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Resumo: Trata da aplicação do processo sugerido de avaliação e seleção
de opções estratégicas em unidade brasileira de negócios, pertencente à
corporação suíça Asea Brown Boveri. Sugere processo de avaliação e
escolha baseado no potencial de criação de valor para o acionista, medido
através de parâmetro financeiro. Compara vários parâmetros de medição
do potencial gerador de valor e sugere a utilização do fluxo de caixa
descontado (FCD) no processo proposto.
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Introdução . ':~." ': ". : .

'. 'o,: ,I'~.:. "

No ano de 1999, o grupo ABB decidiu pelo início das operações da ."

unidade de modificação e manutenção de sistemas de processamento de .:

petróleo e derivados no Brasil. Esta decisão foi um resultado de avaliações

mercadológicas e da estratégia corporativa, que buscava o crescimento de

receita oriunda da prestação serviços. Já no início, os responsáveis pela

divisão de óleo, gás e petroquímica e pela unidade de negócios se depararam
:.","'"

com as opções estratégicas para a fabricação, montagem e instalação de
.. ~. ::. ';""'-

estruturas nas unidades de processamento nas quais os serviços seriam

realizados. Estas opções estratégicas eram: investir em plantas próprias

(make) ou terceirizar estes serviços (buy). Ambas opções apresentavarn"'

vantagens e desvantagens e se adequavam à estratégia de diferenciação

adotada pela unidade de negócios. Uma vez que a avaliação qualitativa destas

opções não resultava num caminho claro a ser seguido, adotou-se um critério

objetivo de seleção de opções baseado no potencial de geração de valor para

o acionista.

Esta dissertação descreve o caso acima e apresenta a metodologia
'"

utilizada na seleção da opção para fabricação, instalação e montagem de.

partes e sistemas. A partir de uma revisão teórica, o fluxo de caixa das

operações, descontado ao custo de capital (WACC), que equivale ao valor

presente líquido das opções de investimento, é apresentado como o parâmetro

a ser utilizado na medição do potencial de geração de valor para a empresa e,

consequentemente, para o acionista. A opção estratégica a ser adotada "deverá

ser aquela que apresentar o maior valor presente líquido, ou que possuir maior

potencial de geração de valor, valor este que resulta das expectativas de

geração de caixa livre pelas operações da empresa.

No texto, a seleção de opções estratégicas com base no potencial

de geração de valor para o acionista é proposta, por se entender que esta é a

razão de ser da empresa, que se materializa através das ações e decisões dos

seus gestores. Em outras palavras, é o objetivo da empresa, que é o de

maximizar o retorno ao investimento feito pelos seus proprietários ao
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adquirirem parte do seu patrimônio líquido, que deve servir de parâmetro de.

escolha destas opções estratégicas. Além disto, dado que a empresa é um

conjunto de relações, contratos e interesses nem sempre alinhados, o texto

propõe que o foco único no interesse dos proprietários, ou acionistas, é .'
condição necessária para que os interesses dos demais grupos (stakeholders)

seja satisfeito.

Finalmente, o fluxo de caixa livre descontado (FCO) ao custo de

capital é apresentado como o parâmetro que melhor indica o potenclafde

geração de valor das opções estratégicas. No texto, o FCO é comparado á

outros parâmetros e é apresentado como o mais complexo, preciso ecornpleto

indicador de geração de valor pelas empresas. Tal precisão e completitude são

corroborados pela sua maior correlação com o retorno total para acionista
. .'

(ganho de capital e dividendos), calculada para o mercado norte-americano de

ações. Este conjunto de proposições e argumentos completa, ao nosso

entender, a sustentação da metodologia empregada na seleção da opção,

estratégica para fabricação, montagem e instalação pela unidade de negócios

de modificação e manutenção do grupo ASS.



9

Capítulo I - Revisão da teoria

Muito se tem discutido sobre o objetivo das sociedades por ação e

sobre aqueles que o determinam. Estas discussões surgem da corrolexldade

das relações e da profusão de interesses de grupos e indivíduos que

pertencem ou interagem com estas organizações. Além disto, a discussão

sobre o objetivo e seus determinantes, uma vez esgotada, dá origem a novos

debates e discussões. Após a definição do objetivo destas sociedades, o

embate de idéias se dará em torno das ações que permitirão alcançá-lo.

o primeiro capítulo deste trabalho apresenta um encaminhamento a

estas discussões. Nele, a maximização do retorno ao investimento feito pelo

acionista ao adquirir ação de determinada empresa, constituída na forma de

sociedade por ações, é descrita como sendo o objetivo deste tipo de

organização. Objetivo este que é determinado pelo próprio investidor e decorre

de sua preferência racional por um ganho financeiro superior a qualquer outro.
que possa obter no mercado financeiro, através de investimentos equivalentes,

ou de mesmo risco. Além disto, este primeiro capítulo define o que seria este

retorno e propõe um roteiro para o seu atingimento. Este roteiro, ou processo

como é proposto, é baseado na utilização do fluxo de caixa operacional

descontado ao custo de capital (FCO) para seleção da estratégia que

propiciará o crescimento do valor da empresa, variável esta intimamente ligada

ao valor para o acionista e, consequentemente, ao retorno ao seu investimento.

Conforme se verá, o que se propõe é que, uma vez desenvolvidas as opções

estratégicas da empresa, o FCO pode e deve ser utilizado para a escolha da

opção que mais se adequa ao objetivo da empresa: a criação de valor residual

(para o acionista) numa taxa superior à média das empresas que desenvolvem

negócios equivalentes, de mesmo risco.

Não se fará aqui juízo de valor sobre os conceitos, roteiros e teorias

existentes, disponíveis àqueles que desejam desenvolver estratégias

empresariais. O que se afirma é que uma vez desenvolvidas as opções

estratégicas para a empresa, pode-se lançar mão do processo mencionado no
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parágrafo anterior para a escolha mais eficiente, de acordo com o objetivo

implícito determinado por aqueles que nela investem ao adquirirem suas ações.
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1.1- Maximizar o retorno ao investimento do acionista: objetivo da
sociedade por ações

Os questionamentos e discussões sobre o objetivo das sociedades

por ação e seus determinantes são legítimos, mesmo porque, qualquer

organização é formada com um propósito. Não se imagina uma organização

criada pela simples razão de existir, sem propósito algum. O que se imagina é
que, ao ser formada, a organização vise a uma melhora no estado de

indivíduos, melhora esta definida em função das preferências deste grupo de

indivíduos. Entretanto, as respostas aos questionamentos e o esgotamento

destas discussões se tornam extremamente difíceis em função da vasta gama

de organizações humanas e seus propósitos. É preciso pois, definir melhor a

organização antes de se aventurar atrás de respostas que se ambiciona serem

abrangentes. É o que se deseja e o que se propõe neste texto: buscar

respostas para um tipo especial de organização, ou ainda, um tipo especial de

organização econômica.

Segundo MILGRON e ROBERTS (1992), uma organização

econômica é definida como sendo um conjunto de contratos, tratados e

entendimentos entre os indivíduos desta organização, formada para satisfazer

o desejo e necessidades de indivíduos por ela afetados, cujos comportamentos

são influenciados por incentivos e preferências próprias e que busca a

eficiência na alocação dos recursos, sendo julgada ou avaliada não por esta

alocação, mas sim pelo produto ou resultado de suas atividades, ou seja, sua

eficiência operacional. Faz parte deste universo a sociedade por ações, de

capital aberto ou fechado, a qual se restringe este trabalho e para qual se

pretende encontrar as respostas aos questionamentos propostos no início.

Segundo ROSS et aI. (1995), a sociedade por ações é um artifício

legal que serve como centro das relações contratuais mencionadas acima.

Definições a parte, qualquer questionamento sobre quem determina o Objetivo

da sociedade por ações é assertivamente respondido por GOLDRATT (1991).

Segundo o autor, a meta, ou objetivo, da organização deve ser determinada

pelos seus proprietários e qualquer resposta diferente desta exigirá uma
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redefinição do termo "propriedade". Além do mais, segundo o autor, se a

sociedade possui uma única ação em bolsa de valores, o que abre a

possibilidade a qualquer indivíduo de participar desta sociedade, o seu objetivo

será maximizar o investimento feito pelo indivíduo que nela invista, através da

aquisição desta ação. Partindo-se do pressuposto racional de que um ganho

financeiro maior neste investimento será sempre preferível a um menor, ou
"

ainda que a utilidade do maior retorno ao investimento é maior que a do menor

retorno, chega-se a uma resposta aos questionamentos, ou seja, o objetivo da

sociedade é definida pelo investidor, seu acionista, seu proprietário e este

objetivo é claro: maximizar o retorno ao investimento feito quando da aquisição

da ação. A consequência óbvia desta maximização é o crescimento do valor

da parte que cabe a este investidor nesta sociedade e o crescimento do "valor"

desta sociedade como um todo. Conforme será abordado mais adiante, este

crescimento de valor ocorre às custas do aumento no volume das atividades e

transações dentro e fora desta sociedade, o que fatalmente demandará o

aumento do número de indivíduos que dela fazem parte, como proprietários, ou

simplesmente como provedores de força de trabalho.

É sabido entretanto que muitos grupos que não o dos acionistas têm

interesses nas sociedades por ação, doravante denominada empresa .ou

corporação. Entre os grupos estão seus empregados, clientes, fornecedores,

credores, governo, comunidade local e sociedade como um todo. Segundo

JAIN (2000), embora a maximização dos lucros e eficiência ainda sejam

valores centrais, outros valores que direcionam as ações e decisões das

empresas devem ser adotados visando à satisfação do interesse dos grupos

mencionados. É lógico supor que, se os interesses de outros grupos além do

grupo de acionistas devem orientar a empresa na condução dos seus

negócios, aqueles que a conduzem se depararão com a seguinte dicotomia:

a) mantém-se o foco nos interesses dos acionistas e negligenciam-
se os demais grupos, ou ;

b) acomodam-se os interesses variados, contrariando a conclusão

anterior que define o proprietário como aquele que define os

objetivos da empresa.
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Sair deste beco é possível quando se considera que a maximização

do retorno feito pelo investidor, o acionista, não contraria os demais interesses,

mas sim o contrário.

Segundo RAPPAPORT (1998), a maximização do retorno beneficia

os empregados na medida em que representa a possibilidade de melhores

remunerações a longo prazo. Mesmo quando há demissões que visem ao

aumento futuro do retorno do acionista, e uma vez alcançado o crescimento

almejado, os empregados que permanecem na empresa e os que dela farão

parte obterão vantagens na forma de melhores salários e benefícios.

Para uma classe especial de empregados, os gerentes (executivos),

os benefícios também são claros, pois reduzem a possibilidade de perda do

emprego em decorrência de aquisição hostil ou em decorrência da

concorrência natural que existe no mercado de executivos. Os benefícios da

gerência resultantes da maximização do retorno do acionista são ampliados

quando se considera os casos específicos, mas que se tornam mais comuns a

cada dia, onde os gerentes detém participação acionária ou ainda, quando a

remuneração dos mesmos está atrelada ao retorno para o acionista. Os '

benefícios deste grupo especial de empregados, responsáveis pela condução

das atividades na empresa, provoca um forte alinhamento entre os interesses

dos mesmos e dos acionistas.

Clientes e fornecedores também se beneficiam da maximização do

retorno para o acionista. Os primeiros porque, ao obter um retorno superior

para os acionistas, a empresa certamente estará satisfazendo aos interesses

dos clientes. Importante frisar que a satisfação dos clientes, assim entendida

como a disponibilização de produto (serviço incluído) de qualidade comparável

ou superior ao da concorrência, mas a preços competitivos, é condição

necessária para que o acionista maximize seus ganhos, mas não suficiente. É

mister que o custo total de produção dos produtos, a longo prazo, seja inferior à
renda obtida com a venda dos mesmos. Em outras palavras, a empresa só

será viável se estiver entregandovalor peloqual o ciientepaga. A regra é
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simples: a longo prazo os interesses dos acionistas devem prevalecer, em

detrimento de interesses de quaisquer outros, até mesmo dos clientes atuais e

futuros. Já o fornecedor, se beneficia pelo fato de que o aumento do retorno do

acionista, seu cliente, e consequentemente o crescimento do volume de

negócios, representa em última instância o crescimento de seu próprio negócio

ou empresa. Representa a estabilidade na relação quando há alinhamento de

interesses, que provoca redução nos custos de transação em função da .

redução dos riscos. Um investimento do acionista que definha provoca

impactos na cadeia ou cadeias de suprimentos da qual ou das quais a empresa

faz parte e pode significar o desaparecimento de um ou mais elos destas

cadeias.

Os benefícios dos credores não são muito diferentes daqueles dos

fornecedores normais, quando se considera que os mesmos são uma classe

especial de fornecedores: fornecedores de capital. De uma maneira geral, a

maximização do retorno do acionista, e portanto o crescimento da empresa,

representa a redução do risco para os credores que ampliarão o leque de

opções para alocação de seus recursos de financiamento. Para o governo e a

sociedade, o crescimento da empresa pode representar o crescimento na

arrecadação de impostos e na oferta de emprego, a melhora no bem estar da

comunidade local e da sociedade de uma forma geral, entre outros.

Isto não quer dizer que a empresa, sob a condução dos seus

gerentes, deve buscar a maximização dos ganhos financeiros de seus

acionistas a qualquer preço. Há que se adotar e seguir padrões éticos e

morais, mesmo porque segundo GEORGE (1995), uma sociedade estável não

existe sem uma "moralidade aceitável" na qual qualquer atividade produtiva

possa prosperar. É preciso que os valores e a cultura da empresa englobem

esta moralidade aceitável. O incentivo para que isto ocorra é forte. Empresas

podem sofrer boicotes dos consumidores simplesmente pelo fato de adotarem

padrões éticos duvidosos, como no caso de empresas norte-americanas que

mantiveram operações na África do Sul durante o período de intensa oposição

mundial ao regime do Apartheid. O oposto também ocorre, como no famoso

caso da contaminação do medicamento Tylenol por cianeto em 1982. Ao se
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deparar com o problema, a Johnson & Johnson, produtora do medicamento,

optou por absorver um prejuízo de 100 milhões de dólares, decorrente do

recolhimento do produto nos pontos de venda e de consumo. O valor da ação.

da empresa caiu em decorrência do acontecimento e recuperou-se cerca de 18

meses depois. O medicamento continua no mercado ainda nos dias de hoje.

É pois com o objetivo de maximizar o retorno daqueles que,

adquirem suas ações, que a empresa, sob a liderança de seus gerentes,

pautará suas decisões e ações. Ao buscar atingir este objetivo, a empresa ou

corporação adotará um padrão de objetivos maiores, propósitos, metas,

políticas e planos, assim como uma definição dos negócios com os quais se

envolve ou se envolverá e do tipo de empresa que é ou será. Estes, segundo

JAIN (2000), são os passos a serem seguidos, as linhas gerais do plano

mestre, da estratégia que a permitirá atingir seu objetivo.

Ao seguir as diretrizes mencionadas buscando definir sua estratégia,

a empresa deverá antes definir como fará negócios, ou seja, sua missão e criar

uma visão, definida por SCOTT et aI. (1993) como sendo uma imagem de um

futuro preferível que se deseja criar, tudo isto fundamentado nos seu~ valores,

ou conforme ALBRECHT (1994), nas suas qualidades ou princípios desejáveis

e aceitáveis.

Isto posto, a conclusão é que a empresa deverá desenvolver a

estratégia que lhe permita atingir o objetivo determinado por seus proprietários:

a maximização do retorno ao investimento que estes fizeram ao adquirir suas

ações.
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1.2- A maximização do retorno do acionista: criando valor

Muito se disse anteriormente sobre a maximização do retorno do ao

investimento realizado pelo acionista. Resta agora definir este retorno e

descrever como se pode maximizá-lo.

Ao adquirir a ação no tempo T=To, o acionista desembclsaráPs. O

mesmo manterá esta ação por um período T e a venderá por um preço Pn no

tempo T=Tn- Não se pode precisar por quanto tempo este investidor manterá

esta ação em seu poder. Informações da comissão de valores mobiliários

norte-americana, a SEC, ou Securities and Exchange Commission, dão conta

de que o período médio de manutenção do investimento em ações nos Estados

Unidos da América é de cinco anos (BOSTON CONSUL TING GROUP, BCG -

1995). Certo é que durante o período em que mantiver posse da ação, o

acionista poderá receber dividendos periódicos nos tempos T=T1, T2,..., Til,

correspondentes a D1, D2,...,Dn, respectivamente.

O retorno ao investimento realizado ao final do primeiro ano, o RTA,

ou retorno total para o acionista, será:

Contribuem para o RTA duas parcelas, que compõem o lado direito

da igualdade. Do lado esquerdo da soma tem-se a contribuição ao RTA

advinda do dividendo recebido. Do lado direito, tem-se a contribuição

decorrente do aumento do valor da ação, denominada ganho de capital. No

texto aqui apresentado, assumimos que o acionista deseja a maximização do

RTA, independente de onde venha a maior contribuição, se dos dividendos ou

do ganho de capital. Esta indiferença às contribuições das parcelas nem

sempre é verdadeira em função das preferências individuais, regras tributárias

e características do mercado financeiro da região onde se situa legalmente a

empresa, entidade jurídica, mas poderá ser tão grande tanto quanto o for a

facilidade de transformar o ganho de capital em dinheiro vivo, a um mínimo

custo. Portanto, no texto que aqui se apresenta, o acionista será indiferente a
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receber dinheiro através dos dividendos ou da venda da ação valorizada, que
se considera um título de alta liquidez.

Desta feita, o objetivo da empresa passa ser a maximização do RTA

ano após ano. Todos os esforços deverão ser envidados para que o RTA seja

o maior possível. E o que se define como "o maior possível" ?

Ao investir na empresa o acionista deixou de lado uma série de

outras empresas que desenvolvem negócios similares, de mesmo nível de

risco, na qual poderia ter investido seu capital. Admitindo a racionalidade do

ato, pode-se dizer que o mesmo investiu numa determinada empresa porque

espera que o RTA desta empresa seja superior ano a ano, ou pelo menos

durante o período em que o acionista mantenha o investimento, ao das demais,

as quais negligenciou. Assim sendo, o objetivo da empresa passa a ter uma

melhor definição: superar o RTA de empresas que atuam no mesmo segmento.

É o que se propõe ao definir a maximização do retorno do acionista.

Ao investir numa empresa, o acionista espera receber mais dlnheiro

do que investiu, na forma de dividendos ou através do desinvestimento naquele

título, ou ação. Mas ele ou ela, espera não só receber mais do investiu, mas

receber mais do que poderia receber investindo em outras empresas do

mesmo segmento, que desenvolve negócios equivalentes.

Importante mencionar que ao se observar a definição matemática do

RTA, tender-se-á a pensar que as duas parcelas que o compõem, no lado

direito da igualdade, sejam independentes, quando na verdade não o são, pois

Po é função da expectativa futura de recebimento de dividendos, ou seja:

onde CCA se refere ao custo do capital do acionista, ou seu custo de

oportunidade, ou ainda, à menor taxa de retorno que o mesmo pode obter

investindo em negócios equivalentes, de mesmo risco. Deduz-se daí que para

que P1 seja maior que Po é necessário que haja um crescimento contínuo no
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fluxo de dividendos a serem recebidos, ou um decréscimo contínuo em ÇCA,

fenômeno que em grande parte foge ao controle da empresa.

o objetivo da empresa atinge então um novo grau de clareza. Ela'

deve obter RTA superior ao de empresas equivalentes, e o fará através da

criação de oportunidades que a permita gerar um fluxo de dividendos

crescente. Sua tarefa consistirá em adotar uma estratégia que a permita

realizar este objetivo. Para isto, além do que já se mencionou, a empresa .

deverá avaliar o meio ambiente, seus recursos materiais, financeiros e

humanos, sua estrutura e o trabalho que realiza e escolher uma estratégia que

seja coerente com estes elementos e a permita adquirir uma vantagem

competitiva sustentável. A vantagem competitiva é crucial pois a empresa

estará buscando gerar RTA superior ao da concorrência. Deve ser sustentável

porque os resultados das suas atividades deverá permitir um fluxo crescente de

dividendos. Para que isto aconteça, como veremos adiante, ela deverá

sobrepujar a concorrência e manter esta liderança por um tempo razoável.

Resta finalmente observar que, ao manter a posse de ação de ,"

empresa que obtém um RTA positivo, o acionista certamente contará ,com ativo

que se valoriza. Então, é lógico dizer que o objetivo da empresa é, em última

instância, criar valor para o acionista a uma taxa superior ao da concorrência.



19

1.3 - Quem são os acionistas?

Não se pode considerar o acionista que aqui se descreve, como um

indivíduo distante, que faz parte de um seleto grupo de "privilegiados", até

porque, segundo RAPPAPORT (1998), os acionistas somos "nós". Nós,

participantes de fundos de pensão que administram carteiras de investimento

em títulos de renda variável, as ações, objetivando gerar renda futura que

cubra o passivo das aposentadorias. Nós, participantes de fundos mútuos de

investimento, que "apostamos" nossas economias em investimento de maior

risco. De acordo com relatório sobre o investimento institucional nos Estados

Unidos da América (THE VICTORIA GROUP - 1996), as instituições que

representam estes dois tipos de fundos detinham, em 1995, 57 % das ações

das mil maiores empresas norte-americanas listadas em bolsa.

Esta realidade tem suas implicações. Cidadãos comuns,

trabalhadores, consumidores, se tornam a cada dia os acionistas do qual

falamos anteriormente. Estes acionistas desejam que o valor dos seus

investimentos cresça para satisfazer os sonhos de consumo de longo prazo, ou

para garantir a renda de amanhã, durante a aposentadoria, ou para ambos.

Depreende-se daí que a responsabilidade da empresa cresce, pois a '

maximização do retorno ao investimento feito, o RTA superior, o crescimento

do valor, enfim, a possibilidade de recolher mais dinheiro do que se investiu, é

nosso desejo, o desejo de quem investiu: nós os acionistas, nós os
proprietários.
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1.4- Como planejar e avaliar a criação de valor: parâmetros

Já se definiu o objetivo da empresa, sociedade por ações: m.aximizar

o retorno ao investimento feito pelo acionista ou, obter um ATA superior ou,

criar valor para este acionista, a uma taxa superior a da concorrência.

Uma vez que a criação de valor só será confirmada (ou não) no

futuro, a empresa, através de sua gerência, necessita de "parâmetros", n~s

quais pautará suas ações e decisões de hoje que, segundo a ótica desta

gerência, criará valor para o acionista. Não se trata de um jogo de tentativa e

erro. Mesmo porque, ao tentar e errar, um dos dois poderá deixar o mercado, o

gerente ou a empresa.

Estes parâmetros servirão de guias para as decisões de

investimentos, desinvestimentos e alocação de recursos. O plano diretor destas

decisões será a estratégia voltada para a criação de valor. Fazem parte deste

grupo de decisões, entre outros:

a) aquisições, fusões e desinvestimento,

b) venda e compra de ativos fixos,

c) investimento em capital de giro,

d) investimento em pesquisa e desenvolvimento,

e) definições sobre o mix de marketing,

f) definições sobre a estrutura, a organização formal e funcional,

g) construção de planos de negócios e seus cenários,

h) plano de remuneração de executivos e empregados importantes

para a organização,

i) definições sobre a estrutura de capital, distribuição de dividendos

e recompra de ações.

É necessário que estes parâmetros sejam objetivos, não ambíguos e

que, principalmente, estejam positivamente e fortemente correlacionados com

a geração de valor, assim definida e entendida como tal pelo mercado. Em
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outras palavras, as decisões tomadas com base nestes parâmetros, ou

parâmetro, posto que pode ser um só, devem levar a um RTA positivo e

superior. Não se espera que todas as decisões culminem num desempenho

superior da empresa, mas se espera que aquelas que contribuem para este..~~
desempenho superem aquelas que não contribuem, ou que contribuem no

sentido oposto, e que mesmo assim a empresa gere um RTA superior. De uma

maneira geral, dados os recursos da empresa, a concorrência, o trabalho, suas

fraquezas e forças, ela deverá definir uma estratégia com base nestes

parâmetros, que a permita criar valor para o acionista. Os parâmetros devem

funcionar como um filtro, que permitam a seleção de decisões e ações que

visem à criação de valor.

Os parâmetros mais comuns são:

a) margem de lucro (ML),

b) lucro por ação (LPA)

c) índice preço-lucro (PL)

d) retorno sobre o investimento (ROI)

e) retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

f) valor econômico adicionado (EVA)

g) valor de caixa adicionado (CVA)

h) fluxo de caixa descontado (FCD)

Importante que se diga que os parâmetros são utilizados por dois

públicos distintos internos e externos à empresa. O público interno os utiliza no

embasamento de suas decisões estratégicas e operacionais. Já o públiCO

externo, o mercado financeiro, os utiliza como um meio de decisão sobre onde

investir seu capital, ou em outras palavras, em qual empresa investir, que

ações comprar (na maioria das vezes, o público externo é formado por

empresas que também buscam o crescimento de valor através de estratégias

de investimento no mercado de ações). É necessário ressaltar que a criação de

valor, ou o RTA positivo, será o resultado da escolha e implementação da

estratégia correta, assim como da avaliação que o público externo faz da

performance da empresa. É com base no parâmetro adotado, que se supõe
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indicar o crescimento do valor da ação como resultado do crescimento

esperado dos dividendos futuros, que o investidor se animará a adquirira ação

da empresa, provocando uma demanda pelo título que, em função da oferta,

culminará num preço de equilíbrio, ou preço praticado na transação, ou-preço

da ação. Em outras palavras: o valor será determinado por quem compra.

É de se esperar que algum parâmetro se destaque com relação aos

demais no serviço a que se presta: orientar a empresa na condução de seus

negócios e animar o investidor a apostar nela, confirmando no futuro, através

do crescimento do valor da ação, a coerência das ações e decisões tomá das

no presente por quem conduz a empresa. É de se esperar também que a

complexidade no cálculo dos parâmetros mencionados se diferencie,

difundindo ou dificultando a adoção de determinado parâmetro, quando
comparado aos demais.

Como se verá adiante, estes parâmetros, ou indicadores, são

calculados com base em conceitos contábeis, econômicos ou uma combinação

de ambos. Além disto, serão abordadas as deficiências dos parâmetros que

adotam conceitos contábeis, assim como a adoção do parâmetro que melhor

indica a criação, ou adição, de valor econômico para o acionista: o fluxo de
caixa descontado (FCD).
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1.4.1- Margem de lucro (ML)

Segundo RAPPAPORT (1998), a margem de lucro contábil não se

caracteriza como um bom parâmetro de medição do valor criado, pelos

seguintes motivos:

a) não há uma regra geral para os métodos contábeis,

b) as necessidades de investimento não são consideradas;

c) o valor temporal do dinheiro é negligenciado.

a) Métodos contábeis não uniformes

o lucro pode ser fortemente afetado pelo uso de regras contábeis

diferenciadas e aceitáveis, tais como: composição de custos e estoques com

base nas regras primeiro a entrar, primeiro a sair (PEPS) e último a entrar,

primeiro a sair (UEPS), métodos de depreciação e cálculo do custo dos

produtos vendidos, entre outros. Isto, sem mencionar as diferenças regionais

das regras contábeis, quando se comparam empresas de países diterentes.

Segundo o autor, mudanças contábeis, mesmo quando beneficiam

a margem, podem não ser bem vistas pelo investidor pois podem dar um sinal

de que a empresa prevê tempos difíceis e se utiliza de artifícios para "suavizar"

os resultados futuros. O oposto também pode ocorrer, ou seja, mudanças

contábeis que prejudicam a margem podem indicar uma maior transparência

da empresa. Nestes casos, a mudança no preço da ação, quando ocorre, não é

resultado da variação da margem, mas da mensagem passada ao mercado

pela mudança na contabilidade. A lógica deste raciocínio reside no fato de que

a longo prazo, os resultados econômicos da empresa não serão alterados com

as mudanças nas regras contábeis, ou seja, não será alterada sua capacidade

de gerar caixa livre que poderá ser transferido para os investidores através da

recompra das ações ou distribuição de dividendos.
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b) Os investimentos não estão incluídos na ML

Não há como crescer sem investimento. Já se disse em finanças

que "não há almoço grátis", que "é preciso dinheiro para gerar dinheiro" e que

"não há ganho sem dor".

Partindo-se desta premissa, a pergunta que cabe é: o quanto se

deve "gastar" para crescer? Segue outra pergunta: mantida nossa capacidade

de gerar lucro, compensa investir a quantia necessária? E mais outra: se

vamos investir esta quantia para crescermos este tanto, de onde tiraremos esta

quantia ? E mais outra, quanto pagaremos por esta quantia ou parte dela ? E

por aí vai...

Nota-se que nem de longe a ML é suficiente para responder esta

série de perguntas. Mas é necessária, pois complementa uma gama de

informações e dados que ajudarão a levarão às respostas aos

questionamentos.

Os questionamentos acima podem ser ilustrados. Supondo uma

empresa X que venda 100 unidades monetárias (UM) ao ano e que necessite

investir 50 UM para aumentar as vendas em 20 UM, com um custo de capital

de 10% ao ano (a.a) e ML de 10% sobre as vendas, chega-se a um acréscimo

de lucro de 2 UM a.a. Considerando que esta empresa se torne uma "cash

cow" a partir deste investimento, os cálculos que podemos fazer são:

Investimento em UM - 50

ML incrementai a.a em UM - 2

Valor presente da ML incrementai em UM - 20 (valor presente de

uma perpetuidade = 2 / 0,1).

A conclusão que se chega é que o investimento não deve ser feito,

pois não adicionará valor econômico algum porque o valor presente do

benefício é inferior ao que se deve despender para atingi-lo. É importante

lembrar que o investimento é feito com dinheiro do acionista, em parte ou na
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sua totalidade, e que o mesmo investe esperando "recolher" mais dinheiro do

que investiu. Esta é nossa premissa racional.

Vê-se logo que qualquer parâmetro que se destina à avaliação da

criação de valor não deve ignorar a variável investimento. Não é o caso da ML.

c) O valor temporal do dinheiro

Mais vale um Real hoje do que um Real amanhã. Não há o que se -.
questionar.

Logo, voltando ao caso mencionado no item anterior, dizer que o

investimento de 50 UM vai aumentar as vendas e a margem, sejam quais forem

estes aumentos, não é suficiente. Até porque o caixa gerado pela "cash cow"

no futuro será trazido para o presente e nada se pode dizer sobre o quanto vale

hoje 1 UM do ano seguinte sem se conhecer a taxa de desconto a ser utilizada,
o custo do capital empregado.

Imagine-se que a ML incrementai seja de 5 UM. Então, se o custo do

capital for 9%, o valor presente do benefício será 55,6 UM e o investimento

deverá ser feito. Se o custo do capital for 10%, o benefício será 50 UMe a

empresa não ganhará nada com o investimento, mas também nada perderá.

Se o custo do capital for 11%, o benefício será de 45,4 UM e investir seria
irracional.

Conclui-se daí que, saber o quanto vale hoje a unidade monetária

gerada no futuro é condição sine qua non para se avaliar a geração de valor

econômico. A margem de lucro nada diz a este respeito.
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A importância da ML

Não se advoga aqui o completo abandono da ML como indicador

financeiro de performance no negócio, ou ainda que os gerentes devam

negligenciar a margem de lucro das empresas que conduzem, mas sim que

este parâmetro não é completo e pode estar contaminado por fatores que o

descaracterizam como indicador de geração de valor. A margem de lucro

sempre foi e sempre será um dos indicadores da performance da empresa, de

sua capacidade de transformar em lucro cada unidade monetária de venda, de

sua capacidade de vender por um preço superior à soma dos custos diretos e

indiretos, dos custos de seus processos internos e transações.

Fazer comparação entre margens de empresas que desenvolvem

negócios de mesmo risco, que atuam no mesmo segmento, desde que os

critérios para se calcular tais margens sejam uniformes, é bastante

recomendável. A ML é indicadora da eficiência das operações da empresa e a

longo prazo, o caixa por elas gerado só será saudável quando há uma margem

de lucro sobre as vendas. De outra maneira, quando a margem é negativa, a

empresa deverá buscar recursos em outras fontes para manter o

funcionamento, tais como: desinvestimentos, bancos e acionistas, o que nunca

é bem visto pelo mercado. É óbvio que a ML pura e simplesmente não permite

ao investidor uma visão abrangente da empresa, mas um bom negócio deve

apresentar uma boa margem, se já se encontra consolidado. E boa, quando

comparada a iguais.

É necessário ressaltar também que uma empresa na sua fase de

intenso crescimento tenderá a apresentar margens tímidas quando

comparadas à média da indústria, ou do segmento, quando se trata de nicho

de mercado. A longo prazo, quando o negócio amadurece, estará melhor a

empresa que apresentar a maior ML, pois quando não há por quê realizar

investimentos para crescimento e o investimento necessário para a

manutenção da capacidade existente é coberto pela depreciação, ou ainda,

quando a empresa se torna uma "cesn cow', a geração de caixa livre para

distribuição para os acionistas deve ser muito próxima da margem de lucro.
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1.4.2- O lucro por ação (LPA)

o lucro por ação apresenta os mesmos problemas que a margem

de lucro. Conforme sugestão de STICKNEY e WEIL (1997), o LPA deve ser

calculado da seguinte maneira:

LPA = (ML - dividendos das ações preferenciais) / MPAO,

onde MPAO se refere à média ponderada do número de ações
ordinárias no mercado, no período considerado.

Mantido o denominador, o parâmetro refletirá a ML na íntegra, com

todas as suas deficiências já mencionadas. Apesar disto, e em grande parte

devido a simplicidade do sua obtenção, ambos o LPA e ML têm sido

largamente utilizados pelo mercado financeiro como parâmetros de

direcionamento de investimento em ações. Segundo RAPPAPORT (1998), as

variações no LPA e na ML têm sido seguidas de variações no preço das ações,

ou seja, existe uma correlação entre estes parâmetros e o RTA, mas esta

correlação é fraca a ponto de transformá-los em parâmetros não confiáveis.

Relatório publicado nos EUA (IBBOTSON ASSOCIATES - 1997)

confirma a fraca correlação entre o parâmetro LPA e o retorno total para o

acionista (RTA) para o índice Standard & Poor's 500 (S&P 500), do mercado

financeiro norte-americano, no período entre 1986 e 1996 (ver tabela 1.1).

A correlações entre o crescimento do LPA e o S&P 500, entre 1973

e 1992, são 25% e 26% para os períodos de 1 ano e 3 anos, respectivamente

(BOSTON CONSUL TING GROUP, BCG e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS,

FGV - 1998), confirmando mais uma vez a baixa correlação entre este
parâmetro o RTA.

Desta feita, assim como a margem de lucro, o LPA está longe de ser

um indicador da geração de valor para o acionista, não devendo ser utilizado

como parâmetro de seleção de estratégias ou de alocação de recursos.
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Ano Crescimento do LPA (%) RTA(%)

1986 -0,9 18,5

1987 20,9 5,2

1988 35,8 16,8

1989 -3,6 31,5

1990 -6,8 -3,2

1991 -25,2 30,6

1992 19,5 7,7

1993 14,6 10,0

1994 39,9 1,3

1995 11,0 37,4

1996 14,0 23,1

Tabela 1.1- Crescimento anual do LPA vs. RTA, entre 1986 e 1996, para o

índice S&P 500. RAPPAPORT (1998)
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1.4.3- índice preço-lucro (PL)

Este parâmetro é calculado pela divisão do preço de mercado da

ação pelo LPA. Parte-se do pressuposto de que existe uma correlação entre o

preço da ação no mercado, que reflete a expectativa de ganhos para o .

investidor, e o lucro contábil, que conforme já mostramos anteriormente, é

fraca. Além disto, há neste parâmetro um mistura de conceitos contábeis (ML)

e econômicos (preço da ação), o que não é recomendável.

o parâmetro PL pode ser usado pelo mercado como ferramenta de

orientação para o investidor do mercado. Segundo GOODMAN e PEAVY

(1983), existem indícios de que ações de empresas que atuam no mesmo

segmento e que apresentam um PL inferior ao da média deste segmento,

tendem a apresentar um RTA superior. Há vários raciocínios para explicar

porque isto ocorre, mas mencioná-los aqui foge ao escopo deste trabalho. O

que se pode dizer é que como parâmetro de direcionamento da empresa na .

condução dos seus negócios, o índice PL é de pouca ou nenhuma valia, pois o

seu numerador é obtido no mercado, no presente, quando o que se quer é

saber que decisões tomar, que ações implementar hoje, dentro da empresa,

para que este numerador seja bem maior no futuro.

Como se vê, tentar utilizar o PL seria como correr em círculos.

Entretanto, ao calcular o PL de sua empresa, o gerente poderá até inferir que o

mercado está subestimando o valor da ação quando este índice está abaixo da

média do segmento, e a empresa apresenta bons resultados, mas daí a

desenvolver uma estratégia com base neste parâmetro seria algo inusitado e
de extrema criatividade.
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1.4.4 - Retomo sobre o investimento (ROI)

o retorno sobre investimento pode ser calculado de duas maneiras:

i) ROI = ML / VMCA ou,

ii) ROI = NOPAT / VMCA,

onde VMCA é o valor médio contábil dos ativos (ou valor de registro

menos depreciação) no período considerado, e NOPAT = ML + juros após o

imposto de renda no mesmo período. A equação ii) corrige a margem de lucro

para o efeito do endividamento e reflete com maior precisão a eüclêncla das

operações da empresa.

Algumas considerações sobre o ROI:

a) o ROI será maior quanto maior for a vida útil de um projeto; uma

vez que o denominador decresce com a depreciação ao longo do
tempo,

b) o ROI é bastante influenciado pela política de ativação dos

desembolsos. No limite, quando todos os desembolsos são

considerados despesa o ROI tende ao infinito, não importando a

margem de lucro obtida,

c) o ROI é extremamente afetado pelo método de depreciação

utilizado pela empresa e tende a crescer sobremaneira quando o

método acelerado é empregado,

d) o ROI traz consigo toda a deficiência da ML, seu numerador,

e) ao avaliar o resultado de uma estratégia utilizando o ROI, se

estará considerando toda a base de ativos da empresa, novos e

antigos. Este fato pode levar a uma interpretação errônea de um

projeto adotado em função da orientação estratégica, pois o ROI

calculado poderá ser menor do que deveria ser, se e quando

calculado apenas para os ativos referentes ao· projeto em
questão,
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f) empresas em fase de crescimento tendem a apresentar menores

ROI em função do crescimento da base de ativos. Empresas que

atuam em negócios maduros, sem oportunidades de

crescimento, tendem a apresentar altos ROI, em decorrência de

suas bases de ativos depreciados,

g) o ROI pode desestimular novos investimentos por parte da

gerência quando há um aumento na base de ativos, mesmo

quando estes investimentos adicionariam valor. Os novos

dispêndios reduzirão o ROI em função do crescimento do ..-

denominador,

h) ao se avaliar uma empresa, o ROI nada dirá sobre seu valor

residual, ou o valor que "resta" quando não há oportunidades de
crescimento,

i) em empresas com alavancagem financeira, a redução do .

endividamento será sempre favorável ao ROI, mesmo quea

empresa esteja no seu nível de endividamento ótimo. Esta

redução resultará em menos despesas com juros, afetando

positivamente a margem de lucro. Entretanto, uma empresa que

se encontra no seu nível ótimo de endividamento poderá destruir

valor ao reduzir o montante de dívidas de longo prazo. Isto

porque ao fazê-lo, a empresa estará aumentando o custo do seu

capital, ou seja, o custo médio ponderado de capital 0NACC). O

WACC será usado para descontar o caixa livre futuro para a

empresa e qualquer acréscimo neste custo resultará num

decréscimo do seu valor. Ao se deduzir do valor da empresa o

valor presente do endividamento de longo prazo obtém-se o valor

a que têm direito os acionistas. Note-se que para o acionista, a

redução do endividamento só será interessante se for maior que

a redução no valor da empresa causada pelo aumento do
WACC,

j) o ROI falha para as empresas de conhecimento (knowledge

companies). Estas empresas se caracterizam por uma base de

ativos fixos desprezível, o que as levaria a apresentar ROI
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elevadíssimos quando comparadas a empresas da "velha
economia".

Estas considerações mostram uma inadequação do ROI como

parâmetro de avaliação do potencial de criação de valor das estratégias

empresariais. Podemos ilustrar o fato com o caso da empresa X. Supondo que

sejam investidos 50 UM, sendo 10 UM em capital de giro e 40 UM em ativos

fixos, depreciados linearmente em 20 anos, com valor residual nulo. supondo

ainda um ganho incrementai nas vendas de 50 UM, com margem de tº% a.a e
custo de capital 0NACC) de 10% a.a, tem-se:

an01 an02 an03 an04 an05
ML (increm.) 5 5 5 5 5
Depreciação 2 2 2 2 2
Ivestimento· 2 2 2 2 2
Caixa livre 5 5 5 5 5
Ativos 38 36 34 32 30
ROI (%) 13,2 13,9 14,7 15,6 16,7

Tabela 1.2- ROI para a Empresa X nos primeiros 5 anos após o investimento

na ampliação das vendas (todos os itens em UM, com exceção do ROI). *

Investimento se refere ao dispêndio anual necessário à manutenção da
capacidade produtiva dos ativos.

Como se pode notar, o investimento na ampliação das vendas em

10%, que já concluíramos nada acrescentar ao valor econômico empresa,

quando avaliado sob a ótica do ROI se mostra um verdadeiro "malte escocês":
quanto mais velho, melhor fica.

Conclusão final: há que se ter um melhor parâmetro para a avaliação
do potencial gerador de valor para o acionista, o RTA.
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1.4.5• Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

o retorno sobre patrimônio líquido compartilha das deficiências do

ROI. Ambos são parâmetros largamente utilizados pelas empresas nas suas

avaliações. O ROI ao nível das unidades estratégicas de negócios, as UEN, e o

ROE ao nível corporativo. Isto porque o ROE leva em consideração a pai ítica

de endividamento das empresas, ou corporações, que resistem em ceder às

UEN a autonomia para se endividarem. Mais precisamente, ROI e ROE se

relacionam da seguinte maneira:

ROE = ROI +Dc/Ec (ROI- j(1 - t) onde,

Dc é o valor contábil do endividamento de longo prazo, Ec é o valor

contábil do patrimônio líquido, j é o encargo do endividamento e t a alíquota de

imposto sobre renda das ações ordinárias.

Algumas considerações adicionais sobre o ROE:

a) o ROE cresce com a alavancagem financeira. Uma empresa que

se encontre no seu nível ótimo de endividamento poderá optar

por um aumento neste nível, ao avaliar um projeto sob a ótica do

ROE. Sabe-se que ao sair do seu nível ótimo de endividamento,

a empresa estará aumentando o custo de seu capital o WACC e

poderá estar destruindo valor. O mesmo raciocínio vale para uma

decisão de recompra de ações pela empresa, que aumenta a

alavancagem financeira,

b) o ROE faz sentido quando utilizado ao nível corporativo, quando

há alavancagem financeira. Quando não existe alavancagem, o

ROE é idêntico ao ROI
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1.4.6- Valor econômico adicionado (EVA)

Os parâmetros que medem valor adicionado surgiram como uma

resposta aos parâmetros de medição de margem e seus similares, já

mencionados anteriormente. O EVA é assim definido:

EVA = NOPAT - WACC x CE onde,

CE é o valor contábil do capital empregado, ou valor médio contábil

dos ativos empregados.

Vê-se logo que o EVA é mais completo do que os parâmetros

mencionados, pois leva em conta o custo do capital empregado. Entretanto,

deve-se considerar que:

a) o EVA é calculado com base em variáveis contábeis, tais como o

NOPAT e o CE que, conforme já mencionado, embutem

considerações de qualidade duvidosas,

b) o EVA ignora o fluxo futuro de caixa livre, que poderá ser

reinvestido ou distribuído para os acionistas,

c) o EVA é difícil de ser interpretado e sua comparação

(benchmark) com a concorrência, com quem a empresa disputa

capital, é custosa,

d) o crescimento substancial do EVA de um período para ooutro

nada diz sobre a performance da empresa ou de seus gerentes,

posto que, segundo a ótica do EVA, o valor do negócio é

aproximadamente igual ao valor contábil de seus ativos mais o

EVA. Se o valor contábil é grande quando comparado ao EVA, o

crescimento do EVA, mesmo que considerável, quase não

afetará o valor do negócio. Isto, sem considerar que o "valor do

negócio" como aqui se define, não se compara ao "valor real" do

negócio, assim definido pelo mercado financeiro.
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o exemplo referente à empresa X, pode ilustrar o exposto sobre o

EVA:

Item an01 an02 an03 an04 an05

ML (increm.) 5 5 5 5 5
Depreciação 2 2 2 2 2
Ivestimento· 2 2 2 2 2
Caixa livre 5 5 5 5 5
Ativos 38 36 34 32 30
ROI (%) 13,2 13,9 14,7 15,6 16,7
EVA 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Tabela 1.3- EVA para a Empresa X nos primeiros 5 anos após o investimento

na ampliação das vendas (todos os itens em UM, com exceção do ROI). *

Investimento se refere ao dispêndio anual necessário à manutenção da

capacidade produtiva dos ativos.

o investimento na ampliação das vendas deveria ser feito, quando o

parâmetro de avaliação é o EVA que mostra uma adição anual de valor ao

negócio, quando se sabe que nenhum valor econômico surge da adoção deste

empreendimento.
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1.4.7 - Valor de caixa adicionado (CVA)

o CVA é definido da seguinte maneira:

CVA = CL - DE - CI x WACC onde,

CL é o caixa livre gerado, DE é a depreciação econômica dos ativos,

ou seja, quantia que deverá ser separada anualmente, sendo remunerada a

uma taxa igual à WACC, e que servirá para a reposição completa dos ativos

ao final do período de 20 anos. A DE não deve ser confundida com a

preservação da capacidade produtiva dos ativos, pois se trata daquela quantia

que deve ser "poupada" visando à reposição completa dos ativos atuais por

outros com mesma capacidade dos atuais, mantendo as operações ad

infinitum. CI é o caixa investido no projeto.

Embora o CVA fuja da contabilidade e inclua apenas variáveis

econômicas, o parâmetro se caracteriza por ser complexo, de difícil

interpretação e inclui uma variável que gera controvérsias, a DE. Além do mais,

o CVA continua ignorando o fluxo futuro de caixa livre que está intimamente

ligado à apreciação da ação pelo mercado.
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No exemplo da empresa X que investiu 50 UM para ampliar as

vendas (CI), ter-se-ia:

Item ano1 ano2 ano3 ano4 ano5
ML (increm.) 5 5 5 5 5
Depreciação 2 2 2 2 2
Ivestimento* 2 2 2 2 2
Caixa livre 5 5 5 5 5
Ativos 38 36 34 32 30
DE** 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
ROI (%) 13,2 13,9 14,7 15,6 16,7
EVA 1,2 1,4 1,6 1,8 2
CVA1 O O O O O
CVA2 (0,89) (0,89) (0,89) (0,89) (0,89)

Tabela 1.4- CVA para a Empresa X nos primeiros 5 anos após o investimento

na ampliação das vendas (todos os itens em UM, com exceção do ROI). *

Investimento se refere ao dispêndio anual necessário à manutenção da

capacidade produtiva dos ativos.

**Assumimos anteriormente que a empresa não fará mais

investimentos até a depreciação total dos seus ativos, quando então seu valor

residual será nulo. Assim sendo, a depreciação econômica só deverá ser

computada se a gerência decidir pela reposição total dos ativos ao final da

depreciação. Neste caso, o valor de caixa adicionado será negativo, pois o

projeto adotado não tem capacidade de gerar caixa para pagar o investimento

de 50 UM e ainda compor o valor que será usado para completa reposição dos

ativos ao final de 20 anos. O CVA2 é o valor de caixa adicionado quando se

considera a DE e o CVA 1, quando se mantém a premissa de que não haverá

continuidade dos negócios após o vigésimo ano.

Note-se que os resultados de CVA 1 não são coerentes com a

conclusão anterior, de que o investimento para ampliação das vendas não cria

nem destrói valor, porque havendo ou não continuidade dos negócios após o
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vigésimo ano, o investimento feito nunca será recuperado, pois quando não há
continuidade:

VPFC = valor presente do fluxo de caixa livre = L 5 / 1,1 n , para
1.::::;n.::::;20e,

VPFC < 50 UM.

Havendo continuidade,

VPFC = (5 - 0,89) / 0,1 = 41,1

Em outras palavras, o investimento em questão sempre destróí valor

se se considera que em algum momento os ativos terão que ser

completamente substituídos, ou que um dispêndio anual igual à depreciação,

feito perenemente, seja insuficiente para manter a capacidade produtiva dos

ativos ad infinifum, como supôramos.

Se o investimento destroi valor quando se considera a depreciação

econômica, o CVA 1 conduz a um resultado falso, de que ao se optar por

investir não se trará benefícios e nem malefícios. Isto acontece justamente

porque o CVA ignora o fluxo de caixa futuro, conforme já se mencionou.
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1.4.8 - O fluxo de caixa descontado (FCD)

Conforme se mencionou:

valor para o acionista (VA) = valor da empresa - dívidas.

Adiciona-se agora que:

valor da empresa (VE) = valor presente do fluxo de caixa das

operações + valor residual + ativos financeiros negociáveis.

Tanto o fluxo de caixa das operações como o valor residual são

resultado da estratégia da empresa. O valor residual, como se verá adiante, é

uma situação particular do fluxo de caixa das operações, e algumas premissas

especiais são adotadas no seu cálculo. Desta maneira, pode-se dizer que o

valor da empresa é igual à soma do valor presente dos fluxos de caixa

esperados com os ativos financeiros negociáveis, sendo o valor presente

preponderante nesta soma.

Define-se fluxo de caixa das operações como sendo o caixa gerado

pelas operações da empresa, deduzido das necessidades de investimento para

a manutenção ou crescimento destas operações. Este fluxo de caixa,

denominado fluxo de caixa livre para a empresa, deverá ser distribuído aos

provedores de capital: credores e acionistas.

Assim, se o valor da empresa depende diretamente e em grande

parte do fluxo de caixa das operações e o valor para acionista depende

diretamente do valor da empresa, pode-se dizer que ao maximizar este fluxo de

caixa, a empresa poderá estar criando valor para o acionista. Poderá, porque o

fluxo de caixa não pode ser maximizado a qualquer custo. Ao buscar capital

para o crescimento, a empresa espera que o valor presente dos benefícios

resultantes deste crescimento seja maior que o valor investido. Para que isto

aconteça, a soma das parcelas descontadas do fluxo de caixa incrementai

resultante do crescimento, cujo desconto é feito utilizando-se o WACC, deve
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ser maior que o investimento feito. Ao se obter um valor maior do que aquele

investido, a empresa pode "devolver" aos credores sua parcela de capital,

remunerada ao custo da dívida contratada, sendo o restante devolvido ao

acionista. Nesta situação, o acionista estará recebendo mais do que investiu,

ou em outras palavras, a remuneração de seu capital será maior que CCA.

Visualiza-se um novo parâmetro: o FCD. Ao se calcular o valor

presente do fluxo de caixa das operações, utilizando o WACC como taxa de

desconto, chega-se ao valor que será adicionado ao valor da empresa. Então,

o problema se resume a escolher uma estratégia que possibilite a geração de

fluxo de caixa, que ao ser descontado resulte num valor maior que o montante

investido. Além do mais, ao se desenvolver o modelo de geração destes fluxos

de caixa, poder-se-á visualizar as variáveis das quais estes fluxos dependem

com maior intensidade. Dá-se o nome de "direcionadores" de valor a estas
variáveis.

Resumindo: dada uma estratégia e os possíveis cenários que dela

decorrem, é possível, através do FCD, quantificar o valor esperado a ser

gerado por esta estratégia. A escolha dentre as possíveis estratégias para a

empresa recairá sobre aquela que gerar maior valor. Com base nesta

estratégia, a empresa buscará não só o aumento do seu valor, buscará

também uma taxa de aumento deste valor superior ao da concorrência.

o FCD parece então ser um parâmetro mais completo que os

demais: permite o cálculo do valor econômico e não contábil, considera o fluxo

de caixa futuro e inclui o valor temporal do dinheiro. Além disto, embora não

seja explícito na sua metodologia, a avaliação de opções estratégicas com

base no FCD pode incluir a contribuição de intangíveis, tais como o capital

intelectual e a base de clientes, para a criação de valor. Esta inclusão, nem

sempre fácil e objetiva, deve estar materializada no resultado das operações

que se espera obter, os quais serão utilizados na estimativa do valor a ser

criado. O que se recomenda, para que a avaliação através do FCD seja a mais

abrangente possível, é que os fluxos de caixa incrementais, a serem obtidos

como resposta à estratégia em avaliação, reflitam todos os benefícios advindos
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da utlização dos recursos estratégicos da empresa, sejam eles tangíveis ou

não. Vale ressaltar que o mercado percebe e avalia ambos os recursos da

empresa, assim como a coerência dos mesmos com a estratégia adotada.

Pelo exposto acima, e embora seja mais recente e complexo que a

maioria dos parâmetros mencionados, o FCD tem se tornado cada vez mais

empregado dentro e fora da empresa. Assim sendo, o caso a ser apresentado
neste texto será avaliado com base no FCD.
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Fluxo de caixa das operações

Como resultado de suas operações, a empresa pode gerar caixa

que servirá ao cumprimento de suas obrigações de curto e longo prazos.

Espera-se que o caixa gerado seja mais que o suficiente para a cobertura dos

passivos, e que o montante residual possa ser reinvestido ou distribuído para

os provedores de capital, ou ambos.

o que se busca é maximizar o caixa livre para os provedores de

capital e por conseguinte os acionistas. Esta é a condição básica para a

geração de valor. Todas as ações e decisões da empresa com base na sua

estratégia devem objetivar a maximização deste caixa livre. Tal maximização

será resultado em grande parte do crescimento das vendas e da eficiência na

geração de resultados, a partir de investimentos que possuam taxa de retorno

superior ao custo de capital 0NACC para a empresa alavancada e CCA para

empresa sem endividamento). Estes investimentos podem ser campanhas de

marketing e publicidade, pesquisa e desenvolvimento, treinamento de

funcionários, aquisição de novos ativos, entre outros. Há também uma série de

medidas relativas ao custo do capital empregado que podem influenciar

positivamente a geração de caixa livre. Entretanto, a longo prazo, a geração de

valor será fruto dos resultados operacionais: crescimento e lucratividade.

o crescimento e a lucratividade são resultado dos investimentos

selecionados em função da estratégia adotada. Estes investimentos, ou

desembolsos de caixa, poderão ser levados diretamente à demonstração de

resultados, quando se tratar de despesas, ou poderão ser lançados no balanço,

quando se tratar de incremento nos ativos e passivos. Entretanto, o

crescimento da receita, decorrente do crescimento das vendas, raramente se

dá sem acréscimos nos ativos e passivos circulantes, nos ativos fixos e

passivos de longo prazo.

Via de regra, o crescimento da receita como resultado do aumento

das vendas é acompanhado de um crescimento dos ativos circulantes superior

ao dos passivos circulantes. Embora indesejável, o crescimento no estoque,
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nos recebíveis de curto prazo e no caixa é de uma maneira geral superiorao

dos passivos circulantes. Este incremento no capital circulante líquido,

necessário ao incremento nas vendas, é denominado de investimento

incrementai em capital circulante líquido (ICCL), ou seja:

ICCL = investimento incrementai em capital circo líquido / incremento

nas vendas.

De maneira semelhante, todo investimento em ativo fixo necessário

ao incremento nas vendas é denominado de investimento incrementai em ativo

fixo (IAF), ou seja:

IAF = investimento líquido incrementai em ativo fixo / incremento nas

vendas.

Vale observar que parte deste investimento em ativo fixo é coberto

pela depreciação contábil. Assim:

IAF = (investimento incrementai em ativo fixo - depreciação) /

incremento nas vendas.

Dado um incremento desejado (IV) nas vendas (V) para uma

empresa que possui margem estável (NOPAT % = NOPAT / Vendas), o fluxo de

caixa incrementai das operações (FCIO) será:

FICO = NOPAT % x IV - ICCL x IV - IAF x IV.

Observação: adota-se o incremento nas vendas IV como sendo o

fator de geração de margem. Admite-se neste caso, que o aumento nas vendas

(em unidades monetárias) será seguido de um aumento equivalente no

faturamento, que é na verdade o fator gerador de margem. Para determinados

tipos de negócio isto nem sempre é verdade, principalmente quando se trata de

produtos complexos e de grande "Iead time". Nestes casos, o aumento das

vendas poderá corresponder a um aumento do "backloq", não gerando
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aumento imediato no faturamento. O caso em análise neste texto corresponde

a um negócio gerador de backlog, como se verá adiante. Entretanto, sempre

que o termo incremento nas vendas for aqui mencionado, se estará referindo a

aumento na receita, ou faturamento (Iead time desprezível).

Esta equação adota algumas simplificações que não invalidam o
raciocínio. Elas são:

a) admite a manutenção da margem, mesmo com crescimento nas
vendas,

b) admite que a taxa de investimento em capital circulante líquido

seja linearmente relacionada com o incremento nas vendas,

c) admite a mesma situação para a taxa de investimento em ativos

fixos.

O valor adicionado para a empresa (VEI), como resultado do fluxo

de caixa incrementai será:

VEI = Ln FICO / (1 + WACC)i

Obviamente que só há geração de valor para a empresa quando

VEI > O (note-se que VEI é o valor presente líquido do investimento, uma vez

que no fluxo FICO já estão embutidos os desembolsos).
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A taxa de desconto: o custo do capital

A taxa de desconto do capital é o WACC, calculado da seguinte

maneira:

WACC = (CCA x E / V) + (d x D/V) + (CP x P/V)

onde,

E = valor de mercado do patrimônio líquido

D = valor de mercado da dívida

P = valor de mercado das ações preferenciais

V=E +D+P

d = custo marginal do endividamento de longo prazo

CP = custo das ações preferenciais

(CP = dividendo das ações preferenciais / preço de mercado das

ações preferenciais).

a custo do capital do acionista é dado por:

CCA = RF + ~e X (PR - RF)

onde,

RF = remuneração do investimento livre de risco (média geométrica

do Bônus do Tesouro)

PR = prêmio por risco do mercado

~e = beta da empresa, que é a contribuição da empresa para o risco

do mercado e,

~e = cov., / a2m

a texto em questão analisa o caso de uma unidade local de UEN

pertencente a corporação multinacional que atua no segmento de exploração e

produção de petróleo. A unidade atua no Brasil e a sede da corporação é
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Zurique, na Suiça. Neste caso, segundo BREALEY e MYERS (2000), o WACC

deverá ser calculado da seguinte maneira:

CCAs = RFs + ~OGBRISx (PRs - RFs)

WACCs = (CCAs x E / V) + (d x D/V) + (CP x P/V)

1 + WACCBR = (1 + WACCs) x (1 + JBR)/ (1 + Js)

onde,

CCAs = custo de capital do acionista para o investimento no

segmento de óleo e gás no Brasil (em Francos suiços),

RFs = remuneração do investimento livre de risco na Suiça (em

Francos suiços),

~OGBRIS= beta do segmento de óleo e gás brasileiro, relativo ao

mercado suiço (em Francos suiços),

PRs = prêmio por risco no mercado suiço (em Francos suiços),

WACCs = custo ponderado de capital para investimento no segmento

de óleo e gás no Brasil (em Francos suiços).

WACCBR = custo ponderado de capital para investimento no

segmento de óleo e gás no Brasil (em Reais),

JBR= taxa de juros básica no Brasil

Js = taxa de juros básica na Suiça
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o valor residual

Só há criação de valor quando a taxa interna de retorno (TIR) do

investimento feito é superior ao WACC. Qualquer empresa que objetiva a

criação de valor deverá escolher projetos com estas características. Entretanto,

é razoável supor que as oportunidades que geram valor tendam a escassear

com o tempo, em qualquer indústria, a medida que o negócio se torna maduro.

Então, ao avaliar um empresa, também é razoável supor que a mesma consiga

manter o crescimento de valor por um certo período apenas e que a partir

deste período, qualquer investimento feito tenderá a apresentar uma TlR igual

ao WACC, não acrescentando valor algum.

o raciocínio acima resulta da análise da dinâmica dos mercados de

concorrência perfeita. Neles, qualquer negócio que propicie retornos fabulosos

na fase inicial atrairá a concorrência, que a longo prazo causará uma queda

dos retornos até o nível do custo de oportunidade. Esta é a realidade,

principalmente, para empresas que produzem commodities. Segundo

PINDYCK e RUBINFELD (1998), a longo prazo, o lucro econômico tende a

zero em mercados de concorrência perfeita. Obter lucro zero, ou nulo, quer

dizer obter retorno aos investimentos iguais ao custo de oportunidade.

Todos os esforços das empresas serão envidados no sentido de

prolongar o período de retornos superiores ao WACC, adotando estratégias

que as permitam se diferenciar, saindo do lugar comum, ou liderar no custo,

sendo mais eficientes que as demais. De qualquer maneira, a empresa não

deverá ficar estática aguardando a "dinâmica do mercado" cumprir seu papel.

Ela poderá, uma vez identificado um negócio altamente rentável, erguer

barreiras aos novos entrantes, impedindo a queda do retorno. Elá poderá

também adotar uma série de medidas no sentido de minimizar as ameaças ao

seu negócio, como se verá adiante.

Embora se saiba que o raciocínio exposto não se adeque aos

monopólios, admite-se neste texto que o valor residual da empresa seja o valor

presente do fluxo de caixa das operações no período de "lucro zero", quando
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não é do interesse da empresa realizar investimentos para o crescimento,

posto que os mesmos resultarão em valor adicionado nulo. Este valor residual,

que via de regra é a maior parcela do valor da empresa, dependerá do fluxo de

caixa do período imediatamente anterior ao período de lucro zero. Se a
empresa adotou uma estratégia de harvesting, o valor residual deverá ser

pequeno. Caso contrário, ou se adotou uma política agressiva de crescimento,

o valor residual será substancial.

Logo, se o valor residual decorre do período de lucro zero, quando

os investimentos mantenedores são cobertos pela depreciação, e qualquer

investimento adicional resulta em valor adicionado nulo, o valor residual será

igual ao valor presente da margem (NOPATr) deste período, que admitimos

constante. Logo:

VR = (NOPATr/WACC) / (1 + WACC)IZ-1,onde Iz-1é o ano

imediatamente anterior ao período de lucro zero (Iz).
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o RTA como função da estratégia adotada

Redefinamos o valor da empresa, conforme a abordagem do FCD:

o valor da empresa hoje (VEo) é:

VEo= NOPATo / WACC + ativos financeiros negociáveis.

VEoé o valor da empresa hoje, admitindo que a mesma mantenha

constante a margem operacional após os impostos, alcançada após os

investimentos do passado, por um período indefinido e que não haja

investimento algum (VEo = O para uma empresa que inicia as operações).

o valor da empresa após os investimentos (VEai) é:

VEai = VEI + VR + ativos financeiros negociáveis, onde

VEI é o valor adicionado pelos investimentos feitos e VR é o-valor

residual decorrente da margem alcançada, após exauridas todas as

oportunidades de geração de valor (período de lucro zero).

Mais detalhadamente,

vs, = l:lz-1 FICO / (1 + WACC)i + (NOPATrI WACC) / (1 + WACC)IZ-

1+ ativos financeiros negociáveis, onde:

O ~ i ~ Iz-1 se refere ao período no qual são feitos os investimentos
para crescimento,

Iz ~ i < 00 se refere ao período de lucro zero.

Já o valor para o acionista hoje é (VAo)

VAo= VEo- Do, onde
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Do é o valor de mercado da dívida hoje.

o valor para o acionista após os investimentos para crescimento é:

VAai = VEai - Dai, onde

Daié o valor de mercado da dívida após o crescimento.

Admitindo que o nível de endividamento permaneça o mesmo após

o crescimento e que não haja mudança significativa no nível dos ativos

financeiros negociáveis, o ATA pode ser calculado como segue:

ATA = {VAai - VAo} / VAo ou,

ATA = VEI + VA - VEo- {Dai- Do} / {VEo- Do}

{Dai- Do} é O incremento na dívida de longo prazo. Se não há
incremento no endividamento:

ATA = VEI + VA - VEo / {VEo- Do}

Concluindo, o ATA é maximizado quando o numerador o é, uma vez

que o denominador reflete a empresa hoje, e nada se pode fazer para alterá-lo.

Em outras palavras: a maximização do ATA é fruto das estratégias que
maximizam VEI e VR.
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Os direcionadores de valor

Já se viu que o RTA depende enormemente de VEI e VR. VR, como

se mencionou, é função de VEI, posto que é a margem resultante do período

de crescimento. Então, o RTA depende basicamente da estratégia de

crescimento. O valor gerado resultante do crescimento por sua vez, depende

dos direcionadores de valor.

Para ilustrar o raciocínio acima, imagine-se que, dado um

incremento desejado (IV) nas vendas (V) para uma empresa que possui

margem estável (NOPAT% = NOPAT / Vendas), o fluxo de caixa incrementai

das operações (FICO) será:

FICO = NOPAT %x IV - ICCL x IV - IAF x IV ou,

FICO = IV x (NOPAT% -ICCL -IAF)

e,

VEI = I,IZ-1 FICO / (1 + WACC)i para O.:s t s Iz-1 ( período em que há

oportunidades de crescimento de valor).

Observar que VEI é função de:

i) IV (incremento ou crescimento nas vendas)

ii) NOPAT (margem líquida mais juros após os impostos)

iii) ICCL (taxa de investimento incrementai em capital circulante

líquido, ou, o quanto se deve investir nestes ativos para um determinado

crescimento nas vendas)

iv) IAF (taxa de investimento incrementai em ativo fixo, ou, o quanto

se deve investir nestes ativos para um determinado crescimento nas vendas).

Observação: a taxa efetiva de imposto de renda (lER), ou a taxa que

resulta no caixa desembolsado para o governo, referente a este imposto, e que

na maioria das vezes é diferente da alíquota oficial devido aos artifícios
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contábeis, também é considerado um direcionador, pois afeta o fluxo de caixa

das operações. Entretanto, esta análise não o considera em separado, mas sim

embutido na NOPAT, porque o caso a ser aqui analisado se trata de uma

divisão funcional de uma empresa, que pertence a uma corporação. Isto faz

sentido porque as ações e decisões relativas a este direcionador são tomadas

ao nível da empresa, onde são consolidados os resultados destas divisões

funcionais (as quais mais adiante denominamos UUEN). Raciocínio semelhante

vale para o W ACC, ou seja, ao nível corporativo, onde são tomadas as

decisões sobre a estrutura de capital, o custo ponderado de capltal deve ser

considerado um direcionador de valor. No caso em questão, decisões sobre o

endividamento estão fora do escopo, tanto da empresa como da divisão
funcional local.

Estas quatro variáveis são os direcionadores de valor mencionados.

Observe que uma empresa que necessite altos investimentos em ativos para

alavancar as vendas deverá alcançar margens relativamente altas, se quiser

obter caixa operacional positivo. Esta é apenas uma das constatações

possíveis ao se visualizar a geração de valor através dos direcionadores. Fica

claro desta maneira, que estes direcionadores facilitam a composição da

melhor estratégia. A análise dos mesmos faz parte do ciclo completo de

utilização do FCD. Este ciclo se completa da seguinte maneira:

- a análise da indústria e da posição competitiva da empresa leva às

opções de estratégia. Calcula-se o valor a ser gerado por cada uma delas

através do FCD. Desenvolve-se uma análise de sensibilidade do valor a ser

gerado em função dos direcionadores de valor, para se determinar qua!(is)

deles será(ão) o foco de maior coordenação e controle por parte da gerência.

Com o potencial gerador de valor de cada estratégia determinado, opta-se por

aquela que adicionará maior valor, ou ainda, por aquela que maximizará, o
RTA.

A maximização do RTA será obtida com a maximização da margem

do incremento das vendas e com a minimização das taxas de investimento em

ativos circulantes e fixos, o que deverá resultar 'em um fluxo de caixa livre para
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os provedores de capital (FICO). Obter um valor presente do FICO positivo é

condição necessária, mas não suficiente. O incremento de valor resultante do

fluxo incrementai das operações deverá ser tal que a relação entre ele e o valor

inicial, antes dos investimentos, seja a maior dentre as empresas que ..

desenvolvem negócios equivalentes.

e
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o fluxo de caixa descontado (FCD): parâmetro completo

Como se pôde ver, o FCD é realmente um parâmetro mais completo

que os demais. Além disto, as correlações entre este parâmetro e o índice S&P

500, entre 1973 e 1992, são 25% e 46% para os períodos de 1 ano e 3 anos,

respectivamente (BOSTON CONSUL TING GROUP, BCG e FUNDAÇÃO

GETÚLIO VARGAS, FGV -1998), confirmando a maior correlação deste

parâmetro com o mercado, quando comparado com o LPA (já mencionado) e o

EVA (13% e 20%, para o período de 1 ano e 3 anos respectivamente). Outro

ponto importante é o crescimento da correlação com o período de análise, o

que mostra que estratégias de geração de valor de longo prazo, baseadas no

crescimento do fluxo de caixa disponível para os provedores de capital, são

percebidas e bem vistas pelo mercado, ainda que grande parte dos gerentes

gerais prefiram medidas cujos resultados sejam sentidos no curto prazo.
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1.5- Estratégias que geram valor: processo de escolha

Dizer que a empresa deve adotar uma estratégia que maximize o

fluxo de caixa das operações é simples. Desenvolver esta estratégia entretanto

não o é. Porém, não há que se desenvolvê-Ia, e uma vez adotada, segui-Ia

cegamente, sejam quais forem os resultados intermediários. Na verdade, dada

uma direção inicial, rumo à criação de valor, cabe à gerência implementar

mudanças na rota à medida que os resultados vão surgindo, numa construção

contínua do amanhã. Mesmo assim, a direção inicial, a melhor estratégia para

criação de valor, só será desenvolvida após análises preliminares do meio-

ambiente e da própria empresa.

Segundo PORTER (1990), a direção inicial, a estratégia para criação

de valor, ou ainda, a estratégia competitiva, só pode ser desenvolvida com

base na compreensão das regras da concorrência que determinam a

atratividade da indústria. Cabe a empresa, através desta compreensão,

aprender a lidar com estas regras ou mudá-Ias a seu favor. Segundo o autor,

em qualquer indústria, as regras da concorrência estão englobadas nas cinco

forças competitivas: a entrada de novos concorrentes, a ameaça de substitutos,

o poder de negociação dos compradores, o poder de negociação dos

fornecedores e a rivalidade entre os concorrentes existentes.

Após o conhecimento da atratividade da indústria, cabe a empresa

conhecer seu posicionamento relativo dentro dela, ou ainda, a sua

rentabilidade em comparação com a rentabilidade média da indústria. Ao

conhecer esta rentabilidade relativa, a empresa poderá aprender que sua

rentabilidade é favorável, num ambiente de rentabilidades médias modestas, o

contrário, ou que se situa na média. Conforme mencionado anteriormente, o

que a empresa busca é justamente criar e manter uma rentabilidade superior à

média, para que haja criação de valor. E para que se atinja esta posição, a

empresa deverá adotar uma vantagem competitiva sustentável. Esta vantagem

é uma das dimensões da estratégia competitiva, que segundo o autor, assim se
configura:
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Vantagem competitiva

Escopo
Competitivo Enfoque no custo Enfoque na diferenciação

Liderança no custo Diferenciação

Figura 1.1- Estratégias Genéricas. PORTER (1990)

Dá-se o nome de estratégia genérica às estratégias de liderança no

custo, diferenciação e enfoque. Sendo o enfoque uma particularização das

vantagens competitivas, pois resulta do desenvolvimento destas vantagens em

algum segmento específico da indústria, identificado como relevante pela
empresa.

Sendo assim, cabe à empresa fazer um escolha da vantagem que

deseja obter e o escopo que deseja alcançar, pois tentar ser tudo ao mesmo

tempo é a receita certa para o insucesso.

Além disto, a empresa deverá criar mecanismos ou influenciar as

regras da concorrência objetivando a manutenção da rentabilidade, alcançada

através de uma das estratégias genéricas. Em outras palavras, a empresa

deverá impedir a erosão da vantagem obtida, seja pela reação dos

concorrentes, seja pela evolução da indústria.

Alguns riscos para as estratégias, que podem levar à perda da
vantagem competitiva, são:

a) liderança no custo - os concorrentes imitam, a tecnologia muda,
entre outros,

b) diferenciação - concorrentes imitam, a diferenciação passa a ser

menos importante para o cliente, entre outros,

c) enfoque - erosão da estrutura, desaparecimento da demanda,
entre outros.
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Segundo HAMMEL (2000), a criação de valor é fruto de uma

revolução no conceito de negócios, na maneira como a empresa faz negócios.

Para atingi-Ia, a empresa deverá satisfazer as necessidades dos clientes, de

uma maneira não convencional, inovadora, valorizada pelos clientes e que a

diferencie da concorrência. Para isto, a empresa deverá conhecer, questionar

e, se for o caso, alterar os blocos constituintes do seu modelo de negócios e a

maneira como eles se relacionam. Estes blocos são:

a) interface com os clientes

b) estratégia central

c) recursos estratégicos

d) cadeia de suprimentos

Note-se que autor fala da diferenciação da organização como um

todo, da maneira como ela faz negócio, e isto inclui o produto ou serviço e

muito mais. Então, entendemos que sua abordagem seja uma ampliação da

proposta de PORTER (1990).

Restringindo-nos à abordagem de PORTER (1990), cabe-nos

apontar ações baseadas nos direcionadores de valor que propiciarão acriação

de valor para a empresa, dada a escolha desta por uma das vantagens

competitivas mencionadas: liderança no custo ou diferenciação.
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Diferenciação

A empresa tentará ser única naquilo que produz ou no serviço que

presta, nas dimensões valorizadas pelo cliente. Algumas ações com base nos

direcionadores de valor:

Direcionadores Ações

Crescimento nas • Perseguir crescimento nos segmentos que valorizam a

vendas diferenciação

• Adotar um preço "premium"

Margem • Criar diferenciação através de atividades que aumentem a

operacional líquida produtividade

• Eliminar custos que não adicionam valor ou custos que

geram valor pelos quais o cliente não paga

Capital circulante • Reduzir caixa

líquido • Reduzir recebíveis a um nível aceitável pela política de

diferenciação

• Reduzir estoque, sem comprometer o nível de serviço

requerido pela política de diferenciação

• Negociar bons termos para as contas a pagar com os

fornecedores

Ativo fixo • Adquirir ativos que criam diferenciação

• Otimizar utilização dos ativos, visando à redução dos

custos

• Vender ativos em desuso

• Avaliar opções de investimento comparando

arrendamento e aquisição, adotando a opção mais

atrativa

Custo do capital • Adotar estrutura de capital ótima

• Reduzir custo da dívida e risco do negócio

• Intensificar diferenciação, tornando a demanda menos

dependente da economia

Tabela 1.5- Ações para criação de valor com estratégia de diferenciação.

RAPPAPORT (1998)
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Liderança no custo

A empresa tentará ser o produtor ou prestador de serviço de mais

baixo custo na indústria ou segmento. Algumas ações com base nos

direcionadores de valor:

Direcionadores Ações

Crescimento nas • Manter preços competitivos

vendas • Ganhar fatia de mercado objetivando economia de

escala

Margem operacional • Obter ganho de escala

líquida • Acelerar aprendizado através da padronização,

modificação de design dos produtos, melhoria no

planejamento da produção, entre outros

• Atuar na cadeia de suprimentos (fornecedores e canais

de distribuição) objetivando a redução de custos

• Eliminar custos indiretos que não adicionam valor

Capital circulante • Reduzir caixa

líquido • Reduzir recebíveis

• Reduzir estoque

Ativo fixo • Adquirir ativos que aumentam a produtividade

• Vender ativos em desuso

• Avaliar opções de investimento comparando

arrendamento e aquisição, adotando a opção mais

atrativa

Custo do capital • Adotar estrutura de capital ótima

• Reduzir custo da dívida e risco do negócio

Tabela 1.6- Ações para criação de valor com estratégia de liderança no custo.

RAPPAPORT (1998)
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Processo de formulação e escolha de estratégia

A figura 1.2mostra graficamente o processo já abordado de

formulação e escolha de estratégia, com base na premissa de geração de valor

para a empresa e para o acionista.

Atratividade

Co

da Indústria
Projeções.~ - Crescimento de

Fluxo

f-+ Opções de f-+ vendas r- de
estratégias caixa

~Ir - Margens das Estratégia
- Investimentos opero r- Valor r- para a

adicionado UENPosição
mpetitiva

Custo de
Capital J

Selecionar
estratégia de maior
valor

Fig. 1.2- Processo de formulação e escolha de estratégia.

RAPPAPOT (1998)

o que a figura acima diz é que a empresa pode ter caminhos

múltiplos a seguir e que uma vez identificados, ela deve escolher aquele que

adicionará maior valor. É óbvio que o processo descrito não é simples como

aparenta. A simples avaliação inicial da indústria e da posição competitiva da

empresa, assim como a identificação das opções estratégicas são tarefas por

demais complexas para os gestores. Além do mais, embora algumas

informações utilizadas nestas etapas sejam subjetivas e muitas vezes se

utilizem da intuição, os gestores estarão incumbidos da quantificação dos

cenários propostos, afinal de contas a aprovação de qualquer plano se torna

difícil quando não se sabe a priori do "quanto se está falando". A partir deste

momento, da quantificação dos cenários, cabe ao parâmetro FCD indicar a

estratégia de maior valor para a empresa. Já dissemos que a escolha recai

sobre este parâmetro pela sua completitude e pela sua abordagem econômica

e não contábil, o que o diferenciados demais. Além do mais, há indícios de que
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o FCD apresenta a maior correlação com o RTA obtido pelos acionistas no

mercado de ações norte-americano.

o que se observa é que grande parte do trabalho envolvido no

processo descrito pela figura 1.2reside nas etapas iniciais, desde a avaliação

da empresa e do ambiente, passando pela identificação das estratégias, até a

quantificação dos cenários. Embora se tenha mencionado alguns conceitos

teóricos que permitem a qualquer um se aventurar nestas etapas iniciais, o que

se propôs nesta primeira parte da dissertação foi definir o objetivo da empresa

e apresentar uma ferramenta, um parâmetro, que a permita selecionar a melhor

estratégia para o atingimento de seu objetivo. Há que se ressaltar a existência

de extensa literatura que pode servir às avaliações iniciais e ao nobre trabalho

de desenvolvimento de estratégias. Entretanto, neste momento, o que se

propõe é que, dada as opções de estratégia, o FCD deverá ser empregado

para que se escolha aquela que adicionará maior valor.

o Capítulo 11da dissertação apresenta o processo descrito na figura

1.2para a unidade brasileira da UEN M&M , da corporação suíça Asea Brown
Boveri.



62

Capítulo 11 - Unidade brasileira de Modificação e Manutenção do 91"l:1Po
ABB

Esta parte do trabalho descreve a unidade brasileira de modificação

e manutenção de sistemas da indústria do petróleo, sua inserção na ".

corporação, a níveis mundial e de Brasil, a estratégia adotada e as alternativas

para fabricação e instalação de partes e equipamentos nas unidades de ""
produção e processamento de petróleo.

o texto procura detalhar a corporação, sua estrutura, organização e

suas inciativas que podem contribuir para a estratégia da unidade de negócios,

o produto oferecido pela UEN, a cadeia de valor, o tipo de trabalho

desenvolvido, os recursos humanos, a atratividade da indústria, segundo. as

cinco forças da concorrência, o posicionamento da unidade no Brasil,as

organizações formal e informal e termina com a descrição da vantagem

competitiva e as opções estratégicas para a fabricação, que serão objeto, no

Capítulo 111,de análise sob a ótica do FeD, conforme o processo de formulação

e escolha de opções estratégicas mencionado anteriormente.
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11.1- A Corporação

o processo de seleção de estratégias descrito na PARTE I será

aplicado à unidade brasileira da UEN Modificação e Manutenção, da .

corporação suíça Asea Brown Boveri (ABB). A ABB foi constituída na década

de 80 como resultado da fusão entre dois gigantes mundiais da engenHaria

elétrica: o grupo sueco Asea e o suíço Brown Boveri, fusão esta que deu
origem a uma organização matricial por excelência, constituída de unidades

estratégicas de negócio formadas por centenas de unidades básicas,

conhecidas por unidade de unidade de negócio (UUEN), espalhadas por mais

de 140 países nos cinco continentes. A junção de unidades estratégicas de

negócio que apresentavam similaridade na dimensão função, conforme

definição de ABELL, citado por JAIN (2000), deu origem às áreas de negócio

(AN), que combinadas com base nas funções tecnologia e grupos de clientes

deram origem às divisões. Até dezembro de 2000, antes porém da grande

reestruturação do primeiro semestre de 2001, a corporação apresentava as

seguintes divisões, com os respectivos faturamentos em bilhões de dólares

americanos (US$):

DIVISA0 FATURAMENTO (BUS$)

Automação (AT)

Transmissão de Energia (TE)

Distribuição de Energia (DE)

Tecnologia da Construção (TC)

Óleo, Gás e Petroquímica (OGP)

Serviços Financeiros (SF)

7,5

3,3

2,8

5,9

2,8

2,0

TOTALABB 24,3

Tabela 11.1- Faturamento das Divisões do Grupo ABB no ano 2000, incluindo

transações entre Divisões.

A figura 11.1mostra os níveis organizacionais da corporação, com

algumas denominações que desapareceram após o ano 2000. Mesmo após a
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reestruturação, a quantidade de níveis e a denominação dos mesmos (AN,

UEN e UUEN) foram preservados.

Conforme se mencionou, a UUEN foi definida como sendo a unidade

básica da empresa, o que continua válido ainda hoje. Esta unidade é a menor

divisão da empresa que possui contabilidade própria (balanço, demonstração

de resultados e fluxo de caixa), possuindo autonomia relativa para decisões

operacionais, de financiamento e de investimento. Excluem-se deste rol.

decisões relativas a fusões e aquisições. Em certos países, onde não há uma

corporação local, estas UUEN são entidades jurídicas constituídas,

acumulando funções inerentes a empresas independentes. Naqueles onde há

uma corporação local, constituída por divisões, área de negócios e respectivas

unidades de negócio locais (as UUEN), estas últimas gozam do privilégio de

compartilhar algumas funções, tais como: marketing, administração de RH,

informática, entre outros. No Brasil, o grupo ABB é representado pela

corporação local ABB Ltda, havendo portanto o compartilhamento de funções.

DivisãoATDivisão OGP

Figura 11.1- Níveis organizacionais do grupo ABB
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11.2- O Portfolio de Negócios

A ABB iniciou as atividades no século XIX fabricando produtos para

geração de energia elétrica. Ao longo do século XX, o grupo consolidou sua

posição como um dos líderes neste segmento e expandiu a atuação da simples

geração de energia para a distribuição e controle da energia gerada. A!ém

disto, algumas formas alternativas de geração de energia, tais como g~r~ção

nuclear e eólica foram incorporados ao portfolio da empresa. Percebendo que

a monitorização e o controle dos processos de geração e distribuição passaria

a adquirir importância cada vez maior, o grupo ampliou as atividades no

segmento de automação e controle através de aquisições de empresas de

porte, sendo a mais recente, a aquisição foi a da empresa Elsag Bailey, Como

resultado desta estratégia, a divisão de Automação se tornou a maior do grupo

em faturamento. Já na década de 90, a ABB decidiu iniciar atividades no

segmento de óleo, gás e petroquímica. Vislumbrou-se com a atuação neste

segmento, criar a capacidade no grupo de provimento de uma solução global

para a indústria de geração de energia, do poço de petróleo e gás até o

consumidor final (from well to wire). Além disto, o segmento poderia ser mais

um canal por onde se poderiam escoar os produtos (hardware, software e

equipamentos em geral) fabricados por outras divisões do grupo, alavancando

as vendas da companhia.

A formação da divisão OGP se deu através da aquisição de

companhias bem posicionadas nos seus segmentos, ao longo da cadeia de

produção de petróleo, gás e derivados.

No final da década de 90, o grupo decidiu se desfazer da divisão de

geração de energia, se retirando daquele que fora o seu negócio de origem,

por entender que já não conseguia se diferenciar neste segmento. No ano de

2000, foi consumada a venda da divisão para o grupo francês Alstom. Decidiu-

se também neste mesmo ano, concentrar esforços na tecnologia de automação

e controle de processos baseados na tecnologia da informação e naqueles

negócios onde o escopo de serviços pudesse vir a se tornar fonte maior de

faturamento. Além disto, foi adotada a política de só manter na empresa a
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fabricação de produtos industriais estratégicos e nos quais ela consegue ou

conseguirá se diferenciar, possibilitando a criação e manutenção de vantagem

competitiva.

A corporação chega então ao ano 2000 com a estratégia de

consolidar a imagem e posição como líder na prestação de serviços de .

engenharia, provedora de soluções integradas para a indústria de base e bens

de consumo. Fazem parte do escopo destas soluções integradas a engenharia

básica, de detalhamento, fabricação de equipamentos e sistemas, ínstalação e

integração dos mesmos com sistemas existentes, teste e comissionamento,

garantia e assistência técnica, gerência de projeto e soluções de financlamento

para os seguintes sistemas:

1. elétricos de automação, instrumentação, geração e distribuição

de energia para quaisquer segmentos da indústria,

2. plantas inteiras para processamento contínuo ou por lote para

diversos segmentos da indústria.

Além do fornecimento de sistemas novos, o grupo percebeu a

importância dos serviços de preservação e ampliação de ativos já existentes na

indústria de base instalada e criou unidades estratégicas voltadas para este

tipo de serviço. Outro ponto importante é que ao longo da década, o Serviço

Financeiro evoluiu de atividade suporte às divisões à divisão de negócio,

passando a desenvolver atividades de financiamento, investimento e

consultoria para clientes externos ao grupo.

No ano de 2001, o grupo entra em completa reestruturação visando

ao crescimento das vendas e dos resultados (ML e FICO). Além disto, há uma

ênfase em certas iniciativas que se acredita gerará valor para o acionista. Os

esforços são enormes e resultam do pleno conhecimento da gerência superior

da companhia do objetivo da empresa - gerar valor para o acionista. Os

principais esforços, na forma de iniciativas e programas, são descritos a seguir
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11.3- Iniciativas para a geração de valor

o acionista do grupo ABB tem testemunhado um desempenho

insatisfatório do seu investimento ao longo do último ano. As razões para este

desempenho são a situação da economia mundial (declínio da economia.

americana, estagnação do Japão, instabilidade dos países emergentes, entre

outros) e o desempenho operacional da companhia quando comparada aos

seus pares (comparação que só faz sentido ao nível das divisões, uma vez que

a diversificação da empresa a torna por demais específica). Entretanto,

algumas iniciativas se encontram em curso visando a retomada do crescimento

do valor da empresa e do patrimônio líquido. São elas:

1. reestruturação mundial

2. programa de gerenciamento para a geração de valor (Value

Based Management - VBM),

3. desenvolvimento da tecnologia de integração do processo .

produtivo (planta de processamento) com a administração dos

negócios, denominado ABB Industrial Ir,

4. e-Business

5. programa para o crescimento sustentável,

6. pesquisa e desenvolvimento de tecnologias especiais.
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A reestruturação

Segundo SCHNEIDER e BOWEN (1995) a qualidade da prestação

de serviço apresenta as seguintes dimensões:

1. confiabilidade e consistência na performance,

2. capacidade de resposta às demandas do cliente,

3. competência na forma de habilidades e conhecimentos,·

4. acessibilidade, ou facilidade de ser alcançado pelo cliente,

5. cortesia - respeito, consideração e amicabilidade,

6. comunicação,

7. credibilidade,

8. segurança física material e humana,

9. conhecimento e entendimento das necessidades e desejos do

cliente,

10. aparência física das instalações e do pessoal.

Estas dimensões são de uma maneira geral válidas para qualquer

tipo de serviço. Algumas entretanto, adquirem um grau de maior importância a

depender da empresa prestadora de serviços e do segmento em questão. É

preciso porém, avançar nestas dimensões se se almeja a liderança.

Foi com com base na estratégia de crescimento de valor através do

crescimento do serviço como fonte de receita, na necessidade de evolução nas

dimensões acima, principalmente no conhecimento das necessidades e

desejos do cliente, e na grande base de clientes espalhada pelos cinco

continentes que a ABB sofreu uma transformação gigantesca a nível mundial.

Com a transformação o que se objetiva é que a empresa se torne

uma só - "uma só face para o cliente" , que se torne íntima do cliente, que o

conheça bem, seus desejos e suas necessidades e que seja capaz de criar

valor para este, de uma maneira que também gere valor para seus acionistas.

Em suma, uma empresa voltada para o cliente.
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Para que isto aconteça, algumas premissas foram adotadas:

1. determinado grupo de clientes interagirão com a empresa através

de um só canal - uma das divisões de clientes,

2. as proximidades geográfica e cultural deverão ser utilizadas

como ferramenta de aproximação com o cliente,

3. não deverá haver superposições, ou seja, divisões de clientes

distintas interagindo com o mesmo cliente,

4. deverá haver uma coordenação de vendas visando eliminar

superposições,

5. os clientes finais só poderão ser contatados por divisões

provedoras de soluções integradas (divisão de clientes),

6. as divisões fabricantes de produtos deverão escoar seus

produtos através das divisões de clientes. Poderão também

utilizar outros canais externos à empresa, como integradores ,

atacadistas, OEM e distribuidores, praticando uma precificação

que não prejudique as divisões de clientes e,

7. será mantida a descentralização e a estrutura de níveis original.

A figura 11.2 mostra a organização da empresa, a partir do ano de

2001. Ela confirma a nova política de se ter uma face única para o mercado,

pois o atendimento ao cliente é feito por uma única divisão. Além do conflito

entre divisões, a definição do grupo interno à divisão que atenderá a

determinado cliente ou grupo de clientes, respeitando a proximidade geográfica

e cultural, servirá como antídoto aos conflitos internos à divisão. Através deste

contato único e intenso, internamente ou entre as divisões, é que se pretende

evoluir nas dimensões da qualidade do serviço. Além do mais, é importante

ressaltar que, de maneira diferente à organização anterior, a composição das

divisões, formada por áreas de negócio e estas por unidades de negócio, está

atualmente baseada unicamente na dimensão grupo de clientes.
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Canal Externo

Integradores,
OEM,etc.

Hardware, Software, robótica, sensores, medidores,
motores, drives, produtos de baixa tensão, etc.

Fig. 11.2- Organização mundial do grupo ABB a partir de 2001.

No Brasil, a ABB é representada pela corporação local ABB Uda.,

que possui todas as divisões da figura 4.2 (Serviços Financeiros incluído). Em

países como o nosso, a figura do presidente local foi eliminada, tendo sido

criada a figura do representante local do grupo ABB, escolhido entre os .

gerentes locais mais graduados e experientes. Além disto, a consoüdação dos

resultados das divisões ao nível da empresa ABB Uda. deixou de existir"

passando cada divisão a ser inteiramente responsável pelos negócios das

respectivas áreas e unidades de negócio locais. Algumas funções porém,

continuam a ser compartilhadas entre as divisões, dentre eles a administração

de recursos humanos, os serviços de informática, a administração de ativos

fixos, os serviços de viagens, de pagamentos, recebimentos e emissão de .

notas, jurídico, de seguro, entre outros.

Cada divisão, área e unidade de negócio existente no país possui

responsável que reporta aos superiores locais (com exceção do responsável

pela divisão local, que se reporta ao presidente mundial da divisão) e ao seu

superior a nível mundial (todas as divisões, áreas e unidades de negócio

possuem responsáveis a nível mundial). Esta organização matricial, vigente

antes da reestruturação, permanece válida. A figura 11.3mostra a organização
matricial do grupo ABB
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Divisão
Presidente mundial

Área de Negócio 1
Presidente mundial

Área de Negócio 2

Presidente Mundial

Unidades Locais

Fig. 11.3- Organização matricial do grupo ABB
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Programa de gerenciamento para a geração de valor (Value Based

Management - VBM)

Este é um programa corporativo em desenvolvimento a nível

mundial, que visa:

1. incutir nos gerentes da companhia o objetivo maior de suas

ações e decisões: a geração de valor para o acionista, .

2. desenvolver a capacidade crítica e analítica destes gerentes,

através de treinamento envolvendo os fundamentos (finanças,

estratégia, contabilidade, marketing entre outros) nos quais se

baseia a teoria da geração de valor,

3. desenvolver e disponibilizar ferramentas computacionais que

possam ser utilizadas no levantamento de informações e cálculos

do valor das estratégias,

4. desenvolver e disponibilizar informações necessárias às

simulações de cenários pelas UUEN,

5. padronizar o planejamento estratégico das UUEN a nível

mundial; mantendo como premissa básica a geração de valor

para o acionista,

6. padronizar critérios de orientação às decisões operacionais,

7. criar mecanismo de seleção e reposicionamento de negócios,

8. criar e padronizar plano de remuneração gerencial.

Com este programa, a empresa objetiva uniformizar as ações de

curto e longo prazos a serem adotadas pelas unidades estratégicas locais. Esta

uniformização se dará em torno da premissa básica de criação de valor para o

acionista. Com isto, a empresa espera, a médio prazo, desenvolver uma

administração focada naquele que é seu objetivo maior: criar valor para quem

nela acredita e investe.
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e-Business

Várias são as ações nesta área. Ao longo do último ano, a empresa

tem investido na criação de portais que visam o incremento na troca de

informação e transações entre o grupo e seus fornecedores e clientes. Através

deles a empresa espera poder facilitar o desenvolvimento de negócios com os

clientes, através da disponibilização de informações técnicas e estatístlcas que

possibilitem o desenvolvimento pelos clientes, de especificações de sistemas

complexos, que requerem considerável trabalho de engenharia. Coni estas

ferramentas baseadas na Internet, a empresa almeja reduzir

consideravelmente os contatos pessoais entre técnicos, provendo informações

on-line sobre os sistemas que fabrica e os serviços que desenvolve e criando a

possibilidade de customização de acordo com as necessidades individuais.

Além dos portais para desenvolvimento de negócios, a ABB tem

criado portais de suprimento em parceria com outras empresas, visando à

redução dos custos totais de aquisição de produtos, matéria-prima e

equipamentos. Através destes portais, e lançando mão de sua presença global,

o grupo espera reduzir os custos de produção.

Outra iniciativa relacionada ao e-Business é a participação soc!etária

pela ABB em empresa de investimento em tecnologia Web. Com esta .

participação o grupo espera desenvolver negócios existentes ou criar novos

negócios, através do investimento em companhias promissoras (start-ups).
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Pesquisa e desenvolvimento

Esta é certamente uma iniciativa na qual a empresa tem investido

bastante nos últimos anos. Através dela, a ABB espera adquirir vantagem

competitiva pela diferenciação, aliada a uma redução nos custos de seus:

processos e produtos. A pesquisa está fortemente calcada no programa de

crescimento sustentável. Com base na premissa de preservação do meio-

ambiente, a ABB procura desenvolver tecnologias alternativas, tais corno:

1. motores elétricos de baixo consumo de energia,

2. sistema de controle de suprimento de eletricidade através da

Internet, utilizado no controle de geração de sistemas de baixa

potência (células combustíveis, turbinas eólicas, turbinas a gás
entre outros),

3. Industrial IT, ou sistema de automação de plantas de produção

integrado aos sistemas de administração dos negócios (ERP),

4. tecnologia de produção limpa de combustíveis fósseis,

5. sistemas otimizados de tratamento de fluidos provenientes de

poços de petróleo.
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11.4- A UEN Modificação & Manutenção (UEN M&M)

A UEN M&M é unidade estratégica da área de negócios Upstream,

da divisão de cliente Óleo, Gás e Petroquímica (OGP). Esta UEN executa

trabalhos de manutenção e modificação de sistemas de produção de petróleo.

Por modificação, entendam-se reformas de ampliação e modernização; assim

como reparos destes sistemas. Por manutenção, entendam-se serviços de

manutenção corretiva, preventiva e preditiva de equipamentos, sistemas e até

plantas de produção e processamento inteiras. Por sistemas de produção

entendam-se ativos, ou unidades de produção e tratamento de petróleo, gás e

derivados, ou ainda, plantas de processamento de hidrocarbonetos existentes

em toda a cadeia produtiva da indústria do petróleo, qual seja: exploração,

produção, transporte, refino e petroquímica.

Tanto os serviços de modificação como de manutenção envolvem

uma vasta gama de disciplinas de engenharia, tais como: estrutura, mecânica,

elétrica, instrumentação, automação, telecomunicação, processo, segurança e

meio-ambiente e visam preservar ou ampliar a capacidade de produção e a

vida útil destes ativos fixos. Portanto, para os clientes, os dispêndios com os

serviços prestados pela unidade podem ser caracterizados como desepesa,

quando se tratar de manutenção, ou como investimentos de preservação ou

ampliação da capacidade de produção, quando se tratarem de modificações de

preservação (depreciação econômica) ou de expansão, respectivamente.

Para o grupo ABB, e mais espeCificamente para a divisão OGP, o

mercado de M&M é estratégico, o que a levou a criar uma unidade de negócios

dedicada ao mesmo. Estima-se que o dispêndio da base de clientes com estes

tipos de serviço seja da ordem de 4% do valor do investimento inicial na

construção do parque de produção e processamento de petróleo e gás (capital

expenditufe), por ano. Este dispêndio tende a ser menos influenciado pelas

oscilações da economia do que o dispêndio com construções de ativos novos,

que dependem do consumo e da renda disponível (nos anos de 1998 e 1999,

quando o preço do barril de petróleo atingiu sua mais baixa cotação desde a

década de 70, o mercado de M&M manteve o crescimento, apesar do declínio



76

quase generalizado na indústria do petróleo, em decorrência dos

reinvestimentos em ativos existentes, já conhecidos e portanto de menor risco

para o cliente). Além disto, os contratos de M&M possuem prazo e valor médio

menores que os contratos de construção de plantas novas. O prazo de ,

execução menor representa uma defasagem menor entre vendas e

faturamento (nível de recebfveis, e portanto de capital circulante líquido,

menor), o que torna as receitas mais previsíveis e facilita a geração de caixa
livre.

Os serviços de M&M são atividades complexas cujo processo de

venda é baseado no contato pessoal. Embora a tecnologia da informação

tenha facilitado sobremaneira a troca de informações e as transações

internamente à empresa e em toda a cadeia de suprimentos (828), o processo

de venda no negócio de M&M ainda exige um grande esforço de contato

pessoal em virtude da complexidade técnico-comercial dos trabalhos e seus

instrumentos de regulamentação (contratos). A execução dos trabalhos em um

contrato típico pode muitas vezes levar anos, desde a fase de prospecção até a

entrega e aceitação dos serviços pelo cliente, envolvendo sempre um número

considerável de técnicos de várias espécies. As figuras 11.4e 11.5mostram as

cadeias de valor (sequência de atividades) dos serviços de modificação e
manutenção.

Desenv.de
Negócios

Fig.11.4- Cadeia de valor de um serviço de modificação

(

1
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Desenv.de
Negócios

Fig.11.5- Cadeia de valor de um serviço típico de manutenção
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Desenvolvimento de Negócios

Esta fase se caracteriza, nos dois tipos de serviços, por intensos

contatos com os clientes , com o objetivo de levantar informações sobre as

oportunidades de mercado e de trocar informações técnicas e comerciais que

embasarão a preparação das propostas para projetos já anunciados. Por se

tratarem de vendas complexas, é necessário que o trabalho de pré-venda, ou

desenvolvimento de negócios, seja eficiente com vistas à complementação das

informações necessárias à preparação de propostas tecnicamente completas e

competitivas. Mesmo quando a venda é realizada por meio de concorrência,

quando normalmente os licitantes recebem informações técnico-comerciais em

abundância que equalizam os participantes, eliminando a assimetria de

informação, o trabalho de desenvolvimento de negócios pode representar o

diferencial que torna determinada proposta vencedora. Além disto, a

complexidade das vendas torna a construção de propostas um processo de

alto custo. Então, é recomendável que se adote nesta fase um critério de

seleção de projetos ou contratos para os quais se apresentará proposta (bid no
bid), evitando custos irrecuperáveis.

Durante a pré-venda, os contatos podem também ser intensos com

sub-fornecedores ou concorrentes, com o intuito de se estabelecer parcerias

estratégicas visando à redução de custos de matéria-prima, materiais,

equipamentos, entre outros, e de transação, sempre respeitando a legislação
que garante a concorrência.
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Preparação de proposta

Esta fase é crítica para o sucesso do negócio, pois, em virtude da

complexidade dos trabalhos em questão, perdas assumidas numa proposta

mal feita dificilmente podem ser recuperadas na fase de execução. Durante a

preparação de propostas, procura-se envolver o maior número possfvelde

profissionais, das áreas técnica, comercial, legal, financeira, entre outros.com

o objetivo de desenvolver uma proposta completa, competitiva e com o nível

adequado de contingências. Em contratos de manutenção com

compartilhamento de risco, a fase de proposta tende a ser longa, pois tais

contratos requerem o pleno conhecimento, a priori, da situação do parque

industrial ou planta do cliente. Um proposta para projeto de modificação onde a

contratada detém responsabilidade por todas as fases da obra também

requerem tempo e esforço considerável. Tais projetos são conhecidos por

projetos EPC, do inglês Engineering, Procurement and Construction, ou

engenharia, compra de equipamentos e materiais e construção. Num projeto

EPC típico, o escopo de engenharia corresponde a aproximadamente 10% do

valor do contrato. O valor dos equipamentos e materiais a serem comprados

depende das características do projeto, podendo chegar a 60% do valor do

contrato. O mesmo vale para a construção, que envolve fabricação, montagem

e instalação e que pode chegar a 60% do valor da obra, ou contrato.

São estas características do produto que se vende, complexidade e

altos valor monetário e risco, que fazem com que a confecção de propostas

seja uma atividade onerosa requerendo que a empresa que presta os serviços

em questão tenha um critério para bid-no-bid. Uma decisão sobre a

participação em concorrências ou negociações diretas será tão benéfica quanto
mais cedo for tomada.
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Engenharia

Esta atividade, que está presente tanto na fase de proposta quanto

na execução da obra (gerenciamento de projeto ou de contrato), é urna.

competência chave nos serviços de M&M. É através dela que se pode. . ..

diferenciar, ao se propor soluções técnicas inovadoras para projetos

específicos. Mesmo quando os serviços a serem prestados requerem,

tecnologia de domínio púplico, os trabalhos de engenharia podem permitir

otimizações que levam a uma redução substancial no custo. É também na

engenharia que se encontram as maiores causas de perdas, decorrentes.de

erros de cálculos e especificações. O potencial de dano de erros cometidos e

não descobertos cresce com o avanço da obra, podendo levar à inviabilidade
técnica de um sistema instalado.

A atividade de engenharia é composta de duas fases distintas:

design básico e detalhamento. Na etapa de design básico, ou ençenharla

básica, são propostas as soluções técnicas e arranjos dos sístemase é nesta

fase que se verifica a viabilidade do projeto. Na fase de detalhamento são.

levantados todos os materiais, equipamentos esquemas de montagem, .que

permitirão a execução dos trabalhos, e são definidos e registrados os arranjos
finais da obra.

.~... ', '.~....
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Fabricação, Instalação e Serviços de Manutenção

As atividades de fabricação de partes, instalação e serviços de >

manutenção são intensivas em mão-de-obra. Além disto, a opção pelá>

fabricação própria requer investimentos em oficinas de calderaria, áreas de

armazenamento e sistemas de içamento e transporte, onerando o fluxo' de

caixa, em decorrência dos dispêndios, e os resultados, em decorrência da

depreciação dos ativos envolvidos.

A terceirização destes serviços é uma alternativa concreta, pois

possibilita eliminar investimentos em ativos e custos fixos. Por outro lado, a

terceirização traz consigo uma série de problemas, tais como: dificuldade de

gestão do pessoal das sub-contratadas, dificuldade na garantia da qualidade

dos produtos fabricados e serviços prestados, dificuldade na garantia da >

segurança do trabalho desenvolvido pela sub-contratada, imprevisibilidade com

relação ao atendimento das necessidades de mão-de-obra quando o mercado

está aquecido, risco de comportamentos pós-contratuais oportunistas e até

mesmo risco de rupturas contratuais. Isto, sem considerar o fato de que a
contratada é co-responsável legalmente pela segurança física dos

trabalhadores de suas sub-contratadas e é quem responde, perante>o cliente,

por danos diretos e indiretos de seus sub-fornecedores. Estes pontos são

argumentos fortes o bastante para que algumas empresas optem pela

construção de oficinas próprias e pela contratação de equipes inteiras para os

trabalhos de montagem e manutenção.
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Testese comissionamento

Estas são as últimas atividades num projeto de modificação típico.

Após montados e integrados os equipamentos, módulos e estruturas.

fabricados, testam-se os sistemas para a partida definitiva. Após os testes e

aprovação dá-se a partida na planta inteira, ou na parte que foi rnoditícada,

após o quê os contratos são fechados.
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11.4.1- Características dos contratos de M&M

Ambos os contratos de manutenção e modificação se caracte~i~am

por serem de prazo normalmente superior a um ano. A remuneração dos

contratos de modificação pode ser baseada no progresso da obra (milestones)

ou no reembolso de custos incorridos pela contratada (cost reimbursable). A

venda dos serviços pode ser feita por preço fixo (Iump-sum), com ou sem

compartilhamento de risco (risk-reward sharing), ou por taxas unitárias

(homem-hora, peso de aço fabricado ou manipulado, metro de cabo instalado,

entre outros). Quando ocorre o compartilhamento de risco, o contrato

apresenta dois tipos de remuneração: fixa e variável, sendo esta última
-

atrelada à performance da contratada na execução dos serviços. O escopo dos

contratos pode variar da simples execução de serviços até a completa ..

responsabilidade pela obra (contratos EPC), que inclui: engenharia básica, ou

definição da concepção técnica, engenharia de detalhamento, ou detalhamento

da concepção técnica, execução dos serviços, compra de equipamentos,

instalação dos sistemas e equipamentos na planta, teste e comissionamento

dos sistemas. Dá-se o nome de turn-key ao tipo de contrato onde a contratada

(no caso a UUEN M&M) entrega a instalação completa, pronta para a partida.

Via de regra, o faturamento e o reconhecimento da totalidade das

receitas de um contrato de modificação ultrapassa o período de um ano, em

virtude do longo prazo das obras. Em outras palavras, é comum o faturamento

completo de um contrato de modificação num período superior a 12 meses. Dá-

se o nome de backlog à porção da receita de um contrato cujo faturamento

deve ser transferido para um ano seguinte, em decorrência do avanço parcial

da obra. Outra característica dos contratos de modificação é a utilização do

artifício contábil percentagem de conclusão (percent of completion'-pOC) para

o reconhecimento de receitas sem o correspondente recolhimento de caixa.

Esta prática, necessária quando se deseja reconhecer resultados em projetos

complexos, provoca o aumento da conta recebíveis, resultando num aumento

indesejável do capital circulante líquido. A redução do nível de recebíveis

poderá ocorrer se a defasagem entre o reconhecimento das receitas e o

recolhimento do caixa correspondente for reduzida ou eliminada, o que não é
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comum nestes contratos. O mais usual é que, mesmo sendo reconhecido o

progresso da obra, e prevendo o contrato o pagamento baseado neste

progresso, haja uma defasagem entre reconhecimento das receitas e os ..•

recebimentos. Além disto, como estes contratos envolvem fabricação e
montagem de sistemas, há geração de estoque, cujo nível pode ser reduzido

com práticas como o just-in-time. Este estoque se caracteriza por ser 'de

demanda dependente e sua gestão deve ser baseada no tesa-time dos
materiais e equipamentos a serem adquiridos.

Os contratos de manutenção são de longo prazo, conforme se

mencionou, e na maioria das vezes são vendidos por preço unitário. Entretanto,

há contratos vendidos com preço fixo e compartilhamento de risco, onde-a

contratada se propõe a atingir uma meta de custo de manutenção da planta.

Há ainda contratos onde a meta a ser atingida considera a redução não só nos

custos de manutenção da planta, mas também na economia gerada pelo

aumento de produtividade. Na maioria destes contratos não há geração de

grande backlog, pois a característica do serviço permite a ruptura dos mesmos

a qualquer momento, e na maioria dos casos a venda é feita por preço unitário.
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11.4.2- UEN M&M No Brasil

A ABB iniciou as operações de M&M no Brasil no ano de 1999, após

avaliações do mercado local. Optou-se pela construção gradual da unidade

(grass rooting), ao invés de aquisição de empresa local, em virtude,

principalmente, das incertezas decorrentes da recente quebra do moncpéílo

estatal na produção de petróleo. Visando aproveitar o longo e intenso

relacionamento do grupo ABB com a área de exploração e produção de

petróleo daquela que ainda seria, por pelo menos 10 anos adiante, o principal

cliente das empresas prestadoras de serviço e fornecedoras de produtos para

este segmento no Brasil, a Petrobras, estatal brasileira do petróleo, decidiu-se

por manter o foco nos ativos existentes no segmento de exploração e produção

de petróleo (plataformas e navios de exploração e produção de petróleo;

terminais, estações de compressão e tratamento de gás, estações coletoras e

de processamento de produção, entre outros).

À época, vislumbrou-se o crescimento alavancado pela

desregulamentação dos processos de compra da Petrobras, até então

extremamente rígidos em função das regras para licitação por empresa pública.

Além disto, vislumbrou-se um crescimento a longo prazo respaldado pela

entrada em operação de sistemas de produção de petróleo das empresas

estrangeiras que iniciavem operações de exploração e produção de petróleo no
Brasil.

Para o início das operações no Brasil, a UUEN contou com Ô apoio

tecnológico do centro de excelência para serviços de M&M do grupo ABB: a

empresa ABB Offshore Systems, da Noruega. Através da transferência de

tecnologia interna ao grupo ABB, foi possível iniciar o primeiro contrato já no

início do ano 2000. Em função da avaliação do mercado local, adotaram-se

algumas premissas básicas para a condução dos negócios. São elas:

1. foco na exploração e produção,

2. constituição de grupo de engenharia forte,

3. sub-contratação dos serviços de fabricação e montagem,
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4. fornecimento de soluções completas: reponsabilidade global nos

serviços de modificação e manutenção, prestados através de um

mesmo contrato, que pode incluir pacotes de financiamento ao

cliente,

5. utilização da tecnologia desenvolvida no grupo ABB:

processamento de petróleo e Industrial IT.

A missão e visão, conforme entendimento da gerência local, foram
assim definidas:

Missão:
. ,

"Aumentar a capacidade de geração de caixa livre de ativos

existentes na indústria do petróleo, através da preservação, expansão,

modernização e extensão da vida útil destes ativos, de maneira segura aos

indivíduos envolvidos na modificação, manutenção e operação destes ativos e

ao meio-ambiente nos quais estes ativos se inserem."

Como se pode perceber, a própria missão da UUEN M&M embute o

conceito de geração de valor para o acionista do cliente, pois foge do serviço

pelo serviço apenas. O que se quer é gerar valor para o próprio acionista,

gerando valor também para acionista do cliente. Há também uma preocupação

com os "stakeholders" (indivíduos que trabalham nos ativos, comunidade local,

meio-ambiente, entre outros), embora o acionista tenha precedência na
afirmação.

Visão:

"Ser a companhia preferida quando se tratar de modificação e

manutenção na indústria do petróleo."

Os tópicos a seguir apresentam uma avaliação da atratividade da

indústria e do posicionamento da UUEN após o primeiro ano de operação.
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11.4.3 - Atratividade da indústria no Brasil

o in ício das operações de M&M no Brasil se dá num mercado

potencial extremamente atraente no tamanho, atendido parcialmente por uma

concorrência formada por pequenas empresas com atuação regional e com

parte dos serviços, principalmente os de manutenção, executados pelos

próprios clientes. O ambiente é o de expansão da terceirização dos serviços e

o de procura, pelos clientes, de empresas financeiramente sólidas e

tecnicamente capazes para assumirem a gestão dos seus ativos de produção,

permancendo os mesmos focados em suas atividades centrais: exploração e
produção de petróleo.

Ainda que os dispêndios totais com manutenção e modificação

fossem apenas parcialmente direcionados às empresas prestadoras de serviço,

a quantidade destas empresas era relativamente grande, o que contribuía para

o acirramento da concorrência entre elas, que resultava, na maioria das vezes,

na contratação dos serviços pelos clientes a preços com pouca folga para os

custos e margens. Além disto, o desenvolvimento da engenharia básica pelos

clientes era a regra. Este fato levava a uma equalização no mercado entre

empresas somente executoras e empresas com corpo de engenharia,

dispensando as primeiras dos encargos da criação e manutenção das

atividades de engenharia. Uma vez que a engenharia básica, que define a

solução técnica a ser adotada, era desenvolvida e distribuída pelos clientes,

estas empresas se eximiam da responsabilidade pelo funcionamento adequado

dos sistemas instalados, recaindo sobre os clientes o ônus da correção de

falhas ou má performance e obrigando os mesmos a manterem, eles próprios,

grupos de engenharia e execução de serviços.

Outra característica do mercado à época é que não havia empresa

local capaz de fornecer soluções completas: modificação e manutenção. A

maioria das empresas se especilizara em serviços de modificação, sendo os de

manutenção compartilhados entre os próprios clientes e algumas poucas

pequenas empresas não especializadas. De uma maneira geral, estas

empresas não possuíam capacidade de prover financiamentos para as obras o
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que as deixava totalmente dependentes dos orçamentos dos clientes. Boa

parte delas eram empresas deficitárias, com passivos consideráveis, que não

raro faliam repletas de obras em carteira, deixando o cliente com a incubência

de terminar os serviços incompletos. Esta situação financeira frágil decorria

principalmente da concorrência acirrada e destrutiva entre elas (ao longo dos

últimos dois anos este cenário sofreu algumas mudanças, inclusive nonúmero

de concorrentes, reduzido por falências e saídas do mercado).

A consequência deste estado de coisas é que, no instante em que a

UUEN entra em operação, os clientes procuram reduzir o número de empresas

prestadoras de serviço cadastradas, através da seleção de grandes grupos

como a própria ABB e outros, nacionais e internacionais.

Por estar presente no Brasil desde a década de 10, contando

portando com bons conhecimentos do mercado local, a ABB decidiu entrar na

disputa pelo mercado de M&M, se tornando o primeiro grupo internacional a

iniciar operações no Brasil. Para isto, o grupo fez investimentos na criação de

um grupo de engenharia (hardware, software e engenheiros) e intensificou

presença na cidade de Macaé, inaugurando base e escritório com toda infra-

estrutura de informática, conectado aos centros de engenharia da empresa no
mundo.

Através destes recursos, a empresa desenvolve esforços para que

a responsabilidade global na execução das obras (EPC) seja a regra, podendo

ela lançar mão de sua tecnologia. Além disto, a empresa desenvolve junto aos

clientes o conceito de contrato M&M, onde a responsabilidade pela

preservação e expansão dos ativos, através da modificação e manutenção, é

totalmente sua, inaugurando o Assef Managemenf no segmento de exploração

e produção no Brasil. Desta maneira, a empresa pode se diferenciar pela

tecnologia que detém e pelo escopo que desenvolve (soluções completas).

Também, através da divisão de Serviços Financeiros, a UUEN oferece

financiamento e consultoria financeira aos seus clientes. Estes serviços

adicionais, que podem representar uma barreira à concorrência, alavancam

negócios para a unidade e a ajudam a reduzir a ameaça de novos entrantes. A
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tabela 11.1mostra o mercado potencial de M&M no segmento de exploração e

produção de petróleo no Brasil.

Mercado de M&M no Brasil - Exploração e Produção (upstream)
2001 2002 2003 2004 2005

Mercado Total'" 700 780 858 963 1000
Crescimento I 9% I 11% I 10% I 12% "',""5%
Mercado Acessível"''''

I
394 I 425

I
438 I 451 I 470

Market Share"""'" 8% 10% 15% 20% I 24%
Tab 11.1- Mercado de M&M no segmento de exploração e produção (E&P) de

petróleo no Brasil (upstream). Valores em milhões de Reais (R$).

'" Dispêndio total com serviços de modificação e manutenção no

segmento de E&P.

"'* Mercado total, excluindo serviços ainda não terceirizados pelos

clientes.

"'*'" Fatia de mercado esperada, decorrente da estratégia adotada.



90

Ameaças de novos entrantes, determinantes da rivalidade e barreiras de

entrada

Em função da desregulamentação do mercado de E&P de petróleo

no Brasil, alguns grupos nacionais (grandes e pequenos) têm demonstrado

interesse em iniciar atividades de M&M no país. Algumas empresas nacionais,

como o grupo Odebrecht, reiniciaramatividades neste mercado, abandonado. .
por elas desde a década de 90, quando ocorreu debandada das grandes.

empreiteiras, como o grupo ítalo-argentino Techint. A possibilidade de

participar de um mercado disputado por poucas empresas, como é o desejo

dos clientes, tem acirrado a rivalidade entre os grupos, quebrando qualquer

possibilidade de conluios ou arranjos deste tipo. Outro fator de aumento, tanto

da rivalidade quanto da atratividade do mercado, é o aumento do rigor da

legislação brasileira no tocante à segurança operacional e do meio-ambiente,

que tem levado os clientes a contratarem serviços para adequarem suas

unidades a estas novas regulamentações. Alguns fatos isolados, como o

recente afundamento da plataforma P-36 na bacia de Campos, têm contribuído

para o aumento nas obras de modificação de unícadesoe produção de ..

petróleo, em função da necessidade de avaliação e adequação destas

unidades à condições de segurança aceitáveis. Contribui também para a

atratividade do mercado, a necessidade de desmobilização, desmontagem e

transporte das antigas instalações marítimas da Petrobras, já próximas do fim

da vida útil e que deverão ser removidas, caso a legislação brasileira se torne

semelhante àquela do Mar do Norte. Os valores destes serviços ainda não

estão incluídos em nenhuma análise de mercado atual.

Nos parágrafos seguintes são descritas algumas barreiras aos novos

entrantes no mercado.

Contratos de responsabilidade global (EPC) - a adoção deste tipo

de contrato pelos clientes representa uma barreira de entrada, uma vez que o

mesmo força a capacitação técnica das empresas, só conseguida através de

investimentos na formação de equipes de engenharia e de pesquisa e

desenvolvimento. Mesmo que se opte pela criação destas equipes e desde de
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que se contratem profissionais experientes, se desenvolvam atividades de

engenharia e se invista em treinamento, é necessário um tempo não menor

que um ano para consolidar a integração da equipe e os procedimentos

operacionais. Uma alternativa para o desenvolvimento de departamento de

engenharia seria a aquisição de tecnologia através da aquisição de empresa

de engenharia e patentes, cujos processos negociais podem ser longos e

onerosos.

Exigências de capital e financiamento ao cliente - mesmo que não

se invista na construção de unidades de fabricação de estruturas e de

montagem, o que reduz o custo fixo e portanto, a alavancagem operacional, a

entrada neste mercado exige investimentos na capacitação tecnológica. O

provimento de financiamento ao cliente por sua vez, seria fator limitante à
entrada de pequenas empresas locais e internacionais, uma vez que estes

grupos dificilmente conseguiriam atender a estes requisitos.

Soluções completas - a adoção pelos clientes do conceito M&M, ou

asset management, exige investimentos na capacitação das empresas nos dois

tipos de serviço. Esta capacitação, conforme se mencionou, é onerosa e lenta,

quando a opção é pela criação e não pela aquisição de empresa com

referência técnica, que continua sendo oner~a.
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Poder dos compradores e ameaça de substitutos

Sem dúvida nenhuma os compradores gozam de situação

privilegiada neste mercado em função do seu número e do volume de,dinheiro

envolvido nas transações. Estes são poucos, tem se capitalizado sobremaneira

nos últimos anos, em função do preço do barril de petróleo, e conseguem

direcionar os processos de compra, seja através de decisões de caráter

técnico, que são mais comuns, ou de caráter comercial (cronograma de

pagamentos, penalidades contratuais, entre outros). O próprio desejodé ,

reduzir o números de participantes no mercado vem destes compradores. Por

outro lado, uma vez estabelecidos contratos vultosos e de longo prazo para a

gerência dos ativos destes compradores, o poder dos mesmos estará reduzído

em função dos altos custos de mudança. Outro fator que não contribui para o

poder dos clientes, ou compradores, é ameaça de substitutos. No parque já

instalado sempre haverá manutenção. Já os projetos de modificação sofrem

ameaça, ainda que amena, de sistemas alternativos. No caso de instalações

marítimas produtoras de petróleo por exemplo, há a possibilidade de expansão

da produção utilizando sistemas submarinos. Estes sistemas entretanto, ainda

são caros e de alto risco.

Poder dos fornecedores

Assim como os clientes finais, as empresas produtoras de petróleo,

detém poder relativamente grande perante seus fornecedores, estes também

gozam de situação semelhante perante seus principais sub-fornecedores. Em

outras palavras, o poder dos fornecedores é limitado neste mercado. Isto

cocorre um função da característica das transações: compras "spof' de alto

valor, o que contribui para a fragilidade da cooperação. Muitas vezes estes

fornecedores tem sido usados como fonte de informação relevante, entretanto,
acordos de parceria não são comuns.

A opção, já mencionada, pela sub-contratação da fabricação e

instalação nos trabalhos de modificação altera a condiçao acima mencionada.
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Nestes casos o recomendável é o estabelecimento de parcerias de longo

prazo, em função dos riscos envolvidos.
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11.4.4 - Tendências do mercado e seus impactos na atratividade do.

negócio

Algumas macro-tendências têm significativa influência sobre a .

atratividade do mercado. Embora de difícil comensuração, estas tendências

podem ter seu grau de influência estimado. A tabela 11.2mostra esta avaliação

(a intensidade da influência positiva da tendência, ou que contribui para a

atratividade do mercado, é definida pela quantidade de +, ou seja, quanto mais

cruzes, maior contribuição à atratividade e vice-versa).

Tendência Impacto

Legislações trabalhistas e ambientais mais restritivas ++
Redução no número de concorrentes ++++
Política de expansão da terceirização +++
Entrada no negócio de grandes grupos nacionais e - - -
estrangeiros

Tab. 11.2- Tendências no mercado de M&M no Brasil
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11.4.5 - Principais concorrentes

Os principais concorrentes no mercado de M&M no Brasil,

atualmente são:

Empresa Receita anual Area em que compete Ma.rket Share
(Milhões de R$) (ano de 2000)

ano de 2000 ..
SETAL 1.0.0 Modificação 1.0%
Santos Barbosa 3.0 Modificação e Manutenção

I
1.0%

INEPAR 1.0.0.0 Modificação 15%
Ultratec 4.0 Modificação 1.0%
MPE 14.0 Modificação e Manutenção 2.0%
Odebrecht 1.0..0.0.0 Modificação ,. 15%
Mendes Junior 1.0.0.0 Modificação 5%
PROMON 5.0.0 Modificação .0%
KVAERNER 17.5.0.0 Modificação e Manutenção '.0%
Wood Group 2.5.0.0 Modificação .0%
Tab. 11.3- Principais concorrentes no mercado de M&M no Brasil no ano 2.0.0.0.



11.4.6- O posicionamento da UUEN M&M

No início das operações no Brasil, em 1999, uma comparação entre

a UUEN e a concorrência mostrava a necessidade de melhorias em todas as

áreas. As avaliações são mostradas nas tabelas 11.4 e 11.5 através de matrizes

de importância e desempenho, onde são avaliados os principais quesitos do

negócio, em duas fases distintas: pré e pós-venda. O score das empresas é

calculado pela média das notas obtidas no quesitos ponderada pelo grau de
importância de cada quesito.

Tab. 11.4 - Matriz de desempenho da UUEN M&M frente à concorrência,

segundo avaliação feita em 1999, para a fase de preparação de propostas.

96
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segundo avaliação feita em 1999, para a fase de execução de contratos.'

Após cerca de 2 anos de operação, a UUEN consolidou sua

presença no Brasil e caminha para a liderança na participação no mercado

(prevista para 2005). Isto, sem aquisição de empresa local e sem investimentos

em fabricação, montagem e instalação. A vantagem competitiva que a

permitirá atingir esta liderança com geração de valor para a acionista é a da

diferenciação. A tabela 11.6 mostra a comparação da unidade com a

concorrência através da análise de fraquezas e forças relativas à concorrência
(SWOT).
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Forças Fraquezas
1) Grupo finaceiramente sólido 1) Depende de sub-contratada ou

parceiro para a fabricação e instalação
2) ABB mantém relações hsitóricas com 2) Tamanho e estrutura do grupo o torna
os principais clientes lento nas decisões

,

3) Primeiro grupo internacional a se 3) Experiência em projeto$.EPC (Brasil)
instalar no Brasil ainda por consolidar
4) Forte presença na bacia da Campos, 4) Custos dos processos internos
que concentra cerca de 90% da produção (produção, gerais e administrativos) mais
nacional de petróleo altos que as pequenas empresas

nacionais
5) Possui centro de engenharia na cidade ....

do Rio de Janeiro, conectada aos centros
de engenharia do grupo ABB

6) Possui serviço financeiro para
consultoria ou financiamento de projetos
de clientes

.

7) E líder em tecnologia de manutenção
na indústria petroquímica na América
Latina
8) E fabricante líder de equipamentos e

'...
sistemas elétricos e de automação
9) Possui alcance continental, devido sua
presença em todas as Américas
10) Possui centros de pesquisa e
desenvolvimento para tecnologias de
geração e distribuição de energia,
processamento de hidrocarbonetos e
automação (IndustriallT)

10) Pode comprar globalmente, lançando
mão da presença global e utilizando
recursos de B2B
Tab. 11.6 - Análise de fraquezas e forças da UUEN M&M no Brasil (ano de

2001).
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11.4.7- A OrganizaçãO formal e informal da UUEN M&M

A figura 11.6 mostra a organização formal atu1alda unidade. As

caixas azuis representam funções pertencentes à unidade de negócios. As ..

caixas brancas representam funções compartilhadas com a divisão OGP e a
corporação brasileira.

A figura 11.7 mostra a organização informal da unidade, com os

arranjos funcionais para execução das obras e administração dos contratos.

Esta organização informal reflete a importância dos projetos e contratos de '
M&M, pois durante a execução dos mesmos, os recursos humanos das

diversas áreas, sejam elas internas à UUEN (caixas azuis), como a engenharia

e o desenvolvimento de negócios, ou internas à divisão OGP (caixas brancas),

como a contabilidade e finanças, o controle da qualidade, entre outros, ou

internos à corporação ABB Ltda. (caixas brancas), como os serviços especiais,

são todos informalmente alocados nos projetos e contratos. Nesta fase a ,.

organização se torna matricial, sendo o gerente de projeto responsável pelas

atividades de todos envolvidos nos projetos.

Contabilidade e finanças Suprimentos

Fig. 11.6 - Organograma formal da UUEN M&M (em azul)
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Gerência de RH Gerência de suprimento

Gerência de
contabilidade e financas

Gerência da
Qualidade

Gerência de informática

Serviços
especiais

Diretoria Jurídica

Gerência de
Seguros

Fig. 11.7- Organização informal da UUEN - execução de projetos e

administração de contratos
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11.4.8- Recursos Humanos

As posições e cargos da UUEN são avaliadas e categorizadas

segundo três dimensões: bagagem de conhecimento, processo mental ~

responsabilidade por resultados. A categorização das posições serve para o

estabelecimento da remuneração, dos benefícios e do nível de

responsabilidade.

A dimensão bagagem de conhecimento procura estabelecer o nível

de conhecimento, habilidades e experiências requeridas por um cargo, de

modo que o desempenho seja satisfatório. Esta dimensão envolve

conhecimento técnico, gerencial e habilidades em relações humanas.

A dimensão processo mental procura identificar a intensidade e a

complexidade do raciocínio analítico requeridos pelo cargo, ao identificar e

definir problemas, elaborar conclusões e expressá-Ias e envolve o contexto e o

tipo de raciocínio.

A dimensão responsabilidade por resultados procura mensurar os

efeitos da parcela monetária atribuídas ao cargo nos resultados finais da

organização.

o seleção das pessoas é feita com base em habilidades necessárias

à organização dinâmica e flexível. Uma característica de extrema relevância

nas pessoas que constituem as equipes de engenharia, execução de projetos e

desenvolvimento de negócios é a habilidade atual, ou pelo menos o desejo de

atuar em posições tão distintas quanto coordenção de engenharia e

desenvolvimento de negócios (vendas). Para que todos os membros dos

diversos grupos adquiram consciência de que o projeto (modificação) e o

contrato (manutenção) são a prioridade da UUEN, pois é através deles que a

organização pode alcançar seu objetivo, para que todos adquiram

conhecimento da cadeia de valor completa (desde a pré-venda até a entrega

da obra ou finalização do contrato), e mais, para que haja uma uniformidade de

" ,
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habilidades que permita a movimentação horizontal sem descontinuidades, a

UUEN desenvolveu plano de treinamento para todos os seus membros. Este

plano objetiva o desenvolvimento em três dimensões do conhecimento:

comercial (negociação, tributação, composição de custos, contratos, entre

outros), operações (gerência de projetos, controle de custo, gestão de pessoas,

entre outros) e engenharia (cursos técnicos em várias áreas). Além deste

programa, interno à UUEN, há os programas corporativos que destinados a
vários públicos:

1. programa de estagiários - visa atrair e desenvolver talentos

provenientes das universidades de primeira linha. Cerca de 400

estagiários são empregados anualmente por este programa,

2. programa de desenvolvimento pessoal - visa formar futuros

gestores, escolhidos dentre os empregados entre 25 e 35 anos

de idade, que demonstrem talento para assumirem posições de

maior responsabilidade dentro da organização (cerca de 80

participantes anualmente),

3. programa de desenvolvimento do corpo gerencial - visa

desenvolver os atuais gerentes da empresa.

A combinação de programas internos à UUEN e corporativos ..

procura expandir as habilidades e motivação dos empregados, necessárias ao

atingimento dos resultados. Atualmente, a UUEN produra identificar e fechar,

na medida do possível, as lacunas individuais nas seguintes habllldades:

1. comunicação,

2. trabalho em grupo,

3. empreendedorismo,

4. criatividade e intuição,

5. capacidade de assumir riscos,
6. capacidade de raciocínio analítico,

7. segurança,

8. inspiração e perseverança
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11.4.9- Estratégia adotada

A UUEN adotou a diferenciação como estratégia competitiva.

Através da diferenciação se espera ganhar participação no mercado mantendo

margem mínima para geração de valor. É pela diferenciação que a UUE~

conseguirá fugir do lugar-comum e da disputa acirrada que reduz as margens a

níveis destruidores de valor. Esta estratégia é coerente com os resultados da

avaliação do potencial gerador de valor dos direcionadores, pois, como se verá

adiante, o foco da gerência deve ser a exatamente a margem líquida.

A diferenciação desejada está baseada em três pontos:

1. investimento em capacitação tecnológica para execução de

projetos (engenharia básica e de detalhamento) que possibilitam

o desenvolvimento de soluções técnicas otimizadas,

2. utilização de tecnologias alternativas desenvolvidas pelo grupo

ABB, tais como o conceito de automação Industrial IT e sistemas

de geração de energia,

3. fornecimento de soluções integradas,

A capacitação tecnológica, na forma de investimentos em sistemas

de engenharia (knowledge systems) e recursos humanos permitirá tanto o

desenvolvimento de soluções técnicas inovadoras, quando a engenharia básica

for responsabilidade dos fornecedores, como a otimização de soluções,

técnicas, quando estas forem de domínio público. No primeiro caso, a LJUEN

conseguirá praticar preços de venda com margens premium. No segundo caso,

a UUEN poderá se tornar competitiva no fornecimento de soluções

comoditizadas. Esta última possibilidade não é obviamente o que se busca,

mas dela sempre se poderá lançar mão.

A utilização de sistemas desenvolvidos pelo grupo ABB representam

a possibilidade de obter vantagem competitiva. O conceito de Industrial IT, já

descrito, pode ser aplicado em quaisquer plantas de produção por lote e

processamento e contínuo, e coloca a UUEN numa posição privilegiada pelo
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potencial alavancador de vendas do produto e dos serviços associados de
instalação e manutenção.

Já o fornecimento de soluções integradas de modificação e .
manutenção, cuja capacidade só a UUEN possui, quando comparada à

concorrência atual, permite o aumento do conhecimento das necessidades e

desejos do cliente através da íntima relação que se desenvolve corno resultado

dos contratos de longo prazo. Há ainda que se considerar os custos de· .

substituição, que são altos neste tipo de relação contratual e beneficiam a

UUEN como prestadora dos serviços.

Apesar da opção pela diferenciação, muito se discutiu a respeito de

uma das etapas da cadeia de valor: fabricação, instalação e montagem. Esta

etapa tem sido alvo de terceirização nas empresas que desenvolvem serviços

similares. No caso da UUEN, a estratégia se completaria com a definição sobre

como proceder nesta etapa. Tal definição foi baseada no FCO . Os tópicos

seguintes abordam as opções consideradas e os cenários esperados.
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11.4.10- Construção de capacitação própria para fabricação

o investimento na capacitação (make) encontra respaldo no risco

envolvido na terceirização (buy) e na margem operacional possível de se atingir

com a fabricação própria. A construção da capacidade de fabricação, mesmo

com os dispêndios com ativo fixo que geram depreciação, possibilitou o '

alcance de margens operacionais maiores (NOPAT estável de 10%, após

2005, contra 8,3% obtida com a subcontratação). Este resultado é função da -'

perda de margem com a sub-contratação, em decorrência dos custos, "

adicionais de administração da sub-contratada e da tributação da transação

entre empresas. Embora se possa alcançar margens maiores na sub-

contratação, quando se considera a incidência sobre a transação ape~as do

imposto sobre serviços (ISS) e das contribuições PIS e CONFINS, a utilização

destes encargos gera controvérsias, quando analisada à luz da legislação

tributária vigente no Brasil. Na maioria dos casos, há que se utilizar imposto

sobre circulação de mercadorias (ICMS) e sobre produtos industrializados (IPI),

que oneram a transação, tornando-a não competitiva frente à fabricação
própria.

Já os custos de administràção de sub-contratação se referem a

equipes de qualificação de fornecedores, de supervisão de fabricação e

montagem, que não podem ser dispensadas, mesmo sob terceirização.Os

custos de monitoração e controle mencionados, quando inexistem, são,

substituídos por custos decorrentes de retrabalhos, indenizações e atrasos

contratuais, que podem ser ainda maiores que o custo da manutenção das

equipes próprias. De uma maneira geral, estes custos tendem a decrescer a

medida que o relacionamento entre as empresas progride para uma parceria

de longo prazo. Ainda assim, uma parceria economicamente eficiente, baseada

num alto nível de confiança, desenvolvida a longo prazo entre duas empresas

tão díspares, ou seja, uma grande multinacional e uma pequena empresa local,

exige da primeira, de maior poder de barganha, a assunção de maior parcela

de risco e de custos. Esta parceria sempre será entre grupos díspares, pois

todos os grandes grupos, capazes de realizar investimentos de vulto, já

perceberam a necessidade de serem fornecedores de soluções completas,
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integradas,e se preparam para tal, permanecendo as pequenas empresas,

descapitalizadas ou que atuam em nichos, concentradas numa só etapa da

cadeia de valor como a fabricação e instalação. Numa parceria deste tipo,

certamente caberá a UUEN investimentos na capacitação da parceira, c()m

vistas à redução de risco e custo. Tudo isto faz com que, no período

considerado na análise (2001 a 2005), a opção de fabricação própria possibilite

margens maiores. É importante ressaltar o período de análise porque,

conforme já se mencionou, a sub-contratação tende a se tornar mais

competitiva a medida que a relação entre as empresas se desenvolve.

Os resultados esperados para a opção de capacitação própria são

estimados no período entre 2001 e 2005 ..Isto, porque se considera que a

UUEN possui esta janela para criação de valor. Durante este período, a pUEN

estará aproveitando os benefícios da estratégia adotada e do fato de ser "o

primeiro a chegar". Após 2005, a concorrência levará à situação de lucro nulo

e todo e qualquer investimento obterá taxa de retorno interna (TIR) igual ao

custo de capital, não gerando valor algum. No período de geração de valor, as

médias dos direcionadores são:

Receita inicial (MR$) 16,40
Crescimento receita (CR1* 37,59%
NOPAT% (estável) 10,05%
ICCL - (estável) 9,43%
IAF - (estável) 11,35%
WACCBr (R$) 20,00%
* Equivalente ao IV mencionado na revisão da
teoria (PARTE I, Tópico 2.9.1)

Tab. 11.7- dlrectonaoores de valor para a

opção de fabricação própria.

A tabela 11.7mostra que um ganho de 100,00 R$ de receita

(equivalente ao IV) requer investimentos de 9,40 R$ em capital circulante·

líquido e 11,35 R$ em ativos fixos, com margem de 10,05%. O que se poderá

constatar mais a frente é que a opção pela fabricação própria torna o

crescimento da receita mais lento. Isto acontece (a média geométrica do

período é igual a 37,59% ao ano) porque o crescimento da capacitação de
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execução é gradual quando se investe na fabricação, ao contrário da . ' ,~

terceirização, que permite a rápida de mobilização de recursos através das

sub-contratadas, com suas oficinas já constituídas.
i ~ •

As tabelas 11.8,11.9e 11.10mostram, respectivamente, a

demonstração de resultados, o fluxo de caixa e o balanço e para a opçãode

fabricação própria.

DEMONSTRAÇAO DE RESULTADO - UEN M&M - EM MILHOES DE REAIS R$
ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005

MR$ MR$ MR$ MR$ MR$ MR$
Vendas 31,5 35,0 50,0 65,0 80,0 82,4
Backlog 15,1 22,0 27,1 34,0 42,1 43,6
Receita 16,4 28,1 45,0 58,1 71,9- 80,9
Custo dos produtos vendo 15,0 23,9 36,0 40,6 50,4 55,8
Margem bruta 1,4 4,2 9,0 17,4 21,6 25,1
Desp.cf vendas e admin. 0,9 3,4 6,3 8,7 10,8 12,1
Lucro operacional 0,5 0,8 2,7 8,7 10,8 12,9
Depreciação 0,0 0,0 0,2 0,4 0,5 . 0,6
Amortização 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Despesas cf juros 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lucro antes dos impostos 0,5 0,8 2,5 8,3 10,2 12,3
Imposto de renda 0,2 0,3 0,8 2,8 3,5 4,2
Margem líquida (ML) 0,3 0,5 1,6 5,5 6,8 8,1
NOPAT 0,3 0,5 1,6 5,5 6,8 8,1
Empregados 10 30 75 97 120 135
Tab. 11.8- Demonstração de resultado para opção de fabricação própria

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - UEN M&M - EM MILHOES DE REAIS R$
Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005
FC DAS OPERAÇOES (0.7) (4.2) (3.5) 3,4 5.6 7,3

Margem líquida (ML) 0,3 0,5 1,6 5,5 6,8 8,1
Depreciação f Amortização 0,0 0,0 0,2 0,4 0,5 0,6
Inv. em capital circ.líquido (0,6) (1,3) (1,0) (1,6) (1,1) (0,8)
Inv. em ativo fixo (0,4) (3,4) (4,3) (0,9) (0,6) (0,6)

FC PIOS FINANCIADORES 0.7 4.2 3,5 0.0 0.0 0.0
Dívida 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Patrimônio líquido 0,7 4,2 3,5 0,0 0,0 0,0

FICO (0.7) (4.2) (3,5) 3.4 5.6 7,3
Tab. 11.9- Demonstrativo do fluxo de caixa para a opção de fabricação própria
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BALANÇO - UEN M&M - EM MILHOES DE REAIS R$
Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ATIVOS 5,7 12,3 20,4 24,4 28,3 30,3
Caixa 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8, 0,8
Recebíveis de curto prazo 3,3 5,6 9,0 11,6 14,4 16,2
Adiantamento a fornec. 0,6 0,8 1,0 1,3 1,6 1,6
Estoque 1,1 1,7 2,0 2,6 3,2 3,3

CIRCULANTE 5,3 8,5 12,5 16,1 19,9 21,9
Equipamentos cl depreciação 0,1 0,5 0,9 1,1 1,2 1,2
Inv.Machinery & Equip 0,1 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4
Depreciation 0,0 (0,0) (0,1) (0,2) (0,3) (0,4)
Planta e propriedades cl depreco 0,3 3,3 7,0 7,2 7,2 7,1
Inv.Plant & Property 0,3 3,0 3,8 0,5 0,2 0,2
Depreciation 0,0 (0,0) (0,1) (0,2) (0,3) (0,3)
Recebfveis de longo prazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Participações/Intangíveis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ATIVO FIXO 0,4 3,8 7,9 8,4 8,4 8,4
PASSIVOS E PATR.LIQUIDO 5,7 12,3 20,4 24,4 28,3 30,3
Contas a pagar 2,5 4,0 6,0 6,7 8,4 9,3
Provisões 0,6 0,8 1,0 1,3 1,6 1,6
Adiantamentos de clientes 1,6 1,8 2,5 3,3 4,0' 4,1
Empréstimos 0,0 0,0 0,0 0,0 0;0, 0,0
Impostos a recolher 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3

CIRCULANTE 4,6 6,6 9,6 11,5 14,2 '15,4
DfVIDAS DE LONGO PRAZO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Capital social 0,7 4,9 8,4 8,4 8,4 8,4
Lucro retido 0,3 0,8 2,5 4,5 5,7 6,5

PATRIMONIO LIQUIDO 1,0 5,7 10,9 12,9 14,1 14,9
Tab.11.10 - Balanço para opção de fabricação própria
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11.4.11- Sub-contratação da fabricação

Esta opção estratégica, embora resulte em margens operacionais

inferiores às da opção anterior, permite um crescimento mais acelerado das

vendas e portanto, da receita annual. Ainda que esta opção transforme o custo

fixo das oficinas de fabricação em custo variável, reduzindo a alancagem

operacional, ela embute riscos de performance da sub-contratada. Estes riscos

são oriundos da qualidade da fabricação e do cumprimento de prazos e termos

contratuais estabelecidos entre as partes. A possibilidade de maior crescimento

da receita é um fato. Há porém que se considerar a possibilidade de não se

obter oferta para os serviços desejados, quando não há relacionamentos de

longo prazo, ou quando se deseja realizar compra "spot", para contratos

esporádicos. Isto, em função de aquecimento da demanda e outros fatores.

Neste caso, a opção por construir capacidade própria não resolve o problema,

uma vez que o tempo necessário para mobilização dos recursos e construção
das oficinas é longo.

Além da redução nos custos, a parceria de longo prazo pode ser a

solução para o problema de "hold-up", pois estabelece um nível de

conhecimento e confiança mútuos e de assunção de riscos que permite à sub-

contratada realizar investimentos na ampliação do parque fabril, sem a

correspondente oneração dos custos de transação. Há por último que se

considerar o comportamento oportunista pós-contratual, que pode existir em

relações deste tipo, que uma vez estabelecidas, fortalece a sub-contratada,

incentivando atitudes nocivas ao bom relacionamento. Estes comportamentos

acabam gerando custos de transação, monitoração e controle que reduzem a

margem estável do (margem média que se conseguirá no longo prazo).

Esta opção resulta nos direcionadores mostrados na tabela 11.11,

dentro do período de criação de valor (2001 a 2005). Assim como na opção

anterior, a avaliação considera que após 2005, a dinâmica do mercado causará

uma situação de lucro nulo, com os investimentos obtendo TIR igual ao WACC.
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Receita inicial (MR$) 16,40
Crescimento receita (CR)* 45,33%
NOPAT% (estável) 8,28%
ICCL - (estável) 8,51%
IAF - (estável) 3,36%
WACCBr(R$) 20,00%
* Equivalente ao IV mencionado na revisão da teoria
I(PARTE I, Tópico 2.9.1) -Tab. 11.11- dlreolonadores de valor para a opçao de

sub-contratação de fabricação.

Estes resultados mostram que é possível obter crescimento médio

de receita de 45,33% ao ano com esta opção. Além disto, o aumentode 100,00

R$ na receita requer o investimento de 8,51 R$ e 3,36 R$ em capital circulante

líquido e ativos fixos, respectivamente. As tabelas 11.12,11.13e 11.14mostram,

respectivamente, a demonstração de resultados, fluxo de caixa e balanço para

a UUEN, no período de criação de valor.

DEMONSTRAÇAO DE RESULTADO - UEN M&M - EM MILHOES DE REAIS R$
ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005

MR$ MR$ MR$ MR$ MR$ MR$
Vendas 31,50 45,00 64,00 85,00 105,00 108,15
Backlog 15,10 27,03 35,58 45,06 55,35 57,16
Receita 16,40 33,07 55,45 75,51 94,72 106,34
Custo dos produtos vendo 15,00 27,12 43,81 57,39 69,14 76,56
Margem bruta 1,40 5,95 11,64 18,12 25,57 29,77
Desp.c/ vendas e admin. 0,90 3,97 7,76 11,33 14,21 15,95
Lucro operacional 0,50 1,98 3,88 6,80 11,37 .. 13,82
Depreciação 0,00 0,03 0,13 0,28 0,39 0,48
Amortização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas c/ juros 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucro antes dos impostos 0,45 1,95 3,75 6,52 10,98 13,34
Imposto de renda 0,15 0,66 1,28 2,22 3,73 4,54
Margem líquida (ML) 0,30 1,29 2,48 4,30 7,25 8,80
NOPAT 0,33 1,29 2,48 4,30 7,25· 8,80
Empregados 10 30 92 126 158 177- -Tab. 11.12- Demonstração de resultado para opçao de sub-contrataçao de

fabricação
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DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - UEN M&M - EM MILHOES DE REAIS R$
Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005
FC DAS OPERAÇOES (0,72) (1,30) (0,31) 2,09 5,25 7,65

Margem líquida (ML) 0,30 1,29 2,48 4,30 7,25 .. 8,80
Depreciação f Amortização 0,00 0,03 0,13 0,28 0,39 0,48
Inv. em capital circ.líquido (0,62) (1,72) (1,51) (1,52) (1,73) . (1,04)
Inv. em ativo fixo (0,40) (0,90) (1,41 ) (O,97) (O,66)· (O,60)

FC PIOS FINANCIADORES 0,72 1,30 0,31 0,00 0,00 0,00
Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido 0,72 1,30 0,31 0,00 0,00 0,00

FICO (0,69) (1,30) (0,31) 2,09 5,25 7,65
Tab. 11.13- Demonstrativo do fluxo de caixa para a opção de sub-

contratação de fabricação

BALANÇO - UEN M&M - EM MILHOES DE REAIS R$
Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ATIVOS 5,7 11,4 18,3 24,3 29,7 ~ 32,4
Caixa 0,28 0,51 0,67 0,84 1,04 1,07
Recebíveis de curto prazo 3,28 6,61 11,09 15,10 18,94 21,27
Adiantamento a fornec. 0,57 1,01 1,33 1,69 2,08 . 2,14
Estoque 1,13 2,03 2,67 3,38 4,15 4,29

CIRCULANTE 5,26 10,16 15,76 21,02 26,21 28,77
Equipamentos cf depreciação 0,10 0,48 0,99 1,24 1,38 1,37
Inv.Machinery & Equip 0,10 0,40 0,61 0,47 0,46 0,40
Depreciation 0,00 (O,02) (O,10) (O,22) (0,32) . (0,41)
Planta e propriedades cf depreco 0,30 0,79 1,56 2,01 2,14 2,26
Inv.Plant & Property 0,30 0,50 0,80 0,50 0,20 0,20
Depreciation 0,00 (O,01) (0,03) (0,05) (0,07) (0,08)
Recebíveis de longo prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Participações/Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ATIVO FIXO 0,40 1,27 2,56 3,25 3,52 3,63
PASSIVOS E PATR.LíQUIDO 5,7 11,4 18,3 24,3 29,7 32,4
Contas a pagar 2,49 4,50 7,27 9,53 11,48 12,71
Provisões 0,57 1,01 1,33 1,69 2,08 2,14
Adiantamentos de clientes 1,58 2,25 3,20 4,25 5,25 5,41
Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos a recolher 0,01 0,06 0,11 0,18 0,31 0,38

CIRCULANTE 4,64 7,82 11,91 15,65 19,11 20,64
DíVIDAS DE LONGO PRAZO 0,00 O O O O O
Capital social 0,72 2,02 2,34 2,34 2,34 2,34
Lucro retido 0,30 1,59 4,07 6,28 8,28 9,43

PATRIMÓNIO LíQUIDO 1,02 3,61 6,40 8,61 10,62 11,77- -Tab.11.14 - Balanço para opção de sub-contrataçao de fabricação
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Capitulo 111- Escolha da opção estratégica para fabricação e conclusão

Esta parte do trabalho contém as avaliações das opções ."

estratégicas para fabricação, montagem e instalação sob a ótica do FeD. Além

disto, é apresentada a opção escolhida, com seus desdobramentos. A

avaliação das opções contém a quantificação do valor por elas gerado, em

função dos fluxos de caixa das operações esperados e do custo de capital, e a

análise de sensibilidade dos direCionadores de valor, que indicam qual deve

ser o foco de atenção da gerência. Em seguida, o trabalho é concluídocom a

análise da opção escolhida com base no potencial de geração de valor,

conforme recomendação do processo de avaliação e escolha de opções

estratégicas mencionado no Capítulo I.
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111.1- O potencial gerador de valor das opções estratégicas

Cada uma das opções estratégicas para a fabricação resulta em

diferentes cenários. A partir destes cenários, é possível determinar o valor

gerado para a empresa, calculado através do FCD. Para o caso da UUEN

M&M, a análise envolve apenas o valor gerado para a empresa, pela Sirrl'ples

razão de que não há endividamento ao nível da unidade de negócios; podendo

todo fluxo de caixa livre ser direcionado para a matriz, na Suiça. Caberá à
--

matriz distribuir este caixa entre os provedores de capital da corporação:

credores e acionistas. Entretanto, a avaliação das opções com base na

geração de valor para empresa não invalida o processo de avaliação é seleção
de estratégias sugerido.
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1i1.2...;.Geração de valor comafabricação própria

Atabela 111.1mostrao potencial de geração de valor da opção .
estratégica de fabricação própria.

Tab 111.1- Valores gerados com a fabricação própria (em milhões de R$,

exceto quando explicitado). * IV se, refere ao crescimento de receita.

o gráfico 111.1mostra os valores anuais (em milhões de R$) de valor

adicionado (VEI), crescimento de r~ceità(IV), margem operacional (NOPAT),

investimento de capital circulante líquido (ICCL) e ativo fixo (IAF).. .
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Gráfico 111.1- Valores absolutos anuais dos direcionadores de valor evaler

adicionado para a opção de fabricação própria.

o valor presente do FICO é o valor descontado do fluxo de caixa das

operações. A premissa para o cálculo anual do valor residual é que, após o ano

em consideração, a empresa estará em período de lucro nulo. Em outras

palavras, o valor residual anual é igual ao valor presente da perpetuidade, onde
,,"" ..

o FICO é igual à margem NOPAT obtida naquele ano. Este valor é calculado

apenas para que se visualize o crescimento do valor absoluto da empresa. O

valor da empresa com os investimentos em fabricação é calculado comosendo

a soma dos valores presentes do FICO e do valor residual, enquanto g~~ o

valor anual adicionado é igual ao incremento de valor da empresa naqüelé

determinado ano. A estratégia de maior potencial de geração de valor é aquela

que apresentar a maior soma dos valores adicionados ano a ano (VEI). A

opção de fabricação própria possui potencial de geração de valor de 16,4
milhões de Reais.

No ano de 2001, os investimentos tornam o fluxo de caixa das,

operações altamente negativo. como se previa. Isto resulta numa destruição de ~

valor neste ano. No ano seguinte, o valor presente do FICO ainda é negativo,

porém, o crescimento do valor residual compensa parte desta perda. Nos

demais anos há um crescimento razoável do valor da empresa até o ano de

2005. Após este ano, os investimentos podem resultar em crescimento de
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receita, mas resultarão em crescimento de valor nulo. Isto acontece porque os

investimentos para crescimento de receita geram fluxos de caixa operacionais,

que quando descontados ao custo de capital, resultam em valor presentenulo,

Em outras palavras, em função das condições do mercado, exigir-se-á mais

investimento, seja ele em capital circulante líquido ou em ativo fixo, para se

obter o mesmo ganho de receita que no período de criação de valor.

Um ponto a considerar é que, embora haja geração de valores

positivos após 2002, o valor presente da soma do FICO é prejudicado' pelos

valores negativos dos anos iniciais. Este resultado é mais acentuado quanto

maior for a taxa de desconto, ou custo de capital.

, .
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Análise de sensibilidade

A tabela 111.2mostra os resultados da análise de sensibilidade.do
valor adicionado com os direcionadores.

A análise de sensibilidade foi obtida a partir do cálculo da variação

do valor gerado com a variação de 10 % nos direcionadores de valor (+10%

para IV e NOPAT e -10% para ICCL e IAF). Para que se pudesse calcular a

variação do valor gerado, foi admitido que no período em questão (2001 a

2005), a opção estratégica possuísse direcionadores constantes. A taxa

constante IV foi calculada como sendo a média geométrica do crescimento

real. Os demais valores constantes (NOPAT, ICCL e IAF) foram obtidos através

da média aritmética dos valores reais. Uma comparação do valor da empresa

após os investimentos no ano de 2005, obtido com os dados reais e com os

dados constantes (18,0 milhões de R$ e 18,98 milhões de R$,

respectivamente) confirma a validade da assunção, cujo erro é de cerca de 5%.
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o gráfico 111.2 mostra os valores reais anuais para os direcionadores

de valor.

79%

69%

59%

49%

39%

29%

190.4

9%

-1%
2001 2002 2003 2004 2005

Gráfico 111.2 - Valores anuais para os direcionadores de valor

Os dados da tabela mostram que o foco das atenções da gerência

deve ser o crescimento de receita e vendas, pois uma variação de 10% em

ambos (alteração de 10% para 10,1%, por exemplo) resulta numa variação de

cerca de 12% no valor da adicionado. Já uma redução similar (10%) nos

demais direcionadores (ICCL e IAF), pouco acrescentam (cerca de 1%). Dentre

estes últimos, o investimento em ativo fixo deve ser objeto de maior atenção,

como era de se esperar.

Estes resultados são coerentes com a experiência prática, pois ao

se investir na capacitação própria, aumentando os custos fixos, os gestores

deverão cuidar para que a UUEN mantenha um volume de negócios sempre

crescente, ou crescente até pelo menos 2005.
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Os gráficos 111.3e 111.4mostram os mesmos resultados em termos

percentuais e absolutos, respectivamente.

Variação de VEai (% )

14,0%

12,0%

10,0%
.IV*"+10%

o NOPAT% +10%

o ICCL -10%

oIAF· ...10%

8,0%
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4,0%

2,0%

0,0%

Oirecionadores de valor

Gráfico 111.3- Variação percentual de VEai vs. variação nos direcionadores

Variação de VEai (Milhões de Reais - R$)

2,5
.IV" +10%
C NOPAT% +10%
CICCL -10%
EIAF -10%1,5

1,0

0,5

Direcionadores de valor
• o •• '

Gráfico 111.4- Variação absoluta de VEai (milhões de R$) vs. variação nos
direcionadores
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111.3- Geração de valor com sub-contratação de fabricação

A tabela 111.3mostra o potencial de geração de valor daopção

estratégica de sub-contratação da fabricação.

Tab 111.3- Valores gerados coma sub-contratação da fabricação (em milhões

de R$, exceto quando explicitado). * IV se refere ao crescimento de receita.

As simulações mostram que a opção pela sub-contratação resulta

num valor da empresa, no ano de 2005, de 23,2 milhões de Reais. Ãlétn disto,

a geração absoluta de valor é de 21 .arnllhões ç:té R$, superior portanto à

geração de valor quando se opta pela fabricação própria.

~mbora os valores presentes dos fluxos de caixa operacionais sejam

negativos nos anos de 2001 e 2002, o valor adicionado anualmente é sempre
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positivo. Isto ocorre porque o crescimento do valor residual supera o valor

negativo do caixa das operações.

o gráfico 111.5 mostra os valores anuais (em milhões de R$) de valor

adicionado (VEI), crescimento de receita (IV), margem operacional (NOPAT),

investimento de capital circulante líquido (ICCL) e ativo fixo (IAF).

As características marcantes desta opção são a margem (NÓPAT)

inferior e o maior crescimento da receita. Embora haja uma perda de rnarqem

quando se opta pela sub-contratação, a geração de valor decorrente do ..

aumento de receita mais que compensa esta perda. Porque o período qe

geração de valor é relativamente curto (2001 a 2005), este ganho de r~?~!ta,

ainda que a uma margem inferior, possibilita uma maior geração de valor final.

Esta conclusão é visível quando se faz a análise de sensibilidade, que pode ser

vista no tópico seguinte.
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C Investimento em CCL

C Investimento em AF

2002 2003 2004 2005

Gráfico 111.5 - Valores absolutos anuais dos direcionadores de valor e valor

adicionado para a opção de fabricação própria
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Análise de sensibilidade

A tabela 111.4mostra os resultados da análise de sensibilidade do
valor adicionado com os direcionadores.

A análise de sensibilidade confirma a importância do crescimento de

receita para a geração de valor quando se adota a sub-contratação. Os

resultados mostram que um aumento de 10% no crescimento da receita (IV),

gera um crescimento de 15,3 % no valor da empresa no ano de 2005. Em

segundo lugar em importância, também merecendo atenção especial da

gerência, está a margem operacional. A taxa de investimento em ativos fixos,

como era de se esperar, pouco influencia na geração de valor. Isto não quer

dizer que os gestores devam relaxar no controle de custos dos investimentos,

mas sim que prioridade deve ser dada para as outras variáveis. Todos os

esforços devem ser envidados no sentido de garantir que as vendas cresçam e..
que as margens obtidas sejam conforme o esperado. Se for diferente, a opção
pode redundar em destruição de valor da empresa. , ', _. l

Os gráficos 111.6e 111.7mostram os mesmos resultados em termos

percentuais e absolutos, respectivamente.
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Gráfico 111.6- Variação percentual de VEai vs. variação nos direcionadores
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Gráfico 111.7- Variação absoluta de VEai (milhões de R$) vs. variação nos
direcionadores
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111.4- Conclusão

De acordo com o processo de avaliação e escolha de opções

estratégicas, a opção a ser adotada para fabricação, instalação e montagem é

a de sub-contratação, ou de inserção na cadeia de valor de uma terceira

empresa, responsável por uma das etapas do processo (fig. 111.1). Ehtretanto,

esta decisão, mesmo que amparada nas simulações utilizando o FeD, deve
:,"\. -'

levar em conta a importância estratégica destas atividades e os riscos

envolvidos na terceirização, bem como a alienação de parte de seu capital

intelectual, valor intangível que é transferido para a sub-contratada.

r---.-~----- ------------ -.--..--
i Gerência de Projeto

Desenv.de
Negócios

Preparação
de
Propostas

Fig. 111.1 - A sub-contratação na cadeia de valor

Embora possua maior potencial de criação de valor, a sub-

contratação só se justifica por se tratar de atividade não estratégica (não core)

para a unidade de negócios. Ao repassar esta atividade para terceiros, a

gerência da UUEN considera que sua posição não fica ameaçada, pois as

possíveis empresas que executarão estes serviços possuem menos recursos e

capacitação técnica. Além do mais, quando houver fabricação de equipamento

ou sistema que envolva tecnologia proprietária estratégica, a UUEN pode

sempre optar por oficinas do grupo ABB, que servem a outras divisões de

negócio.
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Já os riscos envolvidos na sub-contratação, estes são uma

consequência da opção pela terceirização com o qual a UUEN deve conviver.

Há riscos de:

1. má performance,

2. comportamentos oportunistas (moral hazard),

3. não existência de capacidade fabril, montadora e tnstaladora.

Todos estes riscos são fontes de custos diretos e indiretos que

afetam a margem do negócio. Entretanto, os mesmos podem e devem ser

mitigados com algumas medidas e mecanismos contratuais.

A má performance, conforme se mencionou, gera custos de

monitoração e coordenação. Embora sejam estes custos indesejáveis,não há

como evitá-los. O envolvimento da UUEN com os fabricadores de menos'

recursos financeiros e tecnológicos exigirá desta o constante acompanhamento

das atividades tercerizadas. Tais custos podem ser reduzidos pela tecnologia

de informação, que facilita o fluxo de informações e as transações, pelo

desenvolvimento de parcerias de longo prazo, que elevam o nível de confiança

mútua e pela utilização de contratos incentivados, que distribuam

eficientemente o risco entre as empresas. As parcerias de longo prazo'

certamente resultarão numa transferência de tecnologia de gestão de projeto e

de engenharia de sistemas, benéfica ao relacionamento. Ao fazer está

transferência, a UUEN estará automaticamente elevando o patamar de atuação

de sua sub-contratada, criando mais um potencial concorrente. Esta

experiência não seria inédita para o grupo ABB no Brasil.

Os comportamentos oportunistas pós-contratuais, resultantes de

assimetria de informações pré-contratual, da limitação de racionalidade

(bounded rationality), que impede a criação de instrumentos contratuais

perfeitos e das condições do mercado, que podem incentivar a não-

cooperação, representam custos adicionais.
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A assimetria de informações antes da assinatura dos contratos é

uma fonte de risco e portanto, de custos; alimentada pelos altos custos de

mudança. Antes do estabelecimento de parcerias, as informações e referências

técnicas do potencial parceiro podem ser obtidas no mercado e em diversos

organismos privados e públicos (CREA, ou Conselho Regional de Engenharia e

Arquitetura, serviços de proteção ao crédito, entre outros). Entretanto, ela

servirá de mera referência do passado, nada dizendo sobre a situação da

empresa hoje e sua performance no futuro.

A limitação da racionalidade por sua vez, acentuada pela. .

complexidade da transação, é outro fator de risco, posto que nunca se

conseguirá construir instrumento contratual com todas as nuances da complexa

relação e seus possíveis desdobramentos no futuro. Já as condições de

mercado podem sempre contribuir para a não-coperação, sempre que

fortalecerem a posição da sub-contratada na relação. Este risco também e
acentuado pelos altos custos de mudança da sub-contratada e pode significar

um hold-up para a UUEN, que pode acabar refém da sub-contratada.

Todos estes comportamentos oportunistas são mitigados peta

utilização de contratos incentivados, onde a parceira terá parte de sua

remuneração atrelada a sua performance, e que contemplem a distribuição

eficiente dos riscos do negócio. Outra maneira de reduzir tais comportamentos

seria a participação acionária da UUEN na empresa sub-contratada. Esta

participação geraria direitos que facilitariam a monitoração e o controle do

comportamento da sub-contratada. Entretanto, participações acionárias

parciais contrariam a política de aquisições da corporação.

Há ainda um terceiro risco, que é o da não obtenção destes serviços

no mercado, em caso de aquecimento da demanda pelos mesmos. Esta é uma

possibilidade real, que pode ser amenizada, ou até mesmo eliminada, pela

parceria de longo prazo. Entretanto, a manutenção de uma reserva fabril para a

UUEN, que eliminaria esta possibilidade, poderá lhe custar muito e elevará os

riscos do negócio, posto que a manutenção de uma capacidade fabril sempre

disponível, mesmo que pertencente a terceiros, equivale a um custo fixo.
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Há que se considerar também, que os resultados obtidos pelas

simulações são fortemente influenciados pelo curto período de criação de valor.

Uma vez que as margens obtidas quando se opta pela fabricação própria são

maiores, um maior período de criação de valor poderia levar esta opção a uma

maior criação de valor para a UUEN. Outra variável que influencia bastante

neste resultado é o custo de capital, pois como os fluxos positivos da opção de

fabricação própria ocorrem num futuro mais distante, a contribuição dos

mesmos ao valor presente é penalizada pelo desconto.

Embora o período de criação de valor seja extremamente

conservador, ele reflete a expectativa da gerência com relação à entrada de

grandes grupos internacionais, capazes de alterar a dinâmica do mercado

local. Dentre estes grupos, dois merecem especial atenção: Kvaerner, da

Noruega, e Wood Group (WG), da Inglaterra. Há ainda um terceiro potencial

entrante, não mencionado anteriormente, que é o grupo Halliburton, dos

Estados Unidos, que se trata de uma das maiores companhias de prestação de

serviços para empresas produtoras de petróleo do mundo, e que hoje atua no

Brasil somente em grandes projetos de desenvolvimento de campos

produtores. Todos estes novos entrantes possuem capacitação tecnológica

para oferecerem serviços integrados de modificação e manutenção. Além, disto,

possuem recursos financeiros comparáveis aos da UUEN, podendo responder

às necessidades de financiamento dos clientes. É importante ressaltar que o

curto período de criação de valor considera o início das operações dos grupos

Kvaerner e WG já no ano de 2002, o que pode não acontecer. Neste caso a

estratégia deverá contemplar estas mudanças, ajustando o período de geração

de valor. Estes ajustes, decorrentes de alterações nas forças da concorrência,

podem inverter os resultados das simulações, transformando a opção de

fabricação própria na mais vantajosa para a UUEN.

Vale lembrar também, que a proposta de terceirização da fabricação

resulta de simulações cujos dados de entrada são estimados pelo gestor. Esta

estimativa é baseada em informações sobre o passado e o presente e em

suposições sobre o futuro. Ao decidir com base no potencial de criação de
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valor, o gestor deve estar ciente do grau de incerteza que todas assunções \ i
embutem e que os resultados obtidos podem ratificar ou desqualificar 'uma t ..
opção estratégica adotada. Desvios nos resultados esperados podem ocorrer

em função de fatores internos e externos à empresa, ou seja, eles podem

surgir de inovações tecnológicas e no modelo de negócios, alterações 'no
desempenho, cultura, valores da empresa, fatores macroeconômicos, entre

outros. Em virtude de sua maior capacidade financeira, quando comparada à
concorrência atual, e uma vez sujeita a alguma situação desfavorável '

inesperada, o que se espera é que a UUEN seja capaz de reagir e eliminar

defasagens de desempenho que destruam sua vantagem competitiva. Para

isto, é necessário que o gestor esteja atento, bem informado e que implemente

as correções quando e como necessário. Além disto, a própria incerteza que

cada cenário embute torna a análise de sensibilidade uma parte extremamente

importante na aplicação do FCD.

Com base no exposto e no resultado do processo de avallação, o

recomendável é que a UUEN adote a terceirização (buy) como opção para à

fabricação, montagem e instalação. Além disto, recomenda-se que a UUEN:

1. implemente sistemas e procedimentos que permitam a

monitoração e o controle da performance da sub-contratada,

2. estabeleça critérios de seleção e cadastramento de potenclaís

parceiros e desenvolva parceria de longo prazo com empresa

melhor posicionada,

3. utilize contratos incentivados e que contemplem uma efícíente

distribuição dos riscos envolvidos no negócio,

4. mantenha contrnua avaliação do mercado (atratividade), dos
-I

concorrentes, de si própria, do trabalho a ser desenvolvido e de I

todos os elementos da cadeia de suprimentos, com vistas a

manter a coerência da estratégia adotada, ajustando-a

continuamente para que se possa ampliar o período de criação

de valor, mantendo a vantagem competitiva neste período.
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Apêndice I - Anâlise de sensibilidade para a opção de fabricação prõprla
(make) - resultados

° 1 2 3 4 5
Receita 16,40 23,18 32,77 46,31 65,46 92,53..
Nopat 1,65 2,33 3,29 4,65 6,58 9,30
ICCL -0,64 -0,90 -1,28 -1,81 -2,55
IAF -0,77 -1,09 -1,54 -2,17 -3,07
FICO 0,92 1,30 1,84 2,60 3,67

FICO 0,77 0,90 1,06 1,25 1,48
VP FICO acumulado 0,77 1,67 1,97 2,32 2,73
VR 11,64 16,46 23,26 32,88 46,48 ,VR 9,70 11,43 13,46 15,86 18,68

1 47 1 10 15 1817 21 1 ~ ~', - I,

, ,
•••';

Receita inicial (MR$) 16,40
Crescimento receita (CR)* 37,59%
NOPAT% (estável) 10,05%
ICCL - (estável) 9,43%
IAF - (estável) 11 ,35%

ACCBr (R$) 20,00%
* Equivalente ao IV mencionado na revisão da teoria (PAFlTE I, Toplco 2.9.1)
Aumento na receita (%)

° 1 2 3 4 5
16,40 22,56 31,05 42,72 58,77 80,86
1,65 2,27 3,12 4,29 5,90 8,12 '

-0,58 -0,80 -1,10 -1,51 -208, .-
-0,70 -0,96 -1,32 -1,82 -2,51
0,99 1,36 1,87 2,57 3,53
0,82 0,94 1,08 1,24 1,42
0,82 1,76 2,02 2,32 2,66
11,33 15,59 21,46 29,52 40,62.
9,44 10,83 12,42 14,24 16,32
10,27 12,59 14,44 16,55 18,98

a

CCL - (estável) 9,43%
IAF - (estável) 11,35%
WACCBr (R$) 20,00%
* Equivalente ao IV menclonado na revisão da teoria (PAFlTE I, Topico 2.9.1)
Aumento na receita (%)

I



Receita inicial (MR$) 16,40
Crescimento receita (Qffi* 37,59%
NOPAT%_(estável) 11,05% +10 I ..
ICCL - (estável) 9,43%
IAF - (estável) 11,35%
WACCBr (R$) 20,00%
* Equivalente ao IV mencionado na revisão da teoria (PAHTE I, Tópico 2.9.1)
Aumento na receita (%)

° 1 2 3 4 5
Receita 16,40 22,56 31,05 42,72 58,77 80,86
Nopat 1,81 2,49 3,43 4,72 6,49 8,94 IICCL -0,58 -0,80 -1,10 -1,51 -2,08
IAF -0,70 -0,96 -1,32 -1,82 -2,51
FICO 1,21 1,67 2,30 3,16 4,35
VP FICO 1,01 1,16 1,33 1,52 1,75
VP FICO acumulado 1,01 2,17 2,49 2,85 3,27
VR 12,47 17,15 23,60 32,47 44,68
VPVR 10,39 11,91 13,66 15,66 17,95
VEai 11,40 14,08 16,15 18,51 21,22··

I
Receita inicial (MR$) 16,40
Crescimento receita (CR)* 37,59%
NOPAT% (estável) 10,05%
ICCL - (estável) 8,49% -10% !
IAF - (estável) 11,35%
WACCBr(R$) 20,00%

'·1* Equivalente ao IV mencionado na revisão da teoria (PAHTE I, Tópico 2.9.1)
Aumento na receita (%)

I° 1 2 3 4 5
Receita 16,40 22,56 31,05 42,72 58,77 80,86 INopat 1,65 2,27 3,12 4,29 5,90 8,12
ICCL -0,52 -0,72 -0,99 -1,36 -1,87 I
IAF -0,70 -0,96 -1,32 -1,82 -2,51 I
FICO 1,04 1,44 1,98 2,72 3,74 I
VP FICO 0,87 1,00 1,14 1,31 1,50 .1
VP FICO acumulado 0,87 1,87 2,14 2,46 2,82 I
VR 11,33 15,59 21,46 29,52 40,62
VPVR 9,44 10,83 12,42 14,24 16,321
VEai 10,31 12,70 14,56 16,69 19,14
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o 1 2 3 4 5
16,40 22,56 31,05 42,72 58,77 80,86
1,65 2,27 3,12 4,29 5,90 8,12

-0,58 -0,80 -1,10 -1,51 -2,08
-0,63 -0,87 -1,19 -1,64 -2,26
1,06 1,45 2,00 2,75 3,78
0,88 1,01 1,16 1,33 1,52
0,88 1,89 2,17 2,48 2,85
11,33 15,59 21,46 29,52 40,62
9,44 10,83 12,42 14,24 16,32
10,32 12,72 1 16,72 19,17

, ,
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30,29
14,61
17

Apêndice 11 - Análise de sensibilidade para a opção:~.~:sqb-
".,+.' . " ,:..

contratação de fabricação (buy) - resultados

"

ICre,scinlAhtjD"tel~Aita (CR)*
16,40

45,33%
8,28%

. ICÇL -.'( 8,51%
~ IAf;: ~(estável) 3,36% .

w'-19C$r(Â$)it., ,', ,.20,00%
••E~iyalente'ao:~V~mencionad:) na revisão da teoria (PAHTE I, T<ipico 2;9,1),
Aumento na receita(%)

1
23,83
1,97
-0,63
-0,25
1,09
0,91
0,91
9,87
8,22

13

o
16,40
1,36

Receita
Nopat
ICCL
IAF
FICO
VP,'FICO
VP FIGO acumulado
VR
VPVR

2 3
34,64 50,34
2,87 4,17
-0,92 -1,34
-0,36 ~O,53
,1,58' 2,30
1,10 ,1,33
2,01 2,43'
14,34 ' 20,84
9,96 12;06'
11 1

5'·
10Er34

.. 8,SÕ'
'~~2,82

'-1:1},'
A,86.
1"00". ,
3;57
4402,
1

. !

!t.
.:
'. O 1 2 3 4 5·

16,40 24,58 36,83 55;20 82,73 123,99
1,36 2,03 3,05 4,57 6,85' 10,2'7

-0,70 -1,04 -1;§6 -2,34 -3;51
-0,27 ':0,41 -0,62 -0,93 -1,39
1,06 1,59 2,39 3,58 5,37
0,89 1,11 1,38 1,73 2,16" '.;j

0,89 1,99 2:49 3,11 3,88
10,17 15,25 22,85 34,25 51,33
8,48 10,59 13,22 16,52 20,63

12 1 51"•...

:-t



Receita inicial (MR$) 16,40
Crescimento receita (CR)* 45,33%
NOPAT% (estável) 9,11% +10 J
ICCL - (estável) 8,51%
IAF - (estável) 3,36%
WACCBr (R$) 20,00%
* Equivalente ao IV mencionado na revisão da teoria (PAHTE I, Tópico 2.9.1)
Aumento na receita (%)

° 1 2 3 4 5
Receita 16,40 23,83 34,64 50,34 73,17 106,34
Nopat 1,49 2,17 3,15 4,58 6,66 9,68
ICCL -0,63 -0,92 -1,34 -1,94 -2,82
IAF -0,25 -0,36 -0,53 -0,77 -1,11
FICO 1,29 1,87 2,72 3,95 5,75
VP FICO 1,07 1,30 1,57 1,91 2,31
VP FICO acumulado 1,07 2,37 2,87 3,48 4,22
VR 10,85 15,77 22,92 33,32 48,42
VPVR 9,04 10,95 13,27 16,07 19,46
VEai 10,12 13,33 16,14 19,55 23,67

Receita inicial (MR$) 16,40
Crescimento receita (CR)* 45,33%
NOPAT% (estável) 8,28%
ICCL - (estável) 7,66% -10% I
IAF - (estável) 3,36%
WACCBr(R$) 20,00%
* Equivalente ao IV mencíonado na revisão da teoria (PAHTE I, Tópico 2.9.1)
Aumento na receita (%)

° 1 2 3 4 5
Receita 16,40 23,83 34,64 50,34 73,17 106,34
Nopat 1,36 1,97 2,87 4,17 6,06 8,80
ICCL -0,57 -0,83 -1,20 -1,75 -2,54
IAF -0,25 -0,36 -0,53 -0,77 -1,11
FICO 1,15 1,68 2,44 3,54 5,15
VP FICO 0,96 1,16 1,41 1,71 2,07
VP FICO acumulado 0,96 2,13 2,57 3,12 3,78
VR 9,87 14,34 20,84 30,29 44,02
VPVR 8,22 9,96 12,06 14,61 17,69
VEai 9,18 12,08 14,64 17,72 21,47
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Receita inicial (MR$) 16,40
Crescimento receita (CR)* 45,33%
NOPAT% (estável) 8,28%
ICCL - (estável) _.__. ~_8,51%
TAF---~(estável) 3,02%- ---- ~.f!)2o"J
WACCBr (R$) ------ 20,00%
* Equivalente ao IV mencionado na revisão da teoria (PAHTE I, Tópico 2.9.1)
Aumento na receita (%)

o 1 2 3 4 5
Receita 16,40 23,83 34,64 50,34 73,17 106,34
Nopat 1,36 1,97 2,87 4,17 6,06 8,80
ICCL -0,63 -0,92 -1,34 -1,94 -2,82
IAF -0,22 -0,33 -0,47 -0,69 -1,00
FICO 1,12 1,62 2,36 3,42 4,98
VP FICO 0,93 1,13 1,36 1,65 2,00
VP FICO acumulado 0,93 2,06 2,49 3,01 3,65
VR 9,87 14,34 20,84 30,29 44,02.
VPVR 8,22 9,96 12,06 14,61 17,69
VEai 9,15 12,01 14,55 17,62 21,34
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