica evidente que o retorno sobre o capital empregado (ROCE) é 

uma grandeza prioritária. Portanto, uma medida de geração de valor econômico 

que contemple o ROCE pode ser adotada de forma satisfatória. A definição de 

EVA dada por HAWAWINI e VIALLET (2002) satisfaz esse requisito e é dada 

pelas seguintes equações: 

EVA= (ROCE- WACC)· Capital Empregado 

onde temos que: 

. EBIT . 
ROCE= · (1- taxa de 1mpostos) 

Capital Empregado 

Capital Empregado = Caixa + Capital de Giro + Ativo fixo 

e sendo que o WACC representa o custo médio de capital da empresa. 
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Além disso, no caso de uma companhia varejista (que não realiza a 

transformação ou industrialização de matérias primas), o capital de giro é 

composto basicamente pelos inventários disponíveis e a diferença entre as contas 

a pagar e a receber. Um comentário final com relação ao equacionamento acima 

diz respeito aos ativos fixos utilizados. É importante ressaltar que tais ativos 

devem ser contabilizados após o impacto da depreciação sobre os mesmos. 

Duas virtudes associadas ao EVA são a forma explícita com que o mesmo 

contabiliza os investimentos necessários, bem como sua correlação com o risco 

inerente à atividade empresarial (uma vez que o custo médio de capital é função 

do risco percebido). No entanto, tal metodologia não está livre de distorções 

indesejáveis. Apenas como exemplo, conforme mencionado por RAPPAPORT 

(1998), podemos citar o fato de que, como o EVA toma valores publicados nos 

demonstrativos financeiros, seu resultado acaba sendo afetado por diferenças em 

princípios contábeis legalmente válidos. A Fig. 3 representa fatores que afetam a 

geração de valor no varejo. 



FIGURA 3- Mapeamento da Geração de Valor no Varejo 
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4.3 Análise de Sensibilidade 

O próximo passo será fazer uma análise de sensibilidade dos fatores acima 

descritos, permitindo a identificação dos elementos cuja variação causa os 

maiores impactos sobre o EVA. O Anexo K oferece informações detalhadas para 

que possamos avançar em nosso estudo. 

Inicialmente, calculamos que o EVA resultante das atividades do Carrefour em 

2002 foi de € 1.4 bilhão, enquanto que o ROCE verificado no mesmo período foi 

de 21.5% (conforme havíamos antecipado no Capítulo 2). Em seguida, passamos 

a analisar independentemente o impacto de uma variação de 1 O% em cada fator 

sobre o EVA. Com isso, alguns fatos interessantes podem ser apreciados. 

Em primeiro lugar, notamos que um pequeno número de fatores é potencialmente 

responsável por enormes mudanças no valor econômico gerado pela empresa. As 

variáveis mais notáveis são o custo das mercadorias vendidas e o aumento das 

vendas, seguidas por reduções nas despesas administrativas e com pessoal. 

Enquanto que um aumento de 10% nas vendas geraria um EVA incrementai de 

€ 4.8 bilhões, uma redução no CMV traria um acréscimo de € 3.7 bilhões 

(considerando-se que tais variáveis sejam tratadas como independentes). 

Fazendo uma correlação simples, notamos que um aumento de 10% nas vendas 

ou uma redução de cerca de 13% no custo dos produtos têm um efeito 

equivalente sobre a geração de valor econômico do Carrefour. Entretanto, é 

importante dizer que uma política de longo prazo com enfoque apenas sobre a 

redução do custo das mercadorias, tende a produzir grandes conflitos com 

diversos fornecedores, já que a mesma corresponde a uma simples transferência 

distributiva de fluxos de caixa entre membros da cadeia de suprimentos. 
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Não desejamos aqui menosprezar a importância que um varejista deve dedicar à 

redução nos custos associados aos produtos que comercializa, mas sim, enfatizar 

a insuficiência deste procedimento em um ambiente onde a gestão eficiente da 

cadeia de suprimentos é crítica para a percepção de valor obtida pelos 

consumidores. 

Outros fatores de destaque são as despesas gerais, administrativas e com 

pessoal. Se lembrarmos que a atividade varejista é intensiva em trabalho (o 

Carrefour possui 400.000 empregados mundialmente), é fácil perceber a 

consistência deste aprendizado. Uma redução de 1 0% nesses custos gera um 

aumento no EVA de aproximadamente € 0.8 bilhão. 

Finalmente, é preciso citar outros fatores com contribuições menos significativas 

que aqueles discutidos até o momento. Para efeitos práticos, consideraremos que 

tais variáveis são aquelas cuja mudança de 10% em sua magnitude produz um 

incremento no valor econômico de até € 200 milhões. Em ordem de importância, 

podemos mencionar a produtividade dos ativos fixos (a qual pode ser medida 

através da receita por m2 de loja), o aumento das contas a pagar (caracterizada 

por um aumento nos prazos de pagamentos), a adequação da estrutura de 

capitais a fim de que uma menor taxa efetiva de imposto de renda seja aplicada, 

entre outros. A gestão de inventários não obteve grande destaque nos resultados 

medidos. No entanto, é necessário ter cautela ao interpretar esse resultado, uma 

vez que diferentes taxas de juros aplicadas em países onde o Carrefour atua 

podem afetar significativamente a relevância deste fator. 
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4.4 Análise de Influência 

A fim de terminarmos nossa discussão sobre uma linguagem comum que estimule 

o varejista a adotar uma atitude empresarial voltada para a criação de valor 

econômico, prosseguiremos com a análise de influência dos fatores. Ao 

estudarmos a influência dos fatores, iremos ponderar sua contribuição individual 

para a geração de EVA, assim como a autonomia que gerentes operacionais 

possuem ao querer modificá-los. Em nosso trabalho, foi adotada uma escala 

arbitrária (de O a 1 000) no intuito de classificar esses fatores segundo a 

capacidade de influência gerencial. O gráfico apresentado no Anexo L ilustra 

nossos aprendizados. 

No quadrante superior direito, encontramos fatores que possuem alto impacto 

sobre o EVA e, ao mesmo tempo, são influenciados de forma significativa por 

decisões de gerentes operacionais. Tais fatores são críticos para o sucesso 

econômico da companhia, e devem ser permanentemente gerenciados através de 

variáveis que os representem de forma adequada. No caso do Carrefour, o 

crescimento das vendas e a redução do custo das . mercadorias vendidas 

encontram-se nessa posição. No quadrante superior esquerdo encontram-se 

fatores altamente influenciados pela área operacional, mas cuja contribuição para 

gerar acréscimos no EVA é menos expressiva que no caso anterior. Neste grupo, 

é preciso adotar medidas que possam ocasionar intervenções mais radicais sobre 

os parâmetros, aumentando sua influência sobre o valor econômico gerado. 

Nesse campo, encontram-se .como variáveis preponderantes as reduções de 

pessoal necessário, o uso mais eficiente dos ativos fixos, o aumento das contas a 

pagar e a diminuição de inventários e contas a receber. No caso de tais 

componentes, a gerência deve preocupar-se com um monitoramento que garanta 

que os mesmos se encontram dentro de padrões de desempenho satisfatórios. 
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Finalmente, é preciso averiguar qual tem sido a abordagem adotada diante de 

fatores com pouco impacto sobre o EVA e baixa capacidade de influência por 

parte dos profissionais de operação. Aqui, a idéia central é averiguar se um 

sistema de recompensas apropriado não esteja incluindo tais medidas como 

elementos críticos que direcionam o trabalho dos envolvidos. Diante de um 

contexto de limitação da quantidade de dados e informações que um indivíduo 

pode processar, é fundamental fazer escolhas de variáveis que efetivamente 

podem beneficiar o negócio como um todo, direcionando a organização neste 

sentido. 



CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 
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5 Conclusão Final 

Antes de progredirmos com nossas conclusões, é preciso ressaltar um ponto de 

atenção. Lembramos que até aqui, cada um dos fatores geradores de valor 

econômico mapeado foi tratado como uma variável independente. 

Matematicamente, essa abordagem pode ser representada por: 

onde x1, x2, ... , Xn são os fatores geradores de valor apresentados na seção 4.2. 

Como veremos a seguir, nem sempre é possível aceitar tal premissa, e torna-se 

necessário realizar algumas simulações que assumem o relaxamento desta 

hipótese a fim de que a análise de sensibilidade se aproxime de situações 

práticas. 

A primeira conclusão de nosso estudo é que existem duas variáveis específicas 

que agregam uma enorme parcela (85%) do valor econômico adicional gerado 

caso cada parâmetro sofresse uma alteração independente de 10%. Essas 

variáveis são o aumento das vendas e a redução do custo das mercadorias 

vendidas. Como já afirmamos anteriormente, a primeira criaria uma EVA adicional 

de € 4.8 bilhões e a segunda um valor de € 3.7 bilhões. 

No entanto, o leitor pode argumentar que não é realista supor que é possível 

aumentar o patamar de vendas em 10% sem um acréscimo proporcional na 

quantidade de mercadorias adquiridas. Afinal, para que o Carrefour possa vender 

mais, é preciso que ele compre mais. Tal perspectiva é mais do que razoável 

quando consideramos as práticas comuns da atividade de varejo. 
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Assim, para flexibilizar a premissa anterior, podemos fazer um exercício de 

cálculo do EVA adicional considerando que as vendas e o CMV são variáveis 

dependentes e correlacionadas linearmente. Como conseqüência, um aumento 

percentual da primeira apenas ocorrerá caso haja uma elevação na mesma 

proporção da segunda (supondo que a margem bruta permaneça constante). 

Logo, ao realizarmos o cálculo do EVA adicional gerado diante desta nova 

premissa, encontramos o significativo valor de € 1.1 bilhão. Assumindo esta 

hipótese mais palpável, se adotássemos uma interpretação precipitada 

poderíamos concluir que a importância da redução do custo das mercadorias 

vendidas passa a ser muito mais expressiva do que o aumento das vendas. Entra 

em cena nossa segunda intervenção de ordem prática. 

É preciso colocar em perspectiva a probabilidade de se alterar os parâmetros 

considerados em níveis da ordem de 10%. O Anexo E fornece informações 

valiosas a este respeito conforme veremos adiante. Se analisarmos o 

comportamento dessas duas variáveis entre 1996 e 2002, veremos que o custo 

das mercadorias vendidas caiu aproximadamente 4%, enquanto que as vendas 

quase que triplicaram (passando de € 23.6 bilhões para € 68.7 bilhões) no mesmo 

período. Nos sete anos considerados, as vendas tiveram um aumento acima de 

5% em cinco ocasiões: enquanto que o CMV apresentou uma redução anual 

maior que 1% em apenas um caso. Ainda mais interessante é notarmos que nos 

últimos dois anos (2001 e 2002), a margem bruta (Vendas - CMV) manteve-se, 

na melhor das hipóteses, constante. 

A terceira conta mais relevante na criação de valor aos acionistas são as 

despesas gerais, administrativas e com pessoal (cuja redução de 10% poderia 

agregar um valor de € 0,8 bilhão ao EVA). 
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Novamente, ao observarmos a consolidação dos Resultados do Exercício dos 

últimos sete anos, notamos que em apenas uma ocasião houve redução em tais 

custos, sendo que os mesmos aumentaram em taxas superiores ao crescimento 

de vendas em cinco oportunidades. 

Se continuarmos a fazer a averiguação acima para os demais fatores, 

perceberíamos que diferentes variáveis exigiriam mudanças em seus patamares 

mais ou menos intensas a fim de se produzir um mesmo acréscimo no EVA (que 

em resumo, é o aprendizado que a análise de sensibilidade nos aponta). Isso nos 

dá a idéia de construir uma tabela de equivalência que inclua alguns dos mais 

importantes direcionadores de valor mapeados, descrevendo qual seria a ação 

necessária sobre cada um para que se gerasse um EVA adicional de € 1 bilhão. 

Tal estudo pode ser observado na Tabela 3: 

Tabela 3- Simulação de Alterações Necessárias para Aumento do EVA 

Variável Alteração Necessária para 

Vendas (com margem bruta constante) 

Custo das Mercadorias Vendidas 

Despesas Administrativas e com Pessoal 

Ativos Permanentes 

Contas a Pagar 

õEVA = € 1 bilhão 

+9,2% 

-2,7% 

-12,5% 

-61,7% 

+105,0% 

Logo, concluímos que um enfoque do varejista para a obtenção de menores 

custos das mercadorias vendidas é algo importante e saudável, desde que os 

procedimentos adotados com esta finalidade não gerem conflitos com 

fornecedores chave que podem se traduzir em uma queda nas vendas. 
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Uma prática mais eficiente que conduza ambas as empresas (fornecedor e 

varejista) para um comportamento de frugalidade de custos associado a idéias 

que propiciam um incremento significativo nas vendas pode, potencialmente, 

trazer benefícios econômicos de maior amplitude no longo prazo. Naturalmente, é 

preciso identificar quais fornecedores estão dispostos e capacitados a investir 

recursos na elaboração de projetos com enfoque no aumento das receitas 

geradas pelas categorias onde atuam ou na redução de custos operacionais. 

Idéias que atuem sobre o aumento da participação de mercado do varejista 

(incluindo-se aí a atração de um maior número de consumidores de maior renda e 

a fidelização dos mesmos), sobre a atuação da companhia em maiores mercados 

e que alterem o balanceamento da composição dos produtos vendidos (ocupando 

as gôndolas com itens de maior valor agregado) são particularmente poderosas. 

Projetos voltados para uma maior eficiência operacional, especialmente aqueles 

que possibilitem uma maior geração de receita por número de funcionários e o 

melhor aproveitamento da área disponível, também são benéficos. 

Finalmente, vemos que ações colaborativas que aumentem a satisfação do 

consumidor final, trabalhadas simultaneamente com um rigoroso monitoramento 

dos custos de aquisição são, certamente, a melhor forma de se gerar valor ao 

acionista do varejo. O desafio é dar equilíbrio à importância de ambos os fatores. 
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Anexo B - Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos 69 

(dados em Euros) 1996 1997 1998 1999 2000 20 0 1 2002 

Caixa proveniente das operações 
1 001.3 1,774.4 1,224.9 3,042.9 4 288 .4 3,321.6 2 876.8 

Caixa utilizado em investimentos 
(1,529.4 ) (1,783.2) _{4 ,865.1) (7,883 .7) (7,903 .0 ) (1,005.6) (3, 163.7) 

Caixa proveniente de financiamentos 
361 .6 170.3 3 686.4 5 268.0 4 812.7 (718 .0) (1,597.3) 

Impacto das taxas de câmbio 
(2.4) (12.8 ) (75.6) 21.5 (111.0) 41.3 115.7 

Aumento (diminuição) de caixa no 
per!odo ( 168.9 ) 148.7 ( 29.4) 448.7 1,087.1 1 639 .3 (1,768.5 ) 

Caixa investido em propriedades e 
equipamentos 1,497.7 1,748.2 1,115.7 8,417.8 3,640.0 768.5 (1,264 .3) 

Participação das Regiões no Investimento em Ativos Permanentes 

MM Euros 

9,000.0 
8,000.0 
7,000.0 
6,000.0 
5,000.0 
4,000.0 
3,000.0 
2 ,000.0 
1,000.0 

0.0 

França 28% 32% 

Europa 28% 35% 

América 30% 20% 

Ásia 14% 13% 

Total 100% 100% 

Geração e Invest imento de Caixa 

(1 ,000.0) I·-----·-----·-------~ (2,000.0) -1" 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

26% 25% 27% 

40% 43% 47% 

22% 19% 12% 

12% 13% 14% 

100% 100% 100% 

11 Caixa proveniente das operações 

• Caixa investido em propriedades e 
equipamentos 
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ÍNDICE - - -
- - --- - ---- -------- ---- ----------- ---

GRAU DE ENDIVIDAMENTO Capitais de Terceiros Patrimônio Líquido 

PERFIL DO ENDIVIDAMENTO Passivo Circulante Capitais de Terceiros 

IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRlOS Ativo Permanente Patrimônio Líquido 

LIQUIDEZ CORRENTE Ativo Circulante Passivo Circulante 

LIQUIDEZ GERAL 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Passivo Circulante + Exigível a Longo 

Prazo Prazo 

MARGEM LÍQUIDA Lucro Líquido Receita Líquida 

MARGEM BRUTA Lucro Bruto Receita Uquida 

GIRO DO ATIVO Receita Líquida Ativo Total Médio 

RENTABILIDADE DO ATIVO (ROA) Lucro Líquido Ativo Total Médio 

RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO (ROE) Lucro Líquido Patrimônio Líquido Médio 

RETORNO SOBRE O CAPITAL INVESTIDO (ROIC) Lucro Operacional (após impostos) Caixa + Capital de Giro + Ativo Fixo 

PRAZO MÉDIO DE ESTOCAGEM (PME) Estoques Totais x 360 Custo das Mercadorias Vendidas 

PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO (PMR) Duplicatas a Receber Brutas x 360 Receita Líquida de Vendas 

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO ( PMP) Fornecedores x 360 CMV + Estoque Final - Estoque Inicial 
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INDICE 

IGRAU DE ENDIVIDAMENTO capitais de Terceiros Patrimônio Líquido 

~PERFIL DO ENDIVIDAMENTO Passivo Circulante Capitais de Terceiros 

~;;, DOS RECURSOS PRÓPRIOS Ativo Permanente Patrimônio Líquido 

CORRENTE Ativo Circulante Passivo Circulante 

GERAL Ativo Circulante + Realizável a Longo Passivo Circulante + Exigível a Longo 
Prazo Prazo 

LIQUIDA Lucro Liquido Receita Líquida 

MARGEM BRUTA Lucro Bruto Receita Líquida 

1GIRO DO ATIVO Receita Líquida Ativo Total Médio 

I~"'" DO ATIVO (ROA) Lucro Líquido Ativo Total Médio 

,~·~·' DO CAPITAL PRÓPRIO (ROE) Lucro Líquido Patrimônio Líquido Médio 

IK~•vnRu SOBRE 0 CAPITAL INVESTIDO (ROIC) Lucro Operacional (após Impostos) Caixa + Capital de Giro + Ativo Fixo 

PRAZO MÉDIO DE ESTOCAGEM (PME} Estoques Totais x 360 Custo das Mercadorias Vendidas 

PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO (PMR) Duplicatas a Receber Brutas x 360 Receita Líquida de Vendas 

iPRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO (PMP) Fornecedores x 360 CMV + Estoque Final - Estoque Inicial 
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(dados em Euros) 1996 Ofo 1997 o;o 1998 % I 1999 I % I 2000 % 2001 I % I 2002 

Caixa disponível 

I 3 18.9 19% 378.8 -23% 290.7 189% 839.2 43% 1,201.1 132% 2,789.8 -31% 1,931.8 

% 3% 3% 2% 2% 3% 6% 5% 
I 

I 
Títulos comercializáveis 

132.3 67% 221.1 27% 279.7 527% 1,753.5 - 1% 1,739.9 15% 2,007.1 -4 5% 1,096.7 

% 1% 2% 2% 5% 4% 5% 3% 
I 

Contas a receber* 
509.7 12% 571.3 44% 820.0 143% 1,994.0 58% 3,146. 1 -6% 2,945.6 7% 3,154.6 

% 4% 4% 5% 6% 7% 7% 8% 

Outros Recebíveis* 
1,864.5 -26% 1,381.8 1% 1,400.7 102% 2,827.0 55% 4,386.9 -26% 3,257.9 -3 1% 2,260.2 

% 16% 10% 8% 8% 10% 7% 6% 

Inventário 
1,876.7 21% 2,267.4 8% 2,443.6 102% 4,929.1 16% 5,716.4 3% 5,909.4 -3% 5,722.8 

% 16% 17% 14% 15% 13% 14% 15% 

Ativo Circulante 
4, 702.1 3 % 4 ,820-4 9 % 5,234.7 1360/o 12, 342.8 31% 16, 190.4 4 % 16,909.8 · 16°/o 14,166.1 

O/o 40°/o 36°/o 30°/o 37°/o 370/o 39°/o 36% 

Propriedade e Equipamentos 

I 

5,133. 1 26% 6,452 .1 11% 7, 141.3 70% 12, 112.7 15% 13,892.2 -2% 13,630.7 -9% 12,384.5 

% 44% 49% 41% 36% 32% 3 1% 32% 
I 

I 

Ativos Intangíveis 
1,029.6 7% 1,102.7 2 18% 3,502.8 114% 7,490.6 60% 11,970.1 - 10% 10,801.6 -5% 10,300.5 

% 9% 8% 20% 22% 27% 25% 26% 
I 

I Investimentos 
774. 1 13% 877.8 7 1% 1,503.8 20% 1,804.4 10% 1,977.9 8% 2,128.3 -3% 2,073.2 

% 7% 7% 9% 5% 4% 5% 5% 

Ativo Fixo 
6,936.8 22% 8 ,432.6 44% 12,147.9 76% 21,407.7 30% 27, 840.2 -5% 26,560.6 -70~ 24, 758.2 

o; o 60°/o 64°/o 70°~ 63°/o 63°/o 61°/o 64°/o 

TOTAL DE ATIVOS 
11,638.9 14% 13,253.0 31% 17, 382.6 94% 33,750.5 _~o~ -44~~0_.6 -1% 43,470.4 -10% 38, 924.3 

*Valores estimados entre 1996 e 1999, dado que o Carrefour passou a incluir recebíveis de fornecedores em contas a receber a partir de 2002. 
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dados em Euros 1996 I % j 1997 I % j 1998 ' % j 1999 I % j 2000 ' % j 2001 I % I 2002 

caixa dlsponrvel l I I 318.9 19% 378.8 -23% 290.7 189% 839.2 43% 1,201.1 132% 2,789.8 -31% 1,931.8 

% 3% 3% 2% 2% 3% 6% 5% 

lntulos comercializáveis 

f l I i 
132.3 67% 221.1 27% 279.7 527% 1,753.5 

I 
-1% 1,739.9 15% 2.007.1 • 1 -45% 1,096.7 

% 1% 2% 2% 5% '· 4% 5% : 3% 

I 

I 
1 

I Contas a receber• 

I l 509.7 12% 571.3 44% 820.0 143% 1,994.0 58% 3,146.1 ·6% 2,945.6 I 7% 3,154.6 

... 4% 4% 5% 6% I 7% 7% I 8% 

I l I 
I 

Outros Recebíveis• 

I 1,864.5 -26% 1,381.8 I 1% 1,400.7 102% 2,827.0 55% 4,386.9 -26% 3,257.9 i -31% 2,260.2 
' ... 16% 10% 8% 8% I 10% 7% ' 6% 

l 
I I Inventário I 

I 
I 

1,876.7 21% 2,267.4 8% 2,443.6 I 102% 4,929.1 16% 5,716.4 3% 5,909.4 I -3% 5,722.8 ... 16% 17% 14% l 15% 13% 14% ' 15% ' 
Ativo Circulante l 1 4,702.1 3% 4,820.4 9% 5,234.7 136% 12,342.8 31°/o 16,190.4 4% 16,909.8 I ~16% 14,166.1 

'"' 40% 36% I 30% I 37% 37% 39% 36% 
I I I ' r ' Propriedade e Equipamentos 

I I 
' 

5,133.1 26% 6,452.1 I 11% 7,141.3 
I 

70% 12,112.7 15% 13,892.2 

I 
-2% 13,630.7 -9% 12,384.5 

% 44% 49% I 41% I 36% 32% 31% 32% 

l ' l I I I I Ativos Intangíveis 

I 
I 

' ' 1,029.6 7% 1,102.7 218% 3,502.8 114% 7,490.6 I 60% 
I 

11,970.1 I -10% 10,801.6 -5% 1o,3oo_.s 

% 9% 8% 20% 22% ! 27% 25% 26% 

I r l I 
1 

i I I 
Investimentos 

I 774.1 13% 877.8 71% 1,503.8 I 20% 1,804.4 I 10% j 1,977.9 8% 2,128.3 ·3% 2,073.2 

l I I I i ... 7% 7% 9% 5% I 4% 5% I 5% 

r 

' ! 26,560.6 r 
1 Ativo Fixo 

I I I 
6,936.8 22% 8,432.6 

I 
44% 12,147.9 76°Aio 21,407.7 300Aio 127,840.2 -5% -70/o 124,758.2 I 

' 
I 

"" 60°Aio ' 64% I 10°m I 63% 63% I 61% I 64% 

I I 117,382.6 r 133,750.5 I 144,030.6 

I ~ 43,470.4 j 38 924.3 
TOTAL DE ATIVOS l 11 638.9 14% 13 253.0 31% 94% 30% -1% I -10% 

w Valores estimados entre 1996 e 1999, dado que o Carrefour passou a Incluir recebívels de fornecedores em contas a receber a partir de 2002. 
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Fornecedores 
4,548.5 3% 4,703.1 4% 4,891.2 106% 10,072.3 25% 12,554.2 4% 12,996.7 2% 13,278.2 

% 39% 35% 28% 30% 29% 30% 34% 

Empréstimos 
1,195.2 30% 1,554.5 228% 5,102.5 100% 10,190.0 37% 13,948.9 -3% 13,471.3 - 11% 12,049.2 

% 10% 12% 29% 30% 32% 31% 31% 
-

Outras obrigações a pagar 
1,425.9 27% 1,813 .1 2% 1,850.9 137% 4,381.5 46% 6,390.2 -1% 6,304.5 -31% 4,376.6 

o/o 12% 14% 11% 13% 15% 15% 11% 

Passivo Circulante 
7 , 169.6 13% 8 ,0 7 0 .7 47% 11,844. 6 108% 24,643.8 33% 32,893.3 0% 3 2, 772.5 -9% 29,704.0 

0/o 62°/o 61% 68% 7 30/o 75% 75°/o 760/o 

Exigiveis de Longo Prazo e 
Provisões 549.4 21% 666.4 2% 681.1 76 % 1,20 1 .6 4 7 % 1 ,771.9 140/o 2 , 026.5 -17 % 1,674.3 

0/o 5% 5% 4% 4% 4% 5°/o 4 °/o 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
3,920. 1 15% 4,515 .8 8 % 4 ,8 5 7 .0 6 3 % 7 ,905.1 18 °/o 9,365.4 -7% 8 ,6 7 1 .4 -13 % 7 ,546.0 

0/o 34% 34% 28% 23% 21% 20% 190/o 

TOTAL 
11,639.1 14% 13,252.9 31% 17, 382.7 94% 33,750.5 30% 44, 030.6 - 1% 43,470.4 - 10% 38,924.3 



Anexo D - Consolidação do Balanço Patrimonial 72 

Fornecedores I I I 1 I 4,548.5 3% 4,703.1 4% 4,891.2 106% 10,072.3 25% 12,554.2 4% 12,996.7 2% 13,278.2 

% 39% 35% 28% 30% 29% 30% 34% 

Empréstimos 
1,195.2 30% 1,554.5 228% 5,102.5 100% 10,190.0 37% 13,948.9 ·3% 13,471.3 -11% 12,049.2 

... 10% 12% 29% 30% 32% 31% 31% 

Outras obrigações a pagar I l I 1,425.9 27% 1,813.1 2% 1,850.9 137% 4,381.5 46% 6,390.2 ·1% 6,304.5 -31% 4,376.6 

% 12% 14% 11% 13% 15% 15% 11% 

Passivo Circulante 
7,169.6 13% 8,070.7 47°h 111,844.6 108°/a 24,643.8 33% 32,893.3 o•1o 32,772.5 -9% 29,704.0 

% 62% 61% 68% ]JO,b 75% 75% 76% 

Exlglvels de Longo Prazo e 

I I Provisões 549.4 21% 666.4 2% 681.1 76% 1,201.6 47% 1,771.9 140/o 2,026.5 ~17% 1,674.3 

% 5% 5% 4% 4% 4% 5% 4% 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO I l I 3,920.1 15% 4,515.8 8% 4,857.0 63% 7,905.1 18% 9,365.4 -7% 8,671.4 -13% 7,546.0 

% 34% 34% 28°/o 23% 21% 20% 19% 

TOTAL l 113,252.9 l t 17 382.7 
[ I 33 750.5 l 144,030.6 I 143 470.4 I 138,924.3 11,639.1 14% 31% 94% 30% -1% ·10% 
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1996 % 1997 % 1998 % I 1999 I % 2 0 0 0 % 2 001 % 2 0 0 2 

Receita Liquida 
23,615.1 9% 2 5 ,8 05.0 6% 27,4 0 8.7 36% 37, 364.3 73% 64,802 .0 7% 6 9 ,4 8 6 .1 · 1% 6 8 728.8 

Custo dos Produtos Vendidos 
( 19,067.1) 8% (20,601.2) 5% (21,629.2) 35% (29, 183.0) 71% (49,9 19.6) 8% (53,875 .0) -1% ('i3,182 . l) 

% 8 1% 80% 79% 78% 77% 78% 77% 
I I 

Lucro Bruto 
4,548.0 14% 5,203.8 11% 5,779 .5 42% 8, 181.3 82% 14,882.4 5% 15,611 .1 0% 15, 54 6.7 

% 19% 20% 2 1% 22% 23% 22% 23% 
I ' Despesas de vendas, 

administrativas e gerais (3,38 1.9) 14% (3,848.7) 11 % (4,253.2) 40% (5,957.4) 89% (11 ,235.7) 4% ( 11,728.7) -3% (11,419 .2) 

% 14% 15% 16% 16% 17% 17% 17% 
I • 

Outras receitas I (despesas) 
178.2 20% 214 .7 28% 274.9 51% 4 15.3 84% 763.2 -15% 645.2 -15% 547.5 

% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
• Depreciação, amortização e 

I I I 

provisões (6 12.9) 12% (684.3) 4% (714 .7) 38% (988.3) 70% ( 1,684.9) 1% (1,702.0) -3% ( 1,649 .6) 

% -3% -3% -3% -3% -3% -2% -2% 
I I 

Despesas ou receitas financeiras 
ü uros) 67.1 -13% 58.7 -182% (48.0) 321% (202.0) 250% (706.6) -9% (646.2) -18% (526.9) 

% 0% 0% 0% -1% -1% -1% -1% 
I I I I I I I 

Imposto de renda 
(249.6) 28% (3 19.5) 10% (35 1.1 ) 37% (48 1.1 ) 35% (649 .7) -1 0% (585.7) 26% (736.11) 

% -1% -1% - 1% -1% -1% -1% -1% 
I 

Lucro operacional após Goodwill 
493.8 16% 570.6 8% 6 15.9 29% 792.4 33% 1,050.4 15% 1,206.6 15% 1,389.0 i 

% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% I 
I I I I I I I Outras Receitas e Despesas não 

operacionais ( 17.7) 38% (24.4) -226% 30.8 -221% (37.2) -141% 15.4 284% 59.2 -125% (14.9) 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
I I I I I I I I I I 

Lucro líquido 
4 7 6 . 1 15% 5 4 6 .2 18% 646 .7 17% 755.2 4 1% 1, 0 65 .8 19% 1,2 6 5 .8 9% 1,374.1 

% 2.0% 2.1% 2.4% 2.0% 1.6% 1.8% 2.0% 
- --



Receita Lfqulda 

Custo dos Produtos vendidos 

% 

Lucro Bruto 

% 

Despesas de vendas, 
administrativas e gerais 

% 

Outras receitas 1 (despesas) 

% 

Depreciaçao, amortização· e 
provisões 

% 

Despesas ou receitas nnancelras 
Uuros) 

% 

Imposto de renda 

% 

lucro operacional após Goodwill 

% 

Outras Receitas e Despesas não 
operadonals 

% 

Lucro líquido 

% 
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1996 I 

I 
23.615.1 ~ 

(19,067.1) 

81% 
I 
I 

4,548.0 I 
19% 

(3,381.9) 

14% 

178.2 

1% 

(612.9) 

·3% 

67.1 

0% 

% 

9% 

8% 

14% 

14% 

20% 

12% 

-13% 

(249.6) ' 28% 

·1% 

~ 1997 ( 

125,805.0 ! 

I (20.601.2) 1
1 

80% 

5,203.8 I 
20% 

(3,848.7) 

15% 

214.7 

1% 

(684.3) 1 

·3% 
I 

% 

6% 

5% 

11 °ÃJ 

11% 

28% 

4% 

58.7 

0% 

I ·182% 

(319.5) 

·I% 

10% 

493.8 

2% 
I 16% j 570.6 

2% 

8% 

(17.7) 

0% 

476.1 

2.0% 

38% 

15% 

(24A) 

0% 

546.2 

2.1% 

-226% 

18% 

~ 1998 I 

127.408.7 

1 

(21,629.2) 1 

79% I 
I 

s,779.s I 
21% 

(4,253.2) 

16% 

274.9 

1% 

(714.7) 

·3% 

(48.0) 

0% 

I 
(35l.l) 

' ·1% 

615.9 

2% 

30.8 

0% 

646.7 

2A% 

% t 

36% I 
35% 

42% 

40% 

51% 

38% 

321% 

37% 

29% 

-221% 

17% 

1999 ~ 

37.364.3 I 
I 

(29.183.0) 1 

78% I 

8,181.3 

22% 

I 

% 

73% 

71% 

82% 

(5,957A) I 89% 

16% I 

415.3 ~ 84% 

1% 

(988.3) 

·3% 

(202.0) 

·1% 

70% 

[250% 

I 
(48l.l) I 

·1% 

3_5% 

792A 

2% 

(37.2) 

0% 

755.2 

2.0% 

33% 

I ·141% 

I 

41% 

t 2000 ' 

164,802.0 I 
I 

(49,919.6) I 

77% 

IM~A: I , 
23% 

(11,235.7) 

17% 

I 

% 

7% 

8% 

5% 

4% 

763.2 

1% 

1 -1s% 

I 

(1,684.9) I 
-3% 

1% 

(706.6) 

·1% 

(649.7) 

·I% 

1,050.4 

2% 

15A 

0% 

1,065.8 

1.6% 

·9% 

-10% 

I 
15% 

I 
! 284% 

19°M 

~-------wol ' 

]69,486.1 l 
(53,875.0) i 

78% \. 

15,611.1 

22% 

i 
J 

% 

·1% 

·1% 

0% 

(11,728.7) -3% 

17% 

645.2 -15% 

1% 

(1,702.0) I ·3% 

·2% 

(646.2) ' ·18% 

-lo/o 

(585.7) 

-1% 

1,206.6 

2% 

59.2 

0% 

1,265.8 

1.8% 

26% 

15% 

·125% 

9% 

t 2002 

168,728.8 

I 
j 

(53,182.1) 

77% 

1 
115,546.7 

. 23% 

(11,419.2) 

17% 

547.5 

1% 

(1,649.6) 

·2% 

(526.9) 

-1% 

(736.4) 

·I% 

1,389.0 

2% 

(14.9) 

0% 

1,374.1 

2.0% 
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Anexo F- Índices da Estrutura de Capitais e Liquidez 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO 197% 

PERFIL DO ENDIVIDAMENTO 93% 

IMOBIUZAÇÃO DOS RECURSOS 
PRÓPRIOS 177% 

LIQUIDEZ GERAL 
0.6 

LIQUIDEZ CORRENTE 
0.7 

• Resultados do Grupo Pão de Açúcar em 2001 

1996 1997 1998 1999 

1996 1997 1998 

::~::.: ____ , ~_.( ~--'---~-:... ...:..'~~ __ -__-. 
193% 258% 327% 

92% 95% 95% 

187% 250% 271% 

0.6 0.4 0.5 

0.6 0.4 0.5 

Estrutura de Capitais 

2000 2001 2002 

Liquidez 

1999 2000 2001 

370% 401% 416% 223% 

95% 94% 95% 47% 

297% 306% 328% 177% 

0.5 0.5 0.5 0.9 

0.5 0.5 0.5 1.2 

11 GRAU DE ENDIVIDAMENTO 

• PERFIL DO ENDIVIDAMENTO 

O IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS 

IILIOUIDEZ GERAL 

• LIOUIDEZ CORRENTE 

2002 

74 



Anexo F- Índices da Estrutura de Capitais e Liquidez 74 

1996 1997"" - 1998"" í999 2000- 2,001 2002 PDA• 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO 197% 193% 258% 327% 370% 401% 416% 223% 

PERFIL 00 ENDIVIDAMENTO 93% 92% 95% 95% 95% 94% 95% 47% 

IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
PRÓPRIOS 177% 187% 250% 271% 297% 306% 328% 177% 

LIQUlOEZ GERAL 
0.6 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 

LIQUIDEZ CORRENTE 
0.7 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 1.2 

• Resultados do Grupo Pfio de AçC..car em 2001 

Estrutura de Capitais 

450% 

400% I ' 
350%, 

""' 300%; 
-r" 1- 1-, :..... 

250%" ;c !i GRAU DE ENDIVIDAMENTO 
' - :f - 1- - --. - . .. 

200% I "r" 
,.. 11 PERFIL DO ENDIVIDAMENTO 

150%1/' 
-· -· ,,.. - 1- 1- ~ -- O IMOBIUZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS 

' 
100%V 

- - -· - 1- - -- - - -
50%~ r- -- 1- 1-

0%'"' -~- ~~~- ... ;s .... :a- ~ ;;:._ .. ~ 

1996 19ll7 19ll8 1999 2000 2001 2002 

Llquldez 

Hi1 UOUIDEZ GERAL 
D UOUIDEZ CORRENTE 



Anexo G - Índices de Rentabilidade 

Carrefour 

MARGEM LfQUIDA 2.0% 2.1% 2.4o/o 2.0% 1.6% 1.8% 2.0% 3.1% 

GI RO DO ATIVO 
2.2 2.1 1.8 1 .5 1.7 1.6 1.7 1.1 

RENTABIUDADE DO ATIVO (ROA) 
4 .4% 4.4% 4.2% 3.0% 2.7% 2 .9% 3 .3% 3.4% 

RENTABIUDADE DO CAPITAL 
PRÓPRIO (ROE) • • 

15.6% 15.7% 15.8% 11.4% 13.4% 17.2% 20.7% 11.1% 

FATOR DE ALAVANCAGEM 
3.5 3.6 3 .7 3.9 4.9 5.9 6.2 3.3 

RETORNO SOBRE O CAPITAL 
EMPREGADO ( ROCE) 

15.3% 11.8% 12.0% 11.2% 16.2% 16.8% 21.5% -
MARGEM BRUTA 

19.3% 20.2% 21 .1% 21.9% 23.0% 22.5% 22.6% 27.9% 

• Resultados do Grupo Pio de Açúcar em 2001 

• • Retor no sobre a parcela do patrlm6nlo liquido pertencendo ao grupo antes da aproprlaçlo do lucro Inferido 

5.0% 

4.5% 

4.0% 

3.5% 

3.0% 

2.5% 

"-.., ~ 1-+-MARGEM ÚOUIDA I t-------:-------~-=::::::::::::::__.:::=====1~~- -=:::..----] -----RENTABIUDAOE DO ATIVO (ROA) I 

--2.0% -
1.5% 

1.0% 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 

7.0 

6.0 

5.0 ----·. __;-----
4.0 

3.0 
~ 

2.0 

1.0 

0.0 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 

20.0% +-----=--

0.0% +----..--~---~---~---..----.----l 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

,,.,.. 1!1!1 1!1!18 1!1!1!1 
E BIT 31 886 1087 1651 
Lucro Ooeraclonal 5u.< 585 6!19 1103 
Caoltal Empregado 3.<89.9 4966.5 5804.4 9802.7 
Caixa !11-9 378.8 290 . 839.2 
InventáriO 1 .7 267.4 443. 4129.1 

ontas a Paoar 4 4 i. ~ 4703.1 4891. 1 .3 
ontas a Receber 71. 8 o. 19!14. 

Ativo Axo 1 .1 6 52.1 7 141. 1 llZ. 
Taxa Ere lva de Imposto de Renda 1.~ !.9% I.Z% 
ROCE 15 .~ 11.8 % 12.0~ 11.2% 

2002 

-
1-+-GIRODO ATIVO 

4
1 

---FATOR DE ALAVANCAGEM 

2002 

-+-RENTABIUDADE DO CAPITAL PROPAlO 
(ROE)" 

----- RETORNO SOBRE O CAPITAL EMPREGADO 
(ROCE) 

MARGEM BRUTA 

;<UU~ ;<UU. """" 27Z5 zs: 6 3025 
1848 2 66 _1_130 

11401.6 12278.8 9915.5 
120 1.1 2789.8 ~ 1. 

71 .4 .4 2. 
125 1 1 78. 

14 .1 4 1 4. 
l Jtl' :.z 1 1 4 . 

. % ~ 
16. 2% 1 21.5 v. 
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Anexo G - fndices de Rentabilidade 1S 

CIIITefour "'"· 
., ·n-· :~1 ~ - .,. ,_ ·- . ..., 

·--
MARGEM ÚQUIOA 2.0% 2.1,. 2.<% 2 .... 1.6% 1.8% 2.""' 3.1% 

GIRO DO ATIVO 
2.2 2.1 1.8 1.5 1.7 1.6 1.7 1.1 

RENTABIUOADE 00 AnVO (ROA) 
4A% <4.4% 4.2% 3.0% 2.7% 2 ..... 3.3~ 3."1% 

RENTABIUDADE DO CAPITAL 
PRÓPRIO (ROf)U 

15.6% 15.7% 15.8% 11.4'11o 13.4% 17.2"Jb 20.7% 11.1"-

FATOR DE AL.AVANCAGEM 
3.5 3.6 3.7 3.9 ••• 5.9 6.2 3.3 

RETORNO SOBRE O CAPITAL 
EMPREGADO (ROCE) 

15.3% lU!% 12.0% 11.2% 16.2% 16.8~ 21.5illlo 

MARGEM BRUTA 
19.3% 20.2"4 21.1% 21.9% 23.0% 22.5"19 22.6% 27.~ 

• Resultados do Grupo Pio de Açúcar em 2001 

•• Retorno sobre 21 parcela do patrlm6nlo liquido pertencendo aoç,rupo entes da aproprlaç.lio do lucro Inferido 

..... 
4.5% ..... 
3.5'!fo 

~ ... ..... 
'·'"' 
1.5% 

1 .... 
1896 1997 1999 1999 2000 2001 2002 

7.0 

6.0 ~ 

M 

•. o 
~-o•ROooAnvo 1 ·---- -FATOR DE AJ.AVN<K;AG~ 3.0 

2.0 

1.0 

0.0 
1996 "" 1998 1999 2000 2001 2002 

...... 
,...,. 

--AENTABIUDAOE DO CAPITAL PROPRIO 

15.0% (ROE)"' 

--RETORNO SOBRE O CAPITAL EMPREGADO 
(ROCE) 

10.0% 

I· --MARGEM BRUTA .... ;· . < ..... 
o.'"' 

1896 1997 1998 1999 2000 2001 2002 



Anexo H- Índices de Atividade 76 

dias - -
- --- - ------ --- -- -- --- -- - - ~-- ~ 

PERÍODO MÉDIO DE ESTOCAGEM 35 40 41 61 41 39 39 43 

PERÍODO MÉDIO DE RECEBIMENTO 
8 8 11 19 17 15 17 44 

PERÍODO MÉDIO DE PAGAMENTO 
85 81 8 1 114 89 87 90 51 

CICLO OPERACIONAL 
43 48 51 80 59 55 55 87 

CICLO FINANCEIRO 
-42 -33 -29 -34 -30 -32 -35 36 

* Resultados do Grupo Pão de Açúcar em 2001 

Dias 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

11 PERIODO MÉDIO DE ESTOCAGEM 

• PERIODO MÉDIO DE RECEBIMENTO 
O PERÍODO MÉDIO DE PAGAMENTO 



Anexo H • Índices de Atividade 

{~las) ~"1996t"""J-,,_.. .. 1997:'~r:.aw '·1998~ ~1999'~ :..:~:!! • .,200'0---200"1--2002- .POA!-t 

PERÍODO M~DIO DE ESTOCAGEM 35 40 41 

PERÍODO MÉDIO DE RECEBIMENTO 
8 8 11 

PERÍODO MÉDIO DE PAGAMENTO 
85 81 81 

CICLO OPERACIONAL 
43 48 51 

CICLO FINANCEIRO 
-42 -33 -29 

• Resultados do Grupo Pio de Açúcar em 2001 

Dias 

1998 1997 1998 1999 2000 

61 41 

19 17 

114 89 

80 59 

-34 -30 

2001 2002 

39 39 43 

15 17 44 

87 90 51 

55 55 87 

-32 -35 36 

1!1 PEAIODO MéDIO DE ESTOCAGEM 
• PEAIOOO MéDIO DE RECEBIMENTO 

OPEAIODO MéDIO DE PAGAMENTO 
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Anexo I - Evolução das Ações, Lucros e Dividendos 77 

r • , 1 .~, l · 1) 
~ - - - - ~-

2.50 

2.00 

1/) 1.50 
o ... -+- Dividendo por ação 
::J 

w 1.00 
- Lucro líquido por ação 

0.50 

0.00 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 
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2.50 . ... .. .. --- -· 

2.00 

--------- I - -- I (/) 1.50 -- --Dividendo por ação o ... 
:::> - --Lucro líquido por ação 
w 1.00 

~ I . . " 
0.50 . 

' 
' . I • ., • ~:, ;,'" 

. ; -· 

0.00 
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Anexo J- Evolução do Índice CAC 40 

Data Valor na Abertura (pontos) * Retorno Annual ( 0/o) 
02-Jan-03 3057 -33.8% 
02-Jan-02 4618 -22.5% 
02-Jan-01 5956 -1.1% 
03-Jan-00 6024 49.5% 
04-Jan-99 4030 33.8% 
02-Jan-98 3012 30.6% 
02-Jan-97 2306 23.1% 
02-Jan-96 1873 - 0.5% 
03-Jan-95 1883 -16.8% 
03-Jan-94 2263 23.4% 
04-Jan-93 1835 4.5% 
02-Jan-92 1755 16.7% 
02-Jan-91 1504 -24.8% 
02-Jan-90 2000 29.0% 
02-Jan-89 1550 19.2% 
02-Jan-88 1300 

Média 8 .7°/o 

* Números em negrito representam va lores aproximados 

60.0% ....-------~--:-------:-------.----., 
50.0% +---__:_:_---~'------=-----'-"----=-=-:::---.--___..::. _ _, 
40.0% +-------=:....:;__ _____ __:__;,. ____ -+--+------1 

30.0% +--------111~....::..__:.------~F-.:__--\-----'---1 

20.0% +-----:--.(--t--~-A----r-----,-----i;----=---1 

1 0.0% +---'-___:.---+----,~..-+--\--+-----T-----"----::-'--1 

0.0% +-------+--1--- -\----4------.....-- -=---t 

-1 0.0% +------=:....::......=:---4--l---:----+-:.f-----'---~...,.-....,..---t 

-20.0% +--.:..__-=-------1'ri-----:----=-- -:---'--'-----:T--:--""--I 

-30.0% +---'-------':....:._--------------~---1 
-40.0% ,L_ _____________ _;__ _ _____ __. 

1-+-Retorno Annual (%) I 
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Anexo J - Evolução do Índice CAC 40 78 

Data Valor na Abertura (pontos}* Retorno Annual (%} 
02-Jan-03 3057 -33.8% 
02-Jan-02 4618 -22.5% 
02-Jan-01 5956 -1.1% 
03-Jan-00 6024 49.5% 
04-Jan-99 4030 33.8% 
02-Jan-98 3012 30.6% 
02-Jan-97 2306 23.1% 
02-Jan-96 1873 -0.5% 
03-Jan-95 1883 -16.8% 
03-Jan-94 2263 23.4% 
04-Jan-93 1835 4.5% 
02-Jan-92 1755 16.7% 
02-Jan-91 1504 -24.8% 
02-Jan-90 2000 29.0% 
02-Jan-89 1550 19.2% 
02-Jan-88 1300 

Média 8.7% 

* Números em negrito representam valores aproximados 

60.0% 

50.0% 

40.0% 1\ 
30.0% 

/ 20.0% 

10.0% 

0.0% 

-10.0% 17 · \ I 
-20.0% 

. 

-30.0% 
. 

-40.0% 

1--Retomo Annual {%} I 



Anexo K- Análise de Sensibilidade do EVA 

FATOR 200 2 Variação EVA (Euros) 
Vendas 68728.8 4839.0 
Receitas Adicionais 547.5 38.5 
Custo das Mercadorias Vendidas 53182.1 3744.0 
Despesas Gerais e Administrativas e com Pessoa l 11419.2 803.9 
Depreciação Amortizações e Provisões 1649.6 42.9 
Alrquota de Imposto de Renda Efetivo 29.6% 86.6 
EBIT- Imposto de Renda 2129.9 

Custo do Capital Próprio 8.4% 64.1 
Custo do Capital de Terceiros 4.4% 7.1 
Divida I Capital Próprio 30.0% 9.1 
Custo Médio de Capi tal (WACCJ 7.2% 

Caixa 1931.8 13.9 
Inventário 5722.8 41 .1 
Contas a Receber 3154.6 22.6 
Contas a PaQar 13278.2 95.3 
Ativos Permanentes 22590.9 162.1 
Depreciação 10206.4 73.2 
Capital Empregado 9915.5 

Observacões: 
1. Impacto sobre o EVA causado por uma variação independente de +/ -10% sobre cada fator 
2. A influência da depreciação considera o impacto desta variável sobre o EBIT e o Capita l Empregado 

Allvos Permanentes 

Contas a Pagar 

Contas a Receber 

lnventátk> 

CaJxa 

CUsto do Capital de T e<ceiros 

CustO do Capital Pr0pr1o 

Allquola de Imposto de Renda Eletivo 

Depreciaçao, Am0<1lzaç0es e 
ProvlsOes 

Despesas Gerais e Admlnlstratlvas a 
com Pessoal 

Custo das Mercadorias Vendidas 

Receitas Mdonals 

Vendas 

0.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0 3000.0 3500.0 4000.0 4500.0 5000.0 

Euros 
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Anexo K- Análise de Sensibilidade do EVA 

- EVA eit12""0l[2]Euros) 418.3 

FATOR ffiF: 
~.~endl~, •• --------~~~------------~---~61~ 

4~'----t 
:usto das ; Ven~ 

;eraise~e· 

• deRenda · , ... ~.- >de Renda 

~ i 

~"''"' usto M 
•ltal Propno 

lio de •:apitai 

:o_ll!_as 
:on_!_as f'!gar 
,ti"ºs 

:O oi ta 

Observacões: 

Z9.6°1 
2l 29.9 

193: 
572: 
315• 
132< 
2259 

.·.:il.sOJo 

1. Impacto sobre o EVA causado por uma variação independente de +/-10% sobre cada fator 

_9.1 

2. ~ influência da depreciação considera o impacto desta variável sobre o EBIT e o Capital Empregado 

o 
Contas a Pagar a _, 

Coni.IIS e ReceDef • 
""''""" IJ 

-• ' 
Custo do C8pftal d!' TerceirOS f, 

" -

" -: • 
-

'. 
- - . 

' ' 
I 

-- . .. 
' 

• • • ' • I I I 
o.o soo.o 1000.0 1soo.o 2ooc)_o 2soo.o 3000.0 3500.0 4000.o •soo.o sooo.o 

Euros 

I 
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Anexo L - Análise de Influência dos Fatores 

1000 I ',1 .. • I .I ,•: ... ;, - · • .-,f·h~~r".~.::..:;: -.lCW-.=t .. th•.r.-: ..... .J..r ....... I 

500 

I ···. ·~-;a'f'..i'I.:W:""!JJ.,'J."." .. ·< .. ,.' ,~·- , . 1-.r.'D>'or:o:;~Y-,!;.fll~.-.:'"-. . , o c4 •l~.!:::,...-~J;;I'PJ'~:·~.:_ ......... ~ •. ,. 1 ·-·..;.:..~·r..,., '"Y'!l:'W:. ~~-- --~ ...... ~~_..A...._.-.J:~lt~'Wf.R? 

o 2500 

Influência sobre EVA 

5000 

+ Vendas 

• Receitas Adicionais 

Custo das Mercadorias Vendidas 

x Despesas Gerais, Administrativas e com 
Pessoal 

• Depreciação, Amortizações e Provisões 

+ Alíquota Efetiva de I mposto de Renda 

- Custo do Capital Próprio 

- Custo do Capital de Terceiros 

Caixa 

• Inventário 

Contas a Receber 

x Contas a Pagar 
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Anexo L- Análise de Influência dos Fatores 80 

[ 
- --- Influência da 

Fator 
Influência sobre Gerência 

EVA 
' - - Ooeracional 
Vendas 4839 800 
Receitas Adicionais 39 300 
Custo das Mercadorias Vendidas 3744 900 
Despesas Gerais Administrativas e com Pessoal 804 600 
Depreciação Amortizações e Provisões 43 100 
Alíquota Efetiva de Ifl1QOsto de Renda 87 300 
Custo do capital. Próprio 64 100 
Custo do Capital de Terceiros 7 100 
Caixa 14 600 
Inventário 41 800 
Contas a Receber 23 800 
Contas a Pagar 95 900 
Ativos Permanentes 162 700 

1000 
\•vendas 

• Receitas Adicionais 

r I • I 1 • Custo das Mercadorias Vendidas .. 
ü X Despesas Gerais, Administrativas e com <: 

Pessoal <Q) .. 
• Depreciação, Amortizações e Provisões Q) 'r X 

Cl .. 
500 I+ Alíquota Efetiva de Imposto de Renda 

., .. 
ü 

I I I -Custo do Capital Próprio <: 
<Q) 
:I 
;: 

-Custo do capital de Terceiros .5 

• Caixa 

o I I I• Inventário 

o 2500 5000 1 .. Contas a Receber 

Influência sobre EVA 'x Contas a Pagar 


	

