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RESUMO

1 MVA® e EVA® são marcas registradas da empresa Stem Stewart & Co.

O presente estudo oferece uma argumentação sobre a incapacidade do 
Market Value Added (MVA®)1 servir como uma medida acumulativa de valor de 
mercado. Tal argumentação fundamenta-se na abordagem do valor para o 
acionista. Os antecedentes históricos dessa abordagem são considerados a partir 
do século XIX. Nessa época, surgem as primeiras companhias norte-americanas. 
Elas incorporam várias transações ligadas a uma atividade económica antes 
realizadas diretamente no mercado. Isso exige indicadores para monitorar a 
eficiência.

No início do século XX, as empresas integram várias atividades económicas 
sob o controle corporativo comum. Esse fato gera a necessidade de indicadores 
capazes de homogeneizar as informações inerentes às decisões de alocação 
interna de recursos entre diferentes oportunidades de negócios (retomo sobre o 
investimento, por exemplo). A Grande Depressão de 1929 exige indicadores de 
desempenho objetivos e prudentes fundamentados nos princípios de contabilidade 
geralmente aceitos (lucro por ação, índice preço/lucro etc.).

Superados os principais problemas ocorridos no mercado de capitais norte- 
americano, grandes investidores, a partir da década de 1980, incentivados pela 
ampla aceitação da hipótese da eficiência do mercado, pressionam os gestores 
para a busca de elevações consistentes do preço de mercado das ações. Assim, 
surge a necessidade de indicadores de desempenho relacionados ao preço de 
mercado das ações. O MVA® constitui-se num deles.

Independentemente da abordagem de gestão adotada pela empresa (valor 
para o acionista, bem-estar social, valor para o cliente etc.), o interesse do 
acionista não deve ser negligenciado. Isso exige um indicador de valor baseado 
no mercado acumulativo (IVBMa) para monitorar o valor de mercado gerado (ou 
consumido) pela companhia. Parece existir um consenso de que o MVA® é capaz 
de cumprir essa tarefa. Todavia, ele é um indicador impróprio para acumular o
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O Valor de Mercado Adicionado para o Sócio (VMAIS), IVBMa proposto 
neste estudo, mostra-se adequado para medir o valor de mercado acumulado 
gerado (ou consumido) para o acionista e é teoricamente compatível com o 
GECON. Isso permite superar algumas limitações subjacentes ao MVA®, bem 
como destaca a contribuição potencial do GECON para as empresas que sofrem 
fortes pressões do mercado de capitais. O VMAIS consubstancia-se na diferença 
entre o valor de mercado da empresa e o capital efetivamente injetado pelo sócio 
na companhia (fluxo de caixa realizado pelo sócio) ajustado pela taxa de retomo 
desejada (custo do capital próprio) e pela variação do poder aquisitivo da moeda, 
se relevante.

O presente estudo também indica que só por coincidência o EVA® 
periódico possui forte correlação com o MVA®. Isso pode constituir-se numa 
justificativa para os resultados contraditórios obtidos pelas pesquisas empíricas 
que focam o relacionamento entre esses dois indicadores.

Conclui-se, então, que o VMAIS representa um IVBMa alternativo ao 
MVA®. Ele é uma medida acumulativa do valor de mercado gerado (ou 
consumido) pela empresa, bem como oferece contribuições relevantes para o 
processo de gestão orientado para a criação de valor para o acionista.

valor de mercado gerado (ou consumido) pela entidade, notadamente quando ela 
experimenta prejuízos significativos, porque desconsidera os resultados 
incorporados ao capital investido. Ademais, o MVA® não apresenta 
compatibilidade teórica com o GECON, modelo de gestão desenvolvido pelo 
professor Armando Catelli (FEA/USP). Esses aspectos sugerem a necessidade de 
um IVBMa alternativo ao MVA®.
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ABSTRACT

This study offers argumentation on the inappropriateness of the Market 
Value Added (MVA™)1 to serve as a market value cummulative measure. Such 

argumentation is based on the shareholder value approach. The historical 
precedents of that approach have been taken into account since the XIX Century. 
During that time, the first American companies arose. They incorporated many 
transactions linked to an economic activity which used to be made dírectly in the 
market. This fact demanded performance measures to monitor efficiency.

In the beginning of the XX Century, the companies would integrate many 
economic activities under the common corporative control. This fact created the 
need of performance measures which could homogenize the relevant Information 
inherent to the decision making process conceming internai allocating resources 
among several business opportunities (retum on investiment, for instance). The 
Great Depression (1929) demanded objective and conservative performance 
measures which were also well-grounded on the generally accepted accounting 
principies - GAAP (eamings per share, price-eamings ratio etc.).

are registered trademarks of Stem Stewart & Co.

No matter what the company’s management approach is (shareholder 
value, social welfare, customer value etc.), the shareholder interests should not be 
disregarded. That demands a market value cummulative measure to monitor the 
market value created (or destroyed) by the company. It seems there is a 
consensus over the fact that the MVA™ is able to accomplish this task. However, it 
is an inappropriate mensure to accumulate the market value created (or destroyed)

1 MVA™

After the main problems happened of the American capital market had been 
solved, and stimulated by the widespread acceptance of the efficient-market 
hypothesis, great investors pressured the managers to seek consistent increases 
in the market stock price. That which has been happening since the 1980’s. It was 
when this started to happen that the need for performance measures related to the 
market stock price first arose. The MVA™ is one of them.

e EVA™
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In the final analysis, the SM VA is an altemative market value cummulative 
measure to the MVA™. It is a cummulative measure of the market value created 
(or destroyed) by the company and it offers relevant contributions to the 
management process oriented to the creation of shareholder value.

The Shareholder Market Value Added (SMVA), a market value cummulative 
measure proposed in this study, is sit for managering shows itself appropriate to 
measuring the shareholder market value which is created (or destroyed) by the 
company and it is theoretically compatible with the GECON. Due to these 
characteristícs, the SMVA overcomes some MVA™ limitatons and emphasizes the 
potential contribution of the GECON to the companies that bear capital market 
pressures. The SMVA is the diference between the company market value and the 
capital effectively injected into the entity by the shareholder (cash flow laid out by 
the shareholder) adjusted by the time value (cost of equity) and the currency 
acquisitive power, if necessary.

This study also indicates that the periodic EVA™ is only coincidentally 
related to the MVA™. This indication might constitute a justification for the 
conflicting results found by the empirical researches that focus on the relationship 
between these performance measures.

by the entity, mainly when it experiments significative losses, inasmuch as the 
MVA™ disregards the results incorporated to the invested capital. Moreover, the 
MVA™ does not present any theoretical compatibility with the GECON, a 
management model developed by Armando Catelli (FEA/USP). These aspects 
suggest the need of an altemative market value cummulative measure to the 
MVA™.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

O bom funcionamento de uma sociedade depende da adequada 
alocação dos recursos disponíveis. Para a execução dessa relevante tarefa, os 

agentes sócio-econômicos valem-se de inúmeras informações. Devido às 
várias opções existentes, eles devem eleger as informações consideradas 

importantes para cada situação específica. Tal procedimento sofre a influência 
de diversos aspectos, cuja importância relativa altera-se no tempo e no espaço. 

Atualmente parece existir uma forte inclinação para o uso de indicadores de 
geração de valor e, dentre eles, o Market Value Added - MVA®1.

Ao cursarmos a disciplina de Teoria da Avaliação Patrimonial, integrante 
do programa de Doutorado em Controladoria e Contabilidade mantido pelo 

Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP), 
ministrada pelo professor Eliseu Martins, travamos contato inicial com o MVA®. 
Posteriormente, fomos indicados para auxiliar na revisão do material produzido 

na referida disciplina com vistas à sua futura publicação na forma de livro 
didático2, projeto patrocinado pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 

Atuariais e Financeiras - FIPECAFI. As pesquisas bibliográficas 
complementares proporcionaram a identificação de limitações inerentes ao 

MVA® (analisadas nos capítulos 4 e 5), bem como de melhorias que poderiam 
ser implementadas. Como resultado desse processo, surgiu o indicador que 
apresentamos à comunidade acadêmica e empresarial, cuja denominação é 
Valor de Mercado Adicionado para o Sócio - VMAIS (ou Shareholder Market 
Value Added - SMVA).

1 MVA® é uma marca registrada pela empresa Stem Stewart & Co.
2 Ver Martins (2001).
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1.1 PROBLEMA

1.2 OBJETIVO DO ESTUDO

O desenvolvimento deste estudo destaca:

O problema básico que o presente estudo aborda consubstancia-se na 
capacidade do MVA® de mensurar adequadamente a geração ou destruição 

de riqueza para o acionista. Menciona-se, no tópico 4.5, que este indicador se 
propõe a realizar essa tarefa. Na sua versão mais simples, ele consiste no 

confronto entre o valor de mercado da empresa e o capital empregado 
(património líquido ajustado — tópico 4.5.2), apurados numa data específica. 

Todavia, especialmente nos períodos em que a empresa consome o capital 
empregado inicial, o dimensionamento do efetivo valor acumulado gerado (ou 

destruído) através dessa formulação fica prejudicado. Nos próximos capítulos, 
esse problema é contextuaiizado e detalhado, proporcionando melhores 

condições para a compreensão do significado e da utilidade do indicador 
proposto (VMAIS) para superar as deficiências observadas.

1. o comportamento do MVA®, especialmente quando a entidade consome 
capital empregado no período (tópico 5.1); e

O presente estudo objetiva propor um indicador de valor baseado no 
mercado (VMAIS) que representa uma alternativa ao MVA®. Para fins deste 

trabalho, conforme abordado no tópico 4.2, os indicadores de valor baseados 
no mercado são relações entre variáveis relevantes que auxiliam o 

dimensionamento do retorno auferido peio acionista, ou seja, as variações do 
preço de mercado das ações e os recebimentos de dividendos. Espera-se que 

o VMAIS supere a limitação do MVA® mencionada no tópico anterior e que a 
contextualização efetuada favoreça a compreensão da importância da 
abordagem de gestão que destaca o papel do acionista para a continuidade e o 
desenvolvimento das empresas (doravante denominada de gestão baseada no 

valor, detalhada no capítulo 3).
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2. os à

1.3 JUSTIFICATIVA

Os aspectos metodológicos deste estudo, abordados no próximo tópico, 
prescrevem a busca da associação entre o objeto e o seu contexto. Por isso, 
sugere-se a leitura dos capítulos 2 e 3 (Antecedentes Históricos e Gestão 
Baseada no Valor, respectivamente) para a adequada compreensão da 

relevância e condições de aplicabilidade do tema enfocado.

Por ora, considera-se que o atendimento dos interesses económicos dos 
acionistas é de suma importância para a continuidade e o desenvolvimento da 
empresa. Em virtude das oportunidades e ameaças advindas do processo de 

globalização económica atualmente em curso, o destaque dos interesses 
económicos dos acionistas torna-se cada vez mais um imperativo. Logo, como 

o retorno do acionista consubstancia-se nas variações dos preços de mercado 
das ações e dividendos, as companhias tendem a receber pressões para 

orientar sua gestão para a criação de valor para o acionista, notadamente 
buscar elevações consistentes nos preços de mercado das suas ações.

Nesse contexto, o monitoramento do comportamento do preço de 
mercado da ação da empresa torna-se uma questão estratégica para todos os 

agentes que se relacionam com a companhia (internos e externos). Todavia, a 
simples movimentação da cotação das ações não oferece as informações 
sobre os sacrifícios incorridos e os benefícios obtidos associados a essas 

mesmas movimentações.

Visando fornecer maiores subsídios para as decisões dos vários agentes 
que se relacionam com a empresa, desenvolvem-se os indicadores que 
estabelecem relações entre as variáveis relevantes para cada caso específico. 
Assim, a qualidade das decisões pode estar fortemente condicionada à 
capacidade do indicador de representar adequadamente o objeto que se 
pretende monitorar. Na medida em que o MVA® (indicador de valor baseado

aprimoramentos potenciais proporcionados pelo VMAIS 

mensuração da geração ou destruição de valor para o acionista e à 
gestão baseada no valor (tópicos 5.2, 5.3 e 5.4).
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1.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS

no mercado) apresenta limitações para o dimensionamento do valor de 

mercado gerado ou consumido para o acionista (tópicos 4.5 e 5.1), decisões 
relevantes sobre avaliação de desempenho dos gestores, fixação de 

recompensas, aquisição ou manutenção de investimentos etc. podem estar 
sendo tomadas indevidamente.

A precisa caracterização dos trabalhos acadêmicos não é uma tarefa 

trivial. A falta de consenso entre os estudiosos da metodologia científica sobre 
os conceitos inerentes a esse ramo do conhecimento humano ratifica essa 
afirmação. Visando superar essa dificuldade, foram destacadas do 
levantamento não exaustivo dos principais tipos de estudos aplicáveis às 

ciências sociais efetuado por Martins (1994 : 26-31) aquelas modalidades que

A justificativa para o presente estudo consubstancia-se no anseio pela 
busca de um indicador que evite a tomada de decisões equivocadas, devido à 
desconsideração das limitações inerentes ao MVA® (tópicos 4.5 e 5.1). 
Portanto, a relevância contemporânea deste trabalho reside, acima da 

originalidade do indicador proposto, no fornecimento de subsídios para o 
aperfeiçoamento do processo decisório orientado para a criação de valor para 
o acionista, através do preenchimento de algumas lacunas observadas na 
literatura compulsada. Espera-se que ele represente uma contribuição para o 

acervo de conhecimentos da humanidade.

O presente trabalho acadêmico constitui-se num estudo teórico. 
Segundo Pedro Demo, citado por Martins (1994 : 26), os estudos dessa 

natureza dedicam-se à formulação de quadros de referências e estudos de 
teorias. Conforme mencionado no tópico 1.2, este trabalho acadêmico propõe 
aprimoramentos ao processo de gestão orientado para a criação de valor para 

o acionista, através da formulação de um quadro de referência que se utiliza 
do VMAIS. Devido às características subjacentes a essa opção, julgou-se 
desnecessária a inclusão de um capítulo específico sobre os aspectos 

metodológicos envolvidos. Por isso, eles estão sintetizados neste tópico.



5

é

Este estudo possui características “fenomenológico-hermenéuticas”. 
Isso porque ele busca a relação entre o fenômeno e a essência, o todo e as 
partes e, principalmente, o objeto e o contexto. A validação da prova científica 

foi buscada no processo lógico da interpretação e na capacidade de reflexão 
do autor sobre o objeto, dispensando-se o uso das técnicas quantitativas.

O “método dedutivo" é aplicado no presente estudo. Freqúentemente 
partiu-se de premissas antecedentes (contextualizadas e consideradas como 
válidas) para chegar-se ao consequente (conhecimento particular), usando os 

recursos lógico-discursivos para interligá-los. Seu uso foi considerado 
adequado devido ao contexto de justificação teórica no qual este trabalho se 

insere, bem como pelos critérios de validade científica empregados, ou seja, a 
coerência, a consistência e a não-contradição.

Conforme mencionado neste tópico, o presente estudo 
preponderantemente “bibliográfico" porque tentou-se reunir as contribuições 
científicas sobre os indicadores de valor baseados no mercado (notadamente 
o MVA®). Essa tarefa consubstanciou-se em identificar, selecionar, analisar e 

interpretar as contribuições teóricas já existentes sobre o referido assunto. 
Menciona-se também que a bibliografia compulsada possuía divergências e 
lacunas sobre o uso do MVA® (tópico 4.5). Assim, as análises e interpretações 
desse material possibilitam o preenchimento de algumas lacunas existentes na 
literatura (abordadas no capítulo 5). Sobre os estudos dessa natureza, Gil 
(1989 : 48) entende que:

“A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora 

em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta 
natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 
bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como 

pesquisas bibliográficas. (...)."

se relacionam com o presente trabalho acadêmico. Isso é efetuado nos 

próximos parágrafos.
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1. o valor de mercado da empresa; e

1. a lógica usada fazia sentido;

2. era justificável a inclusão da proposta na obra; e

A partir do entendimento citado, os estudos acadêmicos podem ser 

desenvolvidos com base exclusivamente na pesquisa bibliográfica. O presente 
trabalho vale-se deste entendimento e os seus antecedentes justificam essa 
decisão.

Tal levantamento foi limitado e sugeriu que poucas obras tratavam do 
MVA®, bem como que existem divergências na sua formulação entre os 
autores consultados. Contudo, após a conclusão dessa tarefa, persistia a 

intuição de inconsistência do MVA® em relação à mensuração do valor 
acumulado gerado (ou destruído) para o acionista. Com o respaldo do método 

dedutivo, refletiu-se sobre a seguinte questão: como deveria ser formulado um 
indicador acumulativo do valor para o acionista baseado no mercado? O 
resultado dessa reflexão foi que tal indicador (denominado neste estudo de 
VMAIS) deveria contemplar a comparação entre:

Esta proposta de resposta à pergunta apresentada foi simplificadamente 
redigida, exemplificada e enviada para a apreciação do professor coordenador 
do projeto de elaboração do livro (Professor Eliseu Martins). Sua análise 

resultou no seguinte:

2. o investimento líquido efetivamente realizado pelo acionista ajustado 

pelo custo de capital e inflação, se relevante.

Conforme comentado, este estudo surgiu da colaboração com o 
professor Eliseu Martins na elaboração do seu livro sobre avaliação de 
empresas. A análise do capítulo que tratava do MVA®, elaborado inicialmente 
pelos professores Antonio Lopo e Lauro Brito de Almeida, também 
participantes da referida disciplina de doutorado, gerou uma inquietação sobre 
a formulação deste indicador, desencadeando um levantamento bibliográfico 
para fundamentar as possíveis alterações julgadas adequadas.



7

1.4.1 Pergunta Norteadora

A pergunta que orienta o presente estudo é a seguinte:

Com base no resultado da análise sobre o material apresentado, na 
relevância contemporânea do assunto e nas limitações subjacentes ao livro em 

elaboração (objetivo da obra, público-alvo, espaço etc.), o referido professor 
sugeriu a sua transformação em tese de doutoramento. Assim, a partir da 
ampliação do levantamento bibliográfico efetuado, poder-se-ia contextualizar 
adequadamente a proposta de indicador de valor baseado no mercado 
oferecida (VMAIS), contribuindo para o acervo de conhecimentos sobre a 
gestão baseada no valor (abordada no capítulo 3).

O desenvolvimento do presente estudo concentra-se na obtenção de 
evidências de que o VMAIS pode ser uma alternativa ao MVA® porque 
aprimora a mensuração do valor de mercado acumulado gerado ou destruído 

para o acionista, contribui para a gestão baseada no valor (capítulo 3) e possui 
menor complexidade de apuração.

Devido às características deste estudo, comentadas no tópico anterior, 
considerou-se dispensável a formulação de hipóteses. Quanto à necessidade 
da formulação de hipóteses nos estudos científicos, Trivinos (1987 : 105) 
entende que:

Logo, o presente trabalho acadêmico é orientado por essas diretrizes. 
Espera-se, portanto, que este estudo proporcione um maior nível de 
familiaridade com o problema da mensuração do valor de mercado gerado ou 

destruído para o acionista e seu auxílio para o processo de gestão.

o indicador de valor baseado no mercado ora proposto (VMAIS) 

consubstancia-se numa alternativa ao MVA® no que se refere à 
mensuração do valor de mercado acumulado gerado ou destruído para o 
acionista e ao auxílio para o processo de gestão?

3. não havia o conhecimento de uma proposta semelhante formulada por 
outros autores.
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1.4.2 Limitações

Considerando válida esta citação, o presente estudo prescinde de uma 
hipótese. Por isso, a orientação básica para o desenvolvimento deste trabalho 

acadêmico consubstancia-se exclusivamente na pergunta norteadora 
formulada neste tópico.

“As hipóteses, em geral, pertencem ao campo dos estudos 

experimentais. Os outros tipos de estudo, descritivos e exploratórios, 
aceitam, geralmente, questões de pesquisa, perguntas norteadoras.”

As principais limitações deste estudo referem-se à consideração da 
hipótese de eficiência do mercado (tópico 2.4.2) e da capacidade do acionista 

de impor a maximização dos seus interesses à gerência da empresa (tópico 
3.2). Talvez isso seja válido para alguns países, porém existem evidências 
significativas sobre sua inadequação para o Brasil.3 A utilidade do indicador 

proposto (VMAIS) parece crescer em importância nos ambientes onde o preço 
de mercado da ação representa uma boa medida do valor da companhia e 
onde a empresa depende significativamente das bolsas de valores para 

sobreviver. A ausência dessas duas características parece diminuir a 
relevância da aplicação pragmática das contribuições contidas neste trabalho.

Outra limitação relevante refere-se à análise histórica da sociedade 

norte-americana. A iniciativa de complementar renomados autores locais com 
uma interpretação sobre a história dos EUA consiste numa tarefa arriscada. 
Contudo, existem evidências suficientes e competentes para, com o auxílio do 
raciocínio indutivo, propor possibilidades de contextualização do problema 
enfocado, facilitando a sua compreensão. Por isso, decidiu-se realizá-la, 

apesar das limitações existentes.

3 Martins (1998a : 5) sintetiza adequadamente esse problema. O estudo de Carvalho (1999) 
consubstancia-se numa dessas evidências. Indicações opostas podem ser encontradas no 
prefácio da primeira edição brasileira da obra de Copeland (2000 : XII) e no trabalho de 
Costa Jr., Leal e Lemgruber (2000 : 195).
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1.5 ESTRUTURA DO ESTUDO

O presente estudo está estruturado da seguinte forma:

O anexo, bibliografia e o glossário são apresentados no final do trabalho.

4. caracterização do VMAIS e a análise comparativa entre este indicador 
proposto e o MVA®, destacando as situações em que a empresa 

consome capital empregado no período (capítulo 5);

2. análise crítica dos principais aspectos associados à gestão baseada no 
valor (capítulo 3);

3. análise comparativa entre as técnicas do Fluxo de Caixa Descontado 
(tópico 4.3.3), Resultado Económico Residual (tópico 4.3.4) e Resultado 

Económico Integral (tópico 4.3.5), sínteses do EVA®4 e do Modelo de 

Gestão Económica (GECON) - ferramentas de gestão orientadas para a 
criação de valor económico desenvolvidas pela empresa Stem Stewart & 

Co. e pelo professor Armando Catelli (Departamento de Contabilidade e 
Atuária da FEA/USP), respectivamente, bem como da conceituação do 

MVA® (capítulo 4);

5. apresentação das considerações finais, recomendações e sugestões 

para futuras pesquisas (capítulo 6).

1. apresentação de um breve histórico sobre a evolução que atribui 

relevância contemporânea aos indicadores de valor baseados no 
mercado (capítulo 2);

4 EVA® é uma marca registrada pela empresa Stem Stewart & Co.
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O presente estudo fundamenta-se na abordagem da gestão baseada no 
valor. O capítulo que ora se inicia destaca a relevância contemporânea dessa 
abordagem a partir da sua evolução histórica nos Estados Unidos da América 
(EUA). O resultado desse esforço proporciona melhores condições para o 
entendimento e delimitação do objeto deste estudo, bem como das limitações 
inerentes.

Embora indiretamente relacionado com o objetivo do presente estudo 
(proposição de um indicador de valor baseado no mercado alternativo ao 
MVA®), considera-se importante a revisão critica da evolução histórica que 

parece ter moldado a atual demanda pela abordagem de gestão baseada no 

valor. Para realizar essa tarefa recorre-se intensamente à obra de Johnson e 
Kaplan (1996). O seu grande mérito reside na associação entre o surgimento 
das ferramentas de auxílio à gestão dos empreendimentos (indicadores de 

desempenho) e o contexto económico da época.

CAPÍTULO 2 - ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA GESTÃO BASEADA NO 

VALOR

Ainda que reconhecido o relevo da obra de Johnson e Kaplan (1996) 
para o conhecimento humano, considera-se que a análise realizada do período 
entre as décadas de 20 e 70 do século XX destacou pouco o contexto sócio- 

económico da época. Isso ocasionou uma crítica desproporcional às opções 
adotadas (ênfase nos PCGAs) nesse período pelos EUA. É inquestionável o 

mérito técnico das críticas efetuadas. Observa-se, todavia, a ausência de uma 
justificativa histórica para o predomínio dessas opções. Embora tangencial ao 
objeto deste estudo, reputa-se importante o esforço para propor o 
preenchimento da lacuna deixada pelos referidos autores, apesar das 
limitações comentadas (tópico 1.4.2), porque alguns problemas atribuídos aos 
indicadores gerenciais da época parecem aplicáveis aos atuais. Por exemplo, o 
uso inadequado dos indicadores para beneficiar os integrantes dos níveis 
administrativos superiores das empresas, como discutido adiante (tópico 2.4),
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2.1 SÉCULO XIX

parece não ser uma exclusividade das opções adotadas naquela época. Tal 

risco ronda os indicadores abordados neste estudo e a tentativa de camuflar as 
suas limitações consubstancia-se numa prática acadêmica a ser evitada.

Espera-se que esse esforço se justifique pelo resgate da importância 
histórica dos PCGAs, embora o contexto atual pareça estar exigindo uma 

significativa redução na sua ênfase, bem como pela sua contribuição para o 
entendimento das potencialidades e limitações associadas aos indicadores 
abordados neste estudo.

No presente estudo, os antecedentes históricos da gestão baseada no 
valor são tratados a partir do surgimento das tecelagens fundadas nos EUA no 
início do século XIX. Segundo Johnson e Kaplan (1996 : 5):

Portanto, devido ao simplificado ambiente económico experimentado 
pelos EUA antes do século XIX, o uso de indicadores de desempenho 

diferentes da comparação entre os valores de troca no mercado recebidos e 
pagos pelos bens e serviços disponibilizados era desnecessário. Tais 
indicadores começam a ganhar relevo quando o ambiente económico toma-se 
mais complexo, situação em que o processo de gestão (planejamento, 

execução e controle) passa a ter uma importância significativa para o sucesso

“Antes do início do século XIX, praticamente todas as transações 

de troca ocorriam entre um empresário-proprietário e indivíduos que não 
faziam parte da organização: fornecedores de matérias-primas, mão-de- 
obra paga por tarefa, e clientes. Não existiam ‘níveis de gerência’ ou 

empregados assalariados por longos prazos. As transações se davam no 
mercado, e indicadores de sucesso eram facilmente obtidos. O empresário- 
proprietário tinha que arrecadar mais dinheiro das vendas aos clientes do 
que pagava aos fornecedores de insumos de produção, primariamente 
mão-de-obra e matéria-prima.”
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O ambiente económico dos EUA no início do século XIX começa a sofrer 
profundas transformações. Segundo Johnson e Kaplan (1996 : 5-6):

“Como consequência da Revolução Industrial e da possibilidade 
de se beneficiar da economia de escala, tornou-se interessante para os 

proprietários de empresas do século XIX direcionar significantes somas de 
capital para seus processos de produção. De modo a obter a máxima 
eficiência do seu investimento de capital, os proprietários contratavam 

trabalhadores para prazos longos, em vez de arcarem com os custos e 
riscos de repetidas contratações casuais. A viabilidade e o sucesso de 
longo prazo dessas organizações ‘administradas’ revelavam os ganhos que 
poderiam ser obtidos na administração de uma organização hierárquica, 

opondo-se à condução dos negócios através de transações de mercado. 

Exemplos prematuros de organizações hierárquicas vitoriosas são as 
tecelagens fundadas na primeira metade do século XIX, as ferrovias 
formadas mais ou menos em meados desse século, e as companhias 

siderúrgicas criadas na segunda metade do século.”

da organização, ou seja, cumprimento de sua missão e garantia da sua 
continuidade.

O texto citado sugere que o ambiente económico dos EUA no início do 
século XIX começa a se caracterizar pela sua complexidade. A incorporação 
pelas empresas de várias etapas do processo de agregação de valor aos bens 
e serviços, antes realizadas por meio de trocas no mercado, acarreta o 
afastamento do proprietário do nível operacional para dedicar-se ao processo 
de gestão superior do empreendimento que começa a tomar vulto. Esse novo 

contexto parece propício para o surgimento da necessidade de informações e 
indicadores de desempenho que permitam ao proprietário/gestor comunicar 
aquilo que deve ser feito pelos níveis hierárquicos inferiores da entidade, 
certificar-se de que as operações estão sendo realizadas conforme suas 

orientações, avaliar os resultados obtidos, recompensar ou punir os 
comportamentos desejáveis e indesejáveis, respectivamente, bem como 

implementar as mudanças de rumo necessárias para a garantia da
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Portanto, parece válido considerar que os indicadores de desempenho 
adquirem relevo quando o ambiente económico experimentado é complexo. 
Então, a essência dos indicadores (objeto deste estudo) consiste em destacar

continuidade e o desenvolvimento da empresa. Johnson e Kaplan (1996 : 6) 
fazem o seguinte comentário a esse respeito:

Esta citação relaciona a evolução dos indicadores de desempenho às 
circunstâncias sócio-económicas experimentadas. A Revolução Industrial 
modifica o contexto empresarial e as necessidades de informações associadas. 
Após o século XIX, a complexidade das transações realizadas no interior da 
empresa foi aumentando e o proprietário/gestor foi afastando-se do nível 
operacional para ocupar a sua gerência superior. Logo, o controle dessa nova 
situação exigia indicadores que focassem a eficiência do processo de 
transformação, permitindo que o proprietário/gestor, mesmo distante dos 
eventos, monitorasse aquilo que era considerado importante para o sucesso do 
empreendimento.

“A emergência, há mais de 150 anos, de tais organizações 
[tecelagens, ferrovias e companhias siderúrgicas] criou uma nova demanda 
por informações contábeis. Com os processos de transformação — antes 
supridos, a um preço, por trocas de mercado - passando a ser executados 
dentro das organizações, surgiu a demanda por indicadores para 
determinar o 'preço’ do produto de operações internas. Na falta de 
informações de preços dos produtos de transformação ocorrendo dentro de 

suas organizações, os proprietários criaram indicadores que sintetizassem a 
eficiência com a qual a mão-de-obra e matéria-prima eram convertidos em 
produtos acabados, indicadores servindo também para motivar e avaliar os 
gerentes que supervisionavam o processo de transformação. Tais 

indicadores eram importantes, já que as fábricas costumavam se localizar a 
considerável distância do escritório central dos proprietários. Assim sendo, 
a contabilidade gerencial desenvolveu-se em apoio às atividades lucrativas 
de empresários para quem empresas administradas, hierárquicas e de 

múltiplos processos eram mais eficientes do que os processos de 
transformação mediante contínuas transações de mercado.”
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as relações entre variáveis relevantes, servindo de auxílio ao processo de 

gestão. Recorre-se às palavras de Takashina e Flores (1996 : 1) para frisar a 
relevância dos indicadores. Elas são as seguintes:

"(...) As ferrovias do século XIX, porém, liberavam informações 
para o público, geralmente auditadas, sobre as margens de lucro e outros 

desempenhos financeiros. A sua propensão ímpar em emitir informes para 
o público resultava de sua pesada dependência de capital financeiro 
externo; as ferrovias enfrentaram coerções no mercado de capitais que 
Carnegie [gestor de siderúrgica do século XIX] e os proprietários de outras 
firmas administradas pelo dono não tiveram que enfrentar. ”

“Indicadores são essenciais ao planejamento e controle dos 
processos das organizações. São essenciais ao planejamento porque 

possibilitam o estabelecimento de metas quantificadas e o seu 
desdobramento na organização, e essenciais ao controle porque os 
resultados apresentados através dos indicadores são fundamentais para a 
análise crítica do desempenho da organização, para as tomadas de 
decisão e para o replanejamento."

a sociedade

O destaque efetuado sobre a função e a utilidade dos indicadores pode 
sugerir que eles estão circunscritos ao âmbito interno da entidade. Todavia, na 
medida em que os empreendimentos crescem e tornam-se mais complexos, 

eles passam a exigir grandes volumes de recursos, fato que acarreta a 
ampliação do conjunto de fornecedores desses mesmos recursos. Tais 
fornecedores, por sua vez, precisam monitorar as entidades que solicitam e/ou 
manuseiam os seus recursos, tendo em vista a busca das melhores 

alternativas de investimento. Logo, cedo ou tarde, a sociedade que 
experimenta um ambiente económico complexo tende a desenvolver uma 

demanda por indicadores internos e externos às empresas que auxiliem a 
alocação de recursos escassos. Johnson e Kaplan (1996 : 33), referindo-se a 

Richard Vangermeersch, afirmam que informações e indicadores destinados ao 
público em geral também já eram demandados nos EUA durante o século XIX . 

Segundo eles:
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Pelo exposto, podemos inferir que diferentes empresas, dependendo da 
sua forma de crescimento (maior ou menor dependência de capitais externos), 
desenvolveram mais rapidamente as informações para o público em geral e/ou 
para a gerência interna. Contudo, parece válido supor que o século XIX foi o 
período em que as informações empresariais e indicadores de desempenho 

atualmente conhecidos começaram a surgir, em decorrência do ambiente 
sócio-econômico afetado pela Revolução Industrial.

Vale citar que, segundo Copeland (2000 : 132-133) e Peter F. Druker, 
participante da obra da Harvard Business Review (2000 : 30), o conceito de 

lucro económico (considerado pelo EVA®, abordado no tópico 4.3.7) data da 
década 1890 (publicação de Alfred Marshall, Nova York e Eugen Bõhm- 
Bawerk, Áustria - só o país é citado) e que, segundo Martins (1972 : 55-56), 

estudos cujo tema central era o goodwill (MVA®) parecem já existir desde 1891 
(Francis More, Edinburg, 1891; Lawrence Robert Dicksee, Londres, 1897 e 
Edwin Guthrie, Manchester, 1898). Ambos (resultado económico e goodwilí) 
são abordados no capítulo 4.

Na medida em que as empresas, após atingirem um determinado porte, 
devem conviver com demandas por variados tipos de informações e 
indicadores de desempenho, considera-se relevante tecer alguns comentários 
sobre a sua classificação em internos e externos. Entende-se que tal 
classificação não possui limites totalmente definidos. Informações internas 
podem ser exigidas e usadas para decisões de usuários externos (visitas, por 
exemplo, de analistas de importantes instituições financeiras às dependências 
da empresa) e a recíproca também parece verdadeira. O MVA® e o VMAIS, 
indicadores de desempenho detalhados adiante (capítulos 4 e 5), podem ser 
usados para a gestão intema do empreendimento, bem como pelo público em 
geral. Neste estudo, eles são considerados de âmbito externo porque se 
baseiam no valor que o mercado atribui à empresa, independentemente do seu 
uso por usuários internos ou externos. A ênfase que cada empresa dará aos 
indicadores internos e externos dependerá, conforme sugerido na citação 

anterior, de vários aspectos ambientais. Frezatti (1999 : 34) destaca que o
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2.2 PRIMEIRO QUARTO DO SÉCULO XX

relacionamento entre os indicadores internos e externos pode contribuir 

sobremaneira para o gerenciamento dos negócios. Segundo ele:

Visando destacar a relevância que o tema pode alcançar para o 
desenvolvimento de uma sociedade, apresenta-se outra evolução sócio- 

econômica que afetou os indicadores de desempenho, ou seja, o movimento 
de incorporações de empresas ocorrido nos EUA no início do século XX. As 
empresas que antes desenvolviam uma única atividade económica (produção 
de aço, transporte ferroviário de carga e passageiros, distribuição de 
mercadorias para a massa de consumidores etc.) passaram a integrar várias 
delas sob o comando corporativo comum. Esse movimento tomou os 
indicadores de desempenho concebidos para identificar a eficiência 
operacional de processos específicos (custo de conversão por metro ou quilo, 
custo por tonelada-quilómetro etc.) incomparáveis, dificultando a sua gestão 
superior.

Essas palavras suportam o entendimento de que o acompanhamento do 
comportamento dos agentes sócio-económicos externos à empresa pela 

gerência interna pode ser um fator decisivo para a sua continuidade. O VMAIS, 
indicador de valor baseado no mercado proposto neste estudo, adota isso 
como uma premissa. A desconsideração dos aspectos que motivam os 
comportamentos dos agentes externos (recompensas e punições implícitas nas 

variações do preço da ação) pode gerar sérias dificuldades para a 
sobrevivência da companhia. Isso porque ela poderia orientar os esforços 
internos para o alcance de objetivos que não receberiam as recompensas de 
mercado suficientes para justificá-los.

“O relacionamento entre os indicadores internos e externos da 
organização é de fundamental importância para o gerenciamento dos 
negócios, já que pode fazer com que os dois níveis de desempenho (o da 

ação no mercado e o interno da organização) interajam de maneira 
adequada.”
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Uma das saídas para esse problema de gestão interna seria a 
construção de novos indicadores baseados num denominador comum. 
Johnson e Kaplan (1996 : 74-75) fazem o seguinte comentário a esse respeito:

(...) Ao diminuírem o custo da descoberta de oportunidades dentro 
da firma, os sistemas de contabilidade gerencial, tais como o desenvolvido 
pelos fundadores da Du Pont Powder Company, sem dúvida aumentaram o 
tamanho potencial de organizações comerciais complexas.’0

“A necessidade de indicadores financeiros uniformes levou os 
gerentes das firmas integradas de múltiplas atividades a estenderem a 

contabilidade gerencial além dos sistemas de gerência de custos 
desenvolvidos pelas empresas de uma única atividade no século XIX. A Du 
Pont Powder Company descobriu um desses indicadores no retorno do 
investimento, indicador baseado em dados contábeis que ajudava a 

administração a determinar a rentabilidade do capital usado na companhia. 
O sistema de informes de retorno do investimento da Powder Company 
comparava cada aspecto das diversas operações internas da companhia 
com usos alternativos do capital, ao mesmo tempo em que preservava as 

melhores informações de gerência de custos de única atividade sobre cada 
uma das atividades especializadas da companhia. Sem qualquer 
precedente óbvio que pudesse seguir, a organização Du Pont criou, entre 
1903 e 1915, um sistema de contabilidade gerencial cujos traços essenciais 

continuam hoje um modelo para organizações comerciais complexas.

5 O tradutor usou a expressão “descobriu um desses indicadores’, fato que pode sugerir uma 
conotação pejorativa ao relevante processo de solução dos problemas administrativos da 
época. Contudo, percebe-se a importância desse descobrimento quando ele menciona a 
“ausência de precedentes óbvios’, o período de maturação do procedimento (1903 a 1915) e 
a sua contribuição para os modelos que são usados atualmente em organizações comerciais 
complexas.
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A concepção de indicadores de desempenho parece ser uma tarefa 
ingrata. Isso porque a observação da simples relação entre retomo e 
investimento, no olhar de hoje, é óbvia. Contudo, a citação anterior indica que o 
processo para o seu desenvolvimento e do respectivo quadro de referência que 

permite o alcance pleno dos seus benefícios pode ser árduo. Além disso, o 
resultado final (uma definição matemática simples) dificilmente reflete os 
esforços despendidos. Inexiste a pretensão de que o VMAIS ofereça uma 
contribuição tão expressiva quanto aquela gerada pelo retorno sobre o 
investimento. Todavia, certamente a sua singela definição também não reflete 

os esforços realizados para o seu desenvolvimento.

A resposta para tal questão foi a construção de um indicador de 
desempenho (retomo sobre o investimento) e o seu auxílio para o processo de 
gestão da época. O quadro de referência de gestão nele baseado 
(desdobramentos em retomo sobre vendas e giro do ativo etc.) viabilizou um 
caminho de desenvolvimento que contribuiu para que os EUA atingissem a 
pujança observada há décadas. Isso parece demonstrar a importância que os 
indicadores de desempenho podem ter para o aprimoramento das relações 
económicas e sociais, justificando os esforços para formulá-los e compreendê- 
los melhor, presentes neste estudo.

Esta citação transparece a contribuição dos indicadores de desempenho 

para o desenvolvimento da economia americana e a sua direta vinculação com 
o ambiente sócio-económico experimentado. Na medida em que as empresas 
deram mais um relevante passo para o seu progresso (incorporação de várias 
atividades económicas sob o controle corporativo comum), surgiu um novo 

desafio gerencial, ou seja: como ser mais eficiente administrando um 
conglomerado de atividades económicas do que gerindo uma atividade 
específica?
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2.3 ANOS 1920 AOS 1970

a

vem

Como os próprios autores reconhecem, a sua análise sobre o período 

compreendido entre as décadas de 1920 e 1970 foi parcial, sendo deixada a 
tarefa de complementá-la para futuros historiadores. Embora haja a 
concordância com as críticas técnicas efetuadas sobre a opção predominante 
daquela época (forte influência dos PCGAs), observa-se que as considerações 
efetuadas sobre as justificativas sócio-econômicas dessa opção desencadeiam 
uma redução significativa da importância histórica dos PCGAs. Sem a devida 
contextuai ização, certos procedimentos adotados parecem carentes de 
qualquer sentido lógico. Veja-se a consequência dessa lacuna no discurso de 
Johnson e Kaplan (1996 : 110):

“Após 1925, uma mudança sutil ocorreu com as informações 
usadas pelos administradores na direção dos assuntos de hierarquias 
complexas. Até os anos 20, os administradores se valiam invariavelmente 
de informações sobre os processos, transações e eventos, que produzem 
os números financeiros. Porém, nos anos 60 e 70, os administradores 
passaram a confiar apenas nos números financeiros. Guiados cada vez 
mais por dados compilados para informes financeiros externos, 
administração das corporações - a chamada ‘mão visível’ 
‘gerenciando pelos números’ desde os anos 50. Deixaremos para 
historiadores futuros a explicação plena das complexas forças causadoras 
dessa transição. No entanto, podemos oferecer uma explicação parcial, 

acompanhando as evoluções que impeliram os administradores industriais 
ao uso impróprio das informações de custo de estoques, preparadas para 
informes financeiros, para fins de gerência estratégica.”

O movimento descrito no tópico anterior parece estender-se até meados 
da década de 1920, quando outro fenômeno importante começa a se 
manifestar: a interferência do sistema de informações destinadas ao público em 
geral sobre a gestão interna das empresas. Johnson e Kaplan (1996 : 109-110) 
fazem o seguinte comentário sobre esse aspecto:
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O texto citado sugere que os procedimentos de avaliação de custos que 
os contadores de século XX desenvolveram para as demonstrações contábeis 
eram inúteis mesmo para os informes destinados ao público em geral. Vários 
autores, tais como: Stewart (1999- original de 1991), Copeland (2000 —versão 
original de 1994), Rappaport (1998 - versão original de 1986), Brealey e Myers 
(1998 - versão original de 1981) etc. seguem essa mesma linha crítica. O 
exemplo mais contundente de análise sem a devida contextualização sobre o 

assunto foi oferecido por Ehrbar (1999 : 37). Segundo ele:

Essas palavras são convincentes no contexto contemporâneo. Porém, 
sugere-se a reflexão sobre a seguinte questão: por que os EUA adotariam 
procedimentos tão ilógicos? Johnson e Kaplan (1996 : 10-11) tentaram 
responder essa pergunta da seguinte forma:

“Essa estagnação [da contabilidade gerencial] pode ser atribuída 
em parte à predominância dos demonstrativos de contabilidade financeira 
externos no século XX. Com os títulos das corporações cada vez mais nas 
mãos do público, e as crises periódicas dos mercados de capitais, a 

demanda por demonstrativos financeiros auditados aumentou. Auditores e 
autoridades regulamentadoras, cientes de sua responsabilidade para com

“(...) GAAP [princípios contábeis geral mente aceitos] requerem 
que as empresas façam diversas coisas idiotas, como dar baixa de todas 
as despesas de pesquisa e desenvolvimento no ano em que são 
realizadas (...).”

“(...) engenheiros-administradores das metalurgias haviam 
desenvolvido, entre 1880 e 1910, procedimentos de cálculo gerencialmente 
relevantes dos custos dos produtos. Mas tais procedimentos 
desapareceram da prática e da literatura contábil industrial após 1914. No 
seu lugar, surgiram os procedimentos de avaliação de custos que 

contadores do século XX desenvolveram para avaliar estoques para os 
informes financeiros. Ainda que esses procedimentos gerem informações 
de custos aparentemente úteis aos informes financeiros, essa mesma 
informação costuma ser enganosa e irrelevante, para decisões estratégicas 
sobre produtos. (...)".
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1. crescimento da importância das bolsas de valores;

crises periódicas; e2.

3. poder dos auditores.

Tais pontos são aprofundados nos próximos tópicos.

2.3.1 Crescimento da Importância das Bolsas de Valores

A indicação de que as empresas da época eram cada vez mais 
dependentes das bolsas de valores para se financiarem sugere que elas 
ficaram mais vulneráveis às pressões externas. Em citação anterior, os 
próprios Johnson e Kaplan (1996 : 33) atribuem a propensão ímpar das 
ferrovias de emitir informes para o público externo às coerções, já no século 
XIX, que o mercado de capitais exercia sobre elas. Portanto, tal como ocorre 
hoje nos EUA, o gestor daquela oportunidade provavelmente tinha que

Os citados autores levantaram pontos importantes para a compreensão 
dos motivos que levaram a sociedade norte-americana a optar pela ênfase nos 
PCGAs, apesar das suas evidentes limitações. Eles são os seguintes:

os usuários dos demonstrativos financeiros, preferiram práticas contábeis 
conservadoras, baseadas em transações financeiras objetivas, verificáveis 
e concluídas. Na medição dos custos dos produtos vendidos e avaliação de 
estoques, os auditores insistiam em custos baseados nas transações 
históricas registradas nos livros razão das firmas. Além disso, eles queriam 

que os demonstrativos financeiros - demonstração dos resultados e 
balanço - fossem integrados. Quer dizer, ambos os demonstrativos 
financeiros tinham de se basear nas mesmas transações e eventos. Não 
importava para os demonstrativos financeiros sintéticos que os 

procedimentos de avaliação de custos dos estoques distorcessem ou 
subsidiassem entre si custos de produtos individuais, contanto que o valor 
total registrado nas contas de estoques derivassem de transações 
registradas nos livros razão. Assim sendo, métodos simples foram usados 

para atribuir custos diretos e periódicos aos produtos.”
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Essas palavras, embora fundamentadas apenas na opinião pessoal de 
um dos expoentes da época, sugerem que o argumento de que os agentes 
sócio-econômicos externos agiam (aumentando ou diminuindo o preço da ação 
da empresa) de acordo com as informações contábeis publicadas tinha um

considerar o comportamento dos agentes económicos externos à entidade para 

atrair os recursos necessários para a sua sobrevivência e desenvolvimento. 
Naquela época, acreditava-se que os informes divulgados com base nos 
PCGAs influenciavam sobremaneira esse comportamento dos agentes 
externos e, consequentemente, o preço de mercado das ações. Essa indicação 

encontra respaldo nas palavras de L. Spacek, citadas por Brealey e Myers 
(1998 : 342), proferidas em 1959 para os alunos de contabilidade financeira da 
Graduate School of Business Administration, Harvard University, sobre a 
seleção de procedimentos contábeis geralmente aceitos visando melhorar o 

resultado divulgado pela empresa. Elas são as seguintes:

“Partamos do princípio de que quer com sinceridade declarar os 
lucros reais da sua empresa de forma que considera mais justa. É um 

motivo admirável e objetivo, mas, ao fazê-lo, verifica que o seu concorrente 
apresenta lucros relativamente mais favoráveis do que os seus. Isso origina 
uma procura de ações do concorrente, enquanto as suas ficam para trás. 
Põe então os seus analistas a trabalhar e descobre que, se o seu 

concorrente utilizasse as mesmas práticas contábeis, os seus resultados 
seriam melhores do que os dele. Nessa altura, mostra esta análise aos seus 
acionistas desgostosos. Naturalmente, eles perguntarão: ‘se isso é verdade, 
e se as práticas contábeis do seu concorrente também são geralmente 
aceitas, por que não muda as suas regras para, assim, aumentar os 
lucros?' Nesse momento, tenta explicar-lhes porque razão a sua 
contabilidade é muito mais factual e fiável do que a do concorrente. Os seus 
acionistas ouvem-no, mas nada do que afirma os convencerá de que 
deverão renunciar a um possível aumento do valor de mercado, na ordem 
dos 20, dos 50 por cento ou dos 100 por cento, só porque prefere certas 

práticas contábeis a outras.”
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apelo considerável naquele contexto. Rappaport (1998 : 13) confirma essa 
indicação da seguinte forma:

Esta citação confirma a crença de que os relatórios contábeis (baseados 
nos PCGAs) possuíam uma forte influência sobre o preço de mercado da ação. 
Ainda hoje ela parece existir nos EUA6. Conforme mencionado (tópico 2.1), a 
gestão dos negócios pode ser bastante beneficiada com a interação entre os 
desempenhos interno e externo. Se, naquela época, o comportamento do 
mercado era fortemente influenciado pelos resultados apurados com base nos 
PCGAs, seria lógico esperar que os estímulos internos (metas, avaliações de 
desempenho etc.) também tivessem a mesma orientação.

Assim, os procedimentos alternativos (indicadores de gestão interna 

significativamente diferentes daqueles considerados pelos agentes externos) 
poderiam desqualificar todos os esforços genuínos para gerir adequadamente 
o empreendimento, colocando em risco a sua continuidade e a remuneração da 
gerência. Logo, como ocorre hoje (ênfase no valor), parece lógico supor que o

“Tanto nos informes corporativos quanto na imprensa 
especializada em finanças, existe uma fixação obsessiva no lucro por ação 
(LPA) como indicador do desempenho empresarial. Os resultados 
trimestrais e anuais são informados no Wall Street Journal e outras 
publicações financeiras importantes. As análises das estratégias 
empresariais da Business Week, Fortune e Forbes estão repletas de 
referências às taxas de crescimento do LPA e múltiplos de preço/lucro. A 
ampla disseminação dos resultados contábeis estimula a crença da 
comunidade empresarial de que os preços das ações são fortemente 
influenciados, se não totalmente determinados, pelos resultados divulgados. 
Supõe-se generalizadamente que se a companhia produz um crescimento 
‘satisfatório’ no LPA, então o valor de mercado das suas ações crescerá. 
Porém, como um número crescente de executivos hoje reconhece, o 
crescimento do LPA não necessariamente induz a um aumento no valor de 
mercado da ação. (...)”

6 Recente pesquisa realizada no Reino Unido indica que os indicadores tradicionais são 
dominantes nos níveis divisionais das organizações. Ver Francis e Minchington (2000).
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Entende-se que os autores citados foram bastante oportunos ao se 
referirem à atrofia momentânea da contabilidade gerencial como um aspecto 
relacionado com a análise de custo x benefício. Entretanto, observa-se que o 
conceito de benefício foi subavaliado na discussão. A tecnologia da informação 
existente na época deve ter sido um parâmetro considerável para o abandono 
da opção de manter um sistema de contabilidade gerencial sem nenhuma 
influência dos PCGAs. Todavia, supõe-se que, se essa opção acarretasse 
benefícios suficientes, alguma solução teria sido encontrada. Portanto, uma

comportamento do mercado no período entre as décadas de 1920 e 1970 
(ênfase nos PCGAs) deve ter obrigado, por uma questão de sobrevivência, o 
gestor daquela época a administrar internamente suas empresas com 
indicadores de desempenho compatíveis com os PCGAs, apesar das suas 
inquestionáveis limitações. Sobre esse assunto, Johnson e Kaplan (1996 : 11) 
apresentam uma versão histórica significativamente diferente. Segundo eles:

“É claro que, em princípio, os gerentes do início do século não 

eram obrigados a submeter o projeto de seus sistemas de gerência de 
custos aos contadores financeiros e auditores. Eles poderiam ter mantido 
sistemas separados para fins gerenciais e de apresentação externa. Mas a 
tecnologia de informação do início do século pode ter impedido tais 
sistemas paralelos de serem efetivos quanto ao custo. É possível que na 
década de 1920 a linha de produtos das organizações fosse mais focalizada 
do que nas organizações atuais, de modo que o efeito deformador de 
métodos simplistas de atribuir custos aos produtos não fosse tão grave 
como atualmente. Além disso, o custo da coleta de dados e fornecimento 
imediato de informações para os gerentes de produção talvez fosse elevado 
demais, para permitir o controle de processos em tempo real [real time] hoje 
possível. Assim sendo, a decisão dos gerentes de deixar de investir em 
sistemas de contabilidade gerencial independentes dos obrigatórios pelos 
demonstrativos financeiros pode ter sido a decisão economicamente 
correta. Os benefícios de um sistema de contabilidade gerencial mais 
preciso e de resposta mais rápida podem não ter justificado o custo de sua 
manutenção.”
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Pelo exposto, se a alta administração usasse critérios significativamente 
diferentes para avaliar e motivar o desempenho dos níveis hierárquicos 

inferiores, a empresa provavelmente perderia o benefício fornecido pela 
fundamental interação entre os desempenhos interno e externo mencionada 
por Frezatti (1999 : 34), citado nas páginas 15 e 16. Hodiernamente, tenta-se 
alinhar esses desempenhos com base no comportamento do valor de mercado 
da ação da empresa. Porém, naquele período analisado, a referência era (ou 
acreditava-se que era) o resultado baseado nos PCGAs. A perda de tal 
benefício parece mais nociva do que a aceitação da influência dos PCGAs 
sobre a gestão interna, complementada pelo bom senso para contornar as 
limitações inerentes (que de fato existem). Naquele momento histórico, essa 
opção, nas próprias palavras de Johnson e Kaplan (1996 : 192), não devia ser 
tão bizarra.

análise complementar sobre os custos e benefícios subjacentes à adoção dos 

indicadores de gestão interna influenciados pelos PCGAs torna-se 
interessante.

A análise proposta neste estudo complementa aquela apresentada por 
Johnson e Kaplan (1996) e supõe que, na época enfocada, as grandes 
corporações americanas teriam inexoravelmente que recorrer às bolsas de 
valores e, por conseguinte, alinhar os comportamentos dos agentes 
económicos internos e externos à empresa. Naquele contexto, o mercado de 
capitais estaria avaliando o desempenho da empresa e gerando estímulos com 
base nos indicadores de desempenho influenciados pelos PCGAs, 
consequência provável do clamor por credibilidade gerado pelas graves crises 
enfrentadas (destacadas no próximo tópico). O comentário de Brigham e 
Houston (1999 : 19) sobre os critérios usados para a confecção dos planos de 

remuneração da gerência reforça a validade dessas indicações. Segundo eles:

“(...) Anos atrás, os critérios principais eram medidas contábeis, 
tais como lucro por ação (RPA) e retorno sobre o património líquido (RPL). 
Hoje, porém, o foco está mais no valor de mercado das ações ou, melhor 

ainda, no desempenho das suas ações em relação ao desempenho das 
ações das outras empresas. (...)”
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2.3.2 Crises Periódicas

Portanto, mesmo que existisse tecnologia de informação suficiente, 
provavelmente os administradores acatariam a opção de aceitar a influência 
dos PCGAs sobre a gestão interna. Isso por causa da importância da interação 
entre os desempenhos interno e externo, bem como da menor importância das 
limitações dos PCGAs para a época analisada. Tal interação, quando a 
empresa sofre fortes pressões do mercado de capitais, possui uma grande 
relevância para a sua sobrevivência e para o entendimento dos indicadores 
analisados nos capítulos 4 e 5 (MVA® e VMAIS). Eles pretendem servir de elo 
entre o comportamento dos agentes económicos externos à companhia e a sua 
gestão interna. Agora, porém, tendo o valor de mercado da ação como principal 
referência.

No século XIX e primeiras décadas do século XX, as organizações 
norte-americanas cresceram e algumas lançaram-se rapidamente no mercado 
de capitais emergente para obter os recursos financeiros necessários ao seu 
desenvolvimento (as ferrovias foram citadas no tópico 2.1). Essa fonte de

“(...) o uso de indicadores de lucratividade periódicos, sobretudo o 

retorno sobre o investimento, na avaliação de desempenho económico de 
curto prazo dos gerentes descentralizados estava de acordo com a 
estrutura de custos daquele tempo. A maioria dos custos reconhecidos num 
período eram custos variáveis, representando, de fato, despesas daquele 
período. Relativamente poucas despesas representavam quer amortizações 
de despesas de períodos passados (como a depreciação de investimentos 
de capital), quer despesas do período corrente indo beneficiar períodos 
futuros (P&D, investimentos em capital humano). As distorções introduzidas 

pela tentativa de medir lucros num período arbitrahamente curto, como um 
ano, trimestre ou mês, não eram, assim, tão graves no ambiente industrial 
do início do século XX."
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recursos, todavia, ainda não estava madura e enfrentou várias crises, conforme 
mencionado por Johnson e Kaplan (1996 : 1U-11)7.

Porém, essa menção não retrata a adequada dimensão do que ocorreu 
nos EUA durante esses episódios críticos. As palavras de Galbraith (1998 : 
188) podem aproximar a realidade daquela época.

Essa citação indica que o nível de credibilidade do mercado financeiro 
no início do século XX alcançou patamares inconcebivelmente baixos. O clímax 
dessa situação catastrófica ocorre no período da Grande Depressão de 1929.

7 Ainda segundo Johnson e Kaplan (1996 : 85): “No início da década de 1920, (...) os mercados 
de mão-de-obra e de capitais eram relativamente incipientes e ineficientes."

“Bancos seriam criados; os empréstimos de bancos novos e 
antigos financiariam uma especulação eufórica nos ramos imobiliário, de 
construção de canais, estradas de ferro, na venda de mercadorias e ações 
de empresas industriais. E então viria o 'crash', o colapso financeiro que 
levaria dezenas e dezenas de bancos à falência. O ciclo continuou e entrou 
no século atual [século XX], cada vez com mais rigor. De crise em crise, o 
intervalo era de mais ou menos uns vinte anos - tempo suficiente para que 
a lembrança do último desastre económico se apagasse. Cada novo ‘boom’, 
ou surto económico, era devidamente anunciado como sendo a reação para 
uma nova era de prosperidade; os incrédulos eram invariavelmente 
desprezados como pessoas incapazes de reconhecer as oportunidades de 
ganho pelas quais os homens de visão haviam se enriquecido. Depois de 
cada crise, os políticos conclamavam os cidadãos para que tivessem 
confiança no futuro. Enfim, as coisas eram muito melhores do que pareciam 
ser. Homens com verdadeira experiência e capacidade em questões de 
finanças aconselhavam paciência e, vez por outra, oração. No pânico de 
1907, J. P. Morgan tomou uma atitude ainda mais decidida. Ele conclamou 
os sacerdotes protestantes da cidade de Nova York e intimou-os a 
recomendar às congregações no domingo seguinte que deixassem seu 
dinheiro nos bancos. Era uma ocasião para se afirmar a fé, e isso incluía a 
fé no sistema bancário.”
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Heilbroner (1964 : 176-177) esclarece algumas das consequências desse 
desastre. Segundo ele:

Infelizmente, para o Brasil de hoje, essas evidências talvez não 
choquem ao ponto de permitir a compreensão profunda da catástrofe que se 

abateu sobre a população norte-americana do período em análise. Afinal, o 
salário mínimo brasileiro é um dos mais baixos do planeta e a população que 
aqui vive nos aterros sanitários (lixões) é estimada em 45.000 pessoas8. 

Todavia, para os EUA, essa situação parecia ser insustentável. Sobre essa 
sugestão, Heilbroner (1964 : 195-196) oferece importantes esclarecimentos. 

Eles são os seguintes:

.) o Produto Nacional Bruto caiu drasticamente de 104 bilhões 
em 1929 para 56 bilhões em 1933. O valor de quase um dólar de cada dois 
dólares de produção final desapareceu. Como resultado, o desemprego 
subiu alto. Em 1929, havia 1,5 milhão de desempregados. Em 1933 o 
número elevou-se oito vezes até que uma pessoa em cada quatro de toda a 
força operária nacional estava sem emprego. No país em conjunto, a 
construção civil caiu 90%: praticamente não havia casas em construção. 
Nove milhões de depósitos populares se perderam quando os bancos 
fecharam as portas. Oitenta e cinco mil casas comerciais faliram. Na 
Pennsylvania, em 1932, o Departamento Estadual do Trabalho consignava 
que os salários haviam caído para 5 cents à hora nas serrarias, 6 cents nas 
olarias e 7,5 cents nos empregos em geral. No Tennessee, as mulheres que 
trabalhavam nas fábricas recebiam apenas US$ 2,39 por semana de 58 
horas. No Kentucky, os mineiros comiam a mesma comida que as vacas; na 
Virgínia Ocidental, começava-se a roubar os armazéns para se obter 
comida. Na Califórnia, uma criança morreu à míngua e descobriu-se que ela 
estava vivendo de lixo.”

“'O País pede ação, e ação imediata... Precisamos agir, e agir 
com rapidez. *

8 Dado apresentado pela representante brasileira na UNICEF, Heliana Kátia Tavares Campos, 
no Congresso Brasil-Portugal — Ano 2000 - Sessão de Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
Rio de Janeiro, setembro de 2000.
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Essas palavras parecem proporcionar uma intensidade mais adequada 

daquilo que ocorreu na época que tentamos remontar. Essas crises causavam 
a perda de muitas vidas, anos de vida e muitos bens materiais. Por isso, 

parece válido presumir que existia uma verdadeira comoção social em prol de 
medidas que garantissem a eficiência do mercado de capitais, em especial sua 

credibilidade, bem como de um alicerce jurídico que propiciasse a reparação de 
danos causados por agentes económicos inescrupulosos. Heilbroner (1964 : 
177-178) fornece alguns esclarecimentos sobre a atuação desses agentes. 
Segundo ele:

“(...) Através de toda a nação, a filosofia do enriquecimento rápido 
vinha destruindo as negociações normais e a cautela bancária. Obrigações 
estrangeiras da mais dúbia validade eram ansiosamente (a às vezes 
impiedosamente) passadas pelos bancos às mãos dos investidores ou, pior 
ainda, mantidas pelos estabelecimentos em suas próprias carteiras. Além 
disso, montes piramidais de papéis foram erguidos pelas companhias de 
trustes e holdings sobre a base operacional das empresas. Por exemplo, a

As palavras são do discurso de posse do Presidente Franklin 
Dela no Roosevelt. É difícil reconstituirmos hoje [1964] o caráter de 

urgência, o senso de desespero contra o qual as palavras foram 

endereçadas em 4 de março de 1933. Poucas horas antes dessa cerimónia 
inaugural, todos os bancos da América [EUA] tinham cerrado as portas. O 

sistema monetário estava à beira do colapso. Cerca de 13 milhões de 
americanos se achavam desempregados. No ano anterior, uma passeata 

de 15.000 veteranos fora dispersada em Washington à força de tanques, 
baionetas e gás lacrimogéneo. No setor agrícola, os partidários da 

moratória das hipotecas tiveram o tato de exibir um laço de enforcado como 
advertência aos representantes das companhias de seguros ou de bancos 
que porventura tencionassem executar as suas dívidas. Enquanto isso, uma 
comissão de próceres comerciais causou na Comissão de Finanças do 

Senado uma triste impressão de desânimo. (...) A crise era profunda e 
verdadeira; é quase certo que os Estados Unidos nunca estiveram tão 

próximos do colapso económico e da violência social.”
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Georgia Power Company era controlada pela Seaboard Public Service 

Corporation, que era controlada pela National Public Service Corporation, 
que era controlada pela Middle West Utilities Company, que era controlada 

pela Insull Utility Investments Inc., que era controlada pela Corporation 
Securíties Company, de Chicago (que era, por sua vez, controlada pela 

Insull Utility Investments, que a anterior presumivelmente controlava). 
Dessas companhias, somente uma — Georgia Power — produzia realmente 
eletricidade. As demais produziam apenas lucros e oportunidades 
especulativas. E o império Insull foi apenas uma das doze companhias de 
holding que dominavam 75% de todas as empresas, fornecedoras de 
serviços de utilidade pública do país.”

Além disso, num ambiente onde as aplicações de recursos em pesquisa 

e desenvolvimento (P & D) geralmente não eram tão significativas quanto hoje, 
considerando o grande risco de fracasso inerente ao processo de pesquisa 

empresarial, o clamor popular por credibilidade e as facilidades criadas para 
processar judicialmente os agentes económicos (tópico 2.3.3), seria lógico 
esperar, por exemplo, a predominância da opção de baixar todos os gastos 

com pesquisas desenvolvidas pelas companhias daquela época como 

despesas do ano. Embora na ótica contemporânea tais procedimentos possam 
ser considerados ilógicos, eles talvez tenham oferecido uma contribuição 
inestimável para que o mercado de capitais dos EUA alcançasse o nível de 

eficiência que se observa atualmente, através da elevação da sua credibilidade 
e objetividade num momento crítico do seu desenvolvimento. Pressupondo um

Nesse contexto quase histérico de demanda por credibilidade e 
salvaguardas, passa a ser compreensível um comportamento do mercado de 

capitais baseado nos relatórios divulgados pelas empresas fundamentados em 
conceitos que privilegiavam a objetividade e a prudência (PCGAs), certificados 

por auditores externos e monitorados por autoridades reguladoras (exemplo: 
Securities and Exchange Comission — SEC). Tal situação gerou grandes 

responsabilidades para esses atores sócio-económicos, além de significativas 
oportunidades de enriquecimento e legitimidade para que exigissem 

determinados comportamentos dos gestores (tópico 2.3.3).
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2.3.3 Poder dos Auditores

ambiente ressabiado pelas perdas causadas pelas crises ocorridas, a estrutura 

conceituai que evita o otimismo na elaboração dos relatórios contábeis 
publicados (prudência ou conservadorismo) e que oferece melhores condições 
para respaldar ações judiciais reparadoras dos prejuízos sofridos pela 
manipulação desses relatórios (objetividade) deve ter tido uma acolhida 
expressiva naquela ocasião.

Como o escopo da obra de Johnson e Kapian (1996) não inclui 
explicitamente os informes para o público em geral, toma-se compreensível a 
falta de ênfase nos motivos do suposto grande poder que os auditores, 
contadores acadêmicos9 e órgãos reguladores adquiriram, a partir da metade 

da segunda década do século XX, para interferir na gestão interna das 
empresas. A análise superficial das circunstâncias sócio-econômicas da 
ocasião, efetuada décadas mais tarde e sem remontar aos anseios sociais da 
época10, conforme abordado no tópico anterior, pode prejudicar o entendimento 

da relevância dos fatos ocorridos e das opções acatadas.

A consideração desse possível desdobramento histórico, além de 
resgatar a importância dos PCGAs para a época e das opções acatadas nos 

EUA durante o período analisado, ressalta os aspectos positivo 
(amadurecimento do mercado de capitais) e negativo (atrofia, fartamente 

apresentada pelos autores citados) da influência do comportamento dos 
agentes sócio-económicos externos sobre a gestão interna da entidade. 

Embora com uma forma distinta, os aspectos positivos (tópico 3.1) e negativos 
(tópico 3.3) também estão presentes nas circunstâncias que tornam relevantes 

o MVA® e o VMAIS, indicadores tratados neste estudo.

9 Johnson e Kapian (1996 : 126) penalizam duramente os contadores acadêmicos pela falta de 
relevância da contabilidade financeira e pela sua influência na estagnação da contabilidade 
gerencial.

10 Sobre essa abordagem de análise histórica, ver Foucault (1990).
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Esta citação constitui-se numa forte evidência do clamor popular por 
credibilidade no mercado de capitais existente nos EUA daquela época, 
chegando ao ponto de justificar o estabelecimento de uma reserva de mercado 

para uma categoria profissional privada. Essa decisão deve ter sido difícil e 
questionada devido à transferência de riqueza que acarretaria em favor dos 
auditores externos, bem como pelos riscos associados ao não atendimento das 
expectativas neles depositadas. Sobre esse assunto, Cook e Winkle (1983 : 79) 

fazem o seguinte comentário:

Os auditores independentes posicionavam-se exatamente dentro do 

cenário de conflito de interesses entre gestores e agentes económicos externos 
agravado pelas desastrosas crises destacadas no tópico anterior, teoricamente 
zelando pela credibilidade das informações contábeis divulgadas. Por esse 
motivo e pela comoção social em prol da credibilidade, surgiram muitas 

oportunidades de enriquecimento, bem como muitos questionamentos 
(inclusive judiciais) sobre a atuação desses profissionais. A legislação que 
surgiu desse movimento de décadas parece ter sido bastante significativa para 
os auditores externos. Segundo Cook e Winkle (1983 : 79):

“Pouco depois, essa exigência da Bolsa de Valores de Nova York 
[relatórios anuais auditados] transformou-se em lei —‘Securities Act of 1933’ 
e ‘Securities Act of 1934’ - para proteger o investidor. Essas leis dão 
proteção, exigindo que as demonstrações financeiras sejam examinadas e 

certificadas por auditores independentes registrados. Ao estabelecer essas 
leis, o Congresso [americano] cogitava ter essas demonstrações financeiras

“Variou muito, com o tempo, o tipo de usuário final das 
demonstrações financeiras auditadas, passando do possuidor único de uma 
empresa, ao banqueiro ou outros concessores de crédito, chegando 
final mente ao público investidor em geral. A fim de proteger esse grupo 

cada vez maior de usuários, muitos dos quais tiveram grandes prejuízos na 
quebra da bolsa em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York estabeleceu, 
em 1932, um regulamento exigindo de todas as empresas com ações 
cotadas em bolsa, que fornecessem a seus acionistas demonstrações 

financeiras auditadas, pelo menos uma vez por ano.’’
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Os administradores podem impor custos aos auditores se estes 

não se submeterem às suas pressões. DeAngelo (1981a, 1981b) sugere 
que uma forma dos administradores imporem custos é pela substituição 
dos auditores. (...)”

Esta citação sugere que a sociedade norte-americana da época estava 
demandando procedimentos que garantissem a credibilidade (por exemplo, 
exigência de relatórios anuais auditados), mas também se preocupava com a 
efetividade dos mesmos (análise da alternativa de auditores governamentais). 

Sendo um agente económico como outro qualquer, era necessário estabelecer 
incentivos para que os auditores externos atuassem com a independência em 
relação à empresa auditada que era esperada. Sobre esse aspecto, Watts e 
Zimmerman (1986 : 314) fazem o seguinte comentário:

vital que os instrumentos que 

resistirem às pressões dos 
fossem disponibilizados para o

“Para criarem uma demanda por serviços de auditoria, os 
auditores têm que convencer o mercado de que eles têm alguma 

competência (exista uma probabilidade diferente de zero de que o 
profissional descobrirá uma infração) e que eles terão independência em 

relação à empresa auditada (exista uma probabilidade diferente de zero 
de que o auditor divulgará uma infração descoberta). O mercado será 

convencido disso se os auditores estiverem sujeitos a perder algo por 
nunca reportarem as infrações. Se os auditores não tiverem nada a perder 

pela sucumbência às pressões da administração da entidade auditada 
para não divulgar uma infração e se esses administradores podem impor 

custos aos auditores, os auditores sucumbirão.

certificadas por auditores federais, mas depois decidiu-se pelos auditores 

independentes que já vinham emitindo pareceres a um número cada vez 
maior de usuários.”

Portanto, parecia ser insuficiente a exigência de que os relatórios fossem 
examinados por auditores externos. Era 

incentivassem esses profissionais a 
administradores das empresas auditadas 
mercado. Uma das formas de se realizar essa tarefa seria a construção de uma
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estrutura legal (leis, jurisprudência, portarias etc.) que permitisse a identificação 

e a cobrança das responsabilidades dos auditores externos. Isso parece ter 
ocorrido nos EUA daquela época. Sobre esse assunto, Cook e Winkle (1983 : 
80) fazem o seguinte esclarecimento:

Pelo exposto, a legislação que consolidou a exigência de relatórios 
anuais auditados (oportunidade de transferência de riqueza para os auditores) 

também estabeleceu uma medida decisiva para impor perdas ao auditor 
externo que sucumbisse às pressões da administração da empresa auditada, 

ou seja, a possibilidade de um usuário externo impetrar uma ação judicial 
contra o referido profissional ainda que inexistisse um contrato formal de 

serviço entre os mesmos (usuário e auditor). Portanto, a exposição do auditor 

ao risco de ações judiciais impetradas pelo público em geral (usuários externos 
das demonstrações contábeis) parece ter legado aos auditores o poder e a 
legitimidade para exigirem que as empresas da época adotassem conceitos 
prudentes, verificáveis e menos subjetivos para a elaboração dos informes 

auditados dirigidos ao público em geral.

A jurisprudência posterior, significativa o bastante para figurar em 
praticamente todas as obras norte-americanas sobre auditoria externa, ora 
flexibilizou ora recrudesceu o nível de exigência da responsabilidade dos 
auditores externos. Em determinadas ocasiões, a responsabilidade criminal, 

além da civil, era debatida. As palavras de Cook e Winkle (1983 : 83) servem 
de ilustração.

“O caso ‘Continental Vending’ [1969], exposto na próxima seção 
de casos legais representativos, estendeu a responsabilidade criminal aos 

auditores independentes que, intencionalmente, deixaram de divulgar má 
conduta de elementos internos na empresa [auditada], a qual afetou

“Depois de ter entrado em vigor a declaração de registro 
[Securities Act of 1933], o investidor, mesmo que não seja cliente do auditor 

independente ou parte contratante de qualquer acordo, pode acionar o 
auditor, sob alegação de que as demonstrações financeiras contém 
declarações falsas sobre um fato material necessário para evitar que essas 
declarações levem a conclusões erróneas. (...)"
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Pelo exposto, podemos supor que a oportunidade de enriquecimento 
para os auditores externos, gerada pela prerrogativa de examinar as 

demonstrações financeiras das empresas com títulos negociados em bolsa, foi 
acompanhada das ameaças de sua substituição por servidores governamentais 

e de pagamento de indenizações aos usuários prejudicados pelas informações 
inadequadamente prestadas pelas entidades auditadas (em casos extremos, 
até prisão). Esse cenário parece uma justificativa plausível para que os 
auditores pressionassem as empresas para a adoção de práticas contábeis 

verificáveis (inclusive contabilidade de custos) e incentivassem os contadores 
acadêmicos a defendê-las.

Contudo, parece existir uma grande diferença entre essas atitudes e a 
causa da influência dos PCGAs sobre a contabilidade gerencial, sem eximir 

totalmente a responsabilidade histórica dos auditores externos, contadores 
acadêmicos e órgãos fiscalizadores. O mais provável é que esses agentes 
sócio-econõmicos tenham servido de porta-vozes dos anseios de toda uma 
sociedade por uma base sólida em que a credibilidade fosse incentivada, pelo 

menos por algum tempo. Assim, parece injusto afirmar, sem a devida 
contextualização, que foram os auditores externos, contadores acadêmicos e 
órgãos fiscalizadores que pressionaram as empresas para a adoção de 
práticas contábeis conservadoras, verificáveis e restritas. Antes disso, foi a 
pressão exercida por toda uma sociedade profundamente abatida pelos 
horrores das graves crises ocorridas no século XIX e primeiras décadas do 

século XX (tópico 2.3.2).

materialmente as demonstrações financeiras. Além disso, esse caso 

estabeleceu que o fato de se observarem as normas de auditoria 
geral mente aceitas e de se apresentarem as demonstrações financeiras em 
conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos, não constitui 
defesa perfeita no caso de fraude.”

A desconsideração desse possível desdobramento histórico 
consubstancia-se numa provável redução indevida da influência que a 

sociedade norte-americana exerce sobre a gestão interna das empresas, bem 
como da contribuição oferecida pelas opções adotadas nos EUA durante o
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2.3.4 Síntese do Período

Apresenta-se uma versão histórica do período entre as décadas de 1920 
a 1970 complementar àquela oferecida por Johnson e Kaplan (1996). Eles 
apontaram os aspectos relevantes que fundamentaram a linha de raciocínio 

seguida (importância das bolsas de valores, crises periódicas e poder dos 
auditores externos), porém a ênfase atribuída foi significativamente distinta. 
Para os referidos autores, os custos de manter indicadores de desempenho 

para a gestão interna desvinculados das limitações inerentes aos PCGAs, 
devido à tecnologia incipiente da época, superavam os benefícios que eles 
poderiam fornecer à administração dos empreendimentos. Embora plausível, 
tal versão subavalia as relevantes evidências que foram usadas para respaldar 
a análise complementar efetuada.

Segundo o provável desdobramento histórico apresentado, a influência 
dos PCGAs sobre a gestão interna foi uma consequência da necessidade de 
interação entre os desempenhos interno e externo da empresa. Essa interação 
seria vital para a sobrevivência do empreendimento, devido à sua dependência 
do mercado de capitais da época. Se os agentes económicos agiam (ou 
acreditava-se que agiam) em conformidade com os relatórios contábeis 
destinados ao público externo (baseados nos PCGAs), a gestão interna sem a 
influência dos PCGAs poderia colocar em risco a continuidade da entidade.

Por sua vez, os agentes económicos agiam (ou acreditava-se que 
agiam) em conformidade com os PCGAs porque esta parecia a opção mais

período ora analisado (ênfase nos PCGAs). Como apresentamos adiante 

(tópico 2.4.3), os indicadores de desempenho desenvolvidos a partir da década 
de 1980, dentre eles o MVA®, possuem origem semelhante, ou seja, o ativismo 
dos agentes económicos externos que atuam nos EUA. Portanto, a tentativa de 
preenchimento da lacuna deixada pela análise histórica efetuada por Johnson e 

Kaplan (1996), apesar das limitações expostas no capítulo introdutório, é 
relevante porque ajuda a compreender as justificativas e as limitações 
inerentes ao objeto do presente estudo.
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As

Todavia,

Cabe destacar que, apesar dos incentivos para a adoção de indicadores 
internos de gestão influenciados pelos PCGAs, alguns conceitos que 

respaldam os atualmente em voga já eram conhecidos e aplicados no período 
entre as décadas de 1920 e 1970. Por exemplo, Young (1999 : 7) informa que:

“(...) Na sua forma sem ajustes, o EVA é essencialmente o 
mesmo que o lucro residual, normalmente expresso como o lucro líquido 

menos o custo do capital próprio (com o custo dos financiamentos já 
refletidos no lucro líquido).

Alfred Sloan implementou uma mensuração do lucro residual nas 
divisões operacionais da General Motors na década de 1920, Matsushita na 

de 1930 e General Electric na de 1950."

Esta citação indica que alguns conceitos hoje em voga já eram 
conhecidos e aplicados durante o período analisado, apesar da tecnologia 
incipiente. Todavia, o contexto experimentado pelos EUA da época,

oportunidades e ameaças decorrentes dessas medidas 
aparentemente legaram poder e legitimidade para que os auditores externos 

(além das entidades reguladoras) influenciassem os sistemas de informações 
que produziam os informes divulgados para o público em geral. Com tamanha 
pressão social em favor dos PCGAs, parece lógico supor que os gestores 
adotariam indicadores de desempenho internos compatíveis com esses 

mesmos conceitos. Apesar das suas limitações técnicas, essa opção talvez 
tenha fornecido as condições necessárias para o amadurecimento do mercado 
de capitais norte-americano.

segura (prudência e objetividade) para operar num ambiente profundamente 

abalado por graves crises (principalmente a Grande Depressão de 1929), em 
parte motivadas pela ineficiência do mercado de capitais daquela época. O 

provável clamor social por medidas que propiciassem credibilidade e 
salvaguardas deve ter desencadeado profundas transformações nos EUA 

daquele período. Dentre elas, a criação da SEC e a exigência de relatórios 
anuais examinados por auditores externos.
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2.4 A PARTIR DA DÉCADA DE 1980

A versão apresentada neste estudo contém ingredientes similares 
àqueles que justificam a demanda atual pela gestão baseada no valor, 
abordada adiante (capítulo 3). Dentre eles, destacam-se as significativas 
mudanças no contexto económico e o ativismo de segmentos importantes da 
sociedade norte-americana. O próximo tópico oferece maiores esclarecimentos 
sobre esse assunto.

Efetuadas as considerações sobre o período de ascensão da influência 
dos PCGAs sobre a gestão interna das empresas no tópico anterior, pode-se 
avançar para a década de 1980. Segundo Johnson e Kaplan (1996 : 181):

caracterizado no tópico ora sintetizado, desestimulava o uso generalizado dos 
mesmos.

“A obsolescência dos sistemas de contabilidade de custos e 
controle gerencial torna-se particularmente desfavorável no quadro de 
competição global, a partir dos anos 80. As consequências dos custos 
inexatos de produção e sistemas contábeis deficientes no controle de 

processos e avaliação de desempenho não foram tão graves nos anos 70, 
já que uma combinação de uma inflação elevada e de um dólar 
enfraquecido protegeu a maioria dos fabricantes americanos da competição 
externa. A elevada demanda mundial, nessa década, por produtos 

americanos valorizou esses produtos. Custos mais altos e, ocasionalmente, 
produtos de qualidade imperfeita conseguiam ser repassados aos clientes.”

Esta citação sugere que na década de 1970 a conjuntura económica 
protegia as empresas norte-americanas da competição internacional. Tal 
contexto parece ter gerado certa acomodação da gestão interna influenciada 
pelos PCGAs, causando, por um lado, o usufruto dos benefícios gerados pelas 
opções adotadas no período anterior (amadurecimento do mercado de 
capitais), mas, por outro lado, a desatenção sobre as limitações técnicas 
associadas à referida gestão. A década de 1980 reservou profundas
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Além disso, naquela época, a lembrança dos horrores das crises 

ocorridas nas primeiras décadas do século XX começa a se esvaecer. Sobre 
esse assunto, Galbraith (1998 : 210) faz o seguinte comentário:

Pelo exposto, devido ao desaparecimento das terríveis lembranças do 

passado, seria lógico esperar uma gradual diminuição da prioridade da

“Na Europa, foi a Primeira Guerra Mundial que abalou as antigas 
certezas. As trincheiras continuariam na memória social como um 
derradeiro terror. Nos Estados Unidos, foi a Grande Depressão. Esta 

permaneceu na memória social dos americanos por quarenta anos, e mais. 
Quando algo parecia não dar certo, as pessoas logo inquiriam: 'Será que 

vem uma nova depressão por ai?"’

Assim como apresentado nos tópicos anteriores deste capítulo, as 
profundas transformações no contexto sócio-económico norte-americano 

citadas exigem mudanças na abordagem de gestão até então predominante. 
Portanto, parece lógico supor que os indicadores de desempenho 

desenvolvidos para o período anterior (influenciados pelos PCGAs) cederiam o 
seu lugar ou seriam complementados por outros que melhor atendessem aos 

novos anseios sociais.

"O ambiente competitivo para os fabricantes americanos mudou 
completamente na primeira metade dos anos 80. Primeiro, a grande 
diminuição da inflação reverteu a psicologia inflacionária anterior, os 

fabricantes não mais podendo recuperar aumentos de custos através de 
preços mais altos. Ao mesmo tempo, um acentuado aumento no valor do 
dólar americano barateou os produtos estrangeiros para os consumidores 
americanos, e encareceu os produtos de fabricação americana para os 

consumidores estrangeiros. Em adição a essas mudanças no ambiente 
macroeconômico, uma revolução na organização e tecnologia das 
operações industriais deixou os defasados produtores numa posição 
competitiva mais precária."

transformações no contexto sócio-econômico norte-americano e mundial.

Johnson e Kaplan (1996 : 181) assim as sintetizam:
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demanda por credibilidade (prudência e objetividade). Logo, as práticas 

conservadoras de mercado tornar-se-iam inadequadas, bem como ficariam 
mais visíveis as limitações inerentes aos PCGAs. Isso representaria um forte 
incentivo para mudanças no comportamento dos agentes sócio-econômicos, 
abrindo caminho para o consequente surgimento de novos indicadores de 
desempenho consistentes com essas mudanças.

Para agravar a desqualificação dos indicadores de desempenho 
influenciados pelos PCGAs, muitos gestores parecem ter usado as limitações 

desses instrumentos em benefício próprio. Segundo Johnson e Kaplan (1996 : 
174-175):

“Nas duas últimas décadas, os executivos também aprenderam a 
gerar lucratividade mediante transações financeiras. Ocasionalmente, os 
executivos julgaram mais fácil gerar lucratividade mediante transações 
financeiras criativas do que pelo desenvolvimento de produtos inovadores e 
de processos eficientes. As transações incluem a reordenação criativa do 
controle acionário, através de fusões e aquisições, tomadas e transferência 
de controle, aquisições alavancadas e acordos de compra com locação ao 
proprietário original. Elas também incluem transações financeiras criativas, 
como financiamentos não contabilizados, empréstimos municipais

Então, o período compreendido entre as décadas de 1930 e 1970 serviu 
para cicatrizar as feridas produzidas pelas crises do início do século XX e para 
tornar o mercado de capitais mais eficiente. Isso provavelmente acarretou uma 

significativa redução na prioridade dos conceitos de prudência e objetividade, 
tornando imprópria a gestão influenciada pelos PCGAs. Conforme já 
mencionado (tópico 2.3), obras criticando a influência dos PCGAs, muitas delas 
subvencionadas por prósperas empresas de consultoria, começaram a 

proliferar. Alguns exemplos são: Rappaport (1998 - original de 1986), Johnson 
e Kaplan (1996 - original de 1987), Stewart (1999 - original de 1991), 
Copeland (2000 - original de 1994), Brealey e Myers (1998 - original de 1981), 
Ehrbar (1999) etc. Os chamados contadores acadêmicos (autores que 

defendiam os PCGAs) passam a ser duramente criticados e a prosperidade da 
atividade de auditoria começa a migrar para a de consultoria (tópico 2.4.1).
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incentivados livres de impostos, atividades de locação bem estruturadas, 

recompra das dívidas com desconto, negociação ou anulação de dívidas.

Algumas dessas atividades podem gerar valor para os acionistas; 
pesquisas atuais estão tentando determinar o efeito líquido dessas 
atividades financeiras, algumas delas desfazendo transações financeiras 
aparentemente engenhosas de muitos anos antes (...).

Pelo exposto, o novo contexto sócio-econômico, além de exigir a 
substituição ou o complemento dos indicadores de desempenho influenciados 
pelos PCGAs, incentivou a formação de uma “força-tarefa” para revisar 

criticamente o período anterior, destacando as limitações dos referidos 
indicadores, mais visíveis devido ao transcorrer do tempo. Essa atitude é 
relevante porque fornece os elementos indispensáveis para a construção dos 
indicadores de desempenho que sucederão ou complementarão aqueles que, 

devido às mudanças ambientais, já não atendem às necessidades sócio- 
econômicas da atualidade. O MVA® surge no bojo desse movimento.

Tal revisão, todavia, deve ser efetuada levando-se em conta uma 
profunda análise sobre as motivações que atribuíram relevância histórica às 

opções acatadas. Essa atitude (adotada neste estudo, apesar das restrições 
inerentes) pode evitar que os avanços propostos incorporem as falhas do 
passado. Por exemplo, a interpretação da citação anterior sugere que os 
problemas associados ao uso indevido das limitações dos indicadores de 

desempenho em benefício dos níveis administrativos superiores das empresas 
são consequências exclusivas da influência dos PCGAs. Para fins deste 
trabalho, entende-se que os indicadores de desempenho são simplificações de 
uma realidade complexa que auxiliam na tomada de decisões, tendo como 
característica a incapacidade de responder perfeitamente a todas as questões 
formuladas em todas as circunstâncias. Por isso, as limitações inerentes a 
todos os indicadores de desempenho podem ser exploradas indevidamente por 
agentes sócio-econômicos específicos, inclusive aqueles que são abordados 
no presente estudo. As palavras de Rappaport (1998 : 3) serviram de apoio 

para esse entendimento. Segundo ele:



42

Nessa mesma linha de raciocínio, Copeland (2000 : 87) afirma que:

Estas citações são de suma importância para o uso dos indicadores de 
desempenho destacados neste estudo (MVA® e VMAIS). Isso porque, 

conforme abordado no capítulo 3, o número apurado pela relação matemática 
proposta deve ser considerado como o ponto de partida para uma análise 
criteriosa e potencialmente capaz de contribuir para o processo de gestão dos 
usuários internos e externos à empresa. Portanto, tais indicadores não devem 
ser entendidos como uma panacéia para todos os problemas da gestão 

contemporânea.

“(...) o papel crítico da abordagem do valor para o acionista 

[definida no capítulo 3] na alocação de recursos numa economia de 
mercado está longe de ser universalmente aceita. Anos de restruturação e 
cortes de pessoal freqúentemente atribuídos às considerações de valor 
para o acionista combinados com políticos que sobrecarregam a 

administração superior com seus interesses pessoais e um foco míope 
sobre o preço corrente da ação têm promovido frustração e incerteza.”

“(...) a VBM [Value-Based Management ou Gestão Baseada no 

Valor] não está livre de armadilhas. Ela pode se tomar um exercício 
burocrático sem produzir nenhum efeito sobre gerentes que atuam na linha 
de frente ou sobre as decisões que eles tomam. Assim como no caso do 
estilo de planejamento corporativo dos anos 60, a VBM pode criar imagens 

de um grande quadro de especialistas sem experiência na linha de frente, 
que passam a maior parte do tempo preocupando-se em encontrar um meio 
de prever variáveis macroeconômicas e possuem pouco ou nenhum 
conhecimento das necessidades competitivas de uma unidade de negócio. 

Uma empresa nestas condições não está realmente gerenciando o valor - 
[está] apenas fingindo fazê-lo.”

Apesar dos comentários efetuados sobre a gestão influenciada pelos 
PCGAs sem a devida contextuaiização, a crítica do período anterior 
proporcionou a identificação de aspectos importantes para a compreensão dos 
indicadores de desempenho propostos a partir dos anos 1980. O novo 
ambiente de competição global atribui uma relevância vital à tecnologia. Devido
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Esta citação aborda o cerne da impropriedade da influência dos PCGAs 
para o contexto experimentado pelos EUA a partir da década de 1980. Tratar 
como despesa do ano os gastos para a construção de tecnologia (ingrediente 
mais importante para a sobrevivência do empreendimento e que sobrepujou a 
prudência e a objetividade do período anterior), no ambiente atual, é o 
procedimento mais ilógico que poderia ser adotado. Portanto, pelos motivos 
expostos neste tópico, são lançadas as bases para o desenvolvimento de 
indicadores de desempenho que superem as limitações (agora inaceitáveis) 
daqueles adotados anteriormente. Mais adiante (capítulo 4), são comentados o 
Economic Value Added (EVA®) e o Modelo de Gestão Económica (GECON). A 

missão desses instrumentos consiste em monitorar os eventos que alteram o

a isso, aspectos tais como: desenvolvimento de produtos, conquista de uma 

clientela cada vez mais exigente, novos sistemas de produção e distribuição 
etc. representam o papel prioritário que antes era exercido pela prudência e 
objetividade. Como os modelos influenciados pelos PCGAs possuem uma 
dificuldade extrema para gerar informações sobre esses itens de difícil 

mensuração, parece lógico supor que os referidos modelos são impróprios para 
apoiarem os processos decisórios atuais. Johnson e Kaplan (1996 : 174-175) 
oferecem os seguintes esclarecimentos sobre esse assunto:

“(...) o desvio de comportamento mais prejudicial induzido pela 

preocupação com o desempenho de curto prazo do centro de custos talvez 
seja o incentivo dos gerentes seniores a reduzirem as despesas em 
investimentos discricionários e intangíveis. Quando as vendas fracas ou os 
custos galopantes tornam as metas de lucro de curto prazo difíceis de 

atingir, os gerentes normalmente tentam aumentar a lucratividade de curto 
prazo cortando despesas em P&D, promoção, distribuição, melhoria da 
qualidade, engenharia de aplicações, recursos humanos e relações com os 
clientes - todas certamente vitais para o desempenho de longo prazo da 

companhia. O efeito imediato de tais reduções é o aumento da lucratividade 
informada, mas com a posição competitiva de longo prazo da companhia 
sacrificada.”
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1. a prosperidade da atividade de consultoria;

2. a aceitação da hipótese de eficiência do mercado;

3. o ativismo dos acionistas; e

4. o movimento de aquisições hostis.

2.4.1 Prosperidade da Atividade de Consultoria

valor económico do empreendimento, ainda que provoquem o sacrifício dos 
conceitos de prudência e objetividade.

Visando complementar a obra de Johnson e Kaplan (1996), outros 
aspectos considerados relevantes para a compreensão dos indicadores de 
desempenho abordados neste estudo são os seguintes:

Espera-se que a discussão desses aspectos nos próximos tópicos 
ratifique algumas observações anteriores e facilite a compreensão da 
abordagem de gestão baseada no valor, definida adiante (capítulo 3).

A análise do período compreendido entre as décadas de 1920 e 1970 
identificou uma possível justificativa para a grande prosperidade das empresas 
de auditoria independente, ou seja, o clamor social por credibilidade, prudência 
e objetividade. A partir da década de 1980, conforme comentado no intróito do 
tópico 2.4, esse clamor começa a ceder lugar para a urgência do 
desenvolvimento de tecnologia. Assim, seria lógico esperar que a atividade de 
contribuir para a melhoria da qualidade e variedade dos produtos e serviços, do 

atendimento aos clientes, da distribuição etc. (consultoria) seria mais valorizada 
do que a atividade de atribuir credibilidade às demonstrações contábeis 
baseadas nos PCGAs (auditoria independente), princípios impróprios para o 
contexto que se afirma. Se o mercado estivesse realmente disposto a abrir mão 
da prudência e da objetividade em prol da vantagem competitiva vinculada à 

tecnologia, seria lógico esperar, por exemplo, que a prosperidade antes
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Esta citação parece ratificar a mudança nas prioridades do mercado 

ocorrida nos EUA a partir da década de 1980. Na medida em que se eleva a 
prioridade da vantagem competitiva (associada à criação de tecnologia) em 
detrimento da prudência e da objetividade, a atividade de consultoria tende a 
ocupar o vácuo deixado pela auditoria independente de demonstrações 
contábeis. Esse provável desdobramento parece ter pressionado as empresas 

de auditoria a mudarem o seu perfil, conforme citado, bem como propiciado a 
emergência de prósperas entidades dedicadas à atividade de consultoria.

experimentada pela atividade de auditoria migraria para a de consultoria. O 
artigo citado a seguir11 traz alguns subsídios para esse assunto:

A decisão da Arthur Andersen & Co. de investir pesado na 
mudança de seu perfil junto ao mercado baseou-se numa projeção feita na 
empresa que prevê que o segmento de consultoria responderá por mais de 

50% de um faturamento total de USS 5,5 bilhões em 1993. Esta perspectiva 
utilizou como parâmetro os contratos fechados, atualmente, nas áreas de 

serviços de auditoria e de consultoria. A implantação de um sistema de 
distribuição de mercadoria numa grande empresa americana, por exemplo, 

gera taxas entre USS 20 milhões e USS 25 milhões. Enquanto que os 
serviços de auditoria variam geralmente entre USS 3 milhões e USS 5 

milhões. ”

“Não é tarefa simples mudar a imagem de uma empresa 
mundialmente reconhecida há quase um século por atuar num determinado 

nicho de mercado. Mas este será o desafio que a empresa americana de 
auditoria Arthur Andersen & Co. vai enfrentar, visando tornar-se também 

conhecida como uma empresa voltada para o segmento de consultoria, 
sobretudo na área de informática. Para conseguir seu objetivo, a Arthur 

Andersen vai investir USS 10 milhões em uma campanha elucidativa de 

marketing que será veiculada em tipos diferentes de mídia.

11 Anexamos cópia do artigo publicado no Jornal do Brasil, provavelmente no ano de 1988 ou 
1989, porque não dispomos da referência bibliográfica mínima.
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2.4.2 Aceitação da Hipótese da Eficiência do Mercado

Segundo Brealey e Myers (1998 : 323-324):

Esta citação sugere que a hipótese da eficiência do mercado (HEM) só 
poderia ser geralmente aceita num contexto sócio-económico que gozasse de 

um nível de credibilidade satisfatório. Isso porque ela considera que as 
transações são efetuadas sempre em condições justas, mesmo que o 

investidor não seja um especialista de mercado. Sobre essa característica, 
Brealey e Myers (1998 : 326-327) oferecem um exemplo bastante elucidativo. 

Ele é o seguinte:

A confirmação da referida mudança nas prioridades do mercado norte- 

americano é relevante para as análises efetuadas adiante (capítulos 4 e 5) 
sobre os indicadores de desempenho desenvolvidos sob essa nova orientação, 

pois justifica a elevação do nível de subjetividade e reduz a importância relativa 
da inobservância dos conceitos da prudência e da objetividade. Uma das 

características que ganha relevo nessa nova situação específica é a 
capacidade de identificar e monitorar os itens que geram ou consomem valor, 
especialmente a tecnologia, quase todos inadequadamente tratados pelos 
indicadores de desempenho influenciados pelos PCGAs.

“Suponha, por exemplo, que quer vender uma pintura antiga num 
leilão, mas não faz idéia nenhuma do seu valor. Será que pode ter certeza 
de ir receber o preço justo? A resposta é afirmativa, desde que o leilão seja 
suficientemente competitivo. Ou seja, terá de se certificar de que no leilão 

não há conluio entre os ofertantes, que não há custos substanciais nas

“Quando os economistas afirmam que o mercado de valores 

mobiliários é eficiente (...) [referem-se] ao fato de a informação ser 
amplamente acessível e barata para os investidores, e que todos os dados 
relevantes e susceptíveis de averiguação são refletidos nos preços dos 
valores mobiliários. É por isso que as compras ou as vendas num mercado 

eficiente não podem ser transações de VAL [valor presente líquido] 

positivo."
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Ainda sobre a indicação de que o preço de mercado da ação representa 
um valor justo para a companhia, Brealey e Myers (1998 : 331) fazem o 

seguinte comentário:

Esta citação indica que a competição entre vários especialistas de 
mercado é capaz de impedir o afastamento prolongado entre o preço da ação e 
o melhor dimensionamento do valor da empresa12. Essa indicação é 

confirmada por Gitman (1997 : 261). Segundo ele:

“Se os mercados são eficientes, os preços dos valores mobiliários 
refletem a informação disponível e esse investimento resume-se a um jogo 
limpo. Mas, como assinalamos atrás, isso não implica que os investidores

ofertas e que estará presente um número razoável de potenciais 

compradores com conhecimentos, cada um dos quais com acesso à 
informação disponível. Se assim for, independentemente do seu grau de 
ignorância, a concorrência entre os peritos fará com que o preço que obtiver 
reflita completamente o valor da pintura.

“(...) Isso [aceitação da hipótese da eficiência do mercado] 
significa que os termos ‘retorno esperado’ e ‘retorno exigido’ (...) devem ser 
iguais num mercado eficiente. Da mesma forma, os preços das ações 
refletem precisamente o valor verdadeiro baseado no risco e no retorno. Em 

outras palavras, operaremos sob a suposição de que o preço de mercado 
em qualquer ponto no tempo seja a melhor estimativa de valor. (...)’’

12 Brealey e Myers (1998 : 329), citando a pesquisa de J. M. Patell e M. A. Wolfson (1984), 
indicam que os ajustamentos do preço da ação decorrentes de anúncios de resultados e 
dividendos pelas empresas ocorrem 5 a 10 minutos após o anúncio.

Da mesma forma, a concorrência entre os analistas de 
investimentos dará origem a um mercado de ações, no qual os preços 
refletirão sempre o seu verdadeiro valor. Mas o que queremos dizer com 
verdadeiro valor? É um conceito potencialmente escorregadio. Verdadeiro 

valor não quer dizer a suprema verdade do valor futuro - não estamos à 
espera de que os investidores sejam videntes. O verdadeiro valor significa 
um preço de equilíbrio que engloba toda a informação disponível para os 
investidores, nesse instante. (...)”
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Pelo exposto, as atitudes de agentes inescrupulosos seriam improváveis 
num mercado eficiente, aspecto inconcebível nas primeiras décadas do século 
XX (tópico 2.3.2). Talvez essa tenha sido a razão principal do esquecimento 

que se abateu sobre a tese de doutoramento de Louis Bachelier (1930), 

destacada por Brealey e Myers (1998 : 325-326) como o texto original sobre os 
fundamentos da eficiência do mercado.

Em 1953, com a discussão do documento de Maurice Kendall na Royal 
Statistical Society (Londres), o estudo dos fundamentos da HEM é retomado, 

apesar, segundo Brealey e Myers (1998 : 325), da maioria dos economistas da 
época achar a idéia bizarra e alarmante. A HEM consolida-se, em termos 
pragmáticos, a partir das décadas de 1970 e 1980, portanto contemporânea 
das transformações ocorridas no contexto sócio-econômico norte-americano, 

notadamente a redução da prioridade da prudência e da sua objetividade 
(abordada no tópico anterior). Esta indicação é ratificada pelas palavras de 
Brealey e Myers (1998 : 346-347). Elas são as seguintes:

Uma tentação algo diferente é a de achar que a incapacidade das 
instituições para conseguirem um desempenho superior das suas carteiras 
é sinal de que os gestores dessas mesmas carteira são incompetentes. Não 
é verdade. A eficiência do mercado só existe pela concorrência ser grande 
e os gestores cumprirem as suas funções."

sejam videntes. Tal como não implica que os preços não possam flutuar. É 
precisamente pelo futuro ser tão incerto e ter tantas surpresas que os 
preços só podem representar o valor justo desde que variem. (Claro que 
quando olhamos para trás, nada parece assim tão surpreendente: é fácil 
convencermo-nos de que sempre soubemos como os preços iriam evoluir.)

“O conceito de um mercado eficiente é simples e geralmente 

sustentado pelos fatos. Há menos de trinta anos, qualquer sugestão de que 
o investimento em valores mobiliários era um jogo honesto era, de uma 
maneira geral, vista como bizarra. Hoje em dia, não só é largamente 
estudada nas escolas de gestão, como também está na base das práticas 

de investimento e da política governamental para os mercados de capitais.”
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Cabe destacar que, embora usada genericamente nos EUA, a HEM não 
é uma unanimidade. Segundo Gitman (1997 : 260-261):

Com base no exposto, a recente aceitação generalizada da HEM atribui 

ao preço de mercado da ação o status de melhor referência de valor para a 
empresa. Isso, além de desestimular o uso de outras referências (PCGAs, por 
exemplo), incentiva o surgimento e o uso de uma abordagem de gestão 
orientada para a elevação consistente do preço de mercado da ação, bem 

como dos indicadores de desempenho correlatos (objeto deste estudo).

Esta citação indica que existem apostadores a favor e contra a HEM no 
contexto norte-americano. Para o desenvolvimento do presente estudo, 
considera-se que a utilidade dos indicadores de valor baseados no mercado 
(tópico 4.2) aumenta na medida em que a referida hipótese é aplicável. Isso 

porque, num mercado ineficiente, o preço de mercado da ação pode deixar de 
representar uma boa referência para a apuração do valor da empresa. Logo, a 
importância da característica didática do comportamento do preço de mercado 
da ação para a gerência torna-se questionável. Sobre os ensinamentos que o 

mercado oferece, considerando um mercado eficiente, Brealey e Myers (1998 : 
338) fazem o seguinte comentário:

"Se o mercado é eficiente, os preços refletem toda a informação 
disponível. Por isso, se aprendermos a ler nas entrelinhas, os preços dos 

valores mobiliários poderão dizer-nos muito acerca do futuro. Por exemplo, 
(...) a informação contábil pode ajudar o gestor financeiro a estimar a

“Nem todos os participantes de mercado acreditam nas hipóteses 

de mercado eficiente. Algumas pessoas acham que vale a pena procurar 
títulos subavaliados ou superavaliados e negociá-los para aproveitar as 
ineficiências do mercado que fazem com que os retornos esperados sejam 
diferentes dos retornos exigidos. Outras argumentam que apenas por sorte 

os participantes do mercado poderiam prever corretamente as novas 
informações e, como resultado, obter excesso de retornos, ou seja, retornos 

atuais > retornos exigidos. Acreditam que seja improvável que os 
participantes de mercado possam obter retornos extraordinários durante um 

período longo. (...)”
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2.4.3 Ativismo dos Acionistas

O período iniciado nos anos 1980, além do amadurecimento do 
mercado de capitais norte-americano, da redução da relevância da prudência e 
da objetividade, do crescimento da importância da tecnologia, do destaque das 

' limitações dos indicadores de desempenho influenciados pelos PCGAs etc., 

também registra uma insatisfação de destacados acionistas que atuam nos 
EUA com o retorno que eles estavam auferindo. Para o desenvolvimento deste 
estudo, consideramos o retomo para o acionista como sendo, segundo 
Rappaport (1998 : 14), os dividendos e os acréscimos no preço da ação.

probabilidade de falência. Mas a avaliação que o mercado faz dos valores 

mobiliários da empresa também pode veicular pistas importantes sobre as 
perspectivas da firma. Se, por exemplo, a rentabilidade oferecida pelas 
obrigações da empresa for muito acima da média, pode deduzir-se que 
provavelmente ela está em dificuldades."

Esta citação indica que, num mercado eficiente, o monitoramento do 
comportamento dos preços de mercado dos títulos mobiliários das empresas 
proporciona valiosas informações para o gestor. Por isso, é lógico esperar que 
os indicadores de valor baseados no mercado (objeto deste trabalho), por 

estarem infimamente ligados ao preço de mercado das ações, concretizam 
plenamente seus benefícios potenciais nos mercados eficientes. A utilidade do 
VMAIS, indicador de valor baseado no mercado desenvolvido neste estudo 
(capítulo 5), parece diminuir na medida em que significativas ineficiências são 

constatadas. Isso se consubstancia numa limitação importante para a sua 
ampla utilização.

A intensidade dessa insatisfação, assim como a perda de importância do 
clamor por prudência e objetividade, aparentemente começa a pressionar o 
gestor para que ele priorize a geração de valor para o acionista. Bacidore, 
Boquist, Milbourn et al. (1997 : 11) oferecem o seguinte comentário sobre esse 
assunto:
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A medida óbvia para o julgamento da performance da empresa é 

o próprio preço da ação (...).”

Esta citação parece confirmar que o gestor começou a receber pressões 
do mercado de capitais norte-americano para administrar o empreendimento 

visando a valorização do preço da ação. A exemplo daquilo que supostamente 

ocorreu no período entre as décadas de 1920 a 1970, a sociedade impõe 
mudanças na gestão interna das entidades. Agora, ao invés de exigir prudência 
e objetividade, ela, representada pelos grandes acionistas13, requer maiores 

retornos. A contundência dos protestos sugerida pela citação anterior parece 

indicar que os interesses dos acionistas foram negligenciados por algum 
tempo. A crença, talvez equivocada, de que os agentes económicos se 
comportavam segundo os informes influenciados pelos PCGAs aparentemente 
contribuiu para o surgimento da referida insatisfação, principalmente a partir da 

década de 1970, devido à mencionada análise crítica sobre a exploração das 
limitações desses princípios em benefício dos executivos principais das 

empresas (intróito do tópico 2.4) e a aceitação generalizada da HEM (tópico 
2.4.2). Segundo o prefácio da obra de Ehrbar (1999 : XI), outros

“Na década de 80, o ativismo dos acionistas alcançou níveis sem 

precedentes e provocou uma forte pressão sobre as empresas para 
maximizarem consistentemente o valor para o acionista. Por exemplo, a 

revista Time sumariou esse ativismo da seguinte forma: ‘Investidores irados 
encerram a Década da Avareza exigindo que a remuneração dos 

executivos seja vinculada ao desempenho da companhia’ (Smolowe 1996). 
A idéia básica é que se os gestores estiverem comprometidos com 
contratos de remuneração vinculados às alterações na riqueza dos 
acionistas, seus incentivos estarão melhor alinhados com os interesses dos 

acionistas do que qualquer outro tipo de contrato. Na concepção desses 
contratos, todavia, uma importante questão consiste em definir qual medida 

de desempenho em favor do acionista usar.

13 Figura quase inexistente nos períodos anteriores, devido à elevada pulverização das ações 
das companhias. Ver: Brigham e Houston (1999 : 2) e Copeland (2000 : 27).
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2.4.4 Movimento de Aquisições Hostis

A reduzida ênfase no interesse do acionista, comentada no tópico 
anterior, também parece ter contribuído para o surgimento de um outro 

fenômeno que afeta diretamente o gestor da empresa, ou seja, a aquisição 
hostil (transferência do controle acionário desaprovada pela administração 

superior da companhia). Na medida em que o comportamento do preço da 
ação era negligenciado pela gestão interna, tal preço poderia posicionar-se

"(...) a situação [de negligenciar os interesses dos acionistas] 
piorou ainda mais pelo clima político-económico de esquerda dos anos 70, 
que encorajava os membros de conselhos de administração a seguirem 

uma linha independente; ou seja, independente das preocupações dos 
acionistas e em favor de outros grupos, incluindo fornecedores, mão-de- 

obra, comunidade e meio ambiente. Tão prejudicial quanto isso era o 
encorajamento da gerência pelos conselhos a aumentar fatias de mercado 

e a alcançar o crescimento pelo crescimento, mesmo que o valor para os 
acionistas fosse sacrificado, frequentemente com resultados desastrosos.”

Pelo exposto, pode-se inferir que o ativismo dos acionistas foi uma 
consequência de anos de rebaixamento dos interesses desses importantes 

agentes sócio-económicos para um nível inferior de prioridade. Com o 
esgotamento do apelo do pensamento de esquerda e o retorno do Partido 

Conservador ao poder nos EUA dos anos 1980, criou-se o ambiente propício 
para a manifestação ruidosa da referida insatisfação com os administradores 

das empresas que não maximizavam os interesses económicos dos acionistas. 
Assim, devido às pressões exercidas pelos grandes acionistas, as companhias 

viram-se na necessidade de modificar sua gestão interna, reorientando-a para 
a elevação consistente do preço de mercado da ação. Logo, toma-se 

imprescindível o monitoramento do comportamento do preço de mercado da 
ação. O MVA® e o VMAIS, indicadores objeto deste estudo, podem contribuir 

significativamente para a realização dessa tarefa.

comportamentos ocorridos também contribuíram sobremaneira 

insatisfação dos acionistas. Segundo ele:

para a
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Nessa mesma linha de pensamento, Copeland (2000 : 27) oferece os 
seguintes esclarecimentos:

abaixo do valor pelo qual alguns agentes económicos externos poderiam obter 

vendendo a empresa em partes (desmanche) ou implementando mudanças 
significativas na sua atual gerência (reformulação administrativa). Rappaport 
(1998 : 2) faz o seguinte comentário sobre esse assunto:

"(...) As aquisições hostis forçam a saída dos administradores que 
não apresentam desempenho adequado e conseqúentemente contribuem 

para aumentar a produtividade. O ativismo dos investidores está em 
ascensão. Os fundos de pensão e mútuos detêm 53% de todas as ações 
em circulação no país e estão começando a usar sua influência. Por 
exemplo, em março de 1993, o fundo de pensão Calpers, de US$ 73 

bilhões, anunciou planos de investir USS 1 bilhão em grandes empresas 
cuja administração não esteja com desempenho à altura do esperado, com 

o objetivo de exigir melhores resultados financeiros. Alvos recentes foram a 
General Motors, Westinghouse, Sears Roebuck e Kodak. O chairman e 

CEO da McDonnelI Douglas deixou o posto em face da pressão do New 
York City Employee’s Retirement System (o sistema de aposentadoria dos 

funcionários da cidade de Nova York). E a Securities and Exchange

“Os excessos do movimento de aquisições ocorrido nos últimos 

anos da década de 1980 — pagamentos de ágios injustificados financiados 
por uma elevada alavancagem - conduziram ao fim das aquisições 

‘financeiras’. No início da década de 1990, os executivos principais [CEOs] 
de várias companhias abertas foram removidos da monotonia ao verem 

investidores oportunistas de Wall Street (Wall Street raiders) se movendo 
nos bastidores. Mas geralmente não havia retorno para a empresa. 
Passados alguns poucos anos, investidores institucionais aumentaram 
substancialmente os seus esforços para obterem melhores retornos para 

os beneficiários dos fundos que eles geriam. Sua abordagem básica tem 
sido apontar os holofotes para as companhias com performances 

insatisfatórias e promover mudanças na estratégia corporativa ou na sua 
própria gerência.”
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Pelo exposto, o movimento de aquisições hostis iniciado nos primeiros 
anos da década de 1990 parece ter sido o incentivo mais expressivo para que 

os gestores contemporâneos se interessassem pela gestão baseada no valor, 
fomentando a demanda por indicadores de desempenho internos e externos 
relacionados com o comportamento do preço de mercado das ações. Sobre 
esse assunto, Brigham e Houston (1999 : 13) fazem o seguinte comentário:

Estas citações indicam que a ameaça de uma aquisição hostil (inclusive 
disputa por procurações) é uma forma de impor custos ao gestor que 

desconsidera a maximização dos interesses dos acionistas. Esse instrumento 
de mercado tornou-se disponível recentemente, devido ao movimento de 

concentração do poder de voto. Os fundos de pensão e de investimentos são 
atores principais deste movimento.

Commission (Comissão de Valores Mobiliários - CVM - dos Estados 

Unidos) está solidária - relaxou as regras que anteriormente limitavam a 
comunicação entre grandes acionistas.”

Pelo exposto, o ambiente económico atualmente experimentado pelos 
EUA está impondo ao gestor contemporâneo uma orientação voltada para a 

criação de valor para os acionistas, notadamente a elevação consistente do 
preço de mercado das ações da companhia. O MVA® e o VMAIS seguem essa 

orientação e contribuem sobremaneira para a integração entre a gestão interna 
e o comportamento do preço de mercado da ação da empresa. Isso atribui

“Uma aquisição hostil de controle acionário é a compra das ações 
de uma empresa por outra, apesar da oposição de seus administradores, ao 
passo que uma disputa por procurações de voto envolve uma tentativa de 
tomada de controle, conseguindo-se que os acionistas votem em um novo 

grupo administrativo. Ambos os procedimentos são facilitados por baixos 
preços das ações, de modo que, para se autopreservar, os administradores 

tentam manter os preços das ações tão alto quanto possível. Portanto, 
embora alguns administradores possam estar mais interessados em suas 

posições pessoais do que em maximizar a riqueza dos acionistas, a 
ameaça de perderem seus cargos ainda os motiva a tentar maximizar os 

preços das ações. ”
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2.4.5 Síntese do Período

com

2. vínculo com o comportamento do preço de mercado das ações.

relevância aos esforços para a sua melhor compreensão, presentes neste 

estudo.

O MVA® e o VMAIS fundamentam-se na gestão baseada no valor, bem 

como possuem as características mencionadas. No próximo capítulo, essa 
abordagem de gestão é definida e analisada.

1. capacidade de identificar e monitorar todos os itens que influenciam o valor 
do empreendimento, especialmente a tecnologia; e

Nesses termos, o atual contexto norte-americano parece exigir 
indicadores de desempenho consistentes com as seguintes características:

Considerando a análise efetuada sobre o período que se iniciou na 

década de 1980, ocorreram transformações significativas no ambiente sócio- 
econômico norte-americano que tornaram impróprios os indicadores de 
desempenho influenciados pelos PCGAs. O espetacular crescimento da 

importância da tecnologia, a redução prioridade da demanda pela prudência e 
objetividade (gerada pelo maior nível de amadurecimento do mercado de 
capitais), a aceitação generalizada da HEM, o ativismo dos acionistas 
insatisfeitos com a pouca relevância atribuída aos seus interesses e, 

principalmente, o movimento de aquisições hostis estão impondo aos gestores 

contemporâneos uma administração orientada para a criação de valor para o 

acionista.
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CAPÍTULO 3 - GESTÃO BASEADA NO VALOR

1.

2.

3.

O capítulo anterior apresentou a evolução histórica que atribui relevância 
contemporânea à gestão baseada no valor. Pretendemos agora aprofundar o 
entendimento sobre o seu significado, a sua importância e as suas limitações.

aumentar o retorno dos investimentos já efetuados sem a adição de 
novos recursos;

investir recursos somente em projetos em que se espera um retorno 

superior ao custo de capital; e

desviar recursos dos (ou liquidar os) projetos que proporcionem retornos 

inferiores ao custo de capital.

A natureza das forças que pressionam o gestor para a adoção de uma 
gestão baseada no valor (tópico 2.4) sugere que essa abordagem consiste em 
maximizar os interesses económicos dos acionistas. Segundo Rappaport (1998 
:8):

Portanto, embora a citação se refira a um interessado específico 
(cliente), a gestão baseada no valor pode ser entendida como a priorização 

máxima dos interesses económicos dos acionistas quando ocorrem conflitos 
entre estes e os demais agentes que interagem com a empresa. A forma de 
materializar essa indicação é a maximização do retorno dos investimentos 
realizados pelos acionistas. Segundo Rappaport (1998 : 14), o retorno para o 

acionista compreende os dividendos distribuídos e as alterações dos preços de 
mercado das ações. Isso significa dizer, segundo o entendimento de Stewart 
(1999 : 2), que o gestor deve:

“(...) Enquanto os acionistas subsidiavam os clientes por um 
tempo, todas as partes interessadas (all stakeholders) - inclusive os 

acionistas - se tornavam os perdedores finais. A lição é clara: quando 
enfrentar um conflito entre o valor para o cliente e o valor para o acionista, 

a gerência deveria resolvê-lo em favor do acionista e da viabilidade de 
longo prazo da empresa.”
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no

Assim procedendo, o gestor implementa uma gestão economicamente 
racional dos recursos captados no mercado. Os recursos incapazes de gerar 
retornos superiores àquele requerido pelos acionistas devem ser devolvidos 

aos investidores. Além disso, também é necessário sensibilizar o mercado de 
que a empresa está empenhada em agir conforme prescrito no parágrafo 

anterior. Somente dessa forma os esforços bem sucedidos realizados pela 
gerência seriam convertidos em aumentos sustentáveis do preço de mercado 
da ação da companhia.

Pelo exposto, o gestor deve observar a empresa na ótica do acionista. A 
percepção dessa orientação pelo mercado é capaz de elevar o preço da ação 

de forma sustentável, reduzindo os problemas relacionados com a criação 
insatisfatória de valor, notadamente as aquisições hostis. Sobre esse aspecto, 

Copeland (2000 : 29) afirma que a administração de valor:

“(...) requer uma visão fria das atividades da empresa que 
perceba os negócios pelo que eles realmente são - investimentos em 
capacidade produtiva que podem ou não gerar retornos acima do seu 
custo de oportunidade. A perspectiva do administrador de valor 

caracteriza-se pela capacidade de analisar uma empresa como alguém 

que está de fora dela e pela disposição para agir sobre as oportunidades 
de criar valor. Finalmente, e o mais importante, esse processo inclui a 
necessidade de desenvolver e institucionalizar uma filosofia de 

administração de valor em todos os níveis da organização. Priorizar o 

valor para o acionista não é uma meta a ser perseguida apenas quando 
surge pressão externa dos acionistas. É uma iniciativa contínua.”

Então, a melhor forma de compreender e implementar a gestão baseada 
valor consiste em colocar-se no lugar do próprio acionista que, 

considerando o nível de risco, busca a melhor remuneração para os seus 
investimentos. Isso parece facilitar a identificação dos anseios e motivações 
deste importante agente sócio-econômico, esclarecendo as atitudes que devem 
ser tomadas para que ele (acionista) se sinta confiante para concretizar, 

elevando o preço de mercado da ação, o potencial de valor que a 

administração da empresa se esforçou para criar.
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Contudo, nem sempre os esforços genuínos envidados pela gerência 

transformam-se em elevações consistentes do preço de mercado da açào. 
Sobre esse assunto, Robert S. Kaplan e David P. Norton, participantes da obra 

da Harvard Business Review (2000 : 129-130), ilustram essa situação da 
seguinte forma:

disparidade entre o desempenho operacional empolgante e 
indicadores financeiros decepcionantes cria frustração entre os executivos 

seniores. Tal desapontamento geralmente recai sobre os inomináveis 
analistas de Wall Street, que alegadamente não ultrapassam os espasmos 

trimestrais do desempenho financeiro, para captar o valor subjacente de 
longo prazo que esses executivos sinceramente acreditam estar criando em 

suas organizações. Mas a verdade nua e crua é que, se a melhoria no 
desempenho não se manifesta nos resultados financeiros, os executivos 

devem reexaminar os pressupostos básicos da estratégia e da missão da 
empresa. Nem todas as estratégias de longo prazo são lucrativas.”

“Durante o período de três anos entre 1987 e 1990, uma empresa 
de produtos eletrónicos listada na NYSE [Bolsa de Valores de Nova York] 
efetuou melhorias substanciais em termos de qualidade e pontualidade nas 
entregas. O índice de defeitos em produtos expedidos caiu de 500 para 50 

partes por milhão, a pontualidade na entrega melhorou de 70% para 96% e 
o rendimento saltou de 26% para 51%. Será que esses avanços formidáveis 
na qualidade, na produtividade e nos serviços ao cliente proporcionaram 

benefícios substanciais para a empresa? Infelizmente não. Durante o 

mesmo período de três anos, os resultados financeiros da empresa 
mostraram poucas melhorias e o preço das ações caiu para um terço do 

valor em julho de 1987. Os aprimoramentos expressivos na área de 
fabricação não se refletiram no aumento da rentabilidade. A morosidade no 

lançamento de novos produtos e a incapacidade de expandir o marketing 
para novos clientes, talvez mais exigentes, impediu que a empresa 

auferisse os benefícios de suas realizações na área de fabricação. As 
melhorias operacionais foram reais, mas a empresa não as converteu em 

resultados financeiros.



59

comentáriosMuitos caso

Além de acompanhar a opinião dos analistas e encontrá-los 
regularmente, Ralph achava que a EG deveha ser mais ativa e clara no 

processo de comunicação com os investidores. Dali em diante, sua 
comunicação com o mercado, nas reuniões de analistas, e com a imprensa

apresentado 
endereçadas 
problema relatado

"Ralph planejava continuar a trabalhar arduamente para fortalecer 
a credibilidade da empresa junto aos analistas e investidores de Wall Street. 

Como parte-chave dessa estratégia, seria essencial acompanhar 
regularmente o ponto de vista dos analistas em relação ao desempenho e 

às expectativas da EG. Ralph queria que isso acontecesse por dois 
motivos. Primeiro, teria de garantir que o mercado tivesse informações 

suficientes para avaliar a empresa a qualquer momento. Segundo, sabia 
que o mercado era esperto e que poderia aprender muito sobre a direção 

de sua empresa e seus concorrentes analisando a forma pela qual os 
investidores avaliavam as ações da sua e das outras empresas. Ele não 

acreditava ser capaz de enganar o mercado, e nem queria tentar. Ao 

contrário, estava convencido de que era uma estratégia sólida tratar a 

comunidade de investidores com o mesmo apreço que a empresa mostrava 
a seus clientes e funcionários. Se a administração anterior tivesse tido a 

preocupação de real mente entender o que o mercado estava dizendo sobre 
a EG, a empresa poderia ter escapado da posição difícil em que se 
encontrava.

importantes podem ser extraídos do 

na citação anterior. Um deles é que, apesar das críticas 
aos analistas de mercado norte-americanos, talvez parte do 

estivesse relacionada com a existência de uma 
comunicação ineficaz entre a empresa e os agentes externos com os quais ela 

interage. Portanto, outro aspecto destacável é o papel fundamental que pode 
ser exercido por um efetivo canal de comunicação com o mercado. Copeland 

(2000 : 57), ao relatar a experiência do executivo principal de uma empresa 
(EG) que era alvo de especulações para uma aquisição hostil, ressalta esse 
aspecto da seguinte forma:
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importância e abrangência;1.

características do ambiente propício para a sua implantação; e2.

3. limitações.

Sintetizando os comentários anteriores, Copeland (2000 : 86) define a 
gestão baseada no valor da seguinte forma:

teria como ponto central o que a EG estava fazendo para aumentar o valor 
para seus acionistas."

Pelo exposto, um efetivo canal de comunicação com o mercado é 
fundamental para a adequada implantação de uma gestão baseada no valor. 
Além de influenciar o mercado através da ampla divulgação das estratégias, 

planos e resultados, o gestor também deve estar atento para receber os 

ensinamentos que o mercado pode oferecer. Tais ensinamentos proporcionam 
a identificação de oportunidades e ameaças, devido aos diferentes pontos de 

vista aplicados na avaliação da empresa, bem como dos comportamentos dos 
outros agentes sócio-económicos externos (concorrentes, clientes, 

fornecedores, governo etc.), conforme mencionado no tópico 2.4.2. Portanto, o 
estabelecimento de um efetivo canal de comunicação de “mão dupla” entre a 

empresa e o mercado parece ser uma peça fundamental para a adequada 

adoção da abordagem de gestão baseada no valor. Isso sugere que os 
conhecimentos provenientes da área de marketing são imprescindíveis para a 
execução dessa tarefa.

“(...) Executada corretamente, a VBM [Value-Based Management 
- gestão baseada no valor] é uma abordagem administrativa segundo a 

qual as aspirações da empresa, suas técnicas analíticas e seus processos 

gerenciais são alinhados para maximizar o seu valor. Isso se dá através da 

importância atribuída pelo processo decisório e pela alta administração aos 
principais value drivers [variáveis que mais contribuem para a geração de 
valor]."

Nos próximos tópicos, são discutidos os seguintes aspectos da 

abordagem de gestão baseada no valor.
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3.1 IMPORTÂNCIA E ABRANGÊNCIA

Conforme comentado no tópico 2.4.4, a gestão baseada no valor 
representa uma defesa contra as aquisições hostis. Isso poderia sugerir que 
essa abordagem de gestão é importante somente para a alta administração da 

empresa e para os seus acionistas. Outro aspecto que serviria para confirmar 
esse entendimento consubstancia-se no respaldo que tal abordagem encontra 
na premissa de que a única responsabilidade social da empresa consiste em 

gerar riqueza para os seus proprietários. Sobre esse assunto, Rappaport (1998 
: 5-6) afirma que:

"Numa economia de mercado que reconhece os direitos da 
propriedade privada, a única responsabilidade social da empresa é criar 
valor para o acionista e fazer isso dentro da legalidade e com integridade. 

Questões sociais críticas em educação, saúde, drogas e meio ambiente 
propõem enormes desafios sociais. A gerência empresarial, contudo, não 
tem legitimidade política nem competência para decidir sobre o interesse 

social. Nosso sistema de governo recorre aos legisladores eleitos e sistema 
judiciário para servirem de mecanismos para a escolha coletiva. 

Ironicamente, os custos que os defensores da responsabilidade social 
imporiam às corporações frequentemente são os custos que os eleitores, 

por intermédio do processo político, estariam relutantes em arcar. Tais 

custos invariavelmente serão repassados para os consumidores através de 

preços mais elevados, para os empregados como menores salários ou para 
os acionistas como menores retornos.”

Apesar de sua aparência redutora, a premissa de que a única 
responsabilidade social da empresa consiste em gerar riqueza para o seu 

proprietário é capaz de fomentar a competitividade empresarial. Isso porque as 
outras funções sociais (preservação do meio ambiente, habitação, saúde, 

educação etc.) seriam exercidas por entidades específicas (governo, 
organizações não governamentais, sindicatos etc.) que possuiriam vocação e 

legitimidade para tratar dessas relevantes questões que afetam a todos, 
aliviando a empresa dos ônus financeiros correspondentes. Isso fica ainda
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mais claro nas palavras de Brigham e Houston (1999 : 13-14). Elas são as 
seguintes:

Esta citação indica que a empresa que relega os interesses económicos 
dos acionistas a um plano inferior, em relação aos demais agentes sócio- 

económicos que interagem com a companhia, pode prejudicar a sua 
capacidade competitiva, fato que acarretaria a elevação do risco de 

descontinuidade. Além disso, a empresa competitiva teria melhores condições 
para atender às exigências cada vez mais rigorosas dos clientes, de pagar 
salários mais competitivos aos seus empregados, de recolher impostos para 
atender às carências sociais, de honrar suas obrigações com fornecedores e 

outros credores etc., beneficiando a todos. Por esse motivo, a gestão baseada

“Não há dúvida de que as empresas têm uma responsabilidade 
ética de proporcionar um ambiente de trabalho seguro, de evitar poluir o ar 
e a água e de produzir produtos seguros. No entanto, as ações socialmente 

responsáveis têm custos e é questionável se as empresas deveriam 

incorrer em tais custos voluntariamente. Se algumas empresas agem de 
forma socialmente responsável enquanto outras não o fazem, então as 
empresas socialmente responsáveis estarão em desvantagem para atrair 
capitais. Por exemplo, suponha que as empresas de um dado setor tem 

lucros e taxas de retorno sobre os investimentos que estão próximas ao 
normal, isto é, próximos à média de todas as empresas e apenas 
suficientes para atrair capitais. Se uma empresa tentar exercer 

responsabilidade social, ela terá de elevar o seu preço para cobrir os custos 

adicionais. Se as outras empresas do setor não fizerem o mesmo, terão 
preços e custos mais baixos. A empresa socialmente responsável não terá 
condições de competir e será forçada a abandonar seus esforços. Assim, 

quaisquer atos voluntários de responsabilidade social que elevem os custos 

serão difíceis, se não impossíveis, em indústrias sujeitas à concorrência 
acirrada.”14

14 Outros comentários sobre essa questão são efetuados no tópico 3.3.4.
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Nesta mesma linha de pensamento, Brigham e Houston (1999 : 15) 
fazem os seguintes comentários:

no valor superaria as abordagens concorrentes (valor para o cliente, bem-estar 
social etc.).

Em outras palavras, o grande argumento desse entendimento 
consubstancia-se no interesse residual do acionista, ou seja, o acionista só 
aufere retomo na medida em que todas as demais partes interessadas 
(clientes, empregados, governo etc.) sejam adequadamente atendidas. Por 

isso, sua análise seria a mais abrangente porque o interesse do acionista é 
dependente dos demais. Sobre esse assunto, Copeland (2000 : 25-26) afirma 
que:

“Se uma empresa tenta maximizar o preço de suas ações, isso é 
bom ou ruim para a sociedade? Em geral, é bom. Deixando à parte atos 

ilegais, tais como tentativas de formar monopólios, violar códigos de 
segurança e não cumprir exigências de controle da poluição, as mesmas 

medidas que maximizam os preços das ações também beneficiam a 
sociedade. Primeiro, observe que a maximização do preço das ações exige

"Os acionistas são os que têm o incentivo mais forte para 
gerenciar a mão-de-obra e o capital de uma empresa, para vencer, a longo 

prazo, a concorrência com outras empresas. Suas atitudes são limitadas 
por seus contratos com os trabalhadores e os credores, mas dadas essas 

restrições, eles organizam os recursos escassos com o controle que lhes é 
concedido pelos outros participantes. Eles têm fortes incentivos para, dentro 
das restrições, maximizar o valor de sua participação. E, para tanto, 
precisam usar informações completas. Seu papel como participantes 

residuais é vital. Todos os outros se beneficiam quando os acionistas (ou 
seus agentes) usam informações completas e a autoridade no processo 
decisório para maximizar o valor de sua participação. O alinhamento de 
informações e incentivos dos acionistas é o que faz desta forma de 

organização (a corporação moderna) o melhor mecanismo competitivo. Os 
acionistas maximizam o valor das outras participações em uma tentativa de 

maximizar seu próprio valor."
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Esta citação sugere que a importância da gestão baseada no valor 
extrapola os limites das empresas e alcança as estratégias económicas

Pelo exposto, a maximização do interesse do acionista abrangeria os 
interesses de todas as outras partes interessadas, fato que reduziria os 
conflitos entre esses agentes sócio-econômicos. Assim, a gestão orientada 

para o acionista seria a mais abrangente abordagem existente e, por isso, 
capaz de aglutinar todos os agentes sócio-econômicos em torno do bem-estar 

geral de longo prazo. Copeland (2000 : 3-4) destacou essa característica e 
sugeriu as consequências oriundas da atitude de desconsiderar o interesse dos 

acionistas para os países. Segundo ele:

instalações eficientes e de baixo custo, que produzam bens e serviços de 

alta qualidade ao menor custo possível. Segundo, ela requer também o 
desenvolvimento de produtos que os consumidores desejem e dos quais 
necessitam, de modo que o motivo do lucro leva a novas tecnologias, novos 
produtos e novos empregos. Finalmente, a maximização do preço da ação 

exige o atendimento eficiente e cortês, estoques de mercadorias adequados 
e estabelecimentos comerciais bem localizados - todos esses fatores são 

necessários para realizar vendas, e as vendas são necessárias para os 
lucros. Portanto, medidas que ajudam a empresa a aumentar o preço de 

suas ações também são benéficas para a sociedade como um todo."

“(...) O modelo americano é caracterizado pela maximização do 
valor para o acionista, a distribuição pulverizada das dívidas e das ações 

das empresas e um mercado ativo de disputa pelo controle acionário. Este 

modelo parece estar infimamente vinculado a um padrão de vida mais alto, 
a maior produtividade e competitividade e a mercados de capitais mais 
ativos. Se os países cujos modelos económicos não são baseados na 

maximização do valor para o acionista derem aos investidores retornos 
menores do que os que são, lentamente começarão a sentir escassez de 

capital. Isso ocorrerá à medida que os mercados de capitais caminham na 

direção da globalização. Esses países ficarão, portanto, cada vez mais para 
trás na competição global. Um modelo baseado em valor torna-se tão mais 
importante à medida que o capital adquire mais mobilidade.”
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O Brasil não apresenta, segundo Martins (1998a : 5) e Carvalho (1999 : 
84-86), as características citadas. Porém, é possível observar que algumas 

empresas aqui sediadas (Sadia, Petrobrás, AmBev, Pão de Açúcar, Aracruz, 
Votorantin etc.) já recorrem ao mercado de capitais norte-americano para 
captar recursos financeiros15. Isso indica que o estudo dos indicadores de 

desempenho relacionados com essa abordagem de gestão (objetivo deste 
trabalho) é capaz de trazer contribuições significativas também para o 

ambiente brasileiro.

Em síntese, a gestão baseada no valor é importante porque ela permite 
uma visão integrada dos interesses de todas as partes que interagem com a 

companhia, bem como pela abrangência dos impactos que ela é capaz de 
provocar nos ambientes internos e externos das empresas.

3.2 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE PROPÍCIO PARA A SUA 
IMPLANTAÇÃO

O objetivo deste tópico consiste em destacar algumas características 
ambientais que favorecem a adoção da gestão baseada no valor pelas 
empresas. Considerando que os gestores decidem levando em conta o 
confronto entre os custos e os benefícios associados às alternativas 
disponíveis, parece lógico supor que os acionistas precisam possuir poder para 

interferir de forma significativa nos benefícios inerentes à gestão orientada para 

os seus interesses, bem como nos custos das outras opções competidoras. 
Dentre as várias formas de exercício de poder pelos acionistas, destacam-se 

as seguintes:

nacionais. Assim, mesmo os países que possuem características sócio- 

econômicas diferentes daquelas existentes nos EUA (distribuição pulverizada 
das dívidas e das ações das empresas, um mercado ativo de disputa pelo 
controle acionário etc.) podem ser significativamente afetados pela 
desconsideração dessa abordagem de gestão, aspecto que justifica o seu 
estudo em qualquer local.

15 Ver Baptista (2001).
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1. poder financeiro;

2. poder para orientar e monitorar os gestores; e

3. poder para recuperar perdas sofridas.

3.2.1 Poder Financeiro

A empresa necessita de recursos para sobreviver e progredir. Dentre 
eles, os recursos financeiros geralmente possuem grande importância, pois 

permitem a aquisição e/ou construção dos demais. Os recursos financeiros 
podem ser obtidos de várias fontes, tais como: governo, instituições 

financeiras, proprietários-gestores, clientes, público em geral (títulos de dívida 
e/ou propriedade). As condições ambientais que influenciam a decisão de 

adotar a gestão baseada no valor são forjadas basicamente pela combinação 
entre o volume total de recursos financeiros disponíveis e a proporção desse 
volume total controlada pelos acionistas.

O volume total de recursos financeiros pode atrair ou afastar as 
empresas. Quando ele é insuficiente para as necessidades dos 
empreendimentos, geralmente o custo de captação é elevado. Isso aumenta os 

custos e os riscos, inibe a manutenção e o desenvolvimento de projetos 

produtivos e/ou incentiva os gestores à busca de outros mercados mais 
competitivos. Ao contrário, a disponibilidade de grandes volumes de recursos 
financeiros normalmente reduz os custos de captação, atendem às demandas 

dos empreendimentos existentes e novos, bem como atrai empreendedores 
locais e de outras regiões. Por sua vez, a sobrevivência e o desenvolvimento 

dos empreendimentos acarretam o aumento da demanda por mais recursos 
financeiros, fato que pode atrair agentes com disponibilidades financeiras de 

outras regiões que não dispõem de oportunidades de investimento 
interessantes, aumentando ainda mais o volume de recursos financeiros

Os próximos tópicos detalham essas formas de exercício de poder pelos 
acionistas.
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disponíveis. Isso ocorrendo, são lançadas as bases para o surgimento de um 

círculo virtuoso de prosperidade económica. Portanto, um grande volume de 
recursos financeiros consubstancia-se num atrativo para as empresas e, 
consequentemente, um incentivo para que o gestor submeta-se às exigências 
associadas ao acesso a esses recursos.

Embora o grande volume de recursos financeiros possa ser um incentivo 
para os gestores submeterem-se às exigências de um dado mercado, ele não é 

suficiente para incentivar a adoção da gestão baseada no valor. Isso porque, 
dentre outros motivos apresentados nos três próximos tópicos, a proporção que 

os acionistas (atuais e potenciais) controlam desse volume influencia a referida 
adoção. Na medida em que os acionistas (em vez de bancos, governo etc.) 

controlam grandes disponibilidades financeiras, a exemplo dos comentários 
efetuados no parágrafo anterior, o gestor é incentivado a atribuir maior 

prioridade ao atendimento das necessidades destes acionistas para ter acesso 
aos benefícios que eles podem proporcionar. Ao contrário, uma pequena 

participação dos acionistas no volume total de recursos financeiros, mesmo 
que este volume seja elevado, dificilmente incentiva o gestor à maximização 

dos interesses dos acionistas. Copeland (2000 : 5), relacionando os aspectos 
que acarretam a diferença de ênfase atribuída à maximização dos interesses 

dos acionistas entre os EUA e a Europa continental, afirma que:

Nota-se que os EUA e a Europa continental (especialmente Alemanha) 

possuem grandes volumes de capitais financeiros. Contudo, focando a

"Uma outra diferença entre os Estados Unidos e a Europa é a 

concentração da propriedade e do controle sobre as fontes de capital. As 
fontes de endividamento na Europa são basicamente institucionais. (...) 

empréstimos representam aproximadamente 85% de todo o capital de 
terceiros das empresas. Mas é composto por dívidas junto a bancos. Existe 

pouco uso de commercial papers, uma fonte comum de financiamento de 

curto prazo nos Estados Unidos. E os bónus corporativos negociados em 
mercado representam apenas 0,14% dos bónus emitidos. (...) os bancos 
alemães administram cerca de 50% dos direitos de voto dos acionistas, 

embora detenham apenas 8,2% das ações.”
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3.2.2 Poder para Orientar e Monitorar os Gestores

a.

A existência de volumosos recursos financeiros sob o controle dos 
acionistas ativos no mercado de capitais, conforme comentado no tópico 

anterior, é capaz de atrair os gestores que buscam as melhores fontes de 

financiamentos para os empreendimentos. Objetivando acessartais recursos, o 
gestor, se achar as condições favoráveis, provavelmente comprometer-se-á a 
maximizar o interesse do acionista. Todavia, após captados os recursos, esse 

compromisso pode não ser cumprido. Brigham e Houston (1999 : 17) definem 

essa situação da seguinte forma:

Em síntese, entre outros aspectos, a existência de um grande volume de 
recursos financeiros de propriedade e controlado pelos acionistas ativos no 
mercado de capitais consubstancia-se num incentivo para o gestor maximizar 

os interesses dos acionistas. Embora isoladamente o poder financeiro possa 
não garantir a adoção generalizada da gestão baseada no valor, ele parece ser 
o seu pré-requisito fundamental.

“Há um problema de agência potencial sempre que o 
administrador de uma empresa é proprietário de menos de cem por cento 

das ações ordinárias da empresa. Caso esta seja uma empresa individual, 
administrada pelo proprietário, o proprietário administrador provavelmente 

agirá de modo a melhorar o seu próprio bem-estar, sendo este medido sob 
a forma de acréscimo de riqueza pessoal, mais lazer ou mordomias 

[escritórios de luxo, uso de aviões e iates da empresa, 
assistentes/secretários particulares e utilização geral de ativos da empresa 

para fins pessoais]. No entanto, se o proprietário-administrador funda uma

Alemanha, os bancos possuem e/ou controlam uma participação muito 

significativa do total de recursos, posto ocupado pelos acionistas ativos no 
mercado de capitais norte-americano. Portanto, é lógico esperar que um gestor 
captando recursos nos EUA tende a ser mais sensível à maximização dos 
interesses dos acionistas do que captando na Alemanha. Nessa última 

hipótese (captação na Alemanha), os bancos seriam priorizados.
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Esta citação indica que o administrador, após ter captado os recursos 
dos acionistas, tentará agir em benefício próprio, sempre que ocorrer um 

conflito de interesses entre esses agentes sócio-económicos. O risco corrido 
pelos acionistas, com relação a esse aspecto específico, pode ser reduzido, 

caso estes tenham poder para impor recompensas e punições para incentivar o 

gestor a agir de acordo com os interesses dos acionistas. Segundo Brigham e 
Houston (1999 : 18):

Nos próximos tópicos, são apresentadas algumas considerações sobre 
esses trés mecanismos de incentivo à maximização do interesse do acionista 

pelo gestor.

“Vários mecanismos são utilizados para motivar os administradores a 
agirem de acordo com os interesses dos acionistas, incluindo (1) ameaça 

de demissão, (2) ameaça de aquisição do controle acionário e (3) sistema 
de remuneração.”

sociedade anónima e vende uma parte das ações da empresa a outras 

pessoas, imediatamente surge um conflito de interesses potencial. Por 
exemplo, o proprietário-administrador pode agora decidir não trabalhar tanto 
para maximizar a riqueza dos acionistas porque uma parcela menor dessa 
riqueza irá lhe pertencer, ou receber um salário maior e gozar de mais 

mordomias, porque parte desses custos irá recair sobre os acionistas 
externos. Este conflito potencial entre os principais (acionistas externos) e o 
agente (o administrador) é um problema de agência.”16 -

16 Cabe complementar que, devido às características das ações preferenciais brasileiras, o 
problema citado existe quando o administrador da empresa não possui também a totalidade 
dessas ações.
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3.2.2.1 Ameaça de Demissão

esclarecem que:

Esta citação indica que o poder que o acionista norte-americano possui 
atualmente é um fato recente que tem incentivado a adoção a gestão baseada 

no valor. Antes, a demasiada pulverização das ações dificultava a 
arregimentação de forças para exigir a substituição da gerência considerada 

insatisfatória.

“Até recentemente, a probabilidade de que a administração de uma 
grande empresa fosse afastada pelos acionistas era tão remota que tal 

ameaça pouco representava. A propriedade da maioria das empresas era 

amplamente dispersa e o controle do mecanismo de procurações para 
votos, por parte dos administradores, era tão forte que se tornava quase 
impossível, aos acionistas dissidentes, conquistar um número de votos 

suficiente para afastar os administradores. Hoje, entretanto, 55 por cento 
das ações de uma típica empresa grande pertencem a relativamente 

poucas instituições, em vez de a milhares de investidores individuais, e os 
administradores financeiros dessas instituições têm poder suficiente para 

influenciar as operações de uma empresa. General Motors, IBM, Borden, 

United Airlines e Eastman Kodak são exemplos de grandes sociedades 

anónimas em que administradores individuais ou equipes inteiras de 
administradores foram afastados.”

Conforme apresentado adiante (tópico 3.2.2.2), outros países 

(Alemanha, Japão, Brasil etc.) possuem mecanismos que, além de evitar as

O poder dos acionistas para demitir os integrantes da alta administração 
das companhias representa um relevante mecanismo para que o gestor adote 
a gestão baseada no valor. Isso porque a manutenção dos benefícios pessoais 
obtidos com a posição ocupada na empresa depende do alcance de um nível 

adequado de satisfação dos interesses dos acionistas. Todavia, mesmo as 
companhias que possuem seu capital social dividido em ações negociadas 

ativamente no mercado podem usufruir de defesas contra a demissão dos 
administradores. Sobre esse assunto, Brigham e Houston (1999 : 18)
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Outro aspecto que pode inibir o poder de demitir a alta administração da 
empresa é a inexistência de um mercado competitivo de gestores capacitados 
para substituírem os atuais. Mesmo existindo o poder para dispensar os 

serviços dos administradores que apresentam desempenhos insatisfatórios, a 

manutenção destes pode ocorrer pela dificuldade de encontrar substitutos 
adequados. Sobre esse aspecto, Rappaport (1998 : 4-5) sentencia que:

Esta citação indica que a existência de um mercado profissional 

competitivo de executivos é um incentivo para que a alta administração da 
empresa adote a gestão baseada no valor. Isso porque a falta de substitutos

aquisições hostis, impedem que os genuínos acionistas (agentes 

desvinculados das outras partes interessadas, tais como: bancos, clientes, 
governo, administração da empresa etc.) exerçam o poder de substituir a 

gerência da companhia. Se a maior parcela do capital acionário, por exemplo, é 
controlada por um banco que possui empréstimos mais volumosos que os 

investimentos em ações, é lógico esperar que a gerência será pressionada a 
atender aos interesses do banco, em detrimento daqueles inerentes ao 
acionista. Isso porque, considerando que existem condições jurídicas para 
tanto, o gestor seria afastado pelo banco (controlador da maioria dos votos) e 
não pelos genuínos acionistas.

[outro] fator que influencia a adoção da gestão baseada no 

valor é o mercado de trabalho dos executivos corporativos. Os mercados de 

trabalho de administradores de empresas são um mecanismo essencial 
para motivar a gerência a agir de acordo com os melhores interesses dos 

acionistas. Os gestores competem por posições dentro e fora da 
companhia. O crescente número de empresas de recrutamento de 

executivos e a extensão da coluna ‘Who's news’ do Wall Street Journal são 
evidências de que o mercado de trabalho [norte-americano] é muito ativo. O 

que é menos óbvio é como os gestores são avaliados nesse mercado. 
Dentro da entidade, a avaliação de desempenho e os esquemas de 

incentivos são os mecanismos básicos para monitorar a performance 
gerencial. A questão aqui é se essas medidas estão confiavelmente 

correlacionadas com o preço de mercado das ações da companhia.”
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3.2.2.2 Ameaça de Aquisições do Controle Acionário

Todavia, conforme mencionado no tópico anterior, vários países adotam 

mecanismos que dificultam sobremaneira as aquisições hostis, desestimulando 
a adoção generalizada da gestão baseada no valor. Sobre esse assunto, 

Copeland (2000 : 6), apresentando as diferenças sobre a disputa do controle

A avaliação de desempenho e os esquemas de incentivos mencionados 
na citação anterior também podem oferecer importantes contribuições para a 
adoção da gestão baseada no valor. Eles são tratados mais adiante (tópico 
3.2.2.3).

adequados consubstancia-se num obstáculo para que os acionistas exerçam o 

seu poder de demitir os atuais gestores que estejam apresentando 
desempenhos insatisfatórios, supondo que tal poder exista. A presença dessa 
característica no contexto norte-americano ratifica a proeminência da referida 
abordagem de gestão nos EUA.

Os efeitos das aquisições hostis sobre a motivação do gestor para 

adotar a gestão baseada no valor foram comentados anteriormente (tópico 
2.4.4). A síntese das observações apresentadas indica que a desconsideração 

do comportamento do preço de mercado da ação pode posicioná-lo abaixo do 

valor que outros agentes sócio-econõmicos considerem obtenível com a venda 

da empresa em partes ou implementando modificações radicais na atual 
gerência, situação propícia para essas aquisições hostis. Como tais operações 

geralmente acarretam o afastamento ou a perda de poder do executivo 
principal da companhia, este é incentivado a elevar de forma sustentável o 

preço de mercado da ação, alinhando-se com os interesses dos acionistas.

Sintetizando os comentários deste tópico, o ambiente que atribui aos 
acionistas genuínos o efetivo poder para demitir a alta administração da 
empresa estimula a adoção generalizada da gestão baseada no valor. Isso 
compreende vários aspectos, tais como: nível de pulverização das ações, 

existência de um mercado de trabalho competitivo de executivos, entre outros 
apresentados a seguir.
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acionário das companhias verificadas entre os EUA e o Japão constantes nas 

pesquisas realizadas por Hodder, Tschoegl e Okumura, afirma que:

Esta citação indica que, além da pequena participação dos acionistas 
genuínos no volume total de recursos financeiros (tratada nos tópicos 3.2.1 e 

3.2.2.1), as ações podem estar distribuídas ou formatadas de maneira tal que a 
disputa pelo controle acionário seja extremamente dificultada. Segundo 

Rappaport (1998 : 4): “um mercado ativo de controle corporativo impõe limites 
para a divergência de interesses entre a gerência e os acionistas". Então, 

parece lógico supor que a concentração das ações votantes sob o controle de 
agentes sócio-econômicos que adotem posturas diferentes daquela inerente ao 

acionista (bancos que compram ações para participarem dos conselhos 
superiores e obterem mais informações do que aquelas que são amplamente 

divulgadas, clientes e fornecedores que adquirem ações para melhorar as 

relações comerciais etc.) pode impedir a disputa do controle acionário e as 

aquisições hostis, mesmo que o preço de mercado da ação esteja abaixo do 
valor que outros agentes sócio-econômicos alcançariam através da venda da 

empresa em partes ou da reformulação administrativa. Isso se consubstancia 

num desestímulo para a adoção da gestão baseada no valor.

“(...) [no Japão] a parte mais significativa do financiamento externo 
das empresas vem de empréstimos junto a instituições financeiras. Bónus 
corporativos negociados em mercado representam apenas 2,8% do capital 

externo, e a emissão de ações, apenas 8,9%. Segundo Hodder e Tschoegl, 
os principais detentores de papéis negociáveis no Japão possuem ações 
para manter relações comerciais e as negociam muito pouco. As principais 
instituições (bancos, companhias de seguros e empresas comerciais não- 

financeiras) em 1983 detinham coletivamente 61,2% das ações registradas 
em bolsa, mas participaram de apenas 10,7% das negociações. Os 

principais acionistas institucionais encontram-se entre os grandes grupos 
empresariais, o keiretsu. Assim, Okumura conclui que participações 

acionarias cruzadas atuam como uma barreira contra fusões e aquisições 
hostis. ”
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O contexto norte-americano também permite a exploração pelas 
empresas de alguns mecanismos que dificultam a disputa pelo seu controle 

acionário. Sobre esse assunto, Brigham e Houston (1999 : 18-19) esclarecem 
que:

Esta citação sugere que, no Brasil, os acionistas detentores da maior 

parcela das ações (pode alcançar mais de 80%) são subjugados no exercício 
do controle acionário pelos demais acionistas, normalmente os administradores 
(a participação destes pode não alcançar 17%). Essa situação caracteriza-se 

como um problema de agência (abordado no intróito do tópico 3.2.2) e dificulta 
sobremaneira a disputa pelo controle acionário, desestimulando o gestor a 
adotar a gestão baseada no valor.

"É claro que tomar providências a fim de elevar o preço das ações 

de uma empresa e mantê-lo suficientemente alto para que elas não sejam 
uma barganha é a atitude correta, do ponto de vista dos acionistas, mas 

outras táticas que os administradores podem utilizar para prevenir uma 
aquisição hostil de controle acionário podem não ser. Dois exemplos de 

táticas questionáveis são a das poison pill e a da greenmail. Uma poison pill 
é uma medida que a empresa toma e que praticamente a mata, tornando-a, 

assim, disinteressante para compradores potenciais. Exemplos dessas 
práticas são o plano Disney de vender grandes blocos de suas ações, a

“Esses papéis [ações preferenciais] não dão direito a nada, a não ser 

receber dividendos da empresa. Por trás desse mecanismo (...) está uma 
estratégia montada no final da década de 60 para estimular os empresários 
a abrir o capital. As autoridades pensavam, na época, que o apego dos 
empresários ao. controle acionário era tão grande que a hipótese de captar 

dinheiro no mercado sem abrir mão do poder decisório estimularia uma 
horda de emissões. Ou seja: o que era para ser transitório tornou-se, como 

quase tudo no Brasil, definitivo."

O Brasil também conta com um mecanismo que dificulta sobremaneira 

as aquisições hostis, ou seja, a proporção entre ações ordinárias e 
preferenciais prevista na Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anónimas). Sobre 
esse assunto, Falcão Filho (1989 : 37) faz o seguinte comentário:
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Em síntese, embora existam mecanismos discutíveis que algumas 
empresas possam adotar para a defesa contra uma aquisição hostil, é a ativa 

disputa pelo controle acionário das companhias que estimula o gestor a 
implementar a gestão baseada no valor. Isso porque o monitoramento e a 

elevação do preço de mercado da ação passam a ser fulcrais para os seus (do 

gestor) próprios interesses.

preços baixos, para compradores ‘amigos’; a decisão da Scott Industries de 

tornar toda a sua divida imediatamente exigível se a administração for 
trocada e a decisão da Carleton Corporation de dar enormes bónus de 

aposentadoria - representando grande parte da riqueza da empresa — a 
seus administradores se houver uma aquisição de controle acionário 

(pagamentos como esse são chamados de pára-quedas de ouro).

Esta citação indica que, mesmo nos EUA, as empresas podem usufruir 

de mecanismos, até certo ponto questionáveis (como é apresentado no tópico 
3.2.3), para impedir ou dificultar a disputa pelo seu controle acionário no 
mercado. Iniciativas isoladas dessa natureza podem ser ajustadas pelo 
comportamento dos demais agentes sócio-económicos, como por exemplo: o 

afastamento dos investidores das companhias que efetuam essas práticas 
isoladas. Isso evitaria que a ausência generalizada de disputa pelo controle 

acionário das empresas representasse um obstáculo para a ampla adoção da 
gestão baseada no valor. Esse parece ser o caso norte-americano, conforme 

abordado anteriormente (tópico 2.4.4).

A greenmail, parecida com uma chantagem, ocorre quando (a) um 
comprador potencial (empresa ou indivíduo) compra um bloco de ações de 
uma empresa, (b) a administração fica com medo de que o comprador faça 

uma oferta de aquisição e obtenha o controle da empresa e (c) para evitar 
uma possível aquisição de controle acionário, a empresa se propõe a 

comprar as ações de propriedade do predador potencial a um preço acima 
do preço de mercado vigente, sem oferecer a mesma vantagem aos demais 

acionistas. Um bom exemplo de greenmail foi a recompra, pela Disney, de 
11,1% de suas ações do Reliance Group de Saul Steinberg, dando a 
Steinberg um lucro rápido de $60 milhões.”
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3.2.2.3 Remuneração dos Administradores

Parece existir um consenso de que os planos de remuneração da 
gerência baseados em indicadores de desempenho influenciados pelos PCGAs 
são inadequados para o atual contexto económico dos EUA. Segundo Stewart 

(1999 : 5):

Apesar da necessidade de superação do modelo de remuneração da 

gerência influenciado pelos PCGAs, o seu substituto parece não gozar de 
idêntico consenso17. Por um lado, Brigham e Houston (1999 : 19) afirmam que:

17 Homgren, Foster e Datar (2000 : 660-676) discutem didaticamente a questão dos planos de 
remuneração.

“É claro que os gerentes ou administradores precisam ser 
remunerados e a estrutura do pacote de compensação pode e deve ser 

projetada para atender dois objetivos principais: (a) atrair e, depois, reter 

administradores capazes e (b) alinhar as ações do administrador tão 
estreitamente quanto possível aos interesses dos acionistas, os quais 

consistem, principalmente, na maximização do preço das ações. Empresas 

diferentes seguem práticas diferentes de remuneração, mas a remuneração 

típica de um executivo sénior compõe-se de três partes: (a) salário anual 
especificado, para atender às despesas com o seu padrão de vida; (b) um 

bónus pago ao fim do ano, que depende da lucratividade da empresa 
durante o ano; e (c) opções de compra de ações, ou as próprias ações, que 

são a recompensa do executivo pelo desempenho de longo prazo da 

empresa."

“(...) muitas companhias persistem em basear bónus no alcance 
de níveis de performance planejados, que é um erro catastrófico. (...) O uso 

de orçamentos para bonificar a gerência é um vestígio de um modelo 
contábil arcaico que enfatiza resultados em vez de fluxo de caixa, controle 

em vez de delegação, variâncias em vez de visão e questões em vez de 
respostas. Esse modelo deve ser superado.”



77

é

à

Esta citação destaca que, além de atrair e manter executivos capazes, 

um bom plano de remuneração deve alinhar os interesses dos gestores com os 
dos acionistas. Ela também indica que tal plano geralmente constitui-se das 
seguintes parcelas: uma remuneração estável para a manutenção do padrão 
de vida do gestor (item a da citação) e outra atrelada ao desempenho da 

empresa. Esta última pode ainda ser subdivida em desempenho de curto prazo 
(item b) e de longo prazo (item c). A parcela vinculada ao desempenho da 
empresa (curto e/ou longo prazo) necessita de indicadores que mensurem a 
performance da empresa e do gestor, consubstanciando-se no aspecto mais 

importante para o presente estudo.

Os mecanismos para incentivar os gestores 

interesses dos acionistas presentes nos planos de

Por outro lado, entretanto, a harmonização dos dois objetivos principais 
de um píano de remuneração dos administradores citados (atrair e manter 

executivos capazes, bem como alinhar as suas atitudes com os interesses dos 

acionistas) é um aspecto polémico. Isso porque os mecanismos usados para 

incentivar os gestores à maximização dos interesses dos acionistas podem 
afastar executivos capazes. Por exemplo, Ross, Westerfield e Jaffe (1995 : 36), 

apresentando os achados do levantamento efetuado por G. Donaldson (em 

1984), indicam que os gestores desejam liberdade de ação e não depender de 

nenhum agente externo. Na medida em que os planos de recompensa 

imponham restrições à liberdade de ação do gestor, 
maximizar os interesses económicos dos acionistas, 

afastem profissionais capacitados.

maximização dos 
remuneração podem 

também ser ineficientes. Rappaport (1998 : 4) esclarece que os bónus de 
desempenho em ações e/ou opções de compra das ações da empresa podem 

não cumprir os objetivos desejados. Segundo ele:

“Mesmo quando os executivos corporativos possuem ações das 

companhias que administram, a sua visão sobre a aceitação de risco pode 
diferir da visão dos acionistas. É razoável esperar que muitos executivos 

corporativos tenham uma menor tolerância ao risco. Se a empresa investe 
num projeto arriscado, os acionistas podem sempre balancear este risco

pressionando-o a 

possível que eles
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Esta citação, apesar de minimizar a polêmica sobre o assunto, destaca a 
complexidade da elaboração de um adequado plano de remuneração da 

gerência. Tal complexidade reside principalmente no fato que esses planos 
devem direcionar o desempenho interno da organização e estar fortemente 

alinhados com a evolução dos preços de mercado das ações da empresa. 
Bacidore, Boquist, Milbourn et al. (1997 : 11) descreveram bem essa 

dificuldade. Segundo eles:

com outros riscos nos seus portfolios presumivelmente diversificados. O 

gestor, contudo, só pode balancear um projeto fracassado com as outras 
atividades da divisão ou da companhia. Assim, os gestores são mais 
prejudicados pelos fracassos do que os acionistas.”

“(...) são utilizados diversos procedimentos para estruturar os 
programas de remuneração e os bons são relativamente complicados. Além 

disso, está comprovado que um programa bem estruturado pode fazer 
maravilhas pela melhoria do desempenho financeiro da empresa”

A análise desta citação sugere que projetos geradores de valor para o 

acionista podem ser rejeitados pelo gestor devido à sua maior exposição ao 
risco quando uma parte significativa da sua riqueza pessoal está investida nas 
ações da empresa que administra. Parece lógico também esperar que alguns 
executivos capazes afastem-se das companhias que atuam em segmentos de 

mercado fortemente influenciados por fatores externos que estejam fora do 
controle da gerência, devido à demasiada exposição ao risco que pode ser 

imposta por esse instrumento de remuneração dos gestores. Portanto, a 
elaboração de um adequado plano de remuneração dos administradores que 

incentive a adoção da gestão baseada no valor requer zelo e monitoramento 
constante. Brigham e Houston (1999 : 19) afirmam que:

“O preço da ação (ou retornos baseados nos preços das ações), 
contudo, pode não ser um eficiente parâmetro contratual porque ele é 

guiado por muitos fatores que estão fora do controle dos executivos das 
empresas. Além disso, quando se desce para os níveis inferiores da 

organização, as ineficiências da remuneração baseada no preço da ação 
como um meio de alinhar os interesses gerenciais com os dos acionistas



79

Estes dois desafios são abordados nos próximos tópicos.

3.2.2.3.1 Integrar a Gestão Interna ao Retomo para o Acionista

Pelo exposto, os principais desafios para a confecção de um adequado 

plano de remuneração da gerência que incentive a adoção da gestão baseada 
no valor são os seguintes:

2. tratar os fatores externos fora do controle da gerência que influenciam os 

preços de mercado das ações.

1. integrar a gestão interna (inclusive níveis gerenciais inferiores) ao retorno 
dos acionistas, especialmente no que se refere ao comportamento de preço 

de mercado das ações; e

Segundo Rappaport (1998 : 4), a performance de uma divisão ou 
unidade de negócios não pode ser diretamente associada ao preço da ação da 

companhia. Isso significa que os resultados das atitudes cotidianas dos 
gerentes (principalmente aqueles que atuam nos níveis gerenciais inferiores) 

geralmente não podem ser perfeitamente identificados no comportamento do 
preço de mercado da ação, prejudicando sobremaneira a elaboração de um 

plano de remuneração baseado nesse comportamento. Como, por exemplo, 
poder-se-ia informar ao gerente de produção que tenha agido efetivamente 

para maximizar os interesses do acionista que ele não receberá bónus porque 

o preço de mercado da ação permaneceu constante no período? Embora esse 
gestor tenha administrado sua área de forma a obter os melhores resultados 
possíveis, tal esforço não pode ser identificado diretamente no comportamento 

do preço de mercado da ação da empresa. Tal comportamento é a combinação 
de inúmeros fatores, inclusive das decisões dos gestores de todos os níveis da

tornam-se ainda mais evidentes porque os gerentes dos níveis mais baixos 

têm ainda menos impacto sobre o preço da ação do que o executivo 
principal da empresa. Vincular a compensação gerencial ao preço da ação 
pode impor um risco excessivo aos gestores e diminuir a capacidade desse 
tipo de remuneração proporcionar o incentivo para os gerentes 

maximizarem a riqueza do acionista."
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efetivamente

organização, e sua decomposição exige uma grande dose de arbitrariedade. 

Portanto, avaliar a performance e recompensar ou punir a gerência com base 
exclusivamente no preço de mercado da ação pode engendrar injustiças e 
prejuízos para os acionistas.

2. influenciar, dependendo das circunstâncias, o preço de mercado da ação, 

pois o indicador usado para operacionalizar a gestão interna pode integrar a 

comunicação que a empresa realiza com o mercado;

1. verificar a efetiva associação entre o indicador usado para operacionalizar a 
gestão interna e o comportamento do preço de mercado da ação ou 

indicadores nele baseados;

Uma proposta de solução para o impasse formado pela dificuldade de 
identificação direta do efeito do desempenho dos gestores no comportamento 

do preço de mercado da ação consubstancia-se na elaboração de um plano de 
remuneração da gerência fundamentado em conceitos que, de um lado, 
mensurem adequadamente os resultados dos esforços realizados pelos 

gerentes e que, de outro, possuam uma forte correlação com o comportamento 
do preço de mercado da ação. Os indicadores que se propõem a efetuar essa 
ligação entre o desempenho interno e o comportamento do preço da ação 

fundamentam-se em algum conceito internamente operacionalizável 
(comunicação de metas, suporte à execução dos planos, dimensionamento dos 

resultados, premiação etc.) que funcione como um substituto aproximado do 
conjunto de fatores que efetivamente influenciam o comportamento do preço de 

mercado da ação da companhia (inflação, juros, câmbio, ativismo social, 

comércio exterior, desempenho da empresa etc.). Os principais são o resultado 

resultado económico e o fluxo de caixa descontado. Mais adiante (tópicos 4.1, 
4.2 e 4.3) são apresentados alguns comentários sobre esses dois conceitos.

Na medida em que tais conceitos representam apenas substitutos 
aproximados do conjunto de fatores que efetivamente influenciam o 

comportamento do preço de mercado da ação, torna-se relevante a 
comparação dos indicadores deles derivados com o próprio comportamento do 

preço de mercado da ação ou indicadores nele baseados, objeto deste estudo. 
Esse procedimento permite:
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3. destacar oportunidades e ameaças identificadas pelo mercado;

3.2.2.3.2 Fatores não Controlados pela Gerência

u na

4. contribuir para a adequada avaliação da performance dos gestores, 
possibilitando a elaboração de planos de remuneração da gerência mais 
consistentes com os interesses dos acionistas etc.

Pelo exposto, o presente estudo supõe que a comparação entre os 

indicadores derivados dos conceitos substitutos aproximados do conjunto de 
fatores que efetivamente determinam o comportamento do preço de mercado 

da ação (doravante denominados de indicadores internos de valor) e o próprio 
comportamento do preço de mercado da ação (ou indicadores de valor nele 

baseados, objeto deste trabalho) é importante para as empresas que sofrem 
fortes pressões do mercado de capitais.

Outro ponto polêmico dos indicadores internos de valor usados nos 
planos de remuneração da gerência consubstancia-se no tratamento dos 
fatores que estão fora do controle do gestor. Segundo Rappaport (1998 : 4):

Nessa mesma linha de raciocínio, Bacidore, Boquist, Milbourn et al. 

(1997 : 11) afirmam que:

“A confiança exclusiva nos retornos para os acionistas, contudo, 

tem suas próprias limitações. (...) movimentos nos preços das ações da 
companhia podem ser fortemente influenciados por fatores que estão fora 
do controle gerencial, tais como: o estado geral da economia e do mercado 

de capitais.”

“A medida de desempenho financeiro a ser usada 
remuneração gerencial, de um lado, deve ser altamente correlacionada com 

as alterações na riqueza dos acionistas e, de outro, não deveria estar 

sujeita a toda sorte de aleatoriedade e ‘ruído’ inerentes ao preço da ação da 
companhia. Esta dicotomia é a tensão fundamental que uma boa medida de 

desempenho deve resolver.”
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Considerando o exposto, os planos de remuneração da gerência 

baseados no comportamento de mercado das ações ou nos indicadores nele 
baseados podem não atender aos objetivos perseguidos. Uma proposta de 

solução seria também o uso dos indicadores internos de valor. Contudo, se 
esses indicadores desconsideram os fatores que influenciam os preços de 

mercado das ações que estão fora do controle do gestor, é lógico esperar que 
a suposição da correlação entre esses indicadores e o comportamento dos 

preços de mercado das ações fique prejudicada. Isso poderia comprometer o 
seu incentivo à maximização dos interesses dos acionistas.

Ademais, a exclusão dos fatores que estariam fora do controle da 
gerência pode incentivar o executivo a camuflar ineficiências administrativas. 

Isso porque, em algumas situações, não é trivial estabelecer com precisão 
aquilo que não está sob o controle do gestor. Sob esse aspecto, Carlos Alberto 

Pereira, participante da obra de Catelli (1999 : 43), oferece alguns subsídios:

Esta citação indica que as variáveis do ambiente remoto, vitais para a 
continuidade da empresa, relacionam-se com as variáveis do ambiente próximo 

que podem ser influenciadas pela gerência. Isso sugere que:

2. a identificação daquilo que está (ou não) sob a influência do gestor 

requer uma análise criteriosa.

Na maioria dos casos, essas variáveis não são controláveis pela 
empresa, mas impactam outras variáveis que, contrariamente, podem estar 

sob sua influência direta, como por exemplo, as que representam seus 
relacionamentos com as diversas entidades do ambiente próximo 

[fornecedores, concorrentes, clientes, consumidores etc.]. ”

“Essas variáveis [do ambiente remoto - políticas, económicas, 
sociais, tecnológicas, ecológicas, regulamentares etc.] caracterizam o 
quadro atual e os cenários em que a empresa deverá atuar, influenciando 

tanto suas condições de sobrevivência e desenvolvimento quanto as das 
demais entidades que integram o ambiente global.

1. o gestor não deve adotar uma postura passiva em relação às variáveis 
ambientais remotas; e
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3.2.2.3.3 Síntese da Remuneração da Gerência

Pelo exposto, devido à dificuldade de identificar precisamente aquilo que 

não está sob a influência dos administradores e à relevância das variáveis 
ambientais remotas para a continuidade da empresa, a desconsideração dos 
fatores externos que supostamente estão fora do controle dos gestores pelos 
indicadores usados nos planos de remuneração da gerência pode constituir-se 

num desestímulo à maximização dos interesses dos acionistas, bem como um 
risco para a continuidade do empreendimento. Assim, o presente estudo parte 
da suposição de que o auxílio do monitoramento do preço de mercado da ação 
(ou dos indicadores nele baseados) é relevante para as empresas que sofrem 

fortes pressões do mercado de capitais.

Conforme mencionado no tópico anterior, os indicadores internos de 
valor tendem a mensurar com maior clareza os resultados dos esforços 
realizados pelos gestores. Isso sugere que tais indicadores não consideram 

plenamente os fatores que determinam o comportamento do preço de mercado 
da ação, especialmente aqueles que supostamente estão fora do controle da 

gerência. Portanto, a análise criteriosa da comparação entre os indicadores 

internos de valor com o comportamento do preço de mercado da ação ou 

indicadores nele baseados (objeto deste trabalho) tem o potencial de superar 
algumas limitações inerentes à adoção exclusiva de um desses dois tipos de 

indicadores (tópico 2.4.2).

O presente estudo parte da suposição de que um bom plano de 
remuneração da gerência, pelo menos para os altos níveis gerenciais, deve 

levar em conta o comportamento do preço de mercado da ação, diretamente ou

Os comentários efetuados sobre os planos de remuneração da gerência 
sugerem que eles podem representar um instrumento relevante para incentivar 

o administrador à adoção da gestão baseada no valor. Todavia, materializar 
essa característica é uma tarefa complexa e exige competência e zelo na 

confecção desses planos, bem como monitoramento constante por parte dos 

acionistas.



84

3.2.3 Poder para Recuperar Perdas Sofridas

através de indicadores nele baseados (inclui fatores que estão supostamente 

fora do controle da administração), bem como incentivar uma justa avaliação 
de desempenho dos gestores integrantes de todos os níveis gerenciais da 
companhia (inclusive recompensas e punições), favorecendo a continuidade da 
empresa.

Os problemas de agência entre gestores e acionistas mencionados 

anteriormente (tópico 3.2.2) podem incentivar os administradores a agirem 
contra os interesses dos acionistas. Se esses interesses estiverem legalmente 

protegidos (leis, jurisprudência, contratos etc.), atitudes dessa natureza podem 

ser questionadas judicialmente, gerando punições e/ou reparações da parte do 

gestor. Ao apresentar o caso do greenmail ocorrido entre a Disney e o Reliance 
Group de Saul Steinberg (tópico 3.2.2.2), Brigham e Houston (1999 : 19) 

informam que: “Um grupo de acionistas entrou com uma ação e Steinberg e os 

diretores foram forçados a pagar $45 milhões aos acionistas da Disney”.

Supõe-se também que a harmonização das características mencionadas 
no parágrafo anterior pode ser efetuada através da análise criteriosa da 
comparação entre os indicadores internos de valor e o comportamento do 
preço de mercado da ação ou indicadores nele baseados, justificando os 

esforços para aperfeiçoá-los presentes neste trabalho.

Assim, não basta somente a existência de contratos, leis, entidades 
reguladoras etc. para garantir que os interesses dos acionistas sejam 

maximizados. Um efetivo ambiente de justiça (que inclui a atuação do poder 
judiciário local) parece consubstanciar-se num aspecto relevante para a adoção 

da abordagem de gestão que a sociedade deseja colocar em prática. Isso 

porque ele impõe custos aos agentes sócio-econômicos que transgridem as 
normas e os contratos. As palavras de Clifford W. Smith Jr., apresentadas na 
obra de Ross, Westerfield e Jordan (1997 : 34) são também aqui aplicáveis. 

Elas são as seguintes: “A economia diria que, quanto mais altos os custos 
esperados de trapacear, mais seria provável a adoção de uma atitude ética”.
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3.2.4 Síntese das Características Ambientais

O ambiente que conta com a combinação dos aspectos relacionados no 
parágrafo anterior parece incentivar a adoção generalizada da gestão baseada 
no valor pelos gestores porque facilita a obtenção dos benefícios a ela 
inerentes (acesso a grandes volumes de recursos em condições mais 

favoráveis, manutenção dos ganhos gerados pelos cargos administrativos 
ocupados e recompensas mais significativas pela efetiva maximização da

Portanto, assim como a atuação do poder judiciário norte-americano 

parece ter sido importante para o surgimento da influência dos PCGAs sobre a 
gestão das empresas (tópico 2.3.3), hodiernamente essa atuação mostra-se 

um relevante incentivo para a adoção da gestão baseada no valor. Isso porque 
a instância judicial geralmente representa um efetivo recurso que o acionista 

possui para exercer o seu poder sobre os administradores, inibindo as atitudes 
destes que, em benefício próprio, contornem os obstáculos contratuais para a 
imposição de custos ao acionista.18 Em suma, na medida em que tais atitudes 

são exemplarmente punidas, cria-se um incentivo para a maximização dos 
interesses dos acionistas.

18 Ross, Westerfield e Jordan (1997 : 34-35) apresentam o texto de Clifford W. Smith Jr. que 
relaciona vários instrumentos de incentivo ao comportamento ético do gestor que o próprio 
mercado pode proporcionar.

O ambiente exerce forte influência sobre a abordagem de gestão 

adotada pela empresa. A generalização da gestão baseada no valor parece ser 
incentivada pela combinação dos seguintes aspectos:

3. atmosfera jurídica favorável ao acionista que garanta o efetivo cumprimento 

dos contratos, leis, jurisprudência etc.

1. grandes volumes de recursos financeiros sob o controle de genuínos 
acionistas;

2. efetivos instrumentos para orientar, monitorar, recompensar e punir os 
gestores (demissão da gerência, aquisições hostis e plano de 

remuneração); e
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3.3 LIMITAÇÕES DA ABORDAGEM

relevantese a

riqueza do acionista), bem como impõe elevados custos para os desvios 

observados (diminuição das oportunidades de financiamento, perda de cargo 
ou poder, risco de pagamento de indenizações judiciais etc.).

Empresas sediadas ou com operações em locais que não possuam a 
combinação dos aspectos mencionados podem receber pressões para a 

adoção da gestão baseada no valor. Isso ocorre na medida em que a 
companhia seja impelida a captar recursos nos mercados que contem com tal 
combinação. Por esse motivo, intensificado pelo movimento de globalização da 
economia, considera-se que .os estudos sobre essa abordagem de gestão e 

dos indicadores de desempenho correlatos (objeto deste trabalho) são 
relevantes para qualquer sociedade.

sócio-económicos.
tão legítimos e relevantes para

empreendimentos (relacionamento com os clientes, aceitação da empresa pela 
população que a circunda, “habitabilidade” do planeta etc.) quanto os do 
acionista, compreende-se a celeuma que essa abordagem de gestão gera ao 

redor do mundo.

O presente tópico apresenta as principais limitações inerentes à 
abordagem de gestão baseada no valor, supondo que o adequado uso de uma 
ferramenta exige também o conhecimento de suas fraquezas. Alguns 
comentários aqui efetuados conflitam com outros anteriores. A síntese de 

encerramento deste tópico oferece o entendimento que prevalece para o 
desenvolvimento restante do presente estudo.

Segundo Copeland (2000 : 3): “(...) [O gerenciamento do valor para o 
acionista] pode ser considerado um lugar-comum e, ao mesmo tempo, uma 

controvérsia, dependendo de onde você se encontra". Isso indica que a gestão 
baseada no valor possui aspectos positivos (tópico 3.1) e negativos, fato que 
provoca polêmica. Os principais questionamentos referem-se à prioridade 
máxima atribuída ao interesse económico do acionista, em detrimento dos 

demais agentes sócio-econômicos. Considerando que estes possuem 
interesses tão legítimos e relevantes para a sobrevivência dos
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3.3.1 Valor da Estratégia

O desenvolvimento do presente tópico associa estratégia corporativa à 
prioridade dos interesses dos clientes. Isso porque a existência da empresa só 

faz sentido na medida em que ela identifica necessidades e as satisfaz. Esse 
entendimento é expresso por Day (1990 : 31) da seguinte forma:

Afirmou-se anteriormente (tópico 3.1) que o interesse residual do 

acionista (ele só é atendido após o atendimento de todos os interesses das 
demais partes envolvidas) e a sua consequente análise mais completa 

evitariam os conflitos com os demais agentes sócio-económicos. Contudo, as 
palavras de Rappaport (1998 : 8), citadas na página 56, sobre a clara opção 

em favor do acionista que o gestor deve adotar ao defrontar-se com um conflito 
de interesses entre o acionista e o cliente indica que essa harmonização entre 

os agentes sócio-económicos nem sempre é alcançável. Se tais conflitos 
existem, a postura de decidir invariavelmente em favor do interesse económico 

do acionista pode não proporcionar os benefícios propalados pelos defensores 
da referida abordagem de gestão (competitividade, aumento de padrão de vida 

etc.).

As principais dificuldades relativas à obtenção dos benefícios potenciais 
da gestão baseada no valor levantadas nas obras compulsadas são 

apresentadas nos próximos tópicos.

“Visões poderosas se desenvolvem melhor em organizações 
voltadas para o mercado. Embora haja muitos pontos de vista a respeito do 

que isso significa todos começam com a formulação de Druker do conceito 
de marketing, como sendo uma responsabilidade de toda a gerência. Esse 

conceito afirma que 'existe somente uma definição válida do propósito de 
uma empresa: criar um cliente satisfeito... É o cliente quem determina o que 

é a empresa’. Embora ser orientado para o cliente seja uma condição 

necessária, ela não é suficiente, pois é preciso haver uma ênfase 
igualmente intensa em superar os concorrentes. Ela mantém a empresa 

focalizada em segmentos de mercado bem definidos e na contínua
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Considerando tal entendimento, uma das críticas atribuídas à priorização 
sistemática dos interesses económicos do acionista surge justamente do 
posicionamento do cliente num plano inferior, bem como à subordinação da 

estratégia corporativa (como competir nos mercados escolhidos) aos métodos 
limitados de análise de valor para o acionista. Sobre esse assunto, Day (1990 : 
364) faz o seguinte comentário:

ampliação de suas vantagens competitivas. Assim, ela permeia as escolhas 
estratégicas feitas pela empresa. ”

Embora a análise de valor seja um passo adiante na avaliação de 

estratégias de negócios, ela não é uma panacéia. A complexidade 
intrínseca do processo significa que existe bastante espaço para usos 

indevidos e sinais enganosos. Pior ainda, ela pode afastar o pensamento 
estratégico saudável. Como nos lembra Druker (...), a estratégia tem muitos 

ingredientes que contribuem para os lucros e nenhum método de análise de 
estratégias deve nos desviar dessa realidade. Em última análise, o valor 

para o acionista somente é criado quando é criada uma vantagem 
sustentável. Por esse ponto de vista, a análise de valor para o acionista tem 

um papel fundamental - mas auxiliar- na busca da melhor estratégia."

"A lógica dessa abordagem [baseada valor para o acionista] é 
inatacável. Sua aceitação é reforçada pela experiência na aplicação de 

métodos de fluxo de caixa descontado (PCD) a projetos de capital 
individuais por mais de 30 anos. A novidade é a sua extensão à avaliação 

de estratégias corporativas e de negócios. A maior parte do entusiasmo nos 

comentários de Kiechel é a respeito dos benefícios da aplicação de noções 

de FDC às decisões de reestruturação corporativa e de fusões. Para que as 
empresas fizessem isso, precisavam ter as demonstrações de resultados e 

os balanços de cada unidade de negócios. Uma vez que dispusessem 

dessas informações, era (relativamente) fácil estender a análise de valor à 

avaliação de diferentes estratégias para cada unidade de negócios. Cada 
vez mais as empresas estão se baseando nessas abordagens para tomar 

decisões de alocação de recursos. (...).



89

Nessa mesma linha de raciocínio, Robert S. Kaplan e David P. Norton, 

participantes da obra da Harvard Business Review (2000 : 128-129), 
apresentam a seguinte reflexão:

Outros críticos vão muito mais longe na condenação dos 
indicadores financeiros. Para eles, as condições competitivas mudaram e os 

indicadores financeiros tradicionais não melhoram a satisfação dos clientes, 
a qualidade, a duração dos ciclos e a motivação dos empregados. 

Entendem que os indicadores financeiros são o resultado de ações 
operacionais e que o sucesso financeiro é a consequência lógica do bom 

desempenho em relação os fundamentos. Em outras palavras, as empresas 
não devem navegar sob a orientação dos indicadores financeiros. Segundo 

esse argumento, os números financeiros cuidam de si próprios quando se 
efetuam melhorias fundamentais nas operações.

‘‘Mas em face do atual ambiente de negócios, será que os 
gerentes seniores devem analisar a empresa sob a perspectiva financeira? 

Será que é de fato necessário que estejam atentos aos indicadores 
financeiros de curto prazo, como vendas trimestrais e lucro operacional 
trimestral? Os indicadores financeiros têm sido muito criticados em razão de 

suas notórias inadequações, do foco retrospectivo e da incapacidade de 
refletir as medidas em andamento para a criação de valor. A análise de 
valor para os acionistas (shareholders value analysis — SVA), que prevê os 

fluxos de caixa futuros e os desconta para uma estimativa grosseira de 
valor corrente, é uma tentativa de tornar a análise financeira mais 

prospectiva. Mas o SVA ainda se baseia no fluxo de caixa e não nas 
atividades e processos que impulsionam o fluxo de caixa.

As afirmações sobre a desnecessidade dos indicadores 
financeiros são incorretas por pelo menos dois motivos. Os sistemas de 
controle financeiro bem desenvolvidos são de fato capazes de promover, ao 
invés de inibir, o programa de gestão da qualidade total da organização. (...) 

Todavia, ainda mais importante é o fato de que as alegadas conexões entre 
a melhoria do desempenho operacional e o sucesso financeiro são 

efetiva mente muito tênues e incertas (...).”
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prejudicando o próprio interesse residual do

Portanto, existe a indicação de que tanto o acionista quanto o cliente 

geralmente devem ser tratados com idêntica prioridade, devido ao forte 
relacionamento normalmente existente entre os interesses de ambos. Isso

Pelo exposto, gerir focando as consequências (criação de valor para o 

acionista) pode prejudicar o entendimento das causas determinantes do

“(...) O fato de esse cenário ser ou não realista [qualidade das 

hipóteses iniciais usadas na análise de valor] depende da compreensão da 
situação competitiva, das perspectivas de uma vantagem sustentável e da 
capacidade da empresa para executar a estratégia. Esta abordagem leva a 

análise de volta ao seu devido lugar, ou seja, para a compreensão dos 

determinantes do valor económico, que são os fundamentos estratégicos.”

“Qualquer alternativa de estratégia - para vencer no mercado - 
deve criar uma vantagem competitiva. Se a estratégia não vencer no 

mercado, não será criado nenhum valor para o acionista. Uma estratégia 
saudável deve ter ambos os ingredientes e ser avaliada pela sua 

capacidade para satisfazer ambos os critérios. Isso admite que haja, na 
equipe gerencial, um entendimento comum a respeito de como os dois 

conceitos se relacionam. Frequentemente isso não acontece."

poderia ser considerado inválido pelo argumento de que o interesse residual do 
acionista abrange o do cliente. Day (1990 : 385) fornece subsídios 

interessantes sobre esse assunto. Segundo ele:

Estas duas últimas citações sugerem que a análise de valor para o 

acionista é relevante, mas não deve suplantar a estratégia corporativa 
associada ao atendimento dos interesses do cliente. Isso porque é o processo 
de identificação de necessidades e a sua satisfação que gera a oportunidade 
de criação de valor para o acionista. O privilégio sistemático do interesse 

económico do acionista em detrimento dos interesses dos clientes, conforme 
prescrição de Rappaport (1998 : 8), pode dificultar a percepção de 
oportunidades e ameaças, 

acionista. Portanto, parece conveniente que o gestor evite comportamentos 

padronizados que subjuguem os agentes sócio-económicos relevantes para a 
empresa. Sobre esse assunto, Day (1990 : 377) afirma que:
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Outro aspecto que sugere a validade relativa do argumento do interesse 
residual do acionista consiste no fato de que ele também pode ser aplicável ao 

interesse do cliente. Day (1990 : 389) afirma que: "(...) [um dos indicadores] de 
uma empresa voltada para o mercado [foco no cliente] é a atenção ao 

atendimento, em todos os níveis da cadeia de valor". Assim, o atendimento 
satisfatório do cliente também pressupõe o atendimento satisfatório dos 

interesses dos fornecedores de recursos necessários para a produção de bens 
e serviços oferecidos pela empresa. Isso inclui: empregados, bancos, 

governos, meio ambiente, bem como os acionistas (fornecedores de recursos 
financeiros).

resultado que, por sua vez, estão vinculadas à estratégia. Portanto, a gestão 

baseada no valor pode incentivar a miopia gerencial por destacar as 
consequências em detrimento das causas do resultado, consubstanciando-se 
numa limitação potencial importante.

“Corporações com controle público [capital aberto] como a 
General Motors estão especialmente preocupadas com a manutenção de 

relacionamentos com acionistas, que estão interessados em lucros. Apesar 
de as empresas colocarem o foco na satisfação dos consumidores, eles não 

podem deixar que esta ênfase resulte em lucros pouco satisfatórios para os 
acionistas. É por isso que uma parte substancial do esforço de marketing da

A negligência de qualquer um desses fatores que se mostre importante 
para a estratégia corporativa pode prejudicar os interesses dos clientes (preços 

mais elevados, qualidade inferior, desabastecimento, demora na entrega, 

condições de pagamento impróprias etc.). O cliente insatisfeito pode afastar-se 

da empresa, prejudicando todas as demais partes envolvidas com o 
empreendimento (demissão de funcionários, redução do recolhimento de 
impostos, inadimplência, diminuição do preço de mercado das ações etc.). Por 

isso, parece lógico esperar que a capacidade competitiva da empresa 

geralmente depende da adequada satisfação dos interesses dos acionistas, 
dos clientes e dos demais agentes sócio-económicos que se mostrem 

relevantes para a sua estratégia corporativa. As palavras de Nickels e Wood 
(1996 : 6) corroboram esse entendimento. Elas são as seguintes:
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Os exemplos relatados por Day (1990 : 378-379) também ilustram que a 
ênfase exagerada num agente sócio-econômico determinado, seja ele acionista 
ou cliente, pode prejudicar a competitividade e a sobrevivência da empresa. 

Eles são os seguintes:

GM é dirigida para o estabelecimento e a manutenção de boas relações 
com os acionistas e com todos os grupos de interesse."

Por outro lado, é possível elevar o preço das ações piorando a 
posição competitiva da empresa. A Schilitz fez isso no início dos anos 70, 

quando reduziu o custo de mão-de-obra por barril de cerveja em 50 por 
cento. Isso deu certo a curto prazo, pois os consumidores foram lentos em 

reagir à degradação da qualidade e os custos da Schilitz eram os mais 
baixos da indústria. O mercado de ações aplaudiu os ganhos em retorno 

sobre o capital e, em 1974, o preço da ação havia atingido $69.

Em 1976 as reclamações aumentaram e a participação começou 
a declinar. O clímax do declínio em valor para os clientes foi uma decisão 

de destruir 10 milhões de garrafas de cerveja Flaky'. Na ocasião, a 
percepção da qualidade já se havia degradado e, a despeito de esforços 

feitos em 1978 para restaurar a qualidade, a Schilitz nunca se recuperou.

“Essas diferenças [entre estratégia e valor para o acionista 
(propósito da estratégia, grupo de referência, variáveis de decisão, nível de 
análise e base de medição)] significam que é possível atingir um tipo de 

valor [acionista ou cliente] às expensas do outro. Uma empresa de materiais 
industriais realçou seu valor para os clientes melhorando de forma marcante 
o serviço pós-vendas, ao mesmo tempo em que mantinha os preços em 

níveis competitivos. Foram obtidos ganhos iniciais de participação, mas o 

custo extra do programa de serviço comeu os ganhos em lucros. Logo, 
vários concorrentes reagiram com programas semelhantes. Quando o 
mercado finalmente se acomodou, foi mantido o ganho de participação, mas 

o custo da defesa significou uma queda na lucratividade. Os clientes 
ganharam, mas não houve criação de valor para os acionistas das 

empresas fornecedoras.
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3.3.2 Delegação de Responsabilidade

Esses exemplos indicam que a abordagem de gestão baseada no valor 
não necessariamente supera a que foca o cliente e vice-versa. Talvez a 

diferença seja apenas o ponto de partida para uma análise abrangente das 
oportunidades e ameaças que se apresentam para a empresa. Ambas 

possuem importância para a continuidade do empreendimento, bem como 
limitações que podem comprometer esse objetivo.

1. numa organização descentralizada, a maioria das alocações de recursos é 

efetuada pelos gerentes das divisões ou das unidades de negócios; e

Em 1981, sua posição no mercado havia caído de n° 2 para n° 7. O preço 

da ação caiu ainda mais, chegando a um mínimo de $5.00, quando Wall 
Street manifestou seu descontentamento.”

2. existem limitações para incentivar os gestores das divisões e unidades de 

negócios à maximização dos interesses dos acionistas porque: (a) 
geralmente eles não possuem uma parcela significativa da sua riqueza 
aplicada nas ações da companhia; e (b) a sua performance não pode ser 

diretamente associada ao preço de mercado da ação.

As palavras de Stewart (1999 : 5), citadas na página 76, sugerem que 

um aspecto importante para o alcance dos benefícios potenciais da gestão 

baseada no valor, dentre eles a competitividade empresarial, consubstancia-se 

na delegação de responsabilidade para os níveis gerenciais inferiores da 
organização. Já Rappaport (1998 : 4), ao comentar as limitações que a 

propriedade de ações da empresa e os planos de remuneração da gerência 

baseados no valor de mercado da ação possuem para incentivar a 

maximização dos interesses dos acionistas, afirma que:

Se os gestores das divisões e unidades de negócios são responsáveis 
pela alocação da maior parte dos recursos da empresa, a competitividade 

depende da atuação desses gerentes e existem sérias limitações para 
incentivá-los para a maximização dos interesses dos acionistas, parece lógico
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considerar essa situação uma fragilidade da abordagem de gestão baseada no 

valor. Sobre esse assunto, Day (1990 : 393) faz o seguinte comentário:

Pelo exposto, o alcance dos benefícios propostos pela gestão baseada 
no valor parece demandar uma atenção especial sobre a atuação dos gestores 

dos níveis inferiores da organização, devido à sua relevância para a garantia 
da competitividade e pelas limitações para incentivá-los à maximização dos 

interesses dos acionistas. Quanto a esse último aspecto (alinhamento de 
interesses entre gestores e acionistas), uma proposta de solução é o 

monitoramento dos gestores dos níveis inferiores da organização através de 
indicadores de gestão interna baseados em conceitos que substituem os 

fatores que efetivamente determinam o preço de mercado da ação, conforme 
comentado (tópico 3.2.2.3.1). Porém, tendo em vista que o foco exclusivo no 

acionista pode também gerar problemas de competitividade (tópico 3.3.1), 
torna-se imperativo verificar o nível de alinhamento também com a estratégia 

corporativa que geralmente inclui outros agentes sócio-econômicos tão 
importantes quanto o acionista. Se essa tarefa for negligenciada, a gerência da 
companhia corre o risco de frustrar-se com a gestão baseada no valor.

“A despeito do recente entusiasmo por estratégias de alocação de 
fundos, que prometem aumentar o valor para o acionista, muitas empresas 
ainda se atém rigidamente às análises mecanicistas de fluxos de caixa 

descontados de projetos individuais. Os projetos que estão a altura das 
exigências passaram pela barreira dos riscos. O perigo é serem 

negligenciados os benefícios que são difíceis de quantificar, como 
melhoramentos na qualidade ou serviços mais sensíveis, que são vitais 

para tornar a empresa competitiva. A maioria dos altos executivos pode 
protestar, dizendo que eles não tomam suas decisões de investimento de 

forma tão míope. Infelizmente, o pessoal que está no nível de fábrica e, 
portanto, em posição de propor ou bloquear os projetos, normalmente não 

ouviu a mensagem e não agirá enquanto os números não estiverem 
corretos."
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3.3.3 Ilusão dos Números

"O elo fundamental entre a análise da estratégia e a análise de 

valor [para o acionista] é a transformação de esperanças, temores e 
expectativas de vantagem competitiva, que estão na declaração verbal de 
uma estratégia, em fluxo de caixa. Isso significa a necessidade de previsões 

de todos os tipos (...). As dificuldades inerentes a essas previsões são 
lendárias. Infelizmente, uma vez feitas essas previsões - e codificadas 

numa planilha no computador pessoal de alguém — elas assumem vida 
própria. Logo nos esquecemos de que os números são somente tão bons 

quanto as hipóteses subjacentes a respeito dos riscos e recompensas de 

uma estratégia. Esta é a falácia filosófica da solidez mal empregada: os 
números servem como sucedâneo da compreensão do contexto competitivo 

subjacente.”

Esta citação parece ratificar que a gestão impropriamente orientada por 
números, ocasionando a perda de contato com o contexto gerada pela ênfase 

demasiada na lógica matemática formal do modelo utilizado, não é uma 
exclusividade dos modelos de gestão influenciados pelos PCGAs. Para evitar 

esse problema, o gestor empenhado na maximização do interesse do acionista 
deve atentar para a qualidade das hipóteses sobre os riscos e recompensas 

inerentes às alternativas em estudo, aspecto diretamente relacionado com a 
estratégia corporativa. Somando-se isso à característica da descentralização 

administrativa (tópico 3.3.2) - onde a estratégia corporativa pode ser 
suplantada por táticas das divisões ou unidades de negócios e pelos interesses 

pessoais desses gestores - parece lógico supor que a gestão baseada no valor 
também padece da limitação subjacente às análises inadequadamente

Johnson e Kaplan (1996 : 109-110) afirmam que um dos graves 
equívocos dos gestores das décadas de 1960 e 1970 foi que eles passaram a 

confiar apenas nos números financeiros (influenciados pelos PCGAs), 
afastando-se dos processos, transações e eventos que produzem esses 

números (citados no tópico 2.3). Todavia, essa conduta pode também ocorrer 
com a adoção da gestão baseada no valor. Sobre esse assunto, Day (1990 : 

379) faz o seguinte comentário:
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Outro aspecto que pode contribuir para a ilusão dos números na prática 
cotidiana da gestão baseada no valor é a negligência associada às limitações 
dos métodos matemáticos usados para prever os benefícios e os riscos das 

alternativas em estudo. Sobre esse aspecto, Day (1990 : 385) destaca que :

À luz da dependência das estimativas de valor quanto à qualidade 

das hipóteses, não seria sensato uma empresa usar os resultados como 

árbitro final das decisões estratégicas. A melhor utilização dos métodos 
seria como uma estrutura de referência defensiva, voltada para a análise de 

sensibilidade das hipóteses chave. Quanto teriam que mudar as previsões 
de fluxo de caixa, os níveis de risco ou o valor residual para alterar a 

decisão? (...)"

“Se as abordagens baseadas no valor irão ou não identificar a 

melhor alternativa de estratégia é algo que depende da qualidade das 
hipóteses iniciais, em especial quanto a valor residual e risco. Essas duas 

hipóteses têm mais influência, do que qualquer outro fator, sobre os 
resultados, mas são também as mais propensas a distorções. Existe uma 
certa dose de ironia no fato de as previsões de criação de valor 
dependerem do tamanho do valor residual no final do período de 

planejamento, quando, por definição, o futuro é apenas vagamente visível.

baseadas números matematicamente corretos, porém desvinculados do 

contexto no qual a empresa está inserida.

Esta citação destaca que os modelos matemáticos também usados para 
operacionalizar a gestão baseada no valor possuem limitações intrínsecas que 

demandam monitoramento constante, principalmente no que se refere à capital 
importância da determinação do risco e do valor residual das alternativas 

analisadas. Isso porque esses aspectos geralmente representam uma parcela 
significativa do resultado apurado e são obtidos a partir de uma elevada dose 

de arbitrariedade. Pretendendo resgatar a noção de que os resultados 
apurados são normalmente aproximações precárias de um futuro incerto, o 

autor citado sugere que as comparações entre valores determinados sejam 

substituídas por análises de sensibilidade que permitam a exploração dos 

possíveis limites das hipóteses apreciadas em cada caso específico.
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Complementa-se essa sugestão com a indicação do cálculo probabilístico. 

Assim, em vez de confrontar números determinados, os resultados seriam 
apresentados em faixas de valores associadas às respectivas probabilidades 
de ocorrência. Assim, evitar-se-ia a ilusão de certeza que o uso inadvertido de 
alguns modelos matemáticos pode engendrar19.

A tecnologia da informação, considerada com justiça a grande aliada das 

abordagens atuais, também pode contribuir para a ampliação dos problemas 
vinculados às análises inadequadas dos números pelo gestor. Day (1990 : 383- 
384) fornece os seguintes esclarecimentos sobre esse assunto:

“Inconsistência passo a passo. Para visualizar este problema, 

tente fazer um auto exame do seu comportamento típico com um 

computador pessoal e um programa de planilha que compute fluxos de 
caixa. A agilidade desses programas permite — até encoraja — brincar com 
os números. ‘Vamos ver o que acontece quando a taxa de crescimento do 

mercado é um porcento mais alta... quanto subiria a margem bruta... talvez 

possamos cortar o capital de giro...’. Depois de o analista ter feito isso por 

várias horas, os resultados podem ser completamente desligados das 
projeções iniciais da estratégia. É até possível que não esteja claro que 

estratégia está sendo analisada, porque o tratamento das variáveis, uma de 

cada vez, introduz inconsistências, comprometendo a integridade da 
estratégia. ”

19 Sobre esse assunto, ver o capítulo 6 da obra de Martins (2001).

Esta citação, embora não deva ser generalizada para todos os analistas, 
contribui para indicar que a combinação de várias características subjacentes à 
gestão baseada no valor (descentralização administrativa, dificuldade de 

identificação do resultado das atitudes dos gestores diretamente no 
comportamento do preço de mercado das ações, limitações dos modelos 
matemáticos, “facilidades” da tecnologia e ênfase demasiada nos interesses 

económicos dos acionistas) pode levar a gerência a administrar o 
empreendimento através de números frios (que não possuem associação com 

o contexto experimentado), afastando-a das hipóteses básicas consistentes
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3.3.4 Qualidade de Vida

uma harmonia

e aumentar a

experimentada

com a estratégia corporativa. Essa limitação tem o potencial de prejudicar 

sobremaneira a competitividade e a sobrevivência da companhia.

O significado do conceito de qualidade de vida ou padrão de vida é 
muito polêmico. Copeland (2000 : 3-4) o reduz à sua face económica e faz a 
seguinte associação entre ele e a ampla adoção da gestão baseada no valor:

Stewart (1999 : 1) também manifesta-se a esse respeito da seguinte 
forma:

"O modelo americano é caracterizado pela maximização do valor 

para o acionista, a distribuição pulverizada das dívidas e das ações das 

empresas e um mercado ativo de disputa pelo controle acionário. Este 
modelo parece estar intimamente vinculado a um padrão de vida mais alto, 
a maior produtividade e competitividade e a mercados de capitais mais 

ativos. ”

Estas citações sugerem que a qualidade de vida 
atualmente pelos norte-americanos está associada à maximização dos 
interesses económicos dos acionistas. Todavia, tal associação talvez esteja 
desprovida de fundamento. Isso porque a qualidade de vida, até aqui reduzida 

ao seu aspecto económico, dos habitantes dos EUA não possui origens tão 
recentes quanto a adoção generalizada da gestão baseada no valor. Conforme 

comentado anteriormente (tópico 2.4), essa abordagem começou a se formar 
na década de 1980, porém somente em meados da década de 1990 ela parece 

cumprir um papel relevante no cenário empresarial norte-americano. Já o

“(...) Quanto mais eficaz o uso e a gestão dos recursos, mais 
fortes serão o crescimento económico e o aumento do nosso padrão de 

vida. A mão invisível de Adam Smith está trabalhando enquanto o ganho 
dos investidores privados transforma-se numa virtude pública. Embora 
existam exceções a esta regra, na maioria das vezes há 
auspiciosa entre criar valor de mercado para as ações 

qualidade de vida."
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E arremata o assunto dizendo o seguinte na página 213:

As citações anteriores indicam que a elevação do padrão económico de 
renda nos EUA consolidou-se na década de 1940 e está vinculada a um 

conjunto de fatores cuja perfeita determinação é polêmica. Então, a associação 
entre a maximização dos interesses dos acionistas, relevante nos EUA 

somente a partir da década de 1990, e o elevado padrão económico de vida 
norte-americano parece inadequada. Assim, se existe alguma abordagem de 

gestão que possa ter contribuído para a elevação do padrão económico de vida

Em parte, surgiu ele do deliberado favorecimento da posição 
económica dos grupos de rendas inferiores, através da força dos sindicatos, 

da decretação de salários mínimos e da aprovação da legislação de bem- 

estar social. A transformação não foi inteiramente devida à política oficial, 
entretanto. As alterações ocupacionais (...) desempenharam um papel 
poderoso, à proporção que os operários abandonaram ocupações agrárias 

e não-especializadas de salários inferiores para exercer categorias de 
trabalho semi-especializado e especializado nas fábricas.

elevado padrão económico de vida nos EUA possui origens no século XIX 

(conforme comentado no tópico 2.1) e consolidou-se nos anos seguintes ao 
“New Deal" (plano económico de combate à Grande Depressão de 1929), ou 

seja, décadas de 1930 e 1940. Sobre esse aspecto, Heilbroner (1964 : 211) 
afirma que:

"(...) apesar de todas as cautelas, é inegável que os anos 

seguintes ao New Deal deram lugar a uma extraordinária redistribuição de 

renda. Se acompanharmos os índices verificados em 1929 e 20 anos 
depois, as alterações se mostram realmente surpreendentes.”

“Concentrando-nos sobre os problemas funcionais da economia 
em seus anos de depressão, guerra e de inflação, omitimos uma sequência 

extraordinária. Foi o movimento marcante de abandono das extremas 
desigualdades de recompensa que tão vivamente marcavam o capitalismo 
do passado.

Embora variassem as causas, os resultados eram espantosos (...)”
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as

desse país, seria aquela (tão duramente criticada) influenciada pelos PCGAs 

(tópico 2.3), embora tal conjectura possa não se justificar.

Essa citação indica que o conceito de qualidade de vida, além do 

aspecto económico, abrange outros também relevantes, tais como: saúde 
psicológica, contato com a natureza, relacionamentos mais prazerosos com os 

semelhantes, melhores relações profissionais etc. Logo, se a elevação da 
qualidade de vida for o objetivo que a humanidade deve perseguir, todas as 

suas construções (sociedade, ciência, religiões etc.), inclusive as empresas, 
deveriam ter como missão a melhoria generalizada desse conceito. Segundo 

Elgin (1993 : 37), suas afirmações fundamentam-se em pesquisas realizadas 
nos EUA, intrigantemente contemporâneas ao mencionado ativismo dos 

acionistas (tópico 2.4.3). Ele analisa uma delas da seguinte forma:

“Dados de outra pesquisa, publicados em 1989 num artigo da 

revista Fortune. Sob o título de ‘A Ambição Está Morta?’, revelaram que 
75% da classe trabalhadora nos Estados Unidos, com idades que variam 

entre 25 e 49 anos, gostariam de ‘ver o nosso país [EUA] retomar um estilo 
de vida mais simples, sem tanta ênfase no sucesso material’. Somente 10% 

das pessoas ouvidas acreditavam que ‘ganhar muito dinheiro’ era um 
indicador de sucesso. Essa pesquisa indica que grande parte da população

"Muitas pessoas de países desenvolvidos consideram sua vida 
psicológica e espiritualmente vazia - elas vivem em ambientes urbanos 
superpopulosos, de uma escala e complexidade alienadoras, estão 
afastadas do meio ambiente natural e têm empregos que não 

satisfazem. Muitas anseiam por uma abordagem mais autêntica de vida, 
que lhes ofereça um relacionamento mais pleno com elas mesmas, com 

seus semelhantes, com o planeta e com o universo.”

Além de parecer improcedente a associação entre a gestão baseada no 

valor e a elevação do padrão económico de vida nos EUA, a ampliação deste 
conceito para incorporar outros aspectos complementares à sua faceta 

económica, doravante chamado de qualidade de vida, contribui para a 
identificação de outra limitação potencial dessa abordagem de gestão. 
Segundo Elgin (1993 : 36):
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norte-americana já experimentou as limitadas recompensas proporcionadas 

pelas riquezas materiais e está buscando experiências enriquecedoras, que 
podem ser encontradas, por exemplo, em relacionamentos humanos mais 

profundos, na harmonia com a natureza e no serviço à humanidade.”

Pelo exposto, a questão económica consubstancia-se numa parcela 

relevante do conceito de qualidade de vida, porém não o completa. Apesar do 
seu (qualidade de vida) significado ser polêmico, as citações anteriores indicam 

que, para muitas pessoas, após alcançado um determinado patamar 
económico, outros aspectos alcançam grande importância. Na medida em que 

a gestão baseada no valor foca sua atenção na maximização dos interesses 
económicos dos acionistas, ela pode conflitar com um conceito mais 
abrangente de qualidade de vida. As palavras de Treiger (1982 : 25), médico, 
ratificam a existência dessa possibilidade. Segundo ele:

Nessa mesma linha de raciocínio, Fernando Almeida, citado por Srour 
(2000:198), esclarece que:

“Está visto que é necessário buscarmos novos modelos de 
comportamento, pois os índices de criminalidade, que tanto preocupam a 
tanta gente, não serão reduzidos enquanto presidentes ou primeiros- 
ministros, de importantes países tiverem que renunciar após comprovação 

de graves delitos ou vergonhosos atos de corrupção, em que também se 
incluem príncipes-consortes; ou enquanto companhias de cigarros, 

fabricantes de produtos comprovadamente venenosos, forem premiadas, 
como ocorreu entre nós, por serem as que melhor servem aos seus 

acionistas

“Em 1998, o Conselho Empresarial Mundial para o 
Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) lançou na Holanda as bases para o 

conceito de Responsabilidade Social Corporativa, entendendo com isso o 
comprometimento permanente dos empresários com comportamentos 
éticos e com o desenvolvimento económico. A saber: melhorar a qualidade 
de vida dos empregados e de suas famílias, bem como da comunidade 

local e da sociedade como um todo. Em termos práticos, o investimento em 
responsabilidade social significa uma espécie de ‘seguro’ contra o impacto
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Assim, a gestão baseada no valor, devido à sua suposta miopia, pode 
engendrar uma lógica gerencial que não incentive a elevação da qualidade de 

vida, bem como coloque a empresa em risco de improdutividade e de 
descontinuidade. Isso também torna polêmico o ponto de vista defendido por 
Rappaport (1998 : 5) de que a única responsabilidade social de uma empresa, 
numa economia de mercado, é a criação de valor para o acionista dentro da 

legalidade e que a companhia não possui legitimidade para atuar nos graves 
problemas sociais da atualidade. Segundo Srour (2000 : 195):

“No capitalismo social que ganha substância principalmente no 
Sistema Mundial Competitivo, a maximização dos lucros deixou de ser a 

mola principal do sistema. Associa-se agora com a tendência a maximizar 
ganhos sociais, frutos da responsabilidade social — segunda lógica que 

anima o capitalismo atual.

Mas o que vem a ser responsabilidade social, o ‘economicamente 

correto’, o ‘lucro com ética’? Decisões empresariais informadas pelo 

balanço dos interesses dos stakeholders e consubstanciados naquilo que 
se denomina ‘balanço social’. Na frente interna das empresas, equacionam- 

se os investimentos dos proprietários (detentores do capital) e as 
necessidades dos gestores e dos trabalhadores. Na frente externa, são 

levadas em consideração as expectativas dos clientes, fornecedores, 
prestadores de serviços, fontes de financiamento (bancos, credores), 

comunidade local, concorrentes, sindicatos de trabalhadores, autoridades 
governamentais, associações voluntárias e demais entidades da sociedade 

civil.”

de acusações de injustiça social e ambiental, que normalmente levam ao 

boicote de consumidores, à perda de apoio dos empregados, a gastos 
extras com o passivo ambiental, a dificuldade para obtenção de 
empréstimos e a desvio de foco gerencial. Isso implica gerir a imagem e a 
reputação da empresa - fatores essenciais para a sobrevivência 

empresarial. Pois a credibilidade é, num mundo globalizado, uma 
importante vantagem ou um diferencial competitivo.”
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Esta citação indica que a priorização sistemática dos interesses 

económicos dos acionistas, em detrimento daqueles inerentes aos demais 
agentes sócio-econômicos, pode dificultar a identificação das oportunidades e 

ameaças existentes no ambiente em que a empresa está inserida. Sobre esse 
assunto, Nickels e Wood (1999 : 6) fazem o seguinte comentário:

Assim, a adoção da gestão baseada no valor está sujeita, 
contrariamente àquilo que apregoam os seus defensores, ao comprometimento 

da capacidade competitiva de longo prazo e a continuidade da companhia. As 
palavras de Day (1990 : 367-368) reforçam essa possibilidade. Elas são as 
seguintes:

“A distinção entre valores presentes, durante e após o período de 

planejamento, é vital para o entendimento da natureza de longo prazo do 

processo de criação de valor em uma unidade de negócios. Para a maior 
parte delas, somente uma pequena parte do valor total virá de fluxos de 

caixa durante os próximos cinco anos. Em um estudo a longo prazo de 620 

negócios na base de dados PIMS, mais de 30 por cento deles eram 

usuários líquidos de caixa durante todo o período de planejamento de cinco

“Outros grupos de interesse, como fornecedores, bancos, 
intermediários, ambientalistas, a comunidade local, a mídia e acionistas, 

também desempenham um papel fundamental no processo de troca. Assim, 
é importante estabelecer boas relações com todos esses grupos. Sem bons 

fornecedores, por exemplo, a General Motors não teria os componentes 
para fazer carros de alta qualidade. Sem boas concessionárias, ela não 

conseguiria fazer com que seus carros chegassem aos consumidores. Sem 
o apoio dos acionistas e bancos, não existiriam os recursos necessários 

para comprar insumos ou equipamentos das fábricas. Sem a cooperação da 
comunidade, ela não encontraria bons locais para as concessionárias na 

área em questão. Os ambientalistas podem representar uma voz forte na 
forma como a General Motors adquire propriedades e constrói nesses 

locais. De forma similar, como as histórias que circulam podem apoiar ou 
danificar a imagem da empresa, as relações com a mídia são uma outra 
prioridade. ”
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anos. O estudo também confirmou a propensão dos gerentes americanos 

por resultados a curto prazo, pois mais da metade dos negócios 
apresentavam fluxos de caixa positivos, em detrimento do valor de longo 
prazo.

Esta recitação um tanto insossa dos passos da avaliação esconde 

numerosas oportunidades de avaliação e produz números frios que dão 
uma injustificada aura de precisão."

No começo da década de 1990, a Merck desenvolveu o Mectizan, 
um remédio para curar a oncocercíase. Essa doença contagiou um milhão 

de pessoas no Terceiro Mundo com vermes parasitas que podem causar 

uma cegueira dolorosa.

Mas nenhum órgão governamental nem entidade filantrópica 
quiseram comprar o remédio. Então, a companhia doou o produto e arcou 

com as despesas de distribuição. Não era uma ação incomum para a

Se esta citação for válida para os dias de hoje, ela sugere que a análise 
puramente económica de períodos curtos (5 ou 10 anos) é freqúentemente 
usada nos EUA, característica pouco compatível com uma visão de longo 

prazo indispensável para a abordagem bem-estar social. Srour (2000 : 263- 
264) presta relevantes esclarecimentos sobre esse assunto. Eles são os 

seguintes:

“Segundo um estudo da De Paul University de 1997, o 
desempenho financeiro das empresas comprometidas com orientação ética 

apresenta mais receitas e maiores lucros do que os de empresas sem 
nenhum compromisso. Outra pesquisa, patrocinada pela Harvard University, 

com duração de 11 anos, descobriu que as companhias voltadas para os 
stakeholders geram entre quatro e oito vezes mais empregos do que as 

companhias que satisfazem exclusivamente aos acionistas (shareholders). 
De forma similar, um estudo da University of Southwestern Louisiana 

mostrou que a difusão de condutas empresariais antiéticas abaixa o valor 
das ações das companhias envolvidas por um período mínimo de seis 

meses.
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Merck. Pois foi ela que levou a estroptomicina ao Japão, depois da 

Segunda Guerra Mundial, para acabar com a tuberculose.

Esta citação parece ratificar a associação entre a competitividade num 
ambiente globalizado e a consideração equânime dos interesses legítimos dos 

vários agentes sócio-económicos que interagem com a empresa, inclusive os 
acionistas. Decisões difíceis, como as tomadas pela Merck, se apreciadas 

somente pela sua face económica, usando um modelo matemático de desconto 
dos benefícios futuros que possui limitações para escrutinar o incerto futuro 

distante, possivelmente seriam rejeitadas. Isso poderia ter implicado na perda 
da oportunidade de atuar em vantagem num mercado relevante como o 

japonês.

A obra de Srour (2000) apresenta uma farta exemplificação de situações 

em que a aposta na importância dos vários agentes sócio-econõmicos foi bem 

sucedida. Ela contém também vários insucessos gerados pela maximização 
dos ganhos exclusivamente económicos. Parece verdadeiro, contudo, que 

está-se lidando com fatos muito recentes e que provavelmente não evidenciam 
a totalidade dos seus desdobramentos. Todavia, a argumentação apresentada 

sugere que a abordagem de gestão que prioriza sistematicamente apenas um 
único agente sócio-econômico, mesmo que este seja o acionista, tende a ser 
deficiente para as empresas atuando num ambiente competitivo e globalizado.

‘Nós não ganhamos dinheiro com isso’, diz P. Roy Vagelos, 
presidente da empresa. ‘Mas não é por acaso que a Merk é hoje a maior 
empresa farmacêutica americana instalada no Japão. As consequências de 

longo prazo dessas ações não costumam ser claras, mas de alguma forma 
acho que elas sempre acabam dando retorno’.”

Nesse contexto, parecem não ser aplicáveis as frases de impacto, como 

por exemplo: “nós somos os acionistas”, “nós somos os clientes”, “nós somos 
os empregados”, “nós somos os ambientalistas” etc. Modelos que partem de 

premissas dessa natureza têm a vantagem de acelerar a sua compreensão e a 
sua implantação. Entretanto, podem, no longo prazo, impedir a empresa de 

aproveitar oportunidades e se proteger das ameaças que a rondam. Isso 
porque nós, na realidade, somos nós, ou seja, uma combinação complexa de
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interesses, representatividades, poderes de barganha etc., cuja composição se 

altera no tempo e no espaço.

Portanto, talvez a gestão adequada para uma sociedade global se 
caracterize por uma sintonia fina com os vários ambientes nos quais a empresa 
está inserida para a identificação, monitoramento e atendimento satisfatório 

dessa complexa combinação de interesses fundamentais para a continuidade 
do empreendimento.

Encerrando este tópico, reproduz-se, sem a necessidade de comentários 
adicionais, o relato de Srour (2000 : 191) sobre um caso hediondo incentivado 

pela maximização exclusiva dos interesses económicos, em detrimento dos 
outros aspectos relevantes que compõem o conceito de qualidade de vida.

Depois de 11 semanas de julgamento, o júri concluiu que o tanque de 

combustíveis do carro, localizado sob o porta-malas perto do pára-choque

Os advogados de defesa [acredita-se que tenham sido os 
advogados dos autores da ação judicial - as vítimas do acidente] 

convenceram os jurados de que a montadora: a) sabia que este tipo de 
carro não era seguro por causa do tanque de combustível; b) conhecia os 

meios para torná-lo menos perigoso; c) preferiu poupar entre quatro e 12 
dólares a mais por veículo a fazer as modificações necessárias. Para tanto, 

os advogados valeram-se de documentos internos da própria GM, entre os 
quais o famoso memorando que estima que cada vida humana tem um 

valor de USS 200 mil'. Durante anos, a GM lutou para manter o memorando 
fora dos tribunais, alegando que não refletia a política da corporação.

“Em julho de 1999, a GM [General Motors] foi condenada em 
primeira instância, por um júri de Los Angeles (Califórnia), a pagar a soma 

astronómica de USS 4,9 bilhões a seis pessoas que sofreram queimaduras 
em 1993. A picape Chevrolet Malibu 1979, que ocupavam, pegou fogo, 

depois de ter sido atingida na traseira por um carro a 80 quilómetros por 
hora. A motorista saiu relativamente ilesa, mas seus quatro filhos e sua 

amiga sofreram queimaduras desfiguradoras. Mais tarde, esse valor foi 
reduzido para USS 1,2 bilhão.
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3.4 Síntese da Abordagem

No intróito deste capítulo, afirmou-se que o presente estudo fundamenta- 
se na abordagem de gestão baseada no valor. Apesar das suas limitações 

descritas nos tópicos anteriores, o genuíno acionista pode consubstanciar-se 
num dos mais relevantes agentes sócio-económicos que interagem com a 
companhia. Assim, independentemente da abordagem de gestão que seja 

adotada, em determinadas situações, ela deve incluir os legítimos interesses 

económicos dos acionistas. Por isso, é lógico esperar que os indicadores que 
monitoram a criação ou consumo de riqueza para os acionistas (objeto deste 

estudo) podem ser importantes para qualquer abordagem de gestão que se 

adote.

traseiro, era perigosamente vulnerável em colisões traseiras. E mais, que o 

tanque havia sido colocado lá pela GM para economizar custos. O juiz 
responsável pelo caso escreveu: Este tribunal concluiu que evidências 

claras e convincentes demonstraram que o tanque de combustíveis foi 
colocado pela ré atrás do eixo dos automóveis do modelo e tipo de carro em 

questão para maximizar lucros — em prejuízo da segurança das pessoas.

Todavia, foi a emergência da gestão baseada no valor que assinalou o 
estudo dos indicadores de valor baseados no mercado na agenda prioritária 

dos debates sobre governança corporativa e que tem fornecido os incentivos 

mais relevantes para o seu desenvolvimento. Pelo exposto, devido à 
delimitação do escopo efetuada neste trabalho (indicadores de valor baseados 
no mercado), a gestão baseada no valor constitui-se no respaldo conceituai 

para o presente estudo. Os possíveis futuros desdobramentos acadêmicos e 
aplicações pragmáticas nele baseados devem considerar as principais 

potencialidades e limitações relacionadas neste capítulo. A seguir, são 

apresentados alguns indicadores de desempenho compatíveis com a gestão 

baseada no valor.
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CAPÍTULO 4 - INDICADORES DE VALOR

Embora o preço de mercado da ação da empresa, supondo a HEM, seja a 
melhor estimativa do valor da empresa, ele representa uma média das 

expectativas dos vários agentes sócio-económicos sobre os retornos e riscos 
associados ao desempenho futuro da companhia. Logo, é possível haver 
divergências entre um agente específico e o preço de mercado da ação. Para o 

presente estudo, uma divergência relevante é aquela que ocorre entre a gerência 

da empresa e o preço de mercado da sua ação. A análise dessa divergência de

Para fins deste estudo, os Indicadores de Valor são as relações entre 
variáveis relevantes que objetivam monitorar a geração ou destruição de valor de 

um empreendimento. Relembrando as palavras de Brealey e Myers (1998 : 327), 

citadas nas páginas 46-47, o conceito de valor verdadeiro (ou correto) é 
“potencialmente escorregadio”. Todavia, considerando a Hipótese da Eficiência 

do Mercado (HEM - tópico 2.4.2), ainda na mesma citação dos referidos autores, 

“(...) o verdadeiro valor significa um preço de equilíbrio que engloba toda a 

informação disponível para os investidores, nesse instante (...)”. Logo, o preço de 
mercado da empresa consubstancia-se no seu valor verdadeiro baseado no 

retorno e no risco.

O presente capítulo aborda os conceitos de custo de oportunidade, custo 
de capital, fluxo de caixa descontado, resultado económico, resultado residual20 e 

goodwill, todos bastante usados na construção dos indicadores de desempenho 

associados à gestão baseada no valor (capítulo 3). Dentre esses indicadores, são 
destacados o Economic Value Added (EVA®), o Modelo de Gestão Económica 

(GECON) e o Market Value Added (MVA®). Os referidos conceitos fundamentam 
a análise comparativa entre o MVA® e o Valor de Mercado Adicionado para o 

Sócio (VMAIS), apresentada adiante (capítulo 5).

20 O resultado residual (ou lucro residual) pode ser um sinónimo de resultado económico. Neste 
estudo, tais conceitos possuem significados distintos apresentados adiante (tópicos 4.3.4, 
4.3.5 e 4.3.6).
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1. Indicadores Internos de Valor;

2. Indicadores de Valor Baseados no Mercado (objeto deste estudo).

Os próximos tópicos abordam essa classificação proposta.

4.1 INDICADORES INTERNOS DE VALOR

avaliação, conforme apresentado no tópico 2.4.2, pode contribuir sobremaneira 
para o aprimoramento da gestão.

Os IIV são importantes porque se baseiam em conceitos internamente 
operacionalizáveis (geralmente o resultado económico, resultado residual ou o 

fluxo de caixa descontado), possibilitando o seu desmembramento para a 
organização e, como consequência, a construção de um sistema de gestão 

consistente para a companhia com um todo.

Os Indicadores Internos de Valor (IIV) são relações entre variáveis 

relevantes que objetivam monitorar a geração ou consumo de valor (preço 
mínimo que se estaria disposto a receber para vender a empresa), sob a ótica da 

gerência da companhia. Embora esses indicadores de desempenho revistam-se 
de uma conotação interna, eles também consideram o contexto no qual a 

entidade está inserida. Ou seja, consideram todas as variáveis dos ambientes 
remoto e próximo, além das internas, julgadas relevantes pela gerência.

Os IIV podem ser usados por usuários internos e externos à empresa. Isso 

porque eles podem integrar a comunicação que a companhia realiza com o 

mercado, influenciando, assim, o preço de mercado da ação. O desempenho da

Devido ao exposto no parágrafo anterior, o conceito de valor, para fins de 
definição dos Indicadores de Valor aqui efetuada, representa o preço que se 
estaria disposto a pagar (inclusive renúncia de recebimentos) ou receber 

(inclusive extinção de obrigações de pagamentos) para adquirir, manter, 
descontinuar ou vender o objeto da avaliação. Este entendimento inclui o preço 
de mercado da ação, bem como o valor económico apurado por agentes 
específicos, notadamente a gerência da companhia. Então, para o 

desenvolvimento deste estudo, toma-se interessante a subdivisão dos 
indicadores de valor em:
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4.2 INDICADORES DE VALOR BASEADOS NO MERCADO

Para a gestão baseada no valor, considerando a HEM, a consistência 
entre os conceitos usados para a mensuração do desempenho pela gerência e 

pelo mercado proporciona uma poderosa ferramenta para a identificação de 
oportunidades e ameaças, conforme abordado anteriormente (tópico 2.4.2).

empresa na ótica dos gestores, tanto o passado quanto o projetado, pode 

representar uma parcela significativa do conjunto de fatores que os agentes 
sócio-económicos computam para determinar o preço de mercado da ação. 
Presume-se, neste estudo, que essa influência aumenta na medida em que os IIV 
ganhem notoriedade por serem consistentes com o processo decisório do 
investidor.

Os Indicadores de Valor Baseados no Mercado (IVBM) são relações entre 

variáveis relevantes que objetivam monitorar a geração ou consumo de valor, sob 
a ótica do mercado (preço de mercado da ação). Embora esses indicadores de 

desempenho revistam-se de uma conotação externa, eles também consideram o 
desempenho alcançado e divulgado pela gerência da empresa, conforme 

abordado no tópico anterior. Assim como os IIV, os IVBM consideram as 
variáveis ambientais remotas e próximas, além das internas da companhia.

Os IVBM são importantes porque se baseiam no preço de mercado da 
ação que, por sua vez, num mercado eficiente (tópico 2.4.2), consubstancia-se na 

melhor estimativa do valor da empresa. Ademais, eles relacionam essa melhor 

estimativa de valor com outras variáveis relevantes, auxiliando a tomada de 
decisões dos usuários.

O MVA® (tópico 4.5), por exemplo, subtrai do valor de mercado da 
companhia o capital nela investido. A título de ilustração, supõe-se que o valor de 

mercado da empresa subiu de $ 100 (em to) para $ 150 (em ti). Isso pode ser 
bom ou ruim. Se a empresa tinha em to um capital investido de $ 80 e o 

aumentou para $ 100 em ti, mais evidências são obtidas para inferir que a 
empresa adicionou valor de mercado para o acionista. Ou seja, o mercado em h 

espera maiores benefícios futuros descontados para o presente, em relação ao
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Para os usuários externos, os IVBM também podem oferecer valiosas 

contribuições. Conforme sugerido na análise do exemplo anterior, um gestor de 
fundo de pensão poderia identificar um alvo interessante de aquisição de controle 

acionário e posterior reformulação administrativa na hipótese em que se verificou 

um MVA® negativo.

Os IVBM podem ser usados por usuários internos e externos. O exemplo 
simplificado apresentado, supondo a inexistência de outros fatos relevantes que 

tenham influenciado o valor de mercado da empresa, sugere para a gerência que 
o acréscimo de capital investido entre to e ti foi bem recebido pelo mercado na 
primeira hipótese (capital investido final de $ 100) e mal recebido na segunda 
(capital investido final de $ 180). Essas informações, dependendo das 

circunstâncias, podem ser vitais para a avaliação da estratégia da companhia. 
Em outras palavras, o mercado parece estar validando a estratégia adotada na 

primeira situação e sugerindo a necessidade de uma reavaliação na segunda.

capital investido (MVA®» = $150-$100 = $ 50), do que esperava em to (MVA®t0 
= $ 100 - $ 80 = $ 20)21.

Entretanto, considerando-se uma outra hipótese, ou seja, de que o capita! 
investido existente em ti é de $ 180, reúne-se elementos para inferir que a 
empresa destruiu valor. Isso porque o mercado em tí espera menores benefícios 

futuros descontados para o presente, em relação ao capital investido (MVA®» = $ 
150- $180 = -$ 30), do que esperava em to (MVA®t0 = $100-$ 80 = $ 20). O 

MVA® em ti é negativo. Portanto, nesse caso simplificado específico, ocorreu um 
aumento no valor de mercado da empresa, mas geralmente entende-se que ela 

destruiu valor. Dependendo de uma série de outras variáveis (tópicos 2.4, 3.2.2.1 
e 3.2.2.2), após esse aumento no preço de mercado da ação, a companhia talvez 

tenha se tornado um alvo interessante para uma aquisição hostil. Logo, as 
contribuições dos IVBM, devido às relações que estabelecem entre o valor de 

mercado e outras variáveis relevantes, podem sobrepujar aquelas 
proporcionadas pelo valor de mercado isoladamente.

21 Adiante (tópico 4.5) são feitos comentários adicionais sobre essa comparação. Por ora, 
acredita-se que a simplicidade da análise contribui para a compreensão do assunto.
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4.3 CONCEITOS GERALMENTE USADOS PELOS INDICADORES INTERNOS 
DE VALOR

Porém, esses benefícios somente são alcançáveis quando o mercado 

acredita na consistência entre os IIV e os IVBM comparados. Um aspecto que 
pode contribuir para o surgimento dessa crença é a existência de uma 

associação lógica entre esses indicadores. Esse aspecto é abordado mais 
adiante (tópico 4.5.4).

Os IVBM são fundamentais para a gestão baseada no valor, considerando 

a validade da HEM (tópico 2.4.2) e a capacidade dos acionistas de exercerem 
pressão sobre a gerência (tópicos 3.2.1, 3.2.2.1, 3.2.2.2 e 3.2.3). A análise 
comparativa entre os IVBM e os IIV, desde que ambos usem conceitos 
compatíveis, facilita a leitura das entrelinhas do comportamento dos agentes 

sócio-económicos que atuam no mercado, mencionada por Brealey e Myers 
(1998 : 338), citados nas páginas 49 e 50. Isso também contribui para a avaliação 
de desempenho da gerência (tópicos 3.2.2.3.1, 3.2.2.3.2 e 3.2.2.3.3).

Conforme abordado anteriormente (tópico 2.3.1), os resultados contábeis 
foram considerados nos EUA um dos principais fatores determinantes dos preços 

de mercado das ações. Rappaport (1998 : 13), citado na página 23, ratifica essa 
afirmação, mas informa que atualmente um crescente número de executivos 
reconhece que a melhoria dos indicadores baseados nos PCGAs (notadamente o 

lucro por ação) não implica necessariamente num aumento do preço de mercado 

da ação. Segundo ele, essa mudança de crença está respaldada pelo raciocínio 
lógico económico, bem como pode ser convincentemente demonstrado através 

de levantamentos empíricos.

Considerando-se que a influência dos indicadores de desempenho 
baseados nos PCGAs sobre o comportamento do preço de mercado da ação 

deve ser descartada, devido aos motivos apresentados anteriormente (tópico 
2.4), surge a necessidade de deslocar a referida crença para outro(s) conceito(s). 

Caso contrário, o benefício subjacente à interação entre os desempenhos interno 
e externo mencionado por Frezatti (1999 : 34), citado na página 16, torna-se 

inalcançável. Rappaport (1998 : 14) sugere que o conceito substituto ou
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Desempenho corporativo esperado contido no preço de mercado

complementar aos PCGAs deve mensurar, de forma consistente, as alterações 

no valor presente da firma. Três conceitos que perseguem tal objetivo são o 
Fluxo de Caixa Descontado (FCD), o Resultado Económico Residual (RER) e o 

Resultado Económico Integral (REI). Eles são abordados adiante (tópicos 4.3.3, 
4.3.4 e 4.3.5, respectivamente).

Ilustração 4.1 Sinalização e monitoramento entre companhias abertas e o 

mercado de capitais.

Planejamento corporativo e 
avaliação de desempenho

Avaliação pelo 
mercado de capitais

Publicação de informações 
corporativas

No tópico 3.2.2.3.1, apresenta-se a indicação de que o desempenho dos 
gestores dificilmente é identificável no comportamento do preço de mercado da 
ação, principalmente no que se refere aos níveis gerenciais inferiores. Todavia, a 
performance da empresa depende do desempenho de todos os seus gestores e 

este pode representar uma parcela significativa do conjunto de fatores que 
influenciam o preço de mercado da ação. Logo, torna-se necessário o 

desenvolvimento de conceitos para o auxílio da gerência interna que tentam 
reproduzir aproximadamente o processo decisório usado pelos agentes sócio- 

económicos que atuam no mercado de capitais. Pressupõe-se que quanto mais 
alinhados com o modo pelo qual esses agentes decidem, maiores são benefícios 
potenciais que tais conceitos proporcionam à gestão baseada no valor. Cabe 
destacar que a ampla aceitação desse alinhamento pelos agentes sócio- 

econòmicos que atuam no mercado também é fundamental, pois a crença 
generalizada de que ele existe reforça a (e talvez possa até criar uma) influência 

dos IIV sobre o comportamento dos referidos agentes e, conseqúentemente, 
sobre o preço de mercado da ação. A ilustração 4.1 reproduz o esquema 

apresentado por Rappaport (1998 : 101) que sintetiza esse aspecto.
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4.3.1 CUSTO DE OPORTUNIDADE22

Os agentes económicos que possuem recursos disponíveis se deparam 
várias possibilidades de investimento. Elas geralmente apresentam 

diferentes características, onde as principais são: retorno e risco. Na medida em 

que uma das alternativas de investimento existentes é selecionada, talvez os 
benefícios das demais sejam perdidos. Nessa situação, a melhor escolha 
consubstancia-se naquela que maximiza a satisfação do agente. Nascimento 

(1998 : 28) assim descreve a essência do custo de oportunidade:

No presente estudo, o agente sócio-econômico priorizado é o acionista, 

conforme abordado no capítulo 3. Os principais conceitos propostos atualmente 
para alinhar a gestão interna com os interesses económicos dos acionistas são, 

conforme mencionado neste tópico, o FCD, o RER e o REI. Portanto, a missão 
atribuída a esses conceitos consubstancia-se na reprodução mais próxima 

possível, no âmbito da gestão interna, do modo pelo qual o acionista toma 
decisões para maximizar os seus interesses económicos. Esses conceitos aqui 

relacionados, além do Custo de Oportunidade e Custo de Capital, são abordados 
nos próximos tópicos.

“Na empresa, toda vez que existirem problemas de escolha entre 

várias alternativas de ação, estará presente o conceito de custo de 
oportunidade. Quando analisa várias alternativas de decisão, o decisor, 

intuitiva ou propositadamente, sempre se perguntará se o benefício a ser 
obtido, em relação ao sacrifício de recursos correspondentes, será o melhor 

possível nas circunstâncias em que a decisão está sendo tomada. Essa é a 
exata essência do conceito de custo de oportunidade.”

Nessa ótica, a comparação entre o investimento aceito e a melhor 
alternativa rejeitada pode oferecer relevantes elementos para a decisão. Caso o 

primeiro supere a segunda, a escolha foi (realizada) ou será (planejada) acertada 

e registra-se um lucro. Se ocorrer o contrário, apura-se um prejuízo porque a 
ação não maximizou (realizada) ou maximizará (planejada) os benefícios

22 O presente tópico é uma adaptação da obra de Martins (2001) sobre o referido assunto.
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4.3.1.1 Aspectos Genéricos

possíveis. Esse entendimento é ratificado por Horngren, Foster e Datar (2000 : 
285). Segundo eles:

As entidades demandam, junto ao meio ambiente, uma gama variada de 

recursos. Estes são processados, transformados em bens e serviços e 

devolvidos à sociedade, visando satisfazer suas necessidades. Como geralmente 
se considera que as necessidades são ilimitadas e os recursos não, opera-se 

num contexto de escassez. Portanto, a possibilidade de uso alternativo desses 
recursos escassos transforma o problema tecnológico (como produzir bens e 

serviços?) num problema económico (como produzir bens e serviços que gerem 
recursos mais valiosos do que aqueles consumidos no processo produtivo?).

Para Friedman (1971 : 9), uUm problema económico existe sempre que 
meios escassos sejam usados para satisfazer a fins alternativos”. Verifica-se, 

então, um valor económico para esses bens, cujas condições básicas para a sua 
ocorrência, no entender de Mill (1943 : 448), são as seguintes:

"O custo de oportunidade é a contribuição máxima disponível para o 
lucro a que se renuncia (rejeitado), por não se empregar um recurso limitado 

na sua melhor opção de uso. A noção de custo de oportunidade surge quanto 
há múltiplos usos para os recursos e algumas opções não são escolhidas. 

Inclui-se o custo de oportunidade na tomada de decisões porque ele 
representa o melhor meio alternativo no qual uma organização poderia ter 

empregado os seus recursos se não tivesse tomado a decisão que tomou.”

Embora se limitando às decisões realizadas, esta citação destaca a 

contribuição do custo de oportunidade para a seleção do curso de ação que 
maximiza os benefícios gerados pelos recursos escassos empregados. A 
apresentação do custo de oportunidade pode ser subdividida em dois tópicos, a 

saber: os aspectos genéricos e os aspectos aplicados. Os aspectos genéricos 

relacionam-se com os fundamentos conceituais do custo de oportunidade, sem a 
preocupação com o seu uso no cotidiano empresarial. Já os aspectos aplicados 

objetivam fornecer propostas pragmáticas de aplicação do custo de oportunidade 
para as empresas. Ambos são tratados nos próximos tópicos.
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1. possuir utilidade capaz de satisfazer alguma necessidade humana; e

2. apresentar alguma dificuldade para sua obtenção.

Nascimento (1998 : 70), ao apresentar a contribuição de Friedrich von 

Wieser para a origem do conceito de custo de oportunidade, aprofunda a sua 
caracterização da seguinte forma:

"(...) à medida que uma decisão de produção é tomada, dada a 
escassez dos recursos existentes, os recursos inerentes a serem consumidos 

ficam comprometidos com aquela produção em particular, não podendo ser 
utilizados para satisfazer uma decisão de produção de outro bem. Dessa 

forma, é necessário se conhecer o valor potencial do bem que poderia ter 
sido produzido e não foi, com o objetivo de saber a amplitude da contribuição 

positiva abandonada do bem."

Assim, o lucro 'económico' da decisão pelo investimento na fábrica 
é o quanto ela produzir de resultado depois de se deduzir dele o lucro que 
teria sido obtido pelo investimento no supermercado (...)

Esse conceito é válido não só para decisões económicas mas para 

as decisões de qualquer natureza de toda pessoa. O Custo de Oportunidade

Considerando que a obtenção de algo geralmente envolve um sacrifício, 
este se constitui no custo, cuja expressão monetária é dada pelo preço 
transacionado no mercado. Na discussão sobre custos, Watson e Holman (1979 : 

147-148) afirmam que: “O conceito fundamental é de custo alternativo, ou seja, o 
custo de qualquer coisa é o valor da melhor alternativa, ou a oportunidade, que é 
sacrificada”.

“Custo de Oportunidade significa o quanto alguém deixou de ganhar 
por ter adotado uma alternativa em vez de outra, ou seja, se alguém escolheu 

investir em uma fábrica de giz, deixando de, com isso, investir na construção 
de um supermercado, que era a segunda melhor alternativa existente na 

época, diz-se que o Custo de Oportunidade da decisão de investir na fábrica 
de giz é o quanto se deixou de ganhar por não se construir o supermercado.

A exemplificação efetuada por Martins (1996a : 433) arremata o 
entendimento genérico do custo de oportunidade. Ela é a seguinte:
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1.

A expressão custo de oportunidade, segundo Nascimento (1998 : 84), foi 
cunhada por David I. Green, em 1894, que se fundamentou na Lei de Wieser.

A exposição de motivos efetuada indica que atualmente o conceito de 
geração de valor deve considerar a renúncia dos benefícios da melhor alternativa 

rejeitada para se adotar um dado curso de ação. Isso significa que o acionista 
deve recorrer a esse conceito, fato que justifica a sua consideração pelos 

indicadores de valor (IIV e IVBM). Todavia, a aplicação do custo de oportunidade 
no cotidiano das empresas requer maiores detalhamentos. No próximo tópico, 

são apresentadas algumas considerações sobre esses aspectos aplicados.

o conceito de custo de oportunidade pressupõe a existência de duas ou mais 
alternativas viáveis e mutuamente exclusivas;

do leitor ao decidir ler essa matéria é o que ele deixou de fazer durante esse 

mesmo tempo. O Custo de Oportunidade de se ir a um jogo de futebol é o 
churrasco perdido que ocorreu ao mesmo tempo. E assim por diante.”

2. o custo de oportunidade se refere a algum atributo específico do objeto 
avaliado; e

Santos (1995: 22-24) identifica o seguinte conjunto de aspectos 
importantes para a definição e uso do conceito de custo de oportunidade:

Nascimento (1998 : 97) sintetiza a visão económica atual do custo de 
oportunidade da seguinte forma:

3. o custo de oportunidade está associado ao valor de mercado dos bens e 
serviços utilizados.

“A identificação do conceito de custo de oportunidade com a teoria 
da escolha é uma tendência que se observa mais explicitamente na literatura 

económica moderna. Para os economistas, custo é, também, aquilo que o 
decisor sacrifica ou abandona ao fazer uma escolha. É constituído da própria 

avaliação que o indivíduo faz do prazer ou utilidade, cuja exclusão prevê 
como necessária, em decorrência da sua seleção de cursos alternativos de 

ação. Qualquer oportunidade de lucro que se encontre dentro do campo da 

possibilidade e seja rejeitada transforma-se no custo de empreender o curso 
da ação preferida."
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4.3.1.2 Aspectos Aplicados

Segundo Nascimento (1998 : 131):

Uma incursão na literatura contábil-financeira permite verificar que o custo 
de oportunidade tem recebido considerável atenção. São destacadas, neste 

tópico, as questões que envolvem a sua aplicabilidade na gestão empresarial. O 
uso do custo de oportunidade tem sido mais intenso na contabilidade gerencial. 

Segundo Martins (2000 : 250):

Esta citação relaciona alguns modelos que consideram o custo de 
oportunidade. Dentre eles, o presente estudo aborda o GECON (associado ao 

professor Armando Catelli) e o EVA® (associado ao nome de Bennett Stewart III). 

O GECON é o modelo que aplica o custo de oportunidade diretamente a cada 

decisão, enquanto o EVA® só o faz sobre o capital empregado nas operações.

Existem, entretanto, modelos nos quais o conceito é aplicado a 

cada decisão, e em conjunto com a aplicação do conceito de juros sobre o 
capital próprio. Independentemente das vantagens dos modelos mais 

completos, em termos da qualidade da informação que proporcionam, ambos 
os tipos têm o mérito de, no mínimo, deslocarem as discussões para o nível 
da praticidade. Entre tais modelos, destacamos (...) aqueles propostos por 
Schlatter e Schlatter, Robert Anthony, Armando Catelli [GECON] e Bennett 

Stewart III [EVA®]".

“Na literatura, existem vários modelos para o cálculo e 
contabilização dos custos de oportunidade. Nem todos aplicam o conceito, 

diretamente, a cada decisão tomada na empresa, e sim, a um conjunto de 
decisões. Um dos caminhos preferidos para a aplicação do conceito é o 

reconhecimento dos juros sobre o capital, empregado nas operações.

“Este é um conceito costumeiramente chamado de ‘económico’ e 
‘não-contábil’, o que em si explica, mas não justifica, o seu não muito uso em 
Contabilidade Geral ou de Custos”.

Portanto, o custo de oportunidade pode ser empregado em relatórios 

destinados aos usuários internos e externos. Todavia, é nos textos sobre 
contabilidade gerencial e administração financeira que se encontram as 

frequentes referências sobre esse conceito.
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valores de entrada (custo histórico, custo corrente etc.);1.

2. valores de saída (valor corrente de venda, valor de liquidação etc.); e

3. valores líquidos (valor realizável líquido, fluxo de caixa descontado etc.).

• Valores de saída - área fabril pesquisando preços de venda no mercado dos 

produtos que fornece para outros departamentos da 
empresa (contabilidade divisional).

- divisões da empresa comparando os juros internos 

cobrados pela área financeira com os obteníveis no 

mercado para decidir sobre a melhor fonte de 
recursos (contabilidade divisional).

Esses modelos, neste estudo classificados como IIV, são abordados adiante 
(tópicos 4.3.8 e 4.3.7, respectivamente).

• Valores líquidos - comparação dos valores presentes dos fluxos futuros de 

caixa de projetos de ampliação da capacidade produtiva 
(decisões especiais24).

Um ponto polêmico sobre a aplicação do custo de oportunidade na gestão 

interna diz respeito às opções de avaliação que devem ser adotadas para a 
mensuração dos cursos de ação em confronto. As principais opções de avaliação 

para o dimensionamento das alternativas existentes são as seguintes:

Da forma como foram apresentadas, percebe-se a grande variedade de 
opções aplicáveis. Não existe consenso sobre essa questão. Isso sugere que 
dispõe-se de muitas possibilidades, ficando a escolha subordinada ao contexto 
de cada decisão. Exemplifica-se, a seguir, as opções de avaliação citadas da 

seguinte forma:

23 Leininger (1977 : 249) classificou as situações em avaliação de custos e de lucros. Na situação 
de custos, teríamos *(...)a diferença entre o custo incorrido e o que poderia ter ocorrido se a 
política correta tivesse sido adotada”. Já a situação de lucro seria a ”(...)diferença entre os 
lucros da política correta e o resultante daquela empregada”.

24 Homgren (1985 : 94) sugere que, para alguns contadores e administradores, o uso do custo de 
oportunidade nas decisões especiais gera dificuldade de entendimento. A alternativa mais 
simples seria apresentar as informações individualizadas para cada curso de ação. Segundo o 
autor, a escolha é uma questão de gosto, porém alguns cuidados devem ser tomados para não 
induzir o usuário ao erro.

• Valores de entrada23
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que

Outra polêmica refere-se à homogeneização das alternativas comparadas. 

Essa tarefa é fundamental e geralmente bastante complexa. Para tanto, deve-se 
estabelecer um denominador comum que permita comparar os cursos de ação 
existentes. Contudo, quando eles possuem características muito diferentes, a 

quantificação dos seus impactos sobre a satisfação do agente pode requerer 

elevada dose de arbitrariedade. Sobre esse assunto, Nascimento (1998 : 110) 

comenta que:

“Essa idéia [custo de oportunidade] é fantasticamente simples, 
intuitiva e aplicável a tudo na vida, mas absolutamente impossível de ser 

usada em sua plenitude para fins contábeis [externos], já que seria 
impossível saber (voltando ao primeiro exemplo [criação da fábrica de giz]), 

com adequada objetividade e segurança, de quanto teria sido o lucro do 
supermercado se o investidor tivesse de fato optado por construí-lo."

Esta citação indica que o uso do custo de oportunidade nos relatórios 
dirigidos ao público em geral é preocupante porque requer um nível de 

subjetividade elevado. Tal indicação parece aplicável aos contextos que priorizam 
a prudência e a objetividade, como parece ter ocorrido com os EUA após a 

década de 1920 (tópico 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4). Porém, a ascensão da atividade de 
consultoria (em detrimento da auditoria independente), a aceitação da Hipótese 

da Eficiência do Mercado e o ativismo dos acionistas (tópicos 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3, 
respectivamente) podem ser considerados evidências relevantes de que o 
mercado norte-americano da atualidade reduziu significativamente a prioridade 
da prudência e da objetividade. Logo, considerando essas evidências válidas, 

conclui-se que talvez o uso do custo de oportunidade nos relatórios destinados 
ao público em geral esteja sendo demandado pelos agentes sócio-económicos 

que atuam nos EUA, ainda que complementando as informações 

tradicionalmente fornecidas.

A variedade de formas de aplicação do custo de oportunidade constitui-se 

numa valiosa virtude para a contabilidade gerencial. Contudo, para o uso externo, 
essa característica transforma-se num desafio a ser superado, devido aos efeitos 
indesejáveis sobre a praticabilidade, objetividade e comparabilidade das 
informações. Sobre esse assunto, Martins (1996a : 432) pondera que:
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No que se refere à aplicabilidade do custo de oportunidade, Nascimento 
(1998 : 19-20) afirma que:

“(...) Os gestores são diretamente responsáveis pela administração 

dos recursos disponíveis. Seu talento em escolher a alternativa certa, entre 
as várias existentes, para a aplicação do mesmo recurso, é um fator 
determinante para o êxito ou fracasso do negócio. O conceito de custos de 

oportunidade, portanto, é uma variável importante para a mensuração dos 
resultados económicos empresariais e, também, para a avaliação do talento 

dos gestores envolvidos no processo de obtenção desses resultados.”

Esta citação tem direta associação com os comentários efetuados sobre a 

miopia que a ênfase exagerada no interesse económico pode causar (tópicos 
3.3.1 e 3.3.4). Um dos aspectos mais discutidos sobre a homogeneização das 

diferentes alternativas consiste no risco. Quando duas ou mais alternativas 
oferecem o mesmo benefício, deve-se optar por aquela menos arriscada. 

Contudo, geralmente tanto os benefícios quanto os riscos são diferentes. Na 
medida em que as decisões se tornam mais abrangentes e extrapolam a esfera 

financeira, outros aspectos devem ser contemplados, como por exemplo: imagem 
da empresa, impactos ambientais, participação no mercado etc.25 Percebe-se 

que essa tarefa não é trivial, principalmente para os níveis gerenciais inferiores.

“Se, por exemplo, determinadas alternativas sob análise forem: dar 

um carro ao diretor para seu uso exclusivo ou aplicar o valor correspondente, 
o custo de oportunidade de dar o carro ao diretor não poderá ser calculado 
apenas em função da receita que seria obtida pela empresa com a outra 
alternativa existente. O grau de motivação do funcionário, seu bem-estar e o 

aumento do nível de comprometimento com a empresa são fatores que, 
certamente, devem ser levados em conta, e a decisão será fruto 

exclusivamente do julgamento do decisor".

25 Ou então deve-se ampliar a abrangência tradicional do binómio risco e retomo.
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O custo de capital possui uma forte ligação com o custo de oportunidade.
Isso pode ser constatado nas palavras de Pratt (1998 : 3). Elas são as seguintes:

“O custo de capital é a taxa de retorno esperada que o mercado 
exige para atrair fundos para um investimento em particular. Em termos 

económicos, o custo de capital de um investimento particular é um custo de 
oportunidade, isto é, o custo da melhor alternativa de investimento. Neste 

sentido, ele se relaciona com o princípio económico da substituição - ou seja, 
um investidor não investirá num ativo particular se existir um substituto mais 

atraente.”

Portanto, os comentários efetuados sobre o custo de oportunidade (tópico 
anterior) são aqui aplicáveis. Cabe, porém, o esclarecimento do seu emprego 

específico na captação de recursos para as empresas, bem como do seu auxílio 
à gestão baseada no valor. Isso é feito a seguir.

Esta citação sugere que o custo de oportunidade, apesar das dificuldades 

de aplicação, pode ser um instrumento importante para atenuar os problemas 
relacionados com a delegação de responsabilidade, descrito anteriormente 
(tópico 3.3.2). Por isso, os IIV que se valem do custo de oportunidade podem 
contribuir sobremaneira para a gestão baseada no valor. Considerando que esta 

indicação é válida, o GECON aplica o custo de oportunidade diretamente a todas 
as decisões e o EVA® só o faz sobre o capital investido nas operações, conforme 

comentado neste tópico. Portanto, é lógico esperar que a contribuição do 
GECON à gestão baseada no valor, nesse aspecto específico, supere aquela 

fornecida pelo EVA®. Esse assunto é explorado mais adiante (tópicos 4.3.4, 
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7 e 4.3.8).

4.3.2 CUSTO DE CAPITAL26

26 O presente tópico é uma adaptação da obra de Martins (2001) sobre o referido assunto.
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Uma entidade necessita de recursos (humanos, financeiros, tecnológicos 

etc.) para operar. Eles podem ser obtidos de vários agentes económicos, como 
por exemplo: acionistas, debenturistas, bancos, dentre outros. A reunião de todas 
essas fontes de financiamento (exigíveis e não-exigíveis) pode ser representada 
pelo termo capital. Segundo Stewart (1999 : 473):

Esta citação destaca a importância do custo de capital para a gestão 
baseada no valor. A captação de capital no nível necessário exige uma 

retribuição atraente aos fornecedores de recursos e o seu dimensionamento, 
mesmo que aproximado, é fundamental. Segundo Gitman (1997 : 382):

“O custo de capital é um conceito extremamente importante. Atua 
como o maior elo de ligação entre as decisões de investimento a longo prazo 

da empresa (...) e a riqueza dos proprietários, conforme determinado pelos 
investidores do mercado. Na realidade, é o ‘número mágico', usado para 
decidir se um investimento corporativo proposto vai aumentar ou diminuir o 
valor da ação da empresa. É evidente que apenas aqueles investimentos que 

supostamente vão aumentar o preço da ação [VPL (ao custo do capital) > $0 

ou TIR > custo do capital] seriam recomendados. Devido ao seu papel-chave 
nas decisões financeiras, a importância do custo de capital não pode ser 

minimizada.

O custo de capital pode ser definido como a taxa de retorno que a 
empresa precisa obter sobre os seus projetos de investimentos, para manter o 

valor de mercado de suas ações. Ele pode ser também considerado como a

"O capital não trabalhará gratuitamente; um custo deve ser pago 
para usá-lo. Existe uma boa razão para esta afirmação, todavia. O capital é 
escasso; ele é limitado no agregado ao montante que as pessoas do mundo 
inteiro decidem poupar. Para uma empresa investir capital, então, outra tem 

que renunciar a oportunidade de usá-lo. O retorno que esses investidores 
esperam obter no uso alternativo dos fundos é o custo de capital que uma 
companhia tem que obter para criar valor. Assim, ganhar o custo de capital 
não é uma mera questão financeira a ser enfileirada ao lado de ou, pior, 

subordinada a outros interesses corporativos, como muitos gestores parecem 
pensar. Ele é a ordem do mercado."



124

A ilustração 4.2 sintetiza essa afirmação.

Ilustração 4.2 Significado do custo de capital.
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A ilustração 4.2 mostra que o custo de capital é a remuneração que a 

empresa oferece para os fornecedores dos recursos de que necessita. De posse 
dos mesmos, ela efetua os investimentos. Estes devem proporcionar retornos 

superiores àqueles oferecidos aos credores, provocando uma geração de valor.
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Portanto, o custo de capital pode funcionar como um limite mínimo para o 
retorno dos investimentos, abaixo do qual a empresa deverá experimentar uma 
destruição de valor. Stewart (1999 : 431) afirma que o custo de capital pode ser 

usado de quatro maneiras:

1. como a taxa de desconto para trazer o fluxo de caixa livre (ou EVA®) ao 

seu valor presente;

taxa de retorno exigida pelos fornecedores de capital do mercado, para atrair 

seus fundos para a empresa. Se o risco for mantido constante, a 
implementação de projetos com uma taxa de retorno acima do custo de capital 

aumentará o valor da empresa e a implementação dos projetos com a taxa de 
retorno abaixo do custo de capital diminuirá o valor dela.”

C onfronto entre 
retorno dos inv estim ento s 

e custo do capital
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agregado (economic value added); e

Pelo exposto, é lógico prescrever que os indicadores de valor devem 
aplicar o conceito de custo de capital, tendo em vista o incentivo que ele fornece 

para o alinhamento entre os processos decisórios usados pelos gestores e pelos 
agentes sócio-econômicos que determinam o preço de mercado da ação. Porém, 

para que tal alinhamento ocorra, é necessário que a apuração do custo de capital 
da empresa tenha como referência o mercado de capitais. Sobre esse assunto, 

Pratt (1998 : 3) afirma que:

O uso do custo de capital para as finalidades relacionadas pelo citado 
autor (ou outras que possam ser estabelecidas27) parece importante porque 

supõe-se que esse conceito alinha os processos decisórios dos gestores com os 

dos investidores (intróito do tópico 4.3). Sobre esse assunto, Brigham e Houston 
(1999 : 343) afirmam que:

4. como um benchmarck para avaliar taxas de retomo sobre o capital 
empregado.

“Desde que o custo de alguma coisa pode ser definido como o 
preço que você tem que pagar para obtê-la, o custo do seu capital é o retorno 

que você tem que prometer para obter capital no mercado, tanto na forma de 
exigibilidades quanto na forma de ações. Uma companhia não determina o seu 

próprio custo de capital; ela deve ir ao mercado para descobri-lo. Ademais, 
este custo é a principal referência do mercado financeiro para determinar se a 

sua performance está adequada."

“(...) Esses mesmos modelos e fórmulas [usados para analisar as 

taxas de retorno exigidas pelos investidores nos diferentes papéis] são 
utilizados para estimar o custo de capital da empresa. Na verdade, os mesmos 
fatores que afetam as taxas de retorno exigidas dos papéis pelos investidores 
também determinam o custo de capital para a empresa, por isso tanto os 

investidores como os gerentes financeiros das empresas utilizam exatamente 

os mesmos modelos. ”

27 Brigham e Houston (1999 : 343) adicionam mais um uso para o custo de capital, ou seja, 
auxiliar a fixação de tarifas de serviços de utilidade pública que são explorados por monopólios 
(eletricidade, gás, telefonia etc.).
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4.3.2.1 Tipos de Fontes de Recursos

• empréstimos e financiamentos;

• emissão de ações ordinárias e preferenciais;

• retenção de lucros; e

emissão de outros títulos.

individual;1.

médio ponderado; e2.

3. marginal.

Esta citação indica que o custo de capital deve ser dimensionado pela 

empresa através da observação do mercado de capitais. Ela destaca também a 
sua característica de medida de desempenho da gerência. Logo, a identificação 

desse custo junto ao mercado é uma tarefa de extrema relevância para a gestão 
baseada no valor. Alguns comentários sobre esse importante conceito são 

efetuados nos próximos tópicos.

Existem várias fontes de recursos disponíveis para as empresas. As 

principais são as seguintes:

A apuração do custo médio ponderado de capital difere da perspectiva 
individual porque considera o efeito combinado de todas as fontes de 

financiamento (tópico 4.3.2.6).

Essas modalidades de obtenção de recursos costumam apresentar 

encargos e riscos diferenciados, fato que exige um monitoramento cuidadoso, 

objetivando a busca de uma combinação que otimize o custo de capital da 
empresa. O cálculo do custo de capital pode ser efetuado sob as seguintes 

perspectivas:

A perspectiva individual consiste em apurar o retomo específico que a 
empresa oferece para cada tipo de fonte de recursos. As diferenças existentes 

acarretam o uso de diversas fórmulas e modelos. Alguns deles são 
apresentados mais adiante (tópicos 4.3.2.2, 4.3.2.3, 4.3.2.4 e 4.3.2.5).



127

4.3.2.2 Custo de Capital - Empréstimos e Financiamentos

Esta citação prescreve que o custo para captar recursos através da 
assunção de dívidas deve ser computado após os efeitos tributários, visto que 
esse custo é dedutível para fins dos tributos incidentes sobre o resultado29. 

Genericamente, o custo da dívida antes dos efeitos tributários consubstancia-se 
na relação entre o valor líquido dos recursos que serão captados e o total de 

pagamentos que ela efetuará. Isso inclui o principal, os juros e os custos da 
emissão dos títulos ou contratos. Segundo Gitman (1997 : 386-389), esse custo 

pode ser apurado com base nas cotações de títulos com riscos equivalentes, na 
taxa interna de retorno dos fluxos de caixa dos títulos ou por cálculos 

simplificados que fornecem aproximações razoáveis.

O custo da dívida de longo prazo (...) é o custo de hoje, após o 
imposto de renda, para levantar fundos a longo prazo através de títulos de 

dívida. (...)”

Já a perspectiva marginal proporciona uma análise de sensibilidade sobre 

o comportamento do custo médio ponderado de capital da empresa, em função 
do volume de recursos necessários para os investimentos em estudo. Embora 
interessante, essa perspectiva do custo de capital não é destacada neste 
trabalho acadêmico, pois pouco contribui para a análise comparativa efetuada no 
capítulo 5.28

As fontes de recursos financeiros exigíveis (de terceiros) possuem vários 

formatos. Sintetiza-se, neste tópico, aquelas que estabelecem a remuneração 
dos credores através do pagamento de juros determinados e devolução do 
principal nas datas pactuadas. Assim, a empresa se obriga a cumprir um 
cronograma de desembolsos que está respaldado em alguma espécie de 

documento (contrato ou título). Segundo Gitman (1997 : 386):

“O custo da dívida de longo prazo é tipicamente visto como custo 

após o imposto de renda, até o vencimento de um título de dívida emitido. (...)

28 Ver: Gitman (1997 : 398-403) e Brigham e Houston (1999 : 354-360).
29 A grande quantidade de tributos existente no Brasil exige cuidado especial nessa tarefa.
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Kj = Kdx(1 -T)

Onde:

Kj = custo do empréstimo depois dos efeitos tributários;

Kd = custo do empréstimo antes dos efeitos dos tributos; e

T = taxa dos tributos sobre o resultado.

4.3.2.3 Custo de Capital - Ações Ordinárias

Segundo Nascimento (1998 : 196):

Ao contrário dos dividendos, os pagamentos dos encargos das dívidas 

normalmente são dedutíveis para alguns tributos. Portanto, o custo do capital de 
terceiros deve ser sempre apresentado líquido dos efeitos tributários. Segundo 
Gitman (1997 : 389), o efeito tributário é excluído do custo da dívida através da 
seguinte fórmula:

Assim procedendo, pode-se combinar o custo do capital de terceiros com 
os custos das outras fontes de recursos que não são dedutíveis dos tributos, 
objetivando a apuração do custo de capital total da empresa.

Os acionistas proporcionam uma fonte de financiamento de longo prazo e 

suas principais remunerações são o recebimento de dividendos e o aumento do 

preço de mercado da ação. Uma vez que a cotação da ação é parte do retorno, 

os modelos de apuração do custo do capital próprio tornam-se mais complexos.

Os recursos provenientes dos sócios podem ser divididos em duas 

categorias. São elas:

“O custo do capital próprio é o custo de oportunidade do investidor, 
pois representa a expectativa de retorno do capital que ele possui, e é o 

parâmetro que utilizará para decidir-se entre aplicar seu capital na empresa 
ou em outras oportunidades de negócios.”

1. retenção de benefícios; e
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2. ampliação do capital social mediante novas emissões.

1. 1. Abordagem de Dividendos;

2. Capital Asset Pricing Model (CAPM); e

3. Arbitrage Pricing Model (APM).

Essas sistemáticas são sintetizadas nos próximos tópicos.

4.3.2.3.1 Abordagem dos Dividendos

Considerando-se que o objetivo da firma é maximizar a riqueza dos 
acionistas (capítulo 3), a retenção dos benefícios só deve ocorrer se a inversão 
na empresa for tão (ou mais) atrativa quanto a melhor alternativa com o mesmo 
risco existente no mercado. Caso os investidores possuam melhores opções de 

aplicação dos recursos, o lucro deveria ser distribuído como dividendos.

Pelo exposto, a abordagem dos dividendos, como sugere o próprio nome, 
destaca a parcela do retorno do acionista vinculada ao recebimento de

"Os preços das ações são determinados (...) como o valor presente 
de uma série de fluxos de caixa e a equação básica de avaliação das ações é 

semelhante à equação de avaliação de títulos [de dívida]. Quais são os fluxos 
de caixa que as sociedades anónimas proporcionam aos seus acionistas? 
Primeiro, pense em você mesmo como um investidor que compra uma ação 
com a intenção de ficar com ela (na sua família) para sempre. Neste caso, 
tudo que você (ou seus herdeiros) receberão será a série de dividendos, e o 

valor da ação hoje é calculado com o valor presente de uma série infinita de 

dividendos (...).”

Existem várias sistemáticas para o dimensionamento do custo de capital 
das ações (ou custo do capital próprio). As principais são as seguintes:

De acordo com a abordagem dos dividendos, também conhecida como o 
Modelo de Gordon (uma das suas versões), o custo de capital das ações 

ordinárias pode ser apurado através do fluxo de dividendos esperado pelos 

agentes sócio-econômicos que atuam no mercado. Brigham e Houston (1999 : 
308-309) assim a definem:
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k

Onde:

Po = preço corrente da ação ordinária;

Dt = dividendo esperado para o final do ano 1;

ks = taxa de retomo exigida da ação ordinária; e

= taxa anual de crescimento constante.g

4.3.2.3.2 Capital Asset Pricing Model

Outra alternativa usada para a apuração do custo do capital das ações 
ordinárias é o Capital Asset Pricing Model (CAPM). Enquanto a abordagem dos 

dividendos destaca a expectativa associada à distribuição de dividendos, o

A principal versão da referida abordagem pressupõe que os dividendos 

crescem a uma taxa média constante e cumulativa (g) por um tempo indefinido 
(Modelo de Gordon). Então, a taxa de retorno da ação ordinária seria calculada a 
partir da seguinte expressão, segundo Gitman (1997 : 391 j30:

dividendos. Presume-se que o preço da ação sempre será a expectativa do 

acionista em relação à distribuição de lucros pela empresa. Logo, as variações do 
preço de mercado das ações são explicadas como alterações nessas 
expectativas de recebimento de dividendos.

k.

Talvez o principal problema para aplicar o Modelo de Gordon seja a 
estimativa da taxa de crescimento g, bem como o pressuposto implícito de que o 

incremento se manterá constante indefinidamente. Aperfeiçoamentos desse 
modelo oferecem a possibilidade de um crescimento diferenciado nos fluxos 
futuros de dividendos.31

p» D,

30 Esta fórmula é demonstrada e exemplificada em Gitman (1997 : 261-266).
31 Damodaran (2001 : 240-263) e Brigham e Houston (1999 : 309-311 e 315-317) apresentam 

outras versões para a abordagem dos dividendos que incluem esses aprimoramentos.

i

, - z + g 
o
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CAPM foca o risco. Brigham e Houston (1998 : 174-175) o sintetizam da seguinte 

forma:

Do exposto, pode-se derivar que o princípio do CAPM consiste em que a 

taxa de rendimento requerida por um investidor é igual ao retorno dos 
investimentos sem risco acrescido de um prémio pelo risco (que o incentiva a 
migrar dos investimentos sem risco). Grant (1997 : 29) apresenta esse 

entendimento nos seguintes termos:

"Sabemos que os investidores exigem um prémio por assumir 
riscos; isto é, quanto mais alto for o grau de risco de um papel, mais alto deve 
ser o seu retorno esperado para incentivar os investidores a comprá-lo (ou 
mantê-lo em carteira). No entanto, se os investidores estiverem preocupados 

principalmente com o risco de carteira, em vez de com o risco dos papéis 
individuais da carteira, como o grau de risco de uma ação individual deve ser 
medido? Uma resposta é suprida pelo modelo de precifícação dos ativos de 
capital (CAPM), uma ferramenta importante utilizada para analisar a relação 

entre risco e taxas de retorno. A principal conclusão do CAPM é esta: o grau 
de risco relevante de uma ação individual é sua contribuição ao grau de risco 

de uma carteira bem diversificada. Em outras palavras, o grau de risco das 
ações da General Electric para um médico que possui uma carteira de 

quarenta ações ou para um administrador de carteiras que administra uma 
carteira de 150 ações, é a contribuição que a GE traz ao grau de risco da 
carteira. A ação pode apresentar alto risco se mantida isoladamente, mas, se 

metade do seu risco puder ser eliminada pela diversificação, então o seu risco 

não-diversificável, ou pertinente, que é a sua contribuição ao risco da carteira é 
muito menor do que o seu risco isolado.”

“Este principal componente do custo médio ponderado de capital 

[custo das ações ordinárias] pode ser estimado de várias formas. Contudo, 

uma abordagem moderna para estimar o custo da ação ordinária consiste em 
usar o Capital Asset Pricing Model (CAPM), desenvolvido por William F. 

Sharpe (e outros) durante os anos 1960. Nesse modelo, o custo das ações 

ordinárias é calculado pela adição de um prémio pelo risco operacional e 
financeiro à taxa de juros das aplicações consideradas ‘livres de risco’, Rf. O 
prémio total pelo risco das ações ordinárias é determinado num contexto de
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Custo da ação ordinária = Rf + PMR x fi'

pi - Cov(Rj, Pm) / c?(Rm)

Prémio pelo risco da ação i = Pí[E(Rm) - RfJ

Portanto, o custo de capital da ação ordinária poderia ser assim estimado:

Custo de capital da ação / = Rf + prémio pelo risco da ação /

Considerando Rf = 6%, pi- 1,5 e E(Rm) - 14%, tem-se:

1. prémio pelo risco de mercado = E(Rm) - Rt = 14% - 6% = 8%;

Assim, o p se propõe a medir a correlação existente entre as variações 

dos retornos de um título (Rz) e global do mercado (Rm). Para tanto, são usadas 
as técnicas de co-variância (Cov) e variância (a2). A equação do p da ação /, 

segundo Ross, Westerfield e Jaffe (1995 : 222), é a seguinte:

O p tenta evidenciar a sensibilidade do retorno de uma determinada ação 

em relação aos aspectos que impactam o retorno do mercado como um todo. 
Considerando o CAPM, conforme citação anterior de Grant (1997 : 29), o prémio 
pelo risco do investimento seria obtido através do diferencial de rendimentos que 

se espera entre o mercado [E(Rm)] e os investimentos livres de risco (Rf), 

combinado com a sensibilidade do título (p). Sua equação seria a seguinte:

CAPM pela multiplicação de um ‘Prémio de Mercado pelo Risco’ (PMR) 

estimado para a economia como um todo pelo risco relativo estimado (beta ou 
p) da ação da companhia:



133

2. prémio pelo risco da ação i = [E(RM) -Rf] = 1,5x 8% = 12%; e

3. custo de capital da ação i = Rf + [E(RM) - Rf ] = 6% + 12% = 18%.

4.3.2.3.3 Arbitrage Pricing Model

Efetuando uma análise comparativa entre o CAPM e a abordagem dos 
dividendos (crescimento constante), Gitman (1997 : 393) afirma que esta é 

freqúentemente preferida, embora os fundamentos teóricos do CAPM sejam 
considerados mais fortes. Isso porque os dados exigidos por essa abordagem 

são obtidos mais facilmente.

Ainda com relação aos fundamentos teóricos do CAPM, Grant (1997 : 35) 

diz que:

Então, apesar da grande popularidade que o CAPM alcançou na 

bibliografia financeira, ainda pairam dúvidas sobre a sua efetividade para o 
dimensionamento do custo de capital das ações ordinárias. Por isso, seria lógico 

esperar que outros modelos concorrentes surgiriam para tentar superar o CAPM. 

Um deles consubstancia-se no Arbitrage Pricing Model (APM), modelo abordado 
no próximo tópico.

“(...) as diferenças entre os dois modelos [CAPM e APM ou APT - 
Arbitrage Pricing Theory] decorrem do tratamento que a APT dá à interrelação

“(...) a evidência empírica não parece confirmar as predições do 
modelo. Num importante estudo usando os retornos das ações ordinárias entre 

o período de 1941 a 1990, Fama e French concluem que a celebrada relação 

entre retornos médios e o risco beta é ‘fraca’ e talvez ‘inexistente’

32 Nível de atividade económica, inflação, taxa de juros, preço do petróleo, taxa de câmbio etc.

Uma terceira técnica para estimar o custo de capital de uma ação ordinária 
é o Arbitrage Pricing Model (APM). Esse modelo também se fundamenta na idéia 
de que o retorno de um título consiste na taxa de juros dos investimentos livres 

de risco complementada por um prémio pelo risco. Todavia, o cálculo desta 
variável destaca a influência dos fatores macroeconômicos32 sobre os preços dos 

ativos. Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (1995 : 231):
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Prémio pelo risco da ação i - 0il(Rfator1~ Rf) + Pi2(Rfator2~Rf) + -+ PikjRfatork-Rf)

Onde:

Rfatorj = retomo esperado associado ao fator macroeconômico j.

= retorno do investimento livre de risco.Rf

= título específico./

= fator macroeconômico específico.J

= número de fatores macroeconômicos considerados.k

Pelo exposto, na medida em que o risco é decomposto pelos fatores 

macroeconômicos, espera-se que os /7s do APM sejam mais apropriados que 

aquele genérico do CAPM. O APM apresenta um prémio pelo risco esperado 

dependente de um fator macroeconômico em particular (Rfator j - Rf) e a 

sensibilidade da rentabilidade do ativo em relação a cada fator (J3jj). Sua equação 

seria a seguinte:

dos retornos sobre títulos. A APT supõe que os retornos sobre os títulos sejam 

gerados por uma série de fatores de âmbito setorial ou macroeconômico. A 
correlação entre os retornos de dois títulos decorre do fato de que os dois 

títulos são afetados pelo mesmo fator, ou pelos mesmos fatores. Ao contrário, 
embora o CAPM permita que haja correlação entre os retornos de títulos, não 

especifica os fatores causadores da correlação.

Tanto a APT quanto o CAPM indicam que há uma relação positiva 

entre retorno esperado e risco. Em nossa (talvez viesada) opinião, a APT 
permite que essa relação seja desenvolvida de uma maneira especialmente 

intuitiva. Além disso, a APT encara o risco de uma maneira mais geral do que 
apenas como covariância padronizada, ou beta, de um título com a carteira do 

mercado. (...)”

= sensibilidade da taxa de retorno da ação / com relação ao risco associado 

ao fator macroeconômico j.
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Ilustração 4.3 Dados para a aplicação do APM.

Fator macroeconômico Rfatorj (%)A
Juros 1,50 6,20

Inflação 1.25 7,00

Atividade económica 11,000,70

Ilustração 4.4 Cálculo do prémio pelo risco - APM.

Fator macroeconômico tfator j ~ íf (%)

Juros 1,50x0,20 = 0,301,50 6,20 - 6,00 = 0,20

Inflação 1,25x1,00 = 1,251,25 7,00-6,00= 1,00

Atividade económica 11,00-6,00 = 5,00 0,70x5,00 =3,500,70

Total 5,05

Então, o retomo esperado para a ação i seria de:

Ri = Rf + prémio de risco da ação i = 6% + 5,05% = 11,05%

Para exemplificar, suponha-se uma taxa de juros para os investimentos 

livres risco de 6% e os dados constantes na ilustração 4.3.

O prémio pelo risco da ação seria calculado conforme apresentado na 
ilustração 4.4:

Prémio pelo risco da açãOj 
(%)

Comparado com o CAPM, o APM possui a vantagem de não depender 
obrigatoriamente da mensuração do mercado como um todo (market portfolio). 

Contudo, a teoria que o suporta não determina os fatores macroeconòmicos que 
devem ser usados, problema inexistente quando se trabalha com todos os riscos 
importantes combinados num único fator (Rm).33

33 Maiores esclarecimentos podem ser obtidos em Brealey e Myers (1996 : 190-194).
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4.3.2.3.4 Síntese dos Modelos

Devido considerando-se

4.3.2.4 Custo de Capital - Ações Preferenciais

Afinal, o custo do capital próprio (custo de capital das ações) nada mais é, 

numa linguagem extremamente simplificada, do que o mínimo (em percentual) 

que o sócio precisa ganhar para sentir-se satisfeito com o risco corrido. Esse 
percentual, conjugação do juro mínimo (vinculado à alternativa de menor risco 

disponível) e do adicional pelo risco envolvido no negócio, significa aquele abaixo 

do qual os sócios prefeririam não investir na empresa. Acima dele estariam 

dispostos, se detentores de recursos disponíveis, a ampliar sua participação.

A literatura sobre finanças editada fora dos EUA costuma ser 

influenciada pela literatura e legislação norte-americanas. Gitman (1997 : 390) 
propõe que o custo de capital das ações preferenciais seja apurado da seguinte 

forma:

Quando se trata de companhia (ou outra forma societária) fechada, a 
dificuldade se torna ainda bem maior. A inexistência de preços de mercado 
objetivamente verificáveis e com oscilações visíveis impossibilita o uso de muitas 

dessas técnicas. Mas todos os capitais têm custo de oportunidade. Pode não 

restar, muitas vezes, senão a forma mais simples (e intuitiva) possível para sua 
averiguação: a indagação direta junto aos proprietários.

As três técnicas mencionadas (abordagem dos dividendos, CAPM e APM) 
procuram averiguar qual é o custo de oportunidade do capital ordinário dos 
acionistas. Mas ele é sempre uma estimativa; as técnicas são tentativas de 
reduzir os erros na sua mensuração, procurando-se sinais no mercado que 

evidenciem sua magnitude.

a essa característica, considerando-se a maximização dos 

interesses económicos dos acionistas (capítulo 3), o uso do custo do capital 
próprio pelos indicadores de valor é recomendado, apesar das limitações 

existentes. Isso porque ele possui o potencial de alinhar de forma mais direta as 
decisões dos gestores com aquelas tomadas pelos acionistas.
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P
P

Onde:

Kp = custo de capital da ação preferencial;

4.3.2.5 Custo de Capital - Outras Fontes

1. retenção de lucros; e

2. títulos híbridos e outras fontes.

Comenta-se sucintamente as seguintes fontes de financiamento de médio 

e longo prazos no presente tópico:

A literatura sobre a apuração do custo das retenções de lucros também é 
afetada pela prática norte-americana. Como as ações preferenciais nos EUA 

normalmente são remuneradas somente petos dividendos fixos, seus titulares

= montante a ser recebido pela emissão da ação preferencial, líquido de 
todas as despesas de colocação.

No Brasil, as ações preferenciais, na maioria das vezes, assemelham-se 

às ordinárias, exceto quanto ao direito de voto. Por conseguinte, recomenda-se a 
análise cuidadosa de cada caso, visando a apuração adequada do custo de 

capital próprio da empresa. Inexistindo características de remuneração 
significativamente diferentes entre os títulos que formam o capital próprio, 

entendemos que os modelos apresentados no tópico anterior seriam também 
aplicáveis às ações preferenciais.

NP

Dp 

N

Essa forma de cálculo parece válida para um título que possui 
remuneração fixa (independente da existência de lucros), vencimento inexistente 
e valorização de mercado considerada irrelevante. Ativos com essas 

características são frequentes no mercado de capitais norte-americano.

Dp = dividendo preferencial (considerado fixo); e
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Um outro aspecto interessante, porém pouco explorado pela literatura 
contábil-financeira, é a questão do custo das exigibilidades que normalmente são 

classificadas como não-onerosas. Uma análise superficial desse aspecto indica 
que uma exigibilidade não-onerosa não gera custos financeiros para a empresa. 

Todavia, o estudo dos efeitos da inflação nas demonstrações contábeis evidencia 
que as exigibilidades vinculadas aos fornecedores de matérias-primas, por 

exemplo, embutem custos financeiros. Sobre esse assunto, ludícibus, Martins e 
Gelbcke (2000 : 457) esclarecem que:

não possuem direitos sobre os lucros retidos. Assim, as retenções lá pertencem 

apenas às ações ordinárias. Logo, a apuração do custo das retenções de lucro 
assemelha-se àquela apresentada para as ações ordinárias (tópico 4.3.2.3).

Todavia, no Brasil, normalmente as retenções são proporcionais entre as 
ações ordinárias e preferenciais. Com isso, o custo de sua retenção exige, no 

contexto brasileiro, análises cuidadosas em cada situação específica.

O dimensionamento do custo das fontes de recursos vinculadas aos títulos 
híbridos ou exóticos34 deve ser objeto de análise específica. As possibilidades de 

cláusulas de remuneração são muito variadas e dinâmicas, fato que dificulta a 
elaboração de modelos adequados.

No Brasil, a prática do sobrepreço é altamente utilizada, muitas 
vezes confundindo-se com o próprio valor da venda [para o vendedor e 

estoque ou custo das vendas para o comprador].”

“Como é do nosso conhecimento, em níveis elevados de inflação, o 
valor das vendas a vista difere do valor a prazo. Exatamente para se 

protegerem dos efeitos inflacionários, os fornecedores que concedem prazos 
para seus clientes cobram dos mesmos uma sobretaxa equivalente, no 

mínimo, às expectativas inflacionárias ou, mais comumente, às condições de 
juros nominais do mercado.

34 Os títulos híbridos misturam as características de mais de uma fonte de financiamento. Um 
exemplo é a debênture conversível em ações. Ela combina as características dos exigíveis e 
das ações. Já os títulos exóticos são aqueles não-convencionais e cuja caracterização se 
toma difícil em virtude da dinâmica a eles associada.
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4.3.2.6 Custo Médio Ponderado de Capital

A seleção de investimentos pode ser efetuada com base no custo de 
capital apurado para cada fonte específica de financiamento. Entretanto, por uma 

série de motivos (risco financeiro, restrições impostas por órgãos deliberativos, 
contratos etc.), as empresas convivem com alguns limites associados à sua 

estrutura de capital. Em outras palavras, geralmente existe a necessidade de 
manter a relação entre passivos exigíveis e não-exigíveis dentro de determinadas 

faixas. Por isso, a comparação dos projetos com as fontes específicas de 

financiamento pode não favorecer a escolha das inversões de recursos ótimas.

Pelo exposto, dependendo de uma série de aspectos, principalmente a 
finalidade da informação, algumas exigibilidades que não explicitam o custo 
financeiro (fornecedores, garantias, leasing etc.) devem ser analisadas 

criteriosamente. Isso porque elas podem influenciar os riscos operacional e 

financeiro da empresa, bem como causar impactos implícitos nos itens 
patrimoniais e do resultado que são manuseados para a apuração do custo de 
capital da empresa.

Embora esta citação refira-se a um período inflacionário, ela esclarece que 

quem vende a prazo geralmente considera o valor do dinheiro no tempo, fato que 
gera a necessidade de uma análise criteriosa das exigibilidades tidas como não- 

onerosas. Mesmo em períodos de baixa inflação, a empresa pode experimentar 
um contexto de elevadas taxas de juros. Assim, é lógico esperar que os 

fornecedores embutirão encargos financeiros nas vendas realizadas a prazo nos 
períodos em que a taxa de juros alcançar patamares significativos. Talvez esses 

encargos não estejam explícitos nas demonstrações contábeis, mas eles, 
privilegiando-se a essência económica sobre a forma, geralmente existem e 

podem ser relevantes para a definição do custo de capital da empresa35.

35 Para ter uma noção da magnitude que esse aspecto pode atingir, ver as demonstrações 
contábeis publicadas pela empresa Globex S/A, no ano de 1992, comparativo com 1991. Em 
1992, a empresa passou a operar com a modalidade de compra a prazo denominada “Vendor” 
(ou “Compror” - prática que explicita os encargos financeiros das compras a prazo). A 
evidenciação da mudança de prática financeira, embora parcial, fornece indícios interessantes 
sobre esse assunto.
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1.

2.

soma dos produtos dos itens 1 e 2 (CMePC).3.

Sobre esse assunto, Brigham e Houston (1999 : 354) fazem o seguinte 
comentário:

Complementa-se a citação anterior com a possibilidade de alcançar a 
estrutura de capital ótima através da eliminação de origens de recursos (quitação 

antecipada de dívidas, recompra de ações, distribuição de dividendos etc.). Pelos 
motivos apresentados, é recomendável o acompanhamento do custo médio 

ponderado de capital da empresa. Este leva em conta uma dada estrutura de 

capital ideal ou possível. Assim, os custos das fontes específicas seriam 
ponderados por participações determinadas no total dos financiamentos.

O uso de uma estrutura de capital ideal e valores de mercado, além de 
geralmente refletir melhor as expectativas dos fornecedores de recursos, atenua 

o problema das variações do risco financeiro. Em outras palavras, o custo de 

cada fonte depende da estrutura de capital da empresa. Quando esta é alterada,

determinação da porcentagem de cada fonte financeira no total do 

financiamento; e

cálculo do custo de cada fonte financeira específica, conforme apresentado 

nos tópicos anteriores (tópicos 4.3.2.2, 4.3.2.3, 4.3.2.4 e 4.3.2.5);

Pode-se dividir o processo de apuração do custo do capital médio 

ponderado em três passos. Eles seriam os seguintes:

A determinação da porcentagem de cada fonte no total do financiamento 

pode ser efetuada de várias formas. Sobre esse assunto, Gitman (1997 : 397) 

destaca que “ (...) de um ponto de vista estritamente teórico, o esquema de 
ponderação preferido é o que leva em conta as proporções-meta de valor de 

mercado (...)’’.

“(...) cada empresa tem uma estrutura de capital ótima, definida 
como aquela composição de dívida, ações preferenciais e ordinárias que 
maximiza o preço de sua ação. Portanto, uma empresa maximizadora de valor 

estabelecerá uma estrutura de capital desejada (ótima) e, então, levantará 
novos capitais de modo a manter a estrutura de capital ao longo do tempo. 
(...)"
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CMPC
j

Onde:

CMPC = custo médio ponderado de capital (ou CMePC);

Ilustração 4.5 Informações sobre a estrutura de capitais - CMePC

Fontes financeiras Valor de mercado (em $) Participação (%) Custo (%)

Ações ordinárias 500.000 62,50 16

Ações preferenciais 50.000 6,25 13

Debêntures 250.000 31,25 7

Total 800.000 100,00

O uso da referida expressão geral pode ser melhor compreendida através 
de um simplificado exemplo. Suponha-se que uma empresa possua a estrutura 

de capital demonstrada na ilustração 4.5:

Considerando que a empresa não deseja modificar sua estrutura de 

capital, o CMePC seria o seguinte, conforme apresentado na ilustração 4.6:

modifica-se também o risco financeiro e os custos individuais, tornando os 
cálculos mais complexos.

Kj = custo específico de cada fonte de capital calculado após os tributos que 
incidem sobre o lucro;

Segundo Martins e Assaf Neto (1986 : 499), podemos usar a expressão 
geral, apresentada a seguir, para estimar o custo médio ponderado do capital 
(CMePC ou CMPC).

= É K >• 
J=1

Xj = participação relativa de cada fonte de capital no financiamento total.
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Ilustração 4.6 Cálculo do CMePC.

Fontes financeiras Cálculo (%) Custo ponderado (%)

Ações ordinárias (62,5 x 16) 10

Ações preferenciais (6,25 x 13) 0,8125

Debêntures (31,25x7) 2,1875

CMePC (10 + 0,8125 + 2,1875) 13

4.3.2.7 Limitações do Custo de Capital

O custo de capital é considerado muito importante pela literatura de 

finanças, porém ele apresenta severas limitações. Segundo Gitman (1997 : 385):

No Brasil, as limitações se tornam ainda mais graves porque grande parte 
das referidas suposições é baseada no contexto norte-americano, onde o 

mercado de capitais e os mecanismos de controle social possuem características 

muito diferentes. Sobre esse assunto, Martins (1996a : 432) comenta que:

Observa-se que somente três fontes financeiras foram usadas (debêntures, 

ações preferenciais e ações ordinárias). Entretanto, outros itens podem ser 
incorporados, tornando a apuração do CMePC mais complexa. Alguns exemplos 

seriam as operações de leasing, garantias, opções de ações para executivos e 

uma grande variedade de títulos (securities) exóticos.

“(...) essa figura do Custo do Capital Próprio é também de grande 
valia, utilidade e efetivo uso no dia-a-dia, mas difícil (...) de ser praticado, 
principalmente no Brasil onde as bolsas não são fonte adequada para o seu 

levantamento, pelo pequeno número de empresas com ações efetivamente 

negociadas e pelo fato de os controles acionários dessas empresas estarem

“Embora a tendência dessas técnicas seja o desenvolvimento de 

valores calculados com exatidão de custos específicos e custos médios 
ponderados, os valores resultantes são, quando muito, aproximações 

grosseiras, devido às inúmeras suposições e previsões em que se 
baseiam. (...)”
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Pelo exposto, o uso do custo de capital exige muito cuidado por parte do 

usuário. Para a melhor compreensão das limitações do custo de capital, torna-se 
conveniente o esclarecimento das principais premissas subjacentes a esse 

conceito. Segundo Gitman (1997 : 382):

"O custo de capital é um conceito dinâmico afetado por uma 
variedade de fatores económicos e empresariais. Para isolar a estrutura básica 

do custo de capital, foram elaboradas algumas premissas-chave relativas ao 
risco e taxas.

nas mãos de alguns investidores que não negociam essas ações nesse 

mercado. Assim, o preço atribuído pelo mercado acionário às ações que 
estão sendo negociadas não reflete o Custo de Capital Próprio de maneira 

completa, mas apenas o de alguns poucos acionistas, na maioria dos casos; 
pior ainda, em grande parte por acionistas que nem direito a voto têm, por se 

tratar de ações preferenciais sem essa prerrogativa."

1. Risco de negócio/risco operacional — é o risco que a empresa corre de 
ser incapaz de cobrir os custos operacionais - supõe-se que não se 

altere. Essa premissa significa que a aceitação de um determinado 

projeto pela empresa mantém sua capacidade em saldar os custos 

operacionais inalterada.

2. Risco financeiro - é o risco que a empresa corre de ser incapaz de 
cumprir com os compromissos financeiros exigidos (juros, pagamento 

de empréstimos, dividendos de ações preferenciais) - supõe-se que 
não se altere. Essa premissa significa que os projetos são financiados 

de tal forma que a capacidade da empresa de saldar os custos 
financeiros exigidos mantenha-se inalterada. (...)”

Brigham e Houston (1999 : 364-366) mencionam algumas áreas 
problemáticas relacionadas ao custo de capital. Elas são elencadas a seguir.

Esta citação sugere, por exemplo, que deve ser feita uma verificação 
prévia sobre o efeito que o projeto em análise causará sobre os riscos 

operacional e financeiro da empresa. Caso o seu resultado indique que ocorrerão 
alterações significativas nesses riscos, o uso do custo de capital precisará de 

uma fase adicional de ajustamentos.
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1. Fundos gerados pela depreciação.

2. Empresas de capital fechado.

3. Pequenas empresas.

4. Problemas de mensuração.

5. Custos de capital para projetos de graus de risco diferentes.

6. Ponderação da estrutura de capital.

Pelo exposto, as limitações mencionadas são suficientes para convencer o 
interessado no assunto sobre a complexidade do tema. Isso não significa dizer 

que ele deve ser abandonado. Ao contrário, o seu uso pode contribuir 

sobremaneira para o processo decisório das empresas orientadas para a criação 
de valor, desde que as situações específicas sejam criteriosamente analisadas à 
luz das restrições técnicas inerentes.

Apesar das relevantes áreas problemáticas subjacentes ao custo de 
capital, aqui apenas mencionadas, esse conceito é tão importante para a gestão 
baseada no valor (alinhamento das decisões dos gestores com as dos 

investidores) que não se deve descartá-lo. As exatas palavras de Brigham e 
Houston (1999 : 366) são as seguintes:

“Embora essa listagem de problemas [áreas problemáticas 
elencadas anteriormente] possa parecer terrível, o atual ponto de 

desenvolvimento da estimativa do custo de capital chegou a um patamar 
razoável [nos EUA]. Os procedimentos delineados neste capítulo podem ser 

utilizados para se obter estimativas do custo de capital suficientemente 
precisas para propósitos práticos, e os problemas aqui relacionados apenas 

indicam quais refinamentos são desejáveis. Esses refinamentos são 
importantes, mas os problemas que identificamos não invalidam a utilidade dos 

procedimentos delineados (...).”



145

4.3.3 Fluxo de Caixa Descontado

Segundo Copeland (2000 : 66):

Brealey e Myers (1998 : 28) complementam didaticamente com a 
justificativa para o procedimento de desconto das entradas e saídas esperadas 
de recursos financeiros ao valor presente subjacente ao FCD. Para eles:

O Fluxo de Caixa Descontado (FCD), conforme definido nas citações 
anteriores, é um conceito marcante na literatura contábil-financeira. Isso porque 

parece existir um consenso de que o acionista o utiliza no seu processo 
decisório. As palavras de Stewart (1999 : 2) confirmam essa sugestão. Elas são 

as seguintes:

“(...) O que real mente determina os preços das ações, a evidência 
prova, é o caixa, ajustado pelo tempo e risco, que os investidores esperam 

receber ao longo da vida da empresa. O que o mercado quer não é lucro 

agora, mas valor agora. (...)"

“Na técnica do DCF [Discounted Cash Flow ou Fluxo de Caixa 
Descontado - FCD], o valor de uma empresa consubstancia-se nos fluxos de 

caixa previstos para o futuro, descontados a uma taxa que reflita o risco 
associado a esses fluxos.”

“Os fluxos de caixa são atualizados por duas simples razões: a 
primeira, porque um dólar disponível hoje vale mais que um dólar disponível 
amanhã, e, a segunda, porque um dólar com risco vale menos do que um 

dólar sem risco. As fórmulas do VA [Valor Atual] e do VAL [Valor Atual 

Líquido] são expressões numéricas que quantificam estas idéias. Damos 

atenção às taxas de remuneração prevalecentes nos mercados de capitais 
para determinar a influência do tempo e do risco sobre a taxa de atualização. 
Com o cálculo do valor atual de um ativo estamos, de fato, a estimar quanto 

as pessoas pagarão por ele, se tiverem como alternativa um investimento no 

mercado de capitais. ”

Ross, Westerfield e Jaffe (1995 : 168) também confirmam esse 

entendimento. Segundo eles:
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"A

Esta citação, além de lembrar que as avaliações realizadas pelo mercado 
podem diferir daquelas efetuadas pela gerência (aspecto que motivou a 

classificação dos indicadores de valor em baseados no mercado e internos, 
apresentada no intróito deste capítulo), indica que os investidores dos EUA 

decidem com base no FCD. Considerando válida essa indicação, seria lógico 

esperar que alguns indicadores internos de valor usariam o FCD, pois isso 

incentivaria o alinhamento entre os processos decisórios dos gerentes e dos 
acionistas. Rappaport (1998 : 32), por exemplo, vale-se do FCD para o 

desenvolvimento do Shareholder Value Added (SVA). Segundo ele:

Esta citação também destaca duas outras características importantes para 
o uso do conceito para o auxílio à gestão baseada no valor, ou seja: o desconto 

do fluxo de caixa levar em consideração o custo de capital (tópico 4.3.2) e a 
possibilidade do seu desdobramento para toda a empresa (tópico 3.2.2.3.1).

Na medida em que o fluxo de caixa esperado é descontado pelo custo de 
capital, a avaliação efetuada pela gerência (cujo resultado foi denominado de 

valor económico pelo citado autor), apesar das limitações subjacentes (tópico

'abordagem do valor para o acionista (shareholder value 

approach)’ estima o valor económico de um investimento pelo desconto dos 
fluxos de caixa projetados pelo custo do capital. Estes fluxos de caixa, por seu 

turno, servem como a base para os retornos do acionista por dividendos e 
valorização do preço da ação. (...) a abordagem do valor para o acionista está 

ligada aos parâmetros [taxa de crescimento de vendas, margem de lucro 
operacional, taxa de imposto de renda, investimento em capital de giro, 

investimento em ativos fixos, custo de capital e período de projeção] familiares 
e confortáveis para os gestores operacionais.”

"O bom-senso económico nos diz que o valor de mercado das 

ações de uma empresa reflete o julgamento que o mercado faz dos fluxos 
futuros de caixa decorrentes dos investimentos feitos pela empresa. Portanto, 
não deve ser uma surpresa descobrir que o mercado geralmente reage de 
maneira positiva aos programas de orçamento de capital propostos pelas 
empresas amerícanas. Entretanto, isso nem sempre ocorre. Às vezes, o 

mercado de ações é que nos oferece evidências a respeito do VPL [Valor 
Presente Líquido] de um novo projeto.”
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Outra característica relevante do FCD refere-se à necessidade de 
reconhecimento de todos os itens geradores de valor, notadamente a tecnologia 

(tópico 2.4). Sobre esse aspecto, Copeland (2000 : 65) declara o seguinte:

4.3.2.7), tende a aproximar-se do “escorregadio conceito de valor verdadeiro” 

(quanto as pessoas pagariam pelo objeto da avaliação), que num mercado 
eficiente consubstancia-se no preço de mercado da ação. Se o valor económico 

apurado pela gerência é conceitualmente consistente com o preço de mercado 
da ação, a comparação de ambos pode trazer importantes subsídios para as 

decisões orientadas para a criação de valor, pois as diferenças verificadas 
encerram oportunidades e ameaças que uma das partes envolvidas (gestor ou 
investidor) não foi capaz de identificar e/ou mensurar adequadamente (tópico 
2.4.2).

“(...) Acreditamos que o administrador que esteja interessado em 

maximizar o valor das ações deve usar a análise do fluxo de caixa descontado 

(...) para tomar suas decisões. A técnica do FCD captura todos os elementos 
que afetam o valor da empresa de maneira abrangente, porém direta. Além 

disso, ela encontra forte sustentação em pesquisas sobre como os mercados 
realmente avaliam as empresas.”

O FCD também permite, conforme sugere a citação anterior, o 
desdobramento de uma sistemática consistente de tomada de decisões para os 

níveis hierárquicos inferiores. Se implantado com sucesso na empresa, esse 

desdobramento incentivaria a criação de uma cultura organizacional orientada 

para a criação de valor, através do alinhamento das decisões em todos os níveis 
hierárquicos com a geração de fluxo de caixa e, consequentemente, retorno para 
o acionista.

A partir da consideração de todos os recebimentos e pagamentos 
esperados descontados pelo tempo e risco, o FCD tem o potencial de identificar e 

monitorar todos os aspectos relevantes que influenciam o valor da empresa, 
inclusive a tecnologia. Ou seja, a satisfação dos clientes, os produtos inovadores, 

a satisfação dos empregados etc. exigem o sacrifício de recursos e espera-se 

deles benefícios futuros para a empresa. Logo, integram o seu fluxo de caixa, se 

adequadamente identificados e mensurados. Por conseguinte, o FCD é
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mencionadasatuais necessidades usuáriosdoscom as

1. fluxo de caixa livre;

período de projeção e perpetuidade;2.

3. taxa de desconto; e

4. limitações.

4.3.3.1 Fluxo de Caixa Livre

Então, o FCL pode ser apurado da seguinte forma:

Para fins de avaliação, o uso do fluxo de caixa livre (FCL) é uma opção 
relevante. Ele é gerado pela empresa após a dedução dos impostos, 

investimentos permanentes e variações esperadas no capital circulante líquido. 

Em outras palavras, seria o montante disponível para todos os fornecedores de 
recursos. Por isso, os pagamentos dos encargos das dívidas são 

desconsiderados. Esta indicação é confirmada por Copeland (2000 : 124). 

Segundo ele:

consistente 

anteriormente (tópico 2.4).

Nos próximos tópicos, são abordados os seguintes aspectos relacionados 
com o FCD36:

“O valor das operações é igual ao valor das projeções dos fluxos de 
caixa livres (free cash flows - FCF) descontados ao seu valor presente. O 

FCF é igual ao resultado operacional da empresa depois dos impostos, mais 
custos que não envolvem caixa (ex. depreciação), menos investimentos em 

capital de giro operacional, imobilizado e outros ativos. Ele não incorpora os 
fluxos de caixa relativos a financiamentos, como despesas de juros ou 

dividendos. (...) O FCF é a variável correta para esse modelo de avaliação 
[FCD], porque reflete o caixa gerado pelas operações que está disponível a 
todas as fontes de capital da empresa, tanto na forma de ações como de 

dívida. (...)"

36 Esses tópicos são adaptações da obra de Martins (2001) sobre os referidos assuntos.
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Receitas Líquidas de vendas

(-) Custo das Vendas

(-) Despesas operacionais

(=) Lucro antes dos Juros e Tributos sobre o Lucro (EBIT)

(+) Ajuste das Despesas Operacionais que não Provocam a Saída de Caixa

(-) Tributos Desembolsados Incidentes sobre o Resultado

(=) Geração de Caixa Operacional (ou Fluxo de Caixa Bruto das Operações)

(-) Investimentos:

• Permanentes

• Circulantes

(-) Fluxo de Caixa Livre (ou Fluxo de Caixa Líquido das Operações)

Um aspecto que merece destaque é a exclusão das despesas de 

depreciação, amortização e exaustão. No que se refere à apuração do resultado 
do empreendimento, elas são indispensáveis porque representam a recuperação 

dos investimentos realizados pela empresa. Para o processo de avaliação, 
todavia, o que importa são os efeitos que ocorrerão no fluxo futuro de caixa. O 

seu valor presente líquido é comparado com o investimento necessário para 
adquiri-lo e, com base nisso, a decisão será tomada. Martins (1998a : 4) 

esclarece que:

(=) Lucro antes dos Juros, Tríbutos sobre o Lucro, Depreciação, Amortização e 
Exaustão (EBITDA)

"(...) a avaliação de uma empresa se faz do ponto de vista de um 
comprador em perspectiva. Para este, não interessa qualquer recuperação de 

investimento que outro tenha feito antes dele. Esses [valores de depreciação, 

amortização e exaustão] e outros itens, que afetarão o resultado da empresa 

no futuro mas não representarão mais entrada ou saída de dinheiro, só 
interessam pelos seus reflexos fiscais, porque aí sim estarão influenciando o 

fluxo de caixa da empresa pelo pagamento do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social sobre o Lucro.”
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A ilustração 4.7 sintetiza o assunto.

Ilustração 4.7 Valor da empresa e valor para o acionista.

Pelo exposto, o fluxo de caixa para o acionista, obtido pela diferença entre 
o fluxo de caixa da empresa e o valor da dívida (fluxo de caixa descontado dos 

credores)37, representa o montante que estaria disponível para a distribuição de 

dividendos, sem comprometer o desenvolvimento da companhia.

O FCL, portanto, seria o fluxo de caixa total do empreendimento, 

desconsiderando apenas os aspectos relacionados com o seu financiamento. 
Além desse conceito, pode-se recorrer ao fluxo de caixa livre do acionista (ou do 
capital próprio). A diferença fundamental é que este último considera os efeitos 
do financiamento obtido junto a terceiros. Sobre esse assunto, Copeland (2000 : 

121-122) afirma que:

Valor 
da 

Empresa

Valor 
para os 

Acionistas

Valor 
da 

Divida

(Fluxo de Caixa 
Livre

ou
Operacional Liquido)

(FCD dos 
Credores)

"O modelo DFC (ou FCD) da entidade chega ao valor para os 
acionistas de uma empresa deduzindo o valor de outras participações com 

preferência sobre os acionistas do valor total de suas operações (o valor da 
entidade que está disponível para todos os investidores e credores). Os 

valores das operações e da dívida são iguais aos respectivos fluxos de caixa 
descontados a taxas que refletem o risco destes fluxos. (...)”

37 Devido às características das ações preferenciais que circulam nos EUA, os retornos dos 
titulares desses valores mobiliários têm preferência sobre os dos acionistas ordinários e devem 
receber o mesmo tratamento das dívidas. No Brasil, cada caso deve merecer uma análise 
específica.
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4.3.3.2 Período de Projeção e Perpetuidade

Valor =

modelos

O período de projeção compreende o conjunto de intervalos de tempo 
(anos, trimestres, meses etc.) usados para projetar os fluxos de caixa com um 
nível razoável de esperança de concretização. O período de projeção usualmente 

é determinado de acordo com a natureza do negócio (inclusive continuidade ou 

liquidação do empreendimento) e o grau de previsibilidade das variáveis 
relevantes. Copeland (2000 : 126) aborda esse assunto nos seguintes termos:

Valor presente do fluxo de caixa 

durante período explícito de projeção

Valor presente do fluxo de caixa 
após período explícito de projeção.

(primeira 
risco de

O valor depois do período explícito de projeção chama-se valor da 

perpetuidade. Fórmulas simples podem ser utilizadas para estimar o valor da 

perpetuidade sem a necessidade de prever detalhada e indefinidamente os 
fluxos de caixa da empresa. (...)”

Uma outra questão relativa à avaliação de uma empresa [através do 

FCD] é que ela tem um prazo de existência indefinido. Uma alternativa é 

projetar o fluxo de caixa para cem anos, sem se preocupar com o que possa 
vir depois porque o valor descontado será ínfimo. Ou então, você pode tratar 

o problema separando o valor da empresa em dois períodos, durante e após 

o período explícito de projeção. Neste caso,

Todavia, as projeções exigem a identificação dos componentes relevantes 
e o desenvolvimento de hipóteses e perspectivas que sirvam de base para o 

estabelecimento dos cenários prováveis que serão experimentados pela

Pelo exposto, a definição do período tempo que a previsão do fluxo de 

caixa levará em conta pode ser efetuada considerando uma série de muitos 

intervalos (cem anos, por exemplo) ou diminuindo o número de intervalos (cinco 
ou dez anos, por exemplo) e incluindo o valor da perpetuidade. O atual nível 

tecnológico permite considerar uma longa série de intervalos 
alternativa) com relativa facilidade. Assim procedendo, reduz-se o 

equívocos relacionados com as simplificações subjacentes aos 
matemáticos, nem sempre óbvias.
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Fluxo de caixa anual no final do período de projeção
Valor da Perpetuidade =

Custo de capital

Esta citação sugere que o estabelecimento do período de projeção 

também pode considerar o prazo em que o empreendimento será capaz de 

produzir retornos acima do custo de capital, ajustando as expectativas às 
premissas subjacentes à fórmula de apuração do valor da perpetuidade 
apresentada. Copeland (2000 : 249-272) apresenta e exemplifica outros modelos 

que consideram alterações na taxa de desconto ou aplicam multiplicadores sobre 

alguns indicadores específicos (lucro operacional, fluxo de caixa etc.).

Como foi formulada a estimativa do valor da perpetuidade, supõe-se que a 

empresa, após o período explícito de projeção, somente obterá retornos 
equivalentes ao custo de capital. Sobre esse assunto, Rappaport (1998 : 42) 

afirma que o cálculo do valor da perpetuidade:

empresa. Na medida em que isso é feito para um horizonte de tempo muito 

prolongado, muitos esforços de planejamento são despendidos para estimar 
variáveis cada vez mais incertas. Em termos práticos, pode-se trabalhar com 

períodos de projeção que variam entre 5 e 10 anos, dependendo do grau de 
previsibilidade das variáveis. Isso exige a inclusão do valor estimado da 

perpetuidade.

O valor da perpetuidade, conforme citado, é aquele estimado para o 
negócio após o período de projeção, em termos atuais. Geralmente ele é 

estimado com base no fluxo de caixa livre do último período de projeção dividido 
pela taxa de desconto. Segundo Rapapport (1998 : 42), sua equação mais 
simples seria a seguinte:

“(...) está essencialmente baseado na suposição de que uma 
companhia que é capaz de gerar retornos acima do custo de capital (...) 

finalmente atrairá competidores, que entrarão no negócio reduzindo os 

retornos para o mínimo aceitável ou a taxa do custo de capital. 

Especificamente, o método da perpetuidade considera que, após a duração 
do crescimento do valor ou período de projeção, o negócio renderá, em 
média, o custo de capital sobre os novos investimentos. (...).”
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4.3.3.3 Taxa de Desconto

Entretanto, Damodaran (2001 : 12) lembra que:

Pelo exposto, o cálculo do CMePC reflete a estrutura de capital da 
empresa, ou seja, tanto as exigências dos capitais de terceiros como as dos 
capitais próprios são computadas na taxa usada para descontar o fluxo de caixa. 
Ele, portanto, é aplicado ao fluxo de caixa da companhia como um todo, 

conforme observado na ilustração 4.7 (Valor da Empresa). Altemativamente, a 

avaliação pode considerar o fluxo de caixa para o acionista (ilustração 4.7 — Valor 

para os Acionistas). Neste caso, a taxa de desconto mais apropriada talvez seja o 
custo do capital próprio.

Algumas análises podem usar taxas diferentes para o desconto da 
perpetuidade e dos fluxos de caixa livres. Isso se fundamenta na hipótese de

Outra premissa considerada pelo método da perpetuidade é a de que o 

empreendimento tem uma continuidade indefinida. Todavia, alguns 
empreendimentos sob análise podem ser descontinuados após o período de 

projeção. Nesse caso, um procedimento alternativo seria a apuração do seu valor 
de liquidação no final do período de projeção e descontá-lo para a data atual.

"Existem dois caminhos para a avaliação por fluxo de caixa descontado: o 
primeiro é avaliar apenas a participação acionária do negócio, enquanto o 
segundo é avaliar a empresa como um todo, que inclui, além da participação 

acionária, a participação dos demais detentores de direitos na empresa 
(detentores de bónus, acionistas preferenciais, etc.). Embora ambas as 

abordagens descontem fluxos de caixa esperados, os fluxos de caixa e taxas 
de desconto relevantes são diferentes em cada caminho.”

O fluxo de caixa livre e o valor da perpetuidade devem ser apresentados 
em valores presentes, através do uso de uma taxa de desconto que funcione 

como o custo de oportunidade do capital investido. Conforme comentado 
anteriormente (intróito do tópico 4.3.3), a taxa escolhida é usualmente o custo 
médio ponderado de capital, devido à sua capacidade de incorporar os riscos 
associados a determinado negócio sob a ótica do mercado (tópico 4.3.2.6).
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4.3.3.4 Limitações

Uma limitação relevante inerente ao uso do FCD para auxiliar a gestão 

baseada no valor é a sua suposta dificuldade mensurar o desempenho. Sobre 
esse assunto, Stewart (1999 : 3) afirma que:

Ressalva-se que nem todos os investimentos realizados pelas empresas 
as tornam mais valiosas. Todavia, o fluxo de caixa de um período possui alguma 

dificuldade para servir de medida de desempenho. Sobre esse assunto, 

Copeland (2000 : 91) pondera que:

que, após o período de projeção, a incerteza aumenta, provocando a exigência 

por maiores retornos.

O FCD usado para auxiliar a gestão baseada no valor tende a compartilhar 

as limitações subjacentes a essa abordagem administrativa, mencionadas 

anteriormente (tópico 3.3), notadamente a ênfase exagerada nos aspectos 
económico-financeiros. Copeland (2000 : 91) manifesta o seu entendimento de 
que o objetivo financeiro é fundamental, todavia destaca que isoladamente ele é 
insuficiente para a concretização de uma cultura voltada para o valor. 

Tencionando evitar tais limitações, este autor recomenda a adoção complementar 
de metas não-financeiras inspiradoras [satisfação do cliente, dos funcionários, 
inovação de produtos etc.] que motivem o desempenho de toda a organização.

“Embora o fluxo de caixa possa ser importante como uma medida 

de valor, ele é virtualmente inútil como uma medida de performance. Ao longo 

do tempo em que a administração investe em projetos compensadores - 
aqueles com retornos acima do custo de capital — quanto mais investimento é 

efetuado, e por isso mais negativo se torna o fluxo de caixa líquido imediato 

das operações, mais valiosa será a companhia. Somente quando ele é 
considerado sobre toda a vida do empreendimento, e não num dado ano, 
esse fluxo de caixa torna-se relevante.”

38 Ver Copeland (2000 : 249-272).



155

“(...) as medidas tradicionais de desempenho financeiro, como 

lucros ou crescimento dos lucros, nem sempre eram boas aproximações para 
a criação de valor, e que as empresas deveriam salientá-la de forma mais 

direta. Isso significa que as empresas devem estabelecer metas em termos de 
valores de fluxos de caixa descontados, as medidas mais diretas de criação 

de valor. (...) as metas de valor FCD também precisam ser traduzidas para 
metas de desempenho financeiro mais objetivas e de curto prazo, como, por 
exemplo, o lucro económico."

Pelo exposto, o FCD consubstancia-se numa interessante medida da 

criação de valor por um empreendimento, desde que se considere toda a sua 

existência. Porém, segundo os autores citados, quando o foco da mensuração 
recai sobre o curto prazo (um dado ano, por exemplo), o FCD apresenta 

dificuldades para produzir resultados úteis. Uma possibilidade de atenuação 

desse problema, conforme citado, é a sua combinação com outros conceitos, 

como por exemplo: o lucro (ou resultado) económico, abordado nos próximos 
tópicos.

Outra limitação que merece menção consiste no atendimento dos 

conceitos da objetividade e da prudência. Embora Rappaport (1998 : 15) tenha 

afirmado que “(...) caixa é um fato, lucro é uma opinião”, o FCD fundamenta-se 
na quantificação de expectativas de vários agentes sócio-económicos, a partir de 
toda sorte de opiniões sobre o futuro comportamento de inúmeros fatores, tais 

como: inflação, crescimento económico, taxa de juros, câmbio, regulamentação 

etc. Todavia, conforme abordado anteriormente (tópicos 2.4), existem indícios de 
que os principais investidores que atuam no mercado de capitais norte-americano 

estão dispostos a abrir mão da objetividade e da prudência, em prol da 
mensuração da criação de valor. Portanto, talvez essa limitação subjacente ao 

FCD e aos demais conceitos abordados neste capítulo deva merecer uma 
prioridade inferior nas análises efetuadas.

Embora importantes para a gestão baseada no valor, os indicadores 
internos de valor fundamentados exclusivamente no FCD não fazem parte do 

escopo estabelecido para o presente estudo. O seu foco recai sobre o EVA® e o 
GECON, ferramentas de auxílio à gestão baseada no RER e REI, 

respectivamente. Ambos são abordados nos próximos tópicos.
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4.3.4 Resultado Económico Residual

O conceito ora tratado possui várias denominações. As principais são: 
Residual Income, Lucro Residual, Resultado Residual, Lucro Económico, 
Resultado Económico e Resultado Económico Residual. No presente estudo, 

optou-se pela última denominação, usada por Frezatti (1998 : 57-69), porque os 
termos:

3. Residual considera algum tipo de ónus sobre as origens de recursos, 
inclusive sobre aquelas associadas aos acionistas. Esse ónus pode ser 

apurado diretamente sobre essas origens ou com base nas aplicações de 
recursos correspondentes.

1. Resultado encerra diretamente a possibilidade de ocorrência de lucro ou 
prejuízo.

Efetuados tais esclarecimentos, pode-se avançar para a definição do 
Resultaçio Económico Residual (RER). Esta tarefa não é trivial porque existem 

várias formulações na bibliografia, consistentemente com a variedade de 
denominações. Por esse motivo, decidiu-se caracterizar este conceito de uma 

forma genérica aqui e especificá-lo melhor no tópico onde o EVA® (indicador nele 
fundamentado) é abordado (tópico 4.3.7). Seguindo esta orientação, a definição 
oferecida por Frezatti (1998 : 61-62) é adequada. Ela é a seguinte:

“De maneira simplificada, o RER é aquilo que sobra para a empresa 

depois que ela remunera, paga, retorna, recursos consumidos no seu 
processo. Tal remuneração/pagamento/retorno envolve o acionista, 

instituições financeiras, fornecedores, empregados e prestadores de 

serviços."

2. Económico foca a posição económica da empresa, ou seja, a sua 
capacidade de gerar riqueza através do consumo de recursos escassos 

associado à exploração de uma (ou mais) atividade(s) produtiva(s) - 
produção de bens e/ou serviços. Esse termo pode, dependendo da sua 

especificação, incluir os efeitos financeiros (despesas financeiras, por 
exemplo).
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em $:

Lucro residual = Lucro - (Taxa de retorno desejada X Investimento)"

3. apurado antes dos juros (excluir os efeitos da estrutura de financiamento);

4. apurado antes dos impostos sobre o lucro (excluir os efeitos tributários);

Analogamente, a taxa de retorno desejada pode ser:

1. o custo médio ponderado de capital (tópico 4.3.2.6);

2. a taxa de retorno sobre os investimentos considerados livres de risco;

Por seu turno, o investimento pode ser:

2. o total do passivo (exigível e património líquido) a valores de mercado;

Nessa mesma linha de raciocínio, Horngren, Foster e Datar (2000 : 663) 
definem RER (ou lucro residual) da seguinte forma:

Esta formulação do RER é bastante abrangente porque permite diferentes 
entendimentos sobre as variáveis relacionadas. Lucro, por exemplo, pode ser:

4. taxa de captação ou aplicação que o usuário da informação tem acesso no 
mercado financeiro etc.

2. o resultado apurado com base em outras opções de avaliação (custo 

corrente, por exemplo);

3. o custo das fontes de capital associadas aos acionistas (preferenciais e/ou 
ordinários, dependendo das circunstâncias — custo do capital próprio);

6. apurado antes do resultado não-operacional (excluir os efeitos dos itens sem 
associação direta com a atividade económica principal explorada e/ou não- 

recorrentes), dentre outros ajustamentos.

5. apurado sem os gastos efetuados para a formação de capital humano, 
pesquisas etc. (excluir itens baixados como despesas);

1. o ativo total da empresa divulgado nas demonstrações contábeis (inicial, 
médio ou final - atualizados ou não pela inflação);

1. a última linha da demonstração do resultado do exercício publicada pela 

empresa (PCGAs);

"Lucro residual é o lucro menos o retorno desejado do investimento,
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4. o total do património líquido (publicado ou de mercado);

Se o objetivo for alterado para dimensionar o resultado que sobra para os 

acionistas, o lucro deve desconsiderar somente a remuneração oferecida para 
esse fornecedor de recursos financeiros específico (computa, nesse caso, as 

despesas financeiras geradas pelos títulos de dívida e assemelhados), a taxa de

A relação apresentada não esgota as possibilidades existentes. Ela serve, 
porém, para justificar a existência de uma grande variedade de indicadores 

respaldados no RER. Sobre esse aspecto, Frezatti (1998 : 68) conclui que:

6. apurado com ou sem os investimentos em capital humano, pesquisa, leasing, 
garantias etc.

3. o total do passivo (exigível e património líquido) deduzido do passivo 

circulante não-oneroso;

5. o total dos ativos vinculados diretamente à atividade económica principal da 
empresa (pelos PCGAs ou critérios alternativos);

Portanto, como geralmente ocorre nessas circunstâncias, a análise de 
cada contexto específico deve determinar a formulação mais adequada. Todavia, 
algumas orientações podem auxiliar a construção de indicadores relevantes para 

os objetivos perseguidos. Por exemplo, se o objetivo for identificar o resultado 
que sobra para remunerar os fornecedores de recursos financeiros39, o lucro 

deve desconsiderar toda e qualquer remuneração oferecida para esses 

fornecedores (bancos, debenturistas, acionistas etc. — despesas financeiras, por 

exemplo), a taxa de retorno desejada deve contemplar a expectativa ponderada 

de todos esses fornecedores (CMePC, por exemplo) e o investimento deve incluir 
o volume de recursos a eles vinculados (empréstimos e financiamentos, 

património líquido, debêntures a pagar etc. ou parcela equivalente dos ativos).

“A análise e o estabelecimento dos critérios para a apuração do 

RER devem levar em conta as peculiaridades de cada organização, 
requerendo definições provenientes do julgamento dos profissionais da 

empresa sobre a sua realidade. (...)”

39 Vale lembrar os comentários efetuados antenormente (tópico 4.3.2.5) sobre exigibilidades que 
possuem encargos financeiros implícitos.



159

4.3.4.1 Contribuição para a Gestão Baseada no Valor

Segundo Bromwich e Walker (1998 : 391):

Esta citação destaca que o RER tem recebido a atenção dos estudiosos 

envolvidos com a gestão baseada no valor. As palavras de Young (1999 : 7) 

confirmam tal afirmação. Elas são as seguintes:

remuneração desejada deve focar as expectativas dos acionistas (custo do 

capital próprio, por exemplo) e o investimento deve desconsiderar todas as fontes 
de recursos associadas aos outros agentes sócio-económicos (só considerar o 
património líquido, por exemplo).

valor para

defendidos

Entende-se, então, que a probabilidade de fornecimento de uma 
informação relevante através de um indicador baseado no RER aumenta quando 

a coerência entre as variáveis lucro, taxa de retorno desejada e investimento é 
enfatizada. Mesmo com os objetivos e orientações propostos nos parágrafos 
anteriores, as alternativas de formulação do RER são numerosas. Isso sugere 

que o RER presta-se para várias finalidades e uma delas consubstancia-se no 
auxílio à gestão baseada no valor.40

"O conceito de RER, que existe há mais de setenta e cinco anos, foi 

amplamente ignorado até a década de 1990. As pressões recentes sobre os 
gestores corporativos para que eles criem valor para o acionista os têm levado 

(...) a buscar medidas de desempenho de curto prazo que capturem a criação 
de valor melhor que os resultados contábeis convencionais. O RER foi 
“redescoberto” e remodelado no valor económico adicionado ou EVA®. ”

novos de gestão baseada no 
valor adicionado da companhia têm sido 

recentemente para mensurar a performance da companhia e das suas 

divisões. Tais métodos geralmente se fundamentam na comparação entre os 

valores contábil e de mercado da empresa, bem como sobre a conhecida 

medida do lucro residual (...).”

"Vários métodos

dimensionar o
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Nessa mesma linha de raciocínio, Stewart (1999 : 3) afirma que:

Por receber a atenção dos estudiosos envolvidos com a gestão baseada 

no valor, supõe-se que o RER representa uma aproximação razoável dos fluxos 
de caixa gerados pela empresa, conforme abordado anteriormente (tópico 4.3.3). 
Sobre esse assunto, Frezatti (1998 : 62) comenta que:

“A razão mais importante para adotar o EVA [indicador respaldado 
no RER] como o principal objetivo financeiro da empresa, contudo, é que ele

“(...) no momento da tomada de decisão, aceitar projetos com um 

valor presente de RER positivo é equivalente a aceitar projetos com VAL (valor 

presente líquido) positivo. Logo, o RER é inteiramente consistente com o 
processo decisório baseado VAL no momento da decisão. Esta consistência 

continua posteriormente ao longo da vida do projeto se tudo ocorrer conforme 
planejado.

“(...) a abordagem da análise de valor, denominada RER, engloba 

várias vertentes que possuem grandes semelhanças e algumas divergências. 
Entender as divergências é uma das dificuldades encontradas, quando se 

pretende desenvolver a metodologia em uma dada organização, já que o RER 
constitui~se em um elemento que se diferencia daqueles por eles [usuários da 

informação] conhecidos. Em outras palavras, ele não é exatamente o fluxo de 
caixa, nem mesmo resultado contábil. O importante em termos de critério é 
que o RER deve se aproximar do caixa gerado (ou a ser gerado) em dado 

horizonte. Para obtê-lo, certos ajustes devem ser feitos ao resultado contábil 
(■■■)”

Esta citação é importante porque enfatiza a possibilidade do RER 
representar uma boa aproximação do fluxo de caixa, apesar do seu 

relacionamento com os dados fornecidos pela contabilidade convencional, 

caracterizando-o como um conceito potencialmente aplicável aos indicadores 
internos de valor. Bromwich e Walker (1998 : 395), referindo-se à contribuição de 
Edwards e Bell (1961) aos fundamentos do RER, escrevem que:

40 Frezatti (1998 : 62-67) faz uma interessante comparação entre os critérios usados para a 
formulação do RER aplicáveis à gestão baseada no valor oferecidos por G. Bennett Stewart, 
Thomas E. Copeland e pelo próprio autor.
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Valor presente do lucro económico projetado.

“A abordagem do lucro económico diz que o valor de uma empresa 
é igual ao valor do capital investido, mais um ágio ou desconto igual ao valor 

presente do lucro económico projetado.

A lógica aqui é simples. Se uma empresa ganhasse exatamente o 
seu WACC (custo médio ponderado de capital) a cada período, o valor 

descontado dos fluxos de caixa projetados deveria ser exatamente igual ao 
capital investido. Em outras palavras, a empresa vale exatamente o que foi 

investido originalmente. Uma empresa valerá mais ou menos do que o seu 
capital investido apenas enquanto ganhar mais ou menos do que seu WACC. 

Portanto, o prémio ou desconto relativo ao capital investido tem de ser igual ao 
valor presente do lucro económico futuro da empresa.”42

Valor = Capital investido +

consubstancia-se na única medida de desempenho relacionada diretamente 

com o valor intrínseco de mercado. Descontar o EVA a ser gerado por um 
projeto de capital individual, por exemplo, resulta automaticamente no seu 
valor presente líquido. (...)”

Considerando os comentários citados válidos para o momento41, o RER 

seria aplicável aos indicadores internos de valor porque constitui-se numa boa 
aproximação dos fatores que influenciam as decisões dos investidores e que 
determinam o preço de mercado da ação da empresa, contribuindo, assim, para 

a gestão baseada no valor. Copeland (2000 : 135) sintetiza didaticamente a 

vinculação esperada entre o RER (ou lucro económico) e o valor da empresa da 
seguinte forma:

41 O tópico 4.3.6 demonstra que o EVA® não é a única medida de desempenho relacionada com
o valor intrínseco de mercado.

42 Lucro económico = Lucro operacional líquido menos impostos - (CMePC x Capital investido) 
para o retendo autor.
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• Aumentar o retorno sobre o novo capital investido.

Stewart (1999 : 2) complementa a relação citada com a possibilidade de 
gerar valor através do desvio de recursos ou da liquidação das atividades que 
não proporcionam uma remuneração igual ou superior à taxa de retomo 
desejada.

• Aumentar a taxa de crescimento [do investimento], mas enquanto o 

retorno sobre o novo capital superar o WACC.

• Aumentar o nível de lucro obtido sobre o capital existente (obter um 

retorno mais alto sobre o capital investido).

Pelo exposto, infere-se que a grande contribuição que o RER oferece à 
gestão baseada no valor consiste em tornar o uso do capital obtido pela empresa 

mais racional. Em outras palavras, o lucro surge através de investimentos que 
gerem retornos acima do custo de capital. Investimentos geradores de retornos 

abaixo do custo de capital consomem o valor da companhia. Assim, a prescrição 
final que o RER oferece ao gestor é relativamente simples, facilitando a sua 

comunicação, assimilação e desmembramento para todos os níveis hierárquicos 
da empresa. Sobre esse aspecto, Copeland (2000 : 54), ao comentar o caso de 

uma empresa (EG) que tentava evitar a aquisição hostil que era alvo, faz o 
seguinte comentário:

“Ralph [gestor principal da EG] sabia que seu pessoal precisava de 
metas e medidas de desempenho claras para monitorar seu progresso. 

Embora o desempenho das ações fosse a medida mais importante, ele

• Reduzir o custo de capital."

“(...) Para aumentar o seu valor, uma empresa precisa tomar uma 
ou mais das seguintes atitudes:

Sob esse entendimento, o RER abrangeria os três principais 
direcionadores de valor de um empreendimento, ou seja, lucro (ou resultado), 
taxa de retorno desejada (ou mínima) e investimento. A gestão baseada no valor, 

portanto, deveria otimizar a combinação dessas variáveis, objetivando a elevação 
do preço de mercado das ações da empresa. Copeland (2000 : 132) assim 

resume as tarefas de uma gestão criadora de valor:
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(ROIC- Custo de Oportunidade do Capital)X

precisava de algo mais concreto e diretamente gerenciável, particularmente 

para a alta administração das unidades de negócio. Ele também sabia que 
medidas contábeis tradicionais, como o lucro líquido, ignorava o custo de 

oportunidade do capital necessário para gerar o lucro. O retorno sobre o 
capital investido, por outro lado, ignorava o crescimento como fonte de criação 

de valor. Portanto, ele adotou uma medida chamada de lucro económico [RER] 
que incorporava tanto o crescimento quanto o ROIC (retorno sobre o capital 

investido), que é a diferença entre o retorno sobre o capital e seu custo de 
oportunidade vezes o valor do capital investido:

Lucro 
Económico

Capita!

Investido

Ralph escolheu essa medida porque o valor descontado do lucro 

económico futuro (mais o valor atual do capital investido) seria igual ao valor 
do fluxo de caixa descontado (discounted cash flow - DFC). Em outras 
palavras, a EG poderia maximizar seu valor DFC maximizando o lucro 

económico. Ralph pediu que todos os planos e orçamentos estratégicos 
incluíssem metas de lucro económico em todas as unidades de negócio.”43

43 Lucro económico = capital investido X (ROIC - custo de oportunidade do capital) = (capital 
investido X ROIC) - (capital investido X custo de oportunidade do capital) = (capital investido X 
lucro / capital investido) - (capital investido X custo de oportunidade do capital) = lucro - 
(capital investido X custo de oportunidade do capital) = RER.

Portanto, o RER, devido à prescrição simplificada que proporciona, 

favorece a formulação de metas económico-financeiras mais objetivas e 
supostamente compatíveis com o FCD, contribuindo para a disseminação da 

cultura da criação de valor por toda a organização. Frezatti (1998 : 58) destaca 
outro atributo do RER que também facilita a sua assimilação e o seu 

desmembramento para toda a empresa, ou seja, a sua ligação com a 

contabilidade convencional. Segundo ele, o RER:
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4.3.4.2 Limitações

Embora o RER tenha sido citado como um instrumento para a formulação 
de metas económico-financeiras para períodos específicos (curto prazo) mais 

objetivas e consistentes com o FCD, ele possui restrições para a identificação e 
monitoramento de vários itens que afetam o valor da empresa, principalmente a 

tecnologia (tópico 2.4). Essa identificação ocorre, a exemplo do FCD, quando se 
considera toda a vida do empreendimento. Copeland (2000 : 92-93) comenta que 
o RER só é capaz de satisfazer simultaneamente as necessidades de adotar um 
ponto de vista do longo prazo e de gerenciar o balanço patrimonial quando ele é 

calculado por vários anos. Sobre esse aspecto, Bromwich e Walker (1998 : 396) 
mencionam que:

Considerando válidas as características apresentadas, o RER é aplicável 
aos indicadores internos de valor, podendo contribuir para a implementação da 
gestão baseada no valor.

Assim, o RER facilita a comunicação entre os agentes económicos 
internos e externos, bem como o seu desmembramento para todos os níveis 
hierárquicos porque sua base é a conhecida contabilidade convencional, apesar 

dos números finais serem diferentes.

"(...) o RER para um dado período não será capaz de capturar as 
alterações esperadas no goodwill subjetivo (o valor presente dos RER 

esperados [ponto de vista da gerência]) (...). Esta miopia associada ao RER de 

um dado período será o ponto central de algumas das nossas futuras críticas 
sobre o RER. Os defensores do valor adicionado tentam solucionar esse 
problema ao nível corporativo pela definição de goodwill subjetivo como a 

diferença entre o valor de mercado da empresa e o valor dos seus ativos. ”

"(...) Não implica em ruptura mas sim agregação de conceitos: A 
utilização da base contábil é essencial para o cálculo dos valores necessários. 
Dessa maneira, o RER constitui-se num produto adicional da Contabilidade e 
não seu concorrente. (...)’’
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Pelo exposto, tornar o RER consistente com o FCD e aplicável para curtos 
períodos (um ano, por exemplo) exige o comprometimento da simplicidade de 

compreensão, aspecto importante para a implantação da cultura da criação de 
valor na empresa. Perde-se também em objetividade e prudência, como sugerido 

na citação anterior. Entretanto, conforme comentado no tópico 2.4, parece existir 
um ambiente favorável à flexibilização dos conceitos da objetividade e da 
prudência, em prol da relevância das informações.

Tal limitação pode ser minimizada com a realização de ajustamentos nas 
variáveis que compõem o RER. Todavia, na medida em que tais ajustes 

permitem a identificação e monitoramento num dado período dos itens que 
influenciam o valor da empresa, notadamente a tecnologia, o RER afasta-se da 

estrutura conceituai tradicional da contabilidade, elevando o seu nível de 
complexidade. Ademais, ajustamentos globais dos itens patrimoniais e de 
resultado normalmente empregam simplificações que em muitos casos 
desconsideram aspectos relevantes para a gestão baseada no valor (um exemplo 

é fornecido no tópico 4.3.5.1). Esses ajustamentos também acarretariam a perda 

dos benefícios associados à facilidade de assimilação e desmembramento para 

todos os níveis hierárquicos da organização, característica abordada no tópico 
anterior. Frezatti (1998 : 60) apresenta esse conflito da seguinte forma:

(...) Dilema entre simplicidade e entendimento versus 
complexidade e precisão: A simplificação dos critérios pode reverter em uma 

significativa imperfeição, frente à determinada organização. Por outro lado, 
excessivo detalhamento ou ajustes para adaptação ou mesmo variabilidade 

dos critérios perante situações encontradas faz com que a confiabilidade no 
sistema dependa enormemente da capacidade de julgamento das pessoas.”

A análise comparativa entre FCD, RER e REI, apresentada adiante (tópico 
4.3.6), demonstra que as versões mais simplificadas do RER não são capazes de 
identificar e monitorar vários aspectos que influenciam o valor da empresa, 

confirmando as citações anteriores. Essa característica é uma herança da 
contabilidade convencional (tópico 2.4), base na qual o RER se apóia.
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4.3.5 Resultado Económico Integral

",

Ao longo da obra citada, os autores-colaboradores esclarecem que o REI 

utiliza os conceitos económicos mais adequados (valor presente líquido dos 

benefícios esperados, custo de oportunidade, custo de reposição etc.) para cada 
evento específico que impacta a riqueza da entidade. Isso pode ser confirmado 

nas palavras de Reinaldo Guerreiro, encontradas na obra de Catelli (1999 : 84). 
Elas são as seguintes:

O Resultado Económico Integral (REI), para fins deste estudo, equivale ao 
conceito de resultado económico defendido por Catelli (1999). A inclusão do 

termo Integral objetiva enfatizar a distinção entre o conceito ora abordado e o 
RER (tópico 4.3.4). Segundo Carlos Alberto Pereira, participante da obra de 

Catelli (1999 : 70), define REI da seguinte forma:

O resultado económico [integral] corresponde à variação 
patrimonial da empresa, mensurada com base em conceitos económicos, em 
determinado período. Corresponde à variação da riqueza da empresa e, 

portanto, a sua capacidade de gerar produtos e serviços cujo valor económico 
seja suficiente para repor, no mínimo, os recursos consumidos em 
determinado período."

Em síntese, o RER é capaz de contribuir para a gestão baseada no valor. 
Devido à grande variedade de entendimentos que podem ser atribuídos às 
variáveis relacionadas (lucro, taxa de retorno desejada e investimento), a 
formulação do RER que atenda às necessidades dos usuários da informação 
deve levar em conta o contexto experimentado. Isso demanda uma sintonia fina 

para identificar o ponto de equilíbrio entre, simplicidade, entendimento, 
complexidade e precisão.

“Em termos económicos, o lucro é visto como uma quantia máxima 
que a empresa pode distribuir como dividendos e ainda continuar tão bem ao 

final do período como estava no começo. Continuar tão bem, economicamente 
falando, é interpretado como manter o capital intacto em termos do valor 

descontado do fluxo de recebimentos líquidos futuros. O lucro económico 
[integral] é gerado, portanto, assim que exista um aumento de património
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Assim, seu resultado económico [integral] — calculado pela variação 
da riqueza em determinado período - representa uma medida dinâmica do 
incremento no património da empresa, evidenciando sua capacidade de lidar 
com as mais diversas formas de pressão e riscos inerentes à atividade 
empresarial.

O resultado económico [integral] expressa todos os esforços 
[realizados] e benefícios obtidos pela empresa no sentido de cumprir sua 

missão, quantificando o impacto económico de todos os eventos que alteram 
seu património, sejam esses eventos decorrentes de decisões internas ou de 

fatores tempo-conjunturais."

líquido. Por outro lado, para mensurar o lucro como incremento do património 

líquido é necessária a avaliação de todos os ativos da empresa com base nos 

recebimentos líquidos futuros esperados. O lucro é mensurado pelo 
crescimento do património líquido originado pela manipulação dos ativos. Sob 
esse prisma, os ativos de qualquer natureza são ‘recebíveis’ esperados para 
fluir para a empresa período a período."

Complementa-se a citação anterior com a sugestão de que os exigíveis 
deveriam receber tratamento equivalente ao dispensado para os ativos. O evento 

que altera o valor da empresa pode ter como origem uma decisão interna 
(compra de matéria-prima, por exemplo) ou um fato externo (aumento da taxa de 
câmbio). Logo, se os mais adequados conceitos económicos são aplicados para 

a identificação dos impactos que todos os eventos causam sobre a riqueza da 
entidade, é lógico esperar que o conceito perseguido consubstancia-se na 

variação ocorrida no “valor verdadeiro”, conceito “potencialmente escorregadio”, 
conforme as palavras de Brealey e Mayers (1998 : 326-327), citadas nas páginas 

46 e 47. Esse entendimento é confirmado pelas palavras de Carlos Alberto 
Pereira, registradas na obra de Catelli (1999 : 72). Elas são as seguintes:

"A riqueza da empresa varia em função de diversos fatores 
(internos e externos) que impactam seu património em determinado período: 

participação de mercado, nível de tecnologia empregada na produção, preços 
de seus produtos, imagem etc.
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4.3.5.1 Contribuição para a Gestão Baseada no Valor

Mais adiante (tópico 4.3.6), apresenta-se um exemplo sobre as diferenças 
entre FCD, RER e REI. Todavia, para facilitar o entendimento do REI e sua 
contribuição potencial para a gestão baseada no valor, recorre-se ao tratamento 
da dimensão económica (relação entre os valores das quantidades de bens 

físicos gerados e consumidos) de uma compra de matéria-prima para o processo 

produtivo. Supondo-se que a aquisição de matérias-primas é capaz de influenciar 
significativamente o valor de uma empresa, toma-se necessário monitorá-la. 

Cabe, então, a seguinte pergunta: quando um gestor cria valor económico para a 

empresa comprando uma matéria-prima? Sugere-se a seguinte resposta: quando 
tal gestor obtém êxito no esforço de adquirir o referido recurso abaixo do preço 
de compra normal de mercado (o custo corrente, no caso), ambos (aquisição e 

corrente) pelos seus valores a vista (para o exemplo focar exclusivamente a 
dimensão económica deste evento). Se uma transação for realizada pelo custo 

corrente ou acima dele, o referido comprador estará mantendo ou destruindo o 

valor da empresa, respectivamente.

Esta citação confirma a pretensão do REI de representar a variação do 
“valor verdadeiro” de uma empresa num dado período, na medida em que inclui 
todos os fatores que o influenciam, inclusive a tecnologia. Tal característica é 

consistente com as necessidades contemporâneas dos usuários da 
contabilidade, abordadas anteriormente (tópico 2.4). Isso sugere que ele possui a 

capacidade de contribuir para a gestão baseada no valor, aspecto comentado no 
próximo tópico.

Cabe destacar que o exemplo ora tratado foca um elemento específico do 
valor da empresa, ou seja, a dimensão económica de uma compra de matérias- 

primas. Esta mesma transação possui outros ângulos, tais como: o financeiro 
(comprar a vista ou financiado?), o operacional (as matérias-primas atendem às 

necessidades da atividade produtiva - qualidade, prazos etc.?) e a patrimonial 
(deve-se estocar matérias-primas para antecipar um aumento de preço esperado, 

gerando benefícios futuros superiores ao custo de oportunidade da sua
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esses

Esta citação, além de destacar a contribuição potencial do REI para o 
desmembramento da gestão baseada no valor para toda a organização (tópico 

3.2.2.3.1) e monitoramento dos gestores — inclusive dos níveis inferiores (tópico 
3.3.2), ratifica a propriedade do exemplo ora desenvolvido. Isso porque ela 
respalda o entendimento de que um dos muitos aspectos que afetam o valor da 
companhia pode ser a realização de compras de matérias-primas. Então, para

Um evento económico refere-se a um conjunto de transações de 

mesma natureza, cujo impacto económico pode ser mensurado da mesma 
forma (...). A transação consiste, portanto, no menor nível em que pode ser 

identificado o resultado económico.

Os resultados económicos das transações podem ser acumulados 

por eventos, produtos, atividades, áreas e empresa. Desse modo, evidencia-se 
onde, quando e como são formados os resultados da empresa, capacitando 
seus gestores à otimização dos resultados de suas decisões.”

"O resultado económico [integral] da empresa é formado pelos 

resultados económicos das áreas que a compõem. Essas áreas são definidas 
como 'centros de responsabilidade’, ou seja, possuem um gestor específico 

com responsabilidade sobre determinadas atividades. Os resultados das 

áreas, portanto, são formados pelos resultados proporcionados pelas 
atividades que gerenciam.

44 Sobre essas dimensões, verCatelli (1999 : 71-72).

estocagem por um dado período?).44 Logo, o valor gerado pela empresa num 
dado período consubstancia-se na soma de todas as dimensões (operacional, 

económica, financeira e patrimonial) de todos os eventos que impactaram a sua 
riqueza. Carlos Alberto Pereira, participante da obra de Catelli (1999 : 75), se 
pronuncia sobre esse aspecto da seguinte forma:

O resultado de uma atividade, por sua vez, é formado pelo 
resultado dos eventos necessários para realizá-la, como, por exemplo: 

compras, produção, estocagem, vendas, captação, aplicação etc. Por 
impactarem a situação patrimonial da empresa, esses eventos são 

denominados eventos económicos.
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O RER básico apresentaria um resultado nulo, uma vez que interpretaria a 
transação como uma troca entre itens do património com idênticos valores (saída 

de caixa e entrada de estoque). Para equiparar-se ao REI, seria necessária a 
realização de um ajuste do valor do estoque, ou seja, transformar o custo de 
aquisição no custo corrente. Nota-se, porém, que o momento adequado para o 
ajuste é o da efetivação do negócio, pois um ajuste global (de todo o estoque de 

matérias-primas existente) numa determinada data posterior (encerramento do 
período contábil, por exemplo) poderia causar a mistura de aspectos de 
naturezas distintas.

Feitos esses esclarecimentos, pode-se retomar o exemplo. Suponha-se 
que um gestor empenhou seus melhores esforços de negociação para adquirir 
uma matéria-prima para a empresa. O negócio foi fechado por $ 95, a vista, 
quando o seu preço normal de compra no mercado (a vista) era de $ 100. Com 

base nesses dados, o REI apresentaria um lucro de $ 5, ou seja, a empresa 
(através da ação do referido gestor) adquiriu um recurso com preço corrente de 
compra de $ 100 por apenas $ 95. O fruto do esforço genuíno do gestor foi 
identificado, tendo como base valores de mercado (aquisição na data da compra 

e corrente de mercado). Essa informação pode contribuir para a sua avaliação de 
desempenho, bem como para a sua premiação.

evitar interpretações inadequadas, esclarece-se que o presente exemplo está 
buscando a mensuração da dimensão económica da atitude de comprar a 
matéria-prima. Esta deve ser adicionada às mensurações das demais dimensões 
desconsideradas da referida transação, bem como somadas às mensurações de 
todos os outros eventos ocorridos, para que seja alcançado o resultado 

económico integral da companhia.

Para esclarecer essa situação, suponha-se que outro gestor que atua 
numa empresa concorrente tenha comprado a mesma matéria-prima, na mesma 
data, por $ 110, a vista; que no final do exercício ela não tenha sido introduzida 
no processo produtivo; que o preço corrente no final do período subiu para $ 120 
e que não houve inflação no período. Um ajuste no final do período, 

considerando-se estes dados e abstraindo-se o custo de oportunidade sobre a 
manutenção dos estoques, resultaria, na empresa concorrente, a evidenciaçáo 
de um lucro de $ 10 (custo corrente final - custo de aquisição = $120-$110 = $



171

1. “Maior subjetividade.

2. Apuração pelo valor presente do património líquido.

3. Os ativos são avaliados pelo valor presente do fluxo de benefícios futuros.

6. Reconhecimento de ganhos realizados e não realizados.

riqueza,

A síntese do exemplo apresentado sugere que o REI busca o emprego 
dos conceitos mais adequados para medir o efeito económico de tudo aquilo que 
influencia o valor da empresa. Reinaldo Guerreiro, na obra de Catelli (1999 : 88), 

relaciona os aspectos que o diferencia do resultado apurado com base nos 
PCGAs. Eles são os seguintes:

O FCD, devido às limitações descritas anteriormente (tópico 4.3.3.4), não 

teria condições de apurar um resultado em bases razoáveis. Cómo o item 
avaliado é matéria-prima, o caixa futuro que ele gerará para a empresa depende 
de várias interações com outras áreas (produção, principalmente). Por isso, a 
atribuição do valor do fluxo de caixa esperado para uma compra de uma matéria- 

prima específica geralmente exige o estabelecimento arbitrário de critérios, 
aspecto que prejudica a validade conceituai e pragmática desse tipo de 
procedimento.

10), camuflando a compra destruidora de valor realizada pelo gestor (custo 

corrente na data da transação - custo de aquisição = $100-$ 110 = -$ 10). 
Incluindo no exemplo uma taxa de retorno desejada de 5%, o resultado passaria 

para $ 4,50 (custo corrente final - [custo de aquisição X {1 + taxa de retorno 

desejada}] = $ 120 - [$ 110 x {1 + 0,05}] = $ 120 - $ 115,50 = 4,50). Nota-se que 

a diferença diminui, porém o problema persiste. Conclui-se, portanto, que mesmo 
sendo objeto de ajustes globais, o RER normalmente gera informações menos 
relevantes do que as fornecidas pelo REI.

4. O lucro deriva do aumento de património líquido da entidade.

5. Ênfase em valores.

7. São efetuados ajustes devidos a mudanças nos níveis de preços dos bens 

na economia.

8. ‘Amarração’ do lucro à condição de aumento da 

independentemente da condição de distribuição de dividendos.
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9. Reconhecimento do goodwill.

10. Utilização de regras e critérios económicos."

Esta citação destaca a contribuição potencial do REI para a gestão 

baseada no valor, uma vez que produz informações adequadas para o processo 
decisório do acionista. Essa afirmação é ratificada pelas palavras de Reinaldo 

Guerreiro, contidas na obra de Catelli (1999 : 86). Elas são as seguintes:

Pelo exposto, o REI desvincula-se do resultado contábil convencional 
porque se baseia na mensuração do valor económico “verdadeiro" da entidade. 
Abandona as severas restrições subjacentes à ênfase demasiada na prudência e 

objetividade, porém atribui relevância à avaliação de desempenho através do uso 
de conceitos económicos mais consistentes com modo pelo qual os investidores 
contemporâneos decidem (valor presente líquido dos benefícios futuros, 
reconhecimento do goodwill etc.), conforme abordado anteriormente (tópico 2.4). 

Sobre essa característica do REI, Reinaldo Guerreiro, na obra de Catelli (1999 : 
86), afirma que:

“Um dos usuários mais importantes da informação contábil é o 

investidor, responsável pela própria existência da entidade. Esse usuário 
especial não está preocupado com custos, mas sim com valores, não está 

interessado propriamente no confronto entre receitas realizadas com custos 
expirados, mas sim no incremento em sua parcela de riqueza alocada nessa 
entidade, não está preocupado com quanto foi seu investimento, mas sim 

quanto vale o seu capital.

“Dois parâmetros são especialmente importantes no processo de 
avaliação do conceito de lucro: Utilidade (Relevância) e Praticabilidade 

(Objetividade). O lucro contábil enfatiza a objetividade e o lucro económico 
demanda uma dose considerável de subjetividade, ou seja, de expectativa 

acerca do futuro. Por outro lado, o lucro económico constitui-se numa 
informação que supre adequadamente os modelos de decisão de pelo menos 

dois importantes usuários da informação contábil: o proprietário do capital e o 
administrador do capital. O lucro contábil ortodoxo, por sua vez, constitui-se 

em informação extremamente pobre para ambos os tipos de usuários.”
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4.3.5.2 Limitações

Um dos argumentos em favor do conceito de lucro é que o lucro é a 

melhor medida do sucesso da administração de uma entidade de negócios em 
uma economia competitiva. Do ponto de vista dos detentores do capital, o 
lucro serve como guia para uma política de investimento. Os investidores 
previdentes procuram otimizar os retornos dos seus investimentos, e suas 

decisões são guiadas pelos lucros proporcionados pelos investimentos 
existentes.

O investimento mais atrativo é aquele que oferece o maior valor 
presente dos futuros recebimentos por unidade monetária investida, 

descontados a uma taxa de juros. O administrador de sucesso é aquele que, 
em determinado período de tempo, aumenta o valor presente da empresa a 
ele confiada em termos de determinados parâmetros preestabelecidos. Nesse 
contexto, só existe um conceito relevante de lucro para a avaliação do sucesso 

do investimento e para a avaliação do desempenho do administrador: é o 
incremento do valor presente da entidade.”

A principal limitação atribuída ao REI refere-se ao atendimento dos 

conceitos de prudência e objetividade, citada no tópico anterior. Na medida em 

que o REI usa conceitos económicos mais consistentes com lógica decisorial do 
investidor contemporâneo (mensuração das expectativas), ele embute uma 
elevada dose de subjetividade no processo de obtenção da informação. Ademais, 

a complexidade dos conceitos utilizados pode dificultar a assimilação do REI 
pelos integrantes dos níveis inferiores da organização, prejudicando a

Portanto, considerando válidas as afirmações anteriores, o REI é 
consistente com o processo decisório do acionista e, por conseguinte, pode ser 

usado para fundamentar os indicadores internos de valor. Ele é capaz de servir 
de medida de desempenho para o curto prazo e de ser desmembrado para toda 
a organização (limitação do FCD - tópico 4.3.3.4), bem como de capturar os 
principais itens que influenciam o valor da empresa, inclusive o goodwill 

(limitação do RER - tópico 4.3.4.2). Logo, o REI pode contribuir sobremaneira 
para a implantação da gestão baseada no valor numa dada empresa.
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4.3.6 Comparando os Conceitos Abordados

Apesar da subjetividade inerente às informações fornecidas pelo REI, a 
importância do monitoramento de todos os aspectos que influenciam o valor da 

empresa, especialmente a tecnologia, parece atenuar essa limitação, conforme 
comentado anteriormente (tópico 2.4). 0 avanço experimentado pela tecnologia 

da informação também tem reduzido a dificuldade subjacente ao processamento 
de dados. Logo, entende-se que o REI representa uma alternativa importante 
para a construção dos indicadores internos de valor.

consolidação da cultura baseada no valor na corporação como um todo. Embora 
a complexidade da aplicação do REI possa causar alguns problemas para o seu 
desmembramento para toda a organização, os conceitos empregados possuem 
um apelo intuitivo marcante, característica que atenua significativamente essa 
dificuldade.

O presente tópico pretende efetuar uma comparação entre os conceitos de 
FCD, RER e REI. Para tanto, desenvolve-se um exemplo simplificado. Com o 

objetivo de privilegiar o aspecto didático, várias questões foram desconsideradas. 
Por exemplo, supõe-se que todas as transações só podem ser realizadas a vista, 

inexistindo a mensuração da dimensão financeira. Outra suposição é a de que 
não existe inflação no horizonte de tempo considerado. A empresa criada terá 

uma existência determinada, ou seja, três períodos. Essas e outras 

simplificações, apresentadas adiante, foram adotadas para que os ajustamentos 
previstos na bibliografia sejam desnecessários. Assim, pode-se confrontar o que 
existe de essencial nos conceitos comparados. O enunciado do exemplo é 
descrito nos próximos parágrafos.

A empresa Exemplar foi constituída em to, com um capital social de $ 
1.000, totalmente integralizado em dinheiro pelos sócios. Estes desejam obter 
uma taxa de retorno mínima de 2% ao período sobre o investimento efetuado na 
companhia. Seu objetivo consubstancia-se em explorar uma concessão 

governamental para produzir o produto Z em regime de monopólio controlado. A 
concessão tem a duração improrrogável de três períodos. O governo fornece 
gratuitamente o espaço físico necessário para a instalação da empresa, porém,
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As condições de produção são as seguintes:

1. O produto Z exige a transformação da matéria-prima X.

3.

5. O equipamento só pode ser comprado de um único fornecedor ou alugado.

É necessária uma unidade da matéria-prima X para produzir uma unidade do 

produto Z.

findo o prazo estipulado para a concessão, a empresa tem que entregar tudo, 

inclusive investimentos que venha a realizar durante o referido período, em 
conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas. 0 aluguel de um imóvel 
equivalente para os três períodos está cotado em $ 100 por período, cujo 
pagamento ocorreria sempre no último dia.45

3. A empresa espera produzir e vender 1.000 unidades por período e a 
produção é comprada integralmente pelo governo, evitando gastos com a 
venda.

As condições para a comercialização do produto Z também figuram no 
contrato de concessão e são as seguintes:

4. O processo produtivo é totalmente automatizado; o fornecedor da matéria- 
prima X a descarrega diretamente no compartimento do equipamento que a 

transforma no produto Z, exigindo apenas combustível.

2. A matéria-prima X é adquirida de outra empresa que opera em regime de 
monopólio controlado e o seu preço está tarifado em $ 0,30 por unidade para 
os três períodos.

2. Quantidades máximas de produção e venda: 1.000 unidades por período, 
exigência ambiental cujo descumprimento acarreta graves punições para a 

empresa e seus gerentes.

1. Preços: $ 1,00, $ 1,10 e $ 1,21, nos primeiro, segundo e terceiro períodos, 

respectivamente.

45 Visando simplificar o exemplo, considera-se que o gasto com o aluguel ocorre no último dia do 
período, coincidindo com o seu pagamento.
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6.

7.

8.

9.

12. Toda a produção é vendida no último dia de cada período.

Os gastos administrativos montam $ 300 por período e incluem os 

recursos humanos totalmente terceirizados. Supõe-se que todos esses gastos 
são incorridos no último dia de cada período. Os recursos financeiros disponíveis 
não são aplicados no mercado financeiro. A empresa só está sujeita a um tributo 

que incide sobre a diferença entre o preço de venda do produto Z e o preço de 

compra da matéria-prima X, combustível e gasto com manutenção. A alíquota do 
referido tributo é de 20%. A gerência decidiu comprar a máquina e as previsões 
se concretizaram, exceto a produção e a venda do primeiro período - alcançaram 
apenas 900 unidades. Não houve distribuição de dividendos. Com base nesses 
dados, são apresentadas as soluções consistentes com o FCD, o RER e o REI 

nos próximos tópicos, antes e depois da aplicação da taxa de remuneração 
desejada.

O funcionamento da máquina exige uma manutenção especializada fornecida 

exclusivamente pelo único fornecedor do equipamento no valor de $ 0,03 por 
unidade produzida.

O preço de compra do equipamento é de $ 500 e sua vida útil está 
diretamente relacionada com a quantidade de unidades produzidas, ou seja, 
ele é capaz de produzir 5.000 unidades.
O valor residual do equipamento (vendido como sucata após a produção das 
5.000 unidades é $ 10.

O funcionamento da máquina exige um consumo de um litro de combustível 
por unidade de produto Z produzida e é tarifado em $ 0,10, também objeto de 
monopólio controlado.

11. Todo o processo produtivo é iniciado e concluído no último dia do período (ti, 

t2 e ta).

10.0 equipamento pode ser alugado por $ 0,20 por unidade produzida, exigindo 
a manutenção nas mesmas condições da modalidade de compra.
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4.3.6.1 Fluxo de Caixa

Ilustração 4.8 Fluxo de caixa desconsiderando a taxa de desconto.

Previsão Real

Itens to to "tf Mi Mj Total Mí Totalto to-tj trts

N/endas 0,00 1.000,00 3.210,001.100,00 1.210,00 3.310,00 0,00 900,00 1.100,00 1.210,00

Matéria-prima X 0,00 (300,00) (300,00) (300,00) (900,00) 0,00 (270,00) (300,00) (300,00) (870,00)

Combustível 0,00 (100,00) (100,00) (100,00) (300,00) 0,00 (90,00) (100,00) (100,00) (290,00)

Manutenção 0,00 (30,00) (30,00) (27.00)(30,00) (90,00) 0,00 (30,00) (30,00) (87,00)

Depreciação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 (300,00) 0,00 (300,00) (300,00) (300,00) (900,00)(300,00) (300,00) (900,00)

[Tributos 0,00 (114,00) (134,00) (156,00) 0,00 (102,60) (134,00) (156,00) (392,60)(404,00)

0,00 236,00 670,40156,00 236,00 324,00 716,00 0,00 110,40 324,00

(500,00) 0,00 (500,00) 0,00 0,00 0,00 (500,00)0,00 0,00 (500,00)Investimentos

variação no Caixa (500,00)1 156,00 324,00 170,40236,00 324,00 216,00 (500,00) 110,40 236,00

As vendas previstas foram apuradas através da multiplicação das

quantidades estimadas de produção e venda do produto Z para cada período

realizadas, excetuando-se o período ti, no qual a produção e a venda só
atingiram 900 unidades.

Os desembolsos previstos para a compra de matéria-prima X alcançaram
a cifra de $ 300 por período, ou seja, a multiplicação 1.000 unidades (ao par com

o produto Z) pelo preço unitário de compra de $ 0,30. A única alteração

efetivamente ocorrida (real) foi um desembolso de apenas $ 270 em ti, pois a

produção necessitou só de 900 unidades da matéria-prima X.

Caixa Gerado (ou 
Consumido) pelas 
Operações

Gastos

Administrativos

(1.000 unidades para cada período) pelos preços de venda contratados ($ 1,00; $ 

1,10e$1,21 para ti; t2 e ta, respectivamente). O mesmo ocorre com as vendas

A ilustração 4.8 apresenta os fluxos de caixa previstos e reais da empresa 
sem considerar a taxa de desconto.

A previsão de uso de recursos financeiros para a compra e consumo de 
combustível resultou em $ 100 por período (1.000 unidades vezes o preço de
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Ilustração 4.9 Apuração do valor da empresa.

Variação no valor da empresa 216,000,00 (45,60) 0,00 0,000,000,00216,00

Os gastos administrativos reais foram exatamente os previstos, ou seja, $ 
300 por período.

compra unitário de $ 0,10). Verificou-se também, em ti, um desembolso efetivo 
menor que o previsto, ou seja, $ 90 (900 unidades vezes $ 0,10).

O recolhimento tributário previsto para ti foi de $ 114, pois a base de 
cálculo foi de $ 570 (recebimento de vendas deduzido dos desembolsos de 
matéria-prima X, combustível e manutenção do equipamento = $ 1.000 - $ 300 - $ 

100 - $ 30 = $ 570). Aplicando-se a alíquota do tributo (20%), chega-se ao valor 
previsto de $ 114. Todavia, devido à menor produção ocorrida em ti, esse 

recolhimento foi de apenas $ 102,60 (20% x [$ 900 - $ 270 - $ 90 - $ 27] = 20% x 
$ 513 = 102,60). Os desembolsos realizados em t2 e ta foram iguais aos 
previstos, ou seja, $ 134 em t2 (20% x [$ 1.100 - $ 300 - $ 100 - $ 30] = 20% x $ 
670 = $ 134) e $ 156 em h (20% x [$ 1.210 - $ 300 - $ 100 - $ 30] = 20% x $ 780 
= $156).

Itens

Caixa

Valor do Fluxo de Caixa Esperado

Valor da Empresa

to

1.000,00 

216,00

1.216,00

to

1.000,00

216,00

1.216,00

ta

1.216,00

0,00

1.216.00

ta

1.170,40

0,00

1.170,40

ta

610,40

560,00

1.170,40

Previsão 

ti 

656,00 

560,00 

1.216,00

h
892,00

324,00

1.216,00

O desembolso com a manutenção do equipamento foi estimado em $ 30 
por período (1.000 unidades do produto Z vezes o preço da manutenção por 
unidade de $ 0,03). As previsões se confirmaram, exceto no período ti, onde o 

desembolso efetivo foi de apenas $ 27 (900 x $ 0,03).

Real

ti

846,40

324,00

1.170,40

As variações previstas no caixa da empresa (-$ 500 em to, $ 156 em t-i, $ 
236 em t2 e $ 324 em ta) totalizaram $ 216. Elas superaram as efetivamente 

ocorridas (-$ 500 em to, $ 110,40 em t1t $ 236 em t2e $ 324 em ta) que somaram 
$ 170,40. Esses dados periódicos não representam as alterações ocorridas no 
valor da empresa, mas a soma deles consubstancia-se no valor gerado (ou 

consumido). Eles permitem a apuração do valor da empresa, conforme 

apresentado na ilustração 4.9.
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A variação no valor da empresa em to ($ 216) é apurada através do 
confronto entre o valor esperado da empresa ($ 1.216) e o total dos recursos

No exemplo abordado, o valor da empresa corresponde ao saldo existente 
de caixa adicionado à soma dos aumentos (diminuições) de caixa esperados 

para os períodos seguintes. Se todas as previsões se confirmassem, a empresa 
valeria sempre $ 1.216. Todavia, no período entre to e ti, a empresa produziu e 
vendeu menos 100 unidades do produto Z, acarretando uma perda de valor de $ 
45,60, conforme cálculos demonstrados dois parágrafos antes. Por isso, o valor 
da empresa baixou de $ 1.216 para $ 1.170,40.

O valor de caixa de cada período consiste no saldo inicial mais o valor de 
caixa gerado (ou consumido) no período. Em t», por exemplo, o saldo previsto de 
caixa é de $ 656, ou seja, o saldo de $ 500 ($ 1.000 - $ 500) existente em to 
somado ao aumento de caixa previsto para ti ($ 156). 0 saldo de $ 892 
apresentado em t2 corresponde ao existente em ti ($ 656) mais o aumento 

previsto para t2 ($ 236). Em ta, verifica-se um saldo de $ 1.216 ($ 892 + $ 324).

O valor do fluxo de caixa esperado consubstancia-se na soma dos 

aumentos (diminuições) de caixa previstos para os períodos seguintes, tanto na 
coluna Previsão quanto na Real. Em to, esperava-se que o fluxo total de caixa 
dos três períodos de existência do empreendimento seria de $ 216 (to = -$ 500; ti 
= $ 156; t2 = $ 236 e ta = $ 324). A previsão para t, era de $ 560 (t2 = $ 236 e ta = 

$ 324). Em t2, esperava-se um fluxo de caixa de $ 324 para ta. Nada era 
esperado após ta.

O saldo de caixa realizado em ti foi de apenas $ 610,40 ($ 500 + $110,40) 
porque a empresa produziu e vendeu 100 unidades do produto Z a menos do que 

o previsto. A diferença final entre o previsto e o realizado monta - $ 45,60. Esse 
valor refere-se à redução de $ 100 nas vendas ($ 900 - $ 1.000 = - $ 100), bem 
como às reduções nos desembolsos associados à venda (matéria-prima X = $ 
300 - $ 270 = $ 30; combustível = $ 100 - $ 90 = $ 10; manutenção = $ 30 - $ 27 
= $ 3 e tributos = $114-$102,60 = $11,40), que totalizaram uma economia de $
54.40 ($ 30 + $ 10 + $ 3 + $ 11,40 = $ 54,40). Tal diferença (- $ 45,60 = - $ 100 + 

$ 54,40) representa uma perda de valor porque o desempenho real ficou aquém 
das expectativas. Os saldos de caixa realizados em t2 e k foram $ 846,40 ($
610.40 + $ 236) e $ 1.170,40 ($ 846,40 + $ 324), respectivamente.
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financeiros existente logo após a constituição do empreendimento ($ 1.000). As 

variações dos demais períodos são obtidas através da comparação entre os 
valores globais da companhia finais e iniciais de cada período. Nota-se que 
houve variação somente entre to e ti (- $ 45,60), período que a empresa não 

conseguiu atingir a produção e a venda previstas para o produto Z.

As informações geradas pelo FCD (desconsiderando a taxa de desconto) 
sugerem que a atividade explorada é criadora de valor. Nota-se que a vinculaçâo 
desse conceito com as expectativas sobre os períodos futuros enseja a 
subjetividade nas avaliações. Por exemplo, após terminado o período 

compreendido entre to e ti, verificou-se que o valor apurado para a empresa em to 
estava superavaliado em - $ 45,60 porque a empresa não conseguiu produzir e 
vender a quantidade de produto Z esperada. Todavia, esse erro mostra-se menor 
do que aquele que ocorreria se ela ignorasse a geração de valor, ou seja, 

resultaria numa subavaliação de $ 170,40 ($ 216 - $ 45,60). Portanto, a 
contribuição desse conceito para a gestão baseada no valor depende da 

qualidade das previsões dos fluxos de caixa futuros.

2. qual foi a 

empreendimento?

Apesar da suposta melhoria da qualidade da informação, ainda 

desconsiderando a taxa de desconto, algumas questões importantes para a 
avaliação adequada do empreendimento, permanecem sem o devido destaque, 
como por exemplo:

Essas questões, conforme abordado anteriormente (tópico 4.3.3.4), não 
são adequadamente tratadas pelo fluxo de caixa. Para obter as respostas 

desejadas, seria necessário refazer todos os relatórios apresentados, 
considerando o aluguel do equipamento e o valor de mercado do aluguel de um 
imóvel equivalente. Isso permitiria a comparação entre as informações geradas, 
bem como a identificação das opções que gerariam mais valor para o 

empreendimento. Num exercício simplificado como o presente, essa tarefa não

1. a decisão da gerência de comprar o equipamento (em vez de alugá-lo) 
criou valor para a empresa?

importância da permissão de uso do imóvel para o
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4.3.6.2 Resultado Taxa deEconómico DesconsiderandoResidual a
Desconto

para facilitar a compreensão dos conceitos de FCD, RER e REI, bem como
destacar o relacionamento entre eles. Adiante (tópicos 4.3.6.5, 4.3.6.6, 4.3.6.7 e

na ilustração 4.10.

Ilustração 4.10 “RER” desconsiderando taxa de retorno desejada.

RealPrevisão

Resultado 157,33 170,400,00 (56,27) 69,330,00 (10.67) 157,33 216,0069,33

No exemplo ora desenvolvido, a única diferença entre o “RER” e o fluxo de
caixa é a despesa de depreciação. Existiam pelo menos duas opções para a

apuração do consumo do equipamento, ou seja, a perda de valor técnica (com
base na relação entre unidades produzidas e capacidade produtiva total) e a

contratual (limitação máxima de produção periódica, horizonte de exploração da
atividade económica e doação para a entidade governamental após término da

concessão). Tendo em vista que o excedente de capacidade técnica de 2.000
unidades do produto Z (capacidade produtiva de 5.000 unidades deduzida da

capacidade contratual máxima de 1.000 unidades por 3 períodos) não é capaz de
interferir no valor que o equipamento proporciona ao empreendimento, optou-se
pela restrições contratuais. Assim,depreciação base nascom

4.3.6.8) esse desvio conceituai é corrigido. Feito esse esclarecimento, o “RER" 
(sem taxa de juros sobre o capital investido) respaldaria a solução apresentada

A desconsideração de uma taxa de retorno desejada descaracteriza o 
RER. Todavia, decidiu-se apresentar uma versão sem a aplicação dessa taxa

seria difícil. Contudo, considerando uma empresa real, isso provavelmente seria 
inviável.

Itens do resultado

fendas_____________

Matéria-prima X_______

Combustível__________

Manutenção__________

Depreciação__________

Gastos Administrativos

Tributos

Total 

3,310,00 

(900,00) 

(300,00) 

(90,00) 

(500,00) 

(900,00) 

(404,00)

ta
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 

3.210,00 

(870,00) 

(290,00) 

(87,00) 

(500,00) 

(900,00) 

(392,60)

to
0,00 

0,00 

0,00 

0,00

0,00 

0,00 

0,00

tz
1.100,00

(300,00)

(100,00) 

(30,00) 

(166,67)

(300,00) 

(134,00)

tz 
1.100,00 

(300,00)

(100,00) 

(30,00)

(166,67) 

(300,00) 

(134,00)

ta

1.210,00

(300,00) 

(100,00) 

(30,00)

(166,67) 
(300,00) 
(156,00)

ta
1.210,00

(300,00)

(100,00) 

(30,00) 

(166,67)

(300,00) 

(156,00)

t-,
1.000,00
(300,00)

(100,00) 

(30,00) 

(166,67)

(300,00)

(114,00)

t< 
900,00 

(270,00) 

(90,00) 

(27,00) 

(166,67) 

(300,00) 

(102,60)
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independentemente das unidades efetivamente produzidas, a empresa consome

o equivalente a um terço do seu custo de aquisição, ou seja, (quantidade máxima
contratual por período em relação a capacidade contratual máxima do
equipamento = 1.000 / 3.000 = 1/3 por período). Logo o valor da depreciação
periódica é de $ 167 por período (custo de aquisição da máquina dividido por 3 =
$ 500 / 3 = $ 166,67).

O resultado apurado com base no “RER” sugere que em ti a exploração
da produção e venda do produto Z gerou prejuízos tanto na coluna Previsão (- $

10,67) quanto na coluna Real (- $ 56,27). A diferença de $ 45,60 entre previsão e
real refere-se ao fato de que a estimativa de produção e venda do produto Z foi

superavaliada (seus efeitos foram detalhados no tópico anterior). Os resultados
dos demais períodos indicam que a atividade desenvolvida pela empresa é
lucrativa. Todavia, esses resultados não expressam a variação do valor da

empresa em cada período. Isso fica evidente em to, ou seja, a empresa obtém o
direito de uso de um imóvel, assina um contrato de fornecimento de um produto

em sistema de monopólio controlado, investe em equipamentos e nada disso
afeta o resultado. Conforme comentado anteriormente (tópico 4.3.4.2), o RER de

um período é incapaz de identificar vários aspectos que influenciam o valor da

empresa, notadamente aquilo que não está explícito no seu património. Para

contornar essa restrição, deve-se adicionar os RER esperados ao capital

investido (tópico 4.3.4.1). A ilustração 4.11 exemplifica a realização dessa tarefa.

Ilustração 4.11 Apuração do valor da empresa pelo “RER”.

RealPrevisão

Variação do valor da empresa 0,00 0,00 216,00 (45,60) 0,00 0,00216,00 0,00

Equipamento (Liquido da Depreciação)

Total do Ativo_______________________

Capital Social_________________________

Lucros Acumulados___________________

Total do Património Líquido

Itens do património

Caixa

1.000,00 

216,00

1.216,00

1,000,00 

216,00

1.216,00

943,73

226,67

1.170,40

1.013,07

157,33

1.170,40

Capital investido (aqui = total do ativo)

Valor dos RER esperados___________

Valor da empresa

to
500,00

500,00

1.000,00

1,000,00
0,00

1.000,00

1.058,67 

157,33 

1.216,00

989,33

226,67
1,216,00

ta
1.216,00

0,00
1.216,00
1.000,00
216,00

1.216,00

1.216,00 

0,00

1.216,00

to
500,00

500,00
1.000,00
1.000,00

0,00
1.000,00

ta
1.170,40

0,00

1.170,40

1.000,00
170,40

1.170,40

1.170,40 

0,00

1.170,40

ta
892,00

166,67

1.058,67

1.000,00

58,67
1.058,67

ti

610,40

333,33

943,73

1.000,00

(56,27)

943,73

ta
846,40
166,67

1.013,07

1.000,00

13,07

1.013,07

ti 

656,00

333,33

989,33

1,000.00

(10,67)

989,33
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A ilustração 4.11 indica que o valor da empresa e a sua variação periódica

exemplo). Logo, percebe-se que o “RER” é capaz de oferecer contribuições para
a gestão baseada no valor (dimensionamento do valor da empresa e sua
variação periódica), porém possui limitações semelhantes ao fluxo de caixa no
que diz respeito ao auxílio às decisões dos gestores de todos os níveis

organizacionais (tópicos 4.3.3.4, 4.3.4.2 e 4.3.6.1). Em outras palavras, as

questões sobre a decisão de compra do equipamento e sobre o efeito do direito

de uso gratuito do imóvel continuam sem respostas.

4.3.6.3 Resultado Económico Integral Desconsiderando a Taxa de Desconto

Os comentários efetuados no tópico anterior sobre a desconsideração da
taxa de retorno desejada são também aplicáveis ao REI. A ilustração 4.12

exemplo proposto,“REI”apresenta resultado aplicação dodao ao

desconsiderando-se a taxa de desconto.

Ilustração 4.12 “REI" desconsiderando a taxa de retorno desejada.

RealPrevisão
TotalTotal

0,00 0,00 300,00300,00 0,00300,00 300,000,00 0,00 0,00

(100,00) (300,00)(300,00) 0,00 (100,00) (100,00)0,00 (100,00) (100,00) (100,00)

0,00 (20,00) 0,00 0,00 (20,00)0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 (184,00) 144,00 64,00 (24,00)(184,00) 0,00(24,00)144,00 64,00

“REI" 216,00 216,00 (45,60) 0,000,00 0,00216,00 170,400,00 0,00

são exatamente iguais àqueles apurados pelo fluxo de caixa (ilustração 4.9). Isso 
foi alcançado graças à inclusão dos “RER” esperados para os períodos futuros e

consequente consideração dos resultados esperados provenientes dos itens não 
incluídos explicitamente no capital investido (efeitos futuros do contrato, por

(300,00)
(134,00)

(300,00)
(156,00)

Itens do resultado

Vendas____________

Matéria-prima X

Combustível_______
Receita com direito 
de uso do imóvel
Consumo do direito 
de uso do imóvel

Resultado com a 
compra do 
equipamento_______

Depreciação_______

Manutenção________

Ociosidade do 
equipamento_______

Resultados com 
Direitos (Obrigações)
Contratuais
Gastos
Administrativos

Tributos
0,00

0,00

(300,00)
(114,00)

0,00 
(200,00) 
(30,00)

0,00 
(200,00) 
(30,00)

0,00 
(200,00) 
(30,00)

3.310,00 
(900,00) 
(300,00)

(900,00)
(404,00)

100,00 
(600,00) 
(90,00)

0,00

0,00

0,00 
(180,00) 
(27,00)

(300,00)

(156,00)

3.210,00

(870,00)
(290,00)

100,00 
(580,00) 
(87,00)

(900,00)

(392,60)

100,00
0,00
0,00

ta
0,00

0,00

0,00

100,00
0,00
0,00

to
0,00

0,00

0,00

(300,00)
(102,60)

0,00 

(200,00) 

(30,00)

(300,00)
(134,00)

ts
1.210,00
(300,00)
(100,00)

0,00 
(200,00) 
(30,00)

tz
1.100,00
(300,00)
(100,00)

tz
1.100,00
(300,00)
(100,00)

tz
1.210,00
(300,00)
(100,00)

ti

1.000,00

(300,00)
(100,00)

t, 
900,00 

(270,00) 
(90,00)
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Diferentemente do fluxo de caixa e do “RER”, o “REI” indica que cessão 
gratuita do uso do imóvel foi fundamental para a empresa gerar valor. A produção 
do produto Z, nas condições contratadas e excluindo-se o benefício do uso do 
imóvel, é uma atividade económica consumidora de valor. Simplificadamente, se 

os sócios pudessem e optassem por alugar o imóvel (supondo-se que para tanto 
seriam desnecessários os gastos administrativos), em vez de produzir o produto 
Z, ela apuraria um lucro ($ 100 x 3 = $ 300) maior que o previsto ($ 216) e que o 
realizado ($ 170,40). Ainda que ocorresse a incidência de imposto com alíquota 
idêntica, o aluguel do imóvel ($ 300 x [1 — 20%] = $ 240) seria uma alternativa 

economicamente mais interessante. Essa informação foi proporcionada pela 
aplicação do custo de oportunidade ao uso do imóvel, ou seja, o montante que a 

empresa deveria desembolsar para utilizar uma edificação equivalente. Portanto, 
pode-se afirmar que a entidade governamental forneceu um subsídio implícito 
para tornar a produção do produto Z economicamente viável através da cessão 
gratuita do uso do imóvel.

A característica consumidora de valor da produção do produto Z nas 
condições contratadas, excluindo-se o benefício inerente à cessão do uso do 
imóvel, também é diretamente evidenciada no item que registra os resultados 
esperados do contrato de produção e venda do produto Z - Resultados com 
Direitos (Obrigações) Contratuais. Essa rubrica do resultado apresenta um saldo 
de - $ 184 em to porque acumula os benefícios e consumos de recursos 

esperados para a exploração da atividade do empreendimento (vendas, $ 3.310; 
Matéria-prima X, - $ 900; combustível, - $ 300; valor de mercado do uso de

A comparação entre as ilustrações 4.9, 4.11 e 4.12 indica que o resultado 
oferecido pelo “REI”, ainda desconsiderando a taxa de retorno desejada, 
representa a variação ocorrida no valor da empresa. Essa é uma relevante 
contribuição para a gestão baseada no valor, conforme abordado anteriormente 
(tópico 4.3.5.1). Ademais, o “REI” sugere que a atividade explorada nas 

condições pactuadas só gera valor porque o uso do imóvel é gratuitamente 
cedido pela entidade governamental, bem como que a compra do equipamento 
criou valor para a empresa. Esses e outros aspectos são detalhados nos 
próximos parágrafos.
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A depreciação do equipamento é consistente com o procedimento de 

avaliação comentado no parágrafo anterior, ou seja, o consumo é dimensionado 
pelo valor de mercado do serviço prestado pelo equipamento no período. Nas 
colunas sob o título Previsão, a depreciação alcança - $ 200 por período (1.000 

unidades x $ 0,20). No título Real, a única variação ocorre em ti, quando a 
produção atinge somente 900 unidades. Logo, em t-i, o consumo de valor 
económico do equipamento que efetivamente contribui para a produção do

imóvel equivalente, - $ 300; depreciação económica do equipamento - valor de 

mercado do serviço prestado pelo mesmo, - $ 600; manutenção, - $ 90; gastos 
administrativos, - $ 900 e tributos, - $ 404 = - $ 184). Logo, parece válido 
interpretar que a empresa se obrigou a executar uma atividade destruidora de 
valor (se comparada com a alternativa de alugar o imóvel) para se beneficiar do 
uso gratuito de um recurso económico escasso (imóvel). Essa informação só é 

disponibilizada pelo "REI”.

Outra informação unicamente apresentada de forma explícita pelo “REI” é 
aquela que evidencia o acerto da decisão da gerência de comprar o 

equipamento, em vez de alugá-lo. O item Resultado com a compra do 
equipamento apresenta uma criação de valor de $ 100 em decorrência dessa 
decisão. Isso porque o equipamento foi avaliado pelo preço de mercado do seu 

potencial de serviços que afeta o valor para o acionista, ou seja, o valor de 
mercado de uso do equipamento ($ 0,20 por unidade x 3.000 unidades = $ 
600).46 Comparando-se o valor do equipamento em to ($ 600) com o desembolso 

efetuado para a sua compra ($ 500), apura-se um lucro ($ 100), indicando que a 
decisão da gerência criou valor para o acionista. Se a alternativa do aluguel fosse 
selecionada, o valor da empresa seria menor.

Foi computada uma capacidade produtiva limitada pelas restrições contratuais (3.000 
unidades). Esse é o serviço que o equipamento é capaz de prestar em benefício dos sócios. 
Todavia, a capacidade técnica é de 5.000 unidades e o benefício suplementar (5.000 - 3.000) 
irá para a entidade governamental (doação no término da concessão). Outras formas de 
dimensionar o resultado desse evento podem ser desenvolvidas, melhorando inclusive a 
avaliação das obrigações contratuais da empresa. O procedimento adotado apresenta o 
mesmo valor para o acionista e simplifica a solução do exemplo. Se a apuração adequada do 
valor económico da obrigação com a entidade governamental fosse considerada relevante, 
procedimentos mais rigorosos deveriam ser implementados. Esses comentários transparecem 
que a aplicação do REI, como qualquer outra ferramenta gerencial, exige uma análise 
criteriosa dos custos e benefícios subjacentes às informações geradas.
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Portanto, o “REI” pode contribuir sobremaneira para a gestão baseada no 

valor porque é capaz de capturar os fatores que influenciam o valor da empresa 
(tópicos 2.4 e 4.3.5.1), bem como de apurar o resultado económico integral das

2. o uso gratuito do imóvel criou $ 300 (ou $ 240, se considerada a 
tributação) de valor para o acionista e foi determinante para a viabilização 
económica da produção do produto Z.

produto Z é de - $ 180. Complementarmente, devido às restrições contratuais, o 

valor do equipamento que afeta a riqueza do acionista é reduzido em $ 200 
(1.000 unidades x 0,20). Por isso, a economia do serviço do equipamento 
decorrente da produção efetiva ter ficado aquém das expectativas de $ 20 
(consumo de valor contratual — consumo de valor na produção - $ 200 - $ 180 - 
$ 20) não beneficia o acionista.47 Logo, um consumo complementar de valor 
associado ao equipamento deve ser evidenciado, aspecto observável no item 
Ociosidade do equipamento.

Os demais itens são avaliados identicamente ao “RER” e ao fluxo de 
caixa. Os comentários efetuados confirmam que o “REI” é capaz de identificar os 
itens que afetam o valor do empreendimento (tópico 4.3.5.1). Essa característica 
fica evidente nas informações prestadas sobre to, ou seja, as expectativas 
concernentes à assinatura do contrato, investimentos na capacidade produtiva 

etc. são explicitadas no resultado, tornando-o equivalente à variação do valor da 
entidade. As respostas às questões formuladas anteriormente (tópico 4.3.6.1) são 
respondidas da seguinte forma:

1. a decisão de comprar o equipamento, em vez de alugá-lo, criou um valor 

de $ 100 para o acionista; e

47 Os comentários efetuados na nota anterior também são aqui aplicáveis.

Ademais, observa-se na ilustração 4.12 que o “REI” é inteiramente 
consistente com a apuração do valor da empresa pelo fluxo de caixa (ilustração 

4.9). Ambos indicam a criação de valor ocorrida em to ($ 216) e que, em ti, a 
produção realizada aquém das expectativas destruiu parte desse valor (- $ 
45,60). Todavia, o “REI” complementa o fluxo de caixa e o “RER”, pois é capaz 

de explicitar as transações, eventos e decisões que geram ou consomem valor.
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Total do Património Líquido),item conformeno
apresentado na ilustração 4.13.

Ilustração 4.13 Apuração do valor da empresa pelo “REI”.

[Variação no valor da empresa = “REI” 216,00 (45,60) 0,00 0,00216,00 0,000,00 0,00

O exemplo explorado, apesar da sua extrema simplicidade, também
sugere a confirmação da principal limitação do “REI”, ou seja: a complexidade de

implementação (tópico 4.3.5.2). Além dos procedimentos adotados no fluxo de
que implicam no aumento da subjetividade, o

dados complementares, notadamente o custo de oportunidade de cada transação
planejada ou executada. Essa característica demanda a construção de um

sistema de informações robusto e geralmente caro. Esse é o custo a ser incorrido
para aperfeiçoar o processo decisório de todos os níveis hierárquicos da

organização, orientando explicitamente todos os agentes internos para a geração
de valor. Consequentemente, uma análise dos custos e benefícios inerentes à

adoção de indicadores de valor baseados no REI deve ser efetuada.

decisões dos gestores dos diversos níveis hierárquicos (tópicos 3.2.2.3.1 e 
4.3.5.1), na medida em que são aplicados os conceitos económicos sólidos e 
consistentes para cada transação, evento ou decisão planejada ou executada. O 
valor da empresa para o acionista surge diretamente no balanço patrimonial 
(mais especificamente

ttens do património_________________

Caixa________________________________

Direitos (Obrigações) Contratuais_____

Direito de Uso do Imóvel______________

Equipamento (Liquido da Depreciação)

Total do Ativo_______________________

Capital Social_________________________

Lucros Acumulados__________________

Total do Património Liquido________

to
500,00

(184,00)

300,00

600,00

1.216,00
1.000,00
216,00

1.216,00

b
892,00 

24,00 

100,00

200,00

1.216,00
1,000,00 

216,00

1.216,00

ta
1.216,00

0,00

0,00

0,00

1.216,00
1,000,00

216,00

1.216,00

ta 
500,00 

(184,00) 

300,00 

600,00 

1.216,00 

1.000,00 

216,00 

1.216,00

ti
610,40 

(40,00) 

200,00

400,00

1.170,40

1.000,00

170,40

1.170,40

ta
1.170,40

0,00

0,00

0,00

1.170,40

1.000,00

170,40

1.170,40

Previsão 

ti 
656,00 

(40,00) 

200,00 

400,00 

1.216,00 

1.000,00 

216,00 

1.216,00

caixa e “RER” “REI” manuseia

Real 

b 
846,40 

24,00 

100,00 

200,00 

1.170,40 

1.000,00 

170,40 

1.170,40
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4.3.6.4 Síntese da Comparação dos Conceitos

Nos próximos tópicos, a ausência da taxa de desconto será corrigida.

Os comentários efetuados nos três tópicos anteriores indicam que o fluxo 
de caixa, o “RER” e o “REI”, desconsiderando a taxa de retomo desejada, 
apresentam idênticos valores para a empresa e as suas variações (ilustrações 
4.9, 4.11 e 4.13). Essa característica é abordada por vários autores, dentre eles: 

Martins (1999a : 9-17), Stewart (1999 : 4) e Copeland (2000 : 132-137). Isso 
sugere que todos eles podem contribuir para a gestão baseada no valor.

Uma diferença marcante entre os conceitos abordados é a superior 
capacidade que o “REI” demonstrou de identificar mais explicitamente os eventos 

e decisões que geram e consomem valor. Devido a essa característica peculiar, o 

“REI” demonstra um grande potencial para auxiliar a implantação da gestão 
baseada no valor em todos os níveis hierárquicos da organização, principalmente 
no tocante à avaliação de desempenho dos gestores dos níveis administrativos 

inferiores. Portanto, pelo ângulo da relevância da informação, o exemplo 

explorado indica uma franca superioridade do “REI” sobre os demais.

Entretanto, considerando o nível de dificuldade para a geração da 
informação, o “REI” parece ser mais caro, pois é mais complexo e exige o 

manuseio de um número maior de dados. Essa inferioridade do “REI” em relação 
aos demais conceitos, porém, deve ser avaliada com cautela. Isso porque a 

tomada de decisões adequadas demanda dados adicionais para as outras 
alternativas (FCD e RER) que são considerados rotineiros para o “REI”. Na 

medida em que a empresa adota um dos outros conceitos, é possível que os 
gestores dos vários níveis hierárquicos orientados para a criação de valor 

busquem esses mesmos dados para suportar as suas decisões. Logo, se isso 
acontece, o custo das informações das outras alternativas torna-se tão (ou mais) 

elevado quanto aquele que se incorre com a adoção do “REI”.
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4.3.6.5 Fluxo de Caixa Descontado

taxa de retorno desejada prevista no enunciado doAplicando-se a
exemplo, o FCD apresentaria as informações contidas nas ilustrações 4.14 e
4.15.

Ilustração 4.14 Fluxo de Caixa Descontado.

RealPrevisão
Itens TotalTotal

305,31 140,38226,84108,24(500,00)(500,00) 305,31 185,09152,94 226,84

Ilustração 4.15 Valor da empresa e sua variação pelo FCD.
RealPrevisão

Itens

(54,51) (1173) (15,95)Variação do valor da empresa 185,09(16,81)(12,61)185,09 (9,80)

Todos os valores contidos nas ilustrações 4.14 e 4.15 foram descontados

para to pela taxa de 2% ao período.

Na ilustração 4.14, os valores das colunas to, por já estarem ao valor
presente, são idênticos àqueles apresentados na ilustração 4.8. As colunas ti, t2

por 1/(1 0,02), 1 / (1
dos saldos totais representam as somas dos valores das colunas to, t-i, t2 e k da

Aumento 
(diminuição) do 
caixa

Vendas__________

Matéria-prima X

Combustível_____

Manutenção______
Gastos
Administrativos

Tributos_________
Caixa Gerado (ou 
Consumido) pelas 
Operações

Investimentos

(865,16)

(376,39)

0,00

(500,00)

(294,12)

(111.76)

(288,35)

(128,80)

532,15

1.175,29

(282,70)
(147,00)

305,31

1.162,67

3,177,89 

(865,16) 

(288,39) 

(86,52)

(865,16)

(387,56)

685,09 

(500,00)

0,00

(500,00)

0,00

0,00

(294,12)

(100,59)

532,15

1.130,58

(288,35)

(128,80)

305,31

1.118,85

(282,70)

(147,00)

3.079,85 

(835,75)

(278.58)

(83.58)

640,38 

(500,00)

Caixa __________________________

Valor presente dos fluxos de caixa 
esperados

Valor da empresa

to

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152,94

0,00

685,09 

1.185,09

226,84

0,00

305,31

0,00

ta

1.145,86

0,00
1.145,86

to

0,00

0,00

0,00

0,00

108,24 

0,00

226,84

0,00

305,31

0,00

0,00
1.102,89

to

500,00

685,09

1.185,09

to

500,00
t,

643,14

t»

1.140,21 

(282,70) 

(94,23) 

(28,27)

t,

1.140,21 

(282,70) 

(94,23) 

(28,27)

t, 

980,39 

(294,12) 

(98,04) 

(29,41)

ti

882,35

(264,71)

(88,24)

(26,47)

b
813,53

to

1,102,89

t?

1,057,29 

(288,35) 

(96,12) 

(28,84)

b
857,36

t?

1.057,29 

(288,35) 

(96,12) 

(28,84)

t<
598,43

e ta são as mesmas da ilustração 4.8, porém com os seus valores multiplicados 
+ 0,02)2 e 1 / (1 + 0,02)3, respectivamente. As colunas
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Como era previsível, a inclusão de uma taxa de retomo desejada reduziu o 

valor da empresa. Além desse efeito, percebe-se perdas de valor em todos os 
momentos após to. Isso porque a empresa manteve recursos em caixa, fato que 

destruiu valor económico. A perda ocorrida no período entre to e ti, sob o título 
previsão, monta $ 9,80. Ela refere-se ao valor de caixa ocioso no período ($ 500) 

multiplicado pela taxa de retorno desejada (2%), totalizando, em t1( $ 10.

Na ilustração 4.15, os valores de caixa constantes nas colunas to são 
idênticos aos apresentados na ilustração 4.9, pois já estão ao valor presente. Os 

valores de caixa das colunas ti, t2 e t3 são os apresentados na ilustração 4.9 
multiplicados por 1 / (1 + 0,02), 1 / (1 + 0,02)2 e 1 / (1 + 0,02)3, respectivamente. 

O valor presente dos fluxos de caixa esperados apresentado nas colunas to ($ 
185,09) representa a soma dos aumentos (diminuições) do caixa das colunas to (- 

$ 500,00), t, ($ 152,94), t2 ($ 226,84) e t3 ($ 305,31) que estão sob o título 
Previsão da ilustração 4.14. Nas colunas ti, o valor dos fluxos de caixa esperados 
($ 532,15) é a soma dos aumentos (diminuições) do caixa das colunas t2 ($ 

226,84) e t3 ($ 305,31) que estão sob o título Previsão da ilustração 4.14. Este 

mesmo item, nas colunas t2, consubstancia-se no aumento do caixa da coluna t3 
($ 305,31) que está sob o título Previsão da ilustração 4.14. Nas colunas t3, o 

valor é nulo, pois não se espera qualquer fluxo de caixa após ts. O valor da 
empresa é a soma do caixa com o valor dos fluxos de caixa esperados. A 

variação do valor da empresa nas colunas to ($ 185,09) representa a diferença 
entre o valor da empresa em to ($ 1.185,09) e o saldo de caixa inicial ($ 1.000). 
As variações no valor da empresa das demais colunas são apuradas através das 

diferenças entre os valores da empresa nos t atuais e os t imediatamente 

anteriores (ti previsão = $ 1.175,29 - $ 1.185,09 = - $ 9,80; t2 previsão = $ 
1.162,67 - $ 1.175,29 = - $ 12,61; previsão = $ 1.145,86 - $ 1.162,67 = - $ 
16,81; tí real = $ 1.130,58 - $ 1.185,09 = - $ 54,51; t2 real = $ 1.118,85 - $ 

1.130,58 = -$ 11,73 et3 real = $ 1.102,89-$ 1.118,85 = -$ 15,96).

48 Alguns totais apresentam pequenos problemas de arredondamento.

própria ilustração 4.14.48 Os comentários efetuados no tópico 4.3.6.1 sobre o 
fluxo de caixa são aqui aplicáveis, porém considerando que os valores estão 
descontados ao valor presente para to.
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4.3.6.6 Resultado Económico Residual

A aplicação da taxa de retorno desejada prevista no enunciado do 
exemplo ao RER exige maior cautela que no FCD. Isso porque o RER parte de 

conceitos contábeis convencionais para alcançar o valor económico da empresa, 
aspecto que exige ajustes. A solução proposta para o exemplo está contida nas 
ilustrações 4.16, 4.17 e 4.18.

A análise dessas informações indica que a decisão da empresa de manter 
recursos financeiros sem remuneração (Caixa) tem destruído sistematicamente 
valor para o acionista. As sugestões para esse caso são: a aplicação dos 

recursos ociosos num investimento que gerasse alguma remuneração, 

preferencialmente acima da taxa de retomo desejada ou a devolução dos 
referidos recursos aos sócios. Ademais, os comentários efetuados sobre as 

limitações do fluxo de caixa (tópico 4.3.6.1) são aqui aplicáveis.

Descontando para to, apura-se o valor de $ 9,80 ($ 10 x [1 /1 + 0,02] = $ 9,80). 
Procedimentos análogos foram aplicados às demais colunas. 
Complementarmente, o período entre to e ti, sob o título Real, também registrou 
uma perda decorrente da produção do produto Z ter ficado aquém do previsto. 
Esta perda complementar pode ser identificada pela subtração entre os aumentos 

de caixa apresentados nas colunas ti previsão ($ 152,94) e ti real ($ 108,24) da 
ilustração 4.14, ou seja, $ 44,70, já no valor presente de to49. Somando-se esta 

perda com aquela apurada anteriormente sobre o caixa ($ 9,80), chega-se ao 
valor da perda experimentada pela empresa no período entre to e h ($ 54,50), 

apresentado na coluna ti do título Real da ilustração 4.15.

49 Para decompor este valor basta repetir os procedimentos adotados no tópico 4.3.6.1, porém 
descontando os valores para to.
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Ilustração 4.16 Resultado económico residual.

RealPrevisão

Itens do resultado Totaltj tat,to t, t2 Total tots

Vendas 3.210,001.210,00900,00 1.100,000,00 0,001.000,00 1.100,00 1.210,00 3.310,00

Matéria-prima X (870,00)(300,00)(270,00) (300,00)0,000,00 (900,00)(300,00) (300,00) (300,00)

Combustível (290,00)(100,00)(100,00)0,00 (90,00)0,00 (300,00)(100,00) (100,00)(100,00)

Manutenção (87,00)(30,00)(30,00)0,00 (27,00)(90,00)0,00 (30,00) (30,00)(30,00)

Depreciação (500,00)(166,67)(166,67) (166,67)0,000,00 (166,67) (500,00)(166,67) (166,67)

Gastos administrativos (900,00)(300,00) (300,00)(300,00)(900,00) 0,000,00 (300,00) (300,00) (300,00)

Tributos (392,60)(156,00)0,00 (102,60) (134,00)0,00 (134,00) (156,00) (404,00)(114,00)

170,40(56,27) 157,330,00 69,330,00 (10,67) 69,33 157,33 216,00

(59,14)(20,00) (18,87) (20,26)0,00 (21,17) 0,00(20,00) (19,79) (60,96)

RER 137,07 111,26(76,27) 50,460,000,00 136,16 155,04(30,67) 49,55

Ilustração 4.17 Resultados esperados.

Previsão

Itens do resultado Totalto t, tí

Vendas 3.177,891.140,210,00 1.057,29980,39

Matéria-prima X (865,16)(282,70)0,00 (294.12) (288,35)

Combustível (288,39)(94,23)0,00 (98,04) (96,12)

Manutenção (86,52)(28,27)0,00 (28,84)(29,41)

Depreciação (166,67) (500,00)(166,67)0,00 (166,67)

Gastos Administrativos (282,70) (865,16)(288,35)0,00 (294,12)

Tributos (147,00) (387,56)0,00 (111,76) (128,80)

Resultado 138,65 185,0960,170,00 (13,73)

Remuneração do Capital 
Investido

Resultado antes da 
remuneração do capital
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Ilustração 4.18 Valor da empresa e sua variação pelo RER.

RealPrevisão

Itens do património t,t. t>to t, bta

Caixa 1.170,40500,00 610,40 846,401.216,00500,00 656,00 892,00

Equipamento (Líquido da Depreciação) 0,00333,33 166,67500,000,00166,67500,00 333,33

Total do Ativo 1.170,40843,73 1.013,071.000,001.216,001.000,00 989,33 1.058,67

Capital Social 1.000,001.000,001.000,00 1.000,001.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00

Juros sobre o Capital 38,87 59,1420,000,0060,960,00 20,00 39,79

Lucros Acumulados 111,26(76,27) (25,81)0,00155,040,00 (30,67) 18,88

Total do Património Líquido 943,73 1.013,07 1.170,401.000,001.058,67 1.216,001.000,00 989,33

Capital investido 925,23 973,73 1.102,891.000,001.145,861.000,00 969,93 1.017,56

Ajuste da depreciação 6,47 0,000,00 6,546,47 0,000.00 6,54

Valor dos RER esperados 0,00185,09 198,81 138,650,00138,65185,09 198,81

Valor da empresa 1.118,85 1.102,891.145,86 1.185,09 1.130,581.162,671.185,09 1.175,29

Variação no valor da empresa (15,95)185,09 (54,51) (11.73)(12,61) (16,81)185,09 (9,80)

desconsiderando a taxa de desconto desejada), porém incluindo a remuneração

do capital investido. Apura-se, assim, o RER de cada período. 0 capital investido
foi considerado como o total de recursos existentes no início do período e foi

obtido na linha Total do ativo constante na ilustração 4.13 (ou 4.18). Logo, o
RER, para essa solução proposta, consubstancia-se no resultado contábil

tradicional complementado por uma remuneração especificada sobre o total dos
recursos existentes no início do período, incorporando o custo de capital total da

empresa (no caso, custo do capital próprio porque não existe nenhuma
exigibilidade). Conforme comentado anteriormente (tópico 4.3.6.2), o RER não

representa a variação periódica ocorrida no valor da empresa. A tarefa de gerar
tal informação exige a estimativa dos resultados esperados para os próximos

períodos (ilustração 4.17) e sua adição ao capital investido (ilustração 4.18).

A ilustração 4.17 tenta apurar o resultado que esperaria dose

empreendimento em análise, considerando o valor do dinheiro no tempo. Tal

A ilustração 4.16 repete o resultado apresentado na ilustração 4.10 (“RER”
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A ilustração 4.18 apresenta, após o ajustamento da depreciação, o valor 
da empresa e sua variação periódica. A comparação entre as ilustrações 4.18 e 

4.15 indica que os números finais do RER e do FCD são idênticos. Isso reforça a 
sugestão de que o RER pode contribuir para a gestão baseada no valor. Os 

valores do ativo são os mesmos apresentados na ilustração 4.11. Já no 
património líquido, os lucros acumulados foram desmembrados em Juros sobre o 

capita/ investido (no caso o capital investido é igual ao capital próprio) e Lucros 
acumulados. O montante dos juros sobre o capital investido foi obtido na linha da 

Remuneração do capital investido da ilustração 4.16 e acumulados nos vários 
períodos. Os lucros acumulados representam a acumulação dos RER de cada 

período apresentados na ilustração 4.16. 0 Capital investido consiste no valor 
total do ativo descontado para to pela taxa de retomo desejada. Este 

procedimento desconta o valor do equipamento que, conforme os comentários 

sobre a ilustração 4.17, já se encontra ao valor presente de to, ensejando a 
necessidade do seu ajustamento. Isso é efetuado no item Ajuste da depreciação 
e sua apuração contempla as diferenças entre os valores do Equipamento - 

líquido da depreciação (ti = $ 333,33; t2 = $ 166,67 e ts = $ 0) e estes mesmos 

valores descontados para to (ti = $ 326,79; t2 = $ 160,20 e ta = $ 0). O item Valor 
presente dos resultados esperados é a soma dos resultados esperados para os 

períodos subsequentes apresentados na ilustração 4.17 (to = - $ 13,73 + $ 60,17

resultado não é a soma dos RER futuros porque não representa a soma dos 

resultados contábeis tradicionais esperados complementado pelo 
reconhecimento da remuneração sobre o capital investido. Ele foi apurado 
através do desconto pela taxa de retorno desejada dos resultados esperados, 
sob o título Previsão, apurados na ilustração 4.10, exceto para o item 

Depreciação. Como o gasto para a aquisição do equipamento ocorreu em to e o 
procedimento contábil convencional usado na ilustração 4.10 desconsidera o 

valor do dinheiro no tempo, a apropriação desse gasto aos resultados esperados 
dos períodos subsequentes deve ser objeto de um ajustamento. Neste caso 

específico, o ajuste necessário consiste em não descontar os valores das 
depreciações apresentados na ilustração 4.10, pois eles já se encontram nos 
valores presentes de to. Por conseguinte, os valores esperados das depreciações 
são idênticos nas ilustrações 4.10 e 4.17.
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4.3.6.7 Resultado Económico Integral

+ $ 138,65 = $ 185,09; ti = $ 60,17 + $ 138,65 = $ 198,81; t2 = $ 138,65 e t3 = $ 

0). O Valor da empresa é a soma do capital investido, do ajuste da depreciação e 

do valor presente dos resultados esperados. A apuração da variação no valor da 

empresa é realizada da mesma forma empregada na ilustração 4.9.

A análise dessas informações é semelhante àquela efetuada no tópico 
anterior, ou seja, a empresa está perdendo sistematicamente valor devido à 
manutenção de recursos que não geram remuneração igual ou superior à taxa de 

retorno desejada. Além disso, os comentários sobre as limitações do RER 
efetuados anteriormente (tópicos 4.3.4.2 e 4.3.6.2) são aqui também aplicáveis. 
As principais são as seguintes:

Ao contrário do que ocorre com o RER (tópico 4.3.6.6), a aplicação da taxa 

de retorno desejada ao REI é tão direta quanto no FCD (tópico 4.3.6.5), 
dispensando a realização de ajustamentos. Isso se deve à sua consistência com 

conceitos económicos mais sólidos e à sua desvinculação da contabilidade 
tradicional. As ilustrações 4.19 e 4.20 confirmam esse entendimento.

1. incapacidade de identificar explicitamente os 
consumidores de valor; e

2. necessidade de ajustes para a apuração de resultados adequados, 

prejudicando a simplicidade, a facilidade de compreensão e o custo de 
implantação e manutenção dos indicadores internos de valor baseados no 
RER.

itens geradores e
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Ilustração 4.19 Resultado económico integral.

Previsão Real
Itens do resultado Totalto b tjt. t? Total U titi

3.079,850,00 882,35 1.057,29 1.140,21980,39 1.057,29 0,001.140,21 3.177,89Vendas

0,00 (264,71) (835,75)(288,35) (282,70)(294,12) (288,35) (282,70) 0,00(865,16)Matéria-prima X

0,00 (96,12) (94,23) (278,58)(98.04) (96.12) 0,00 (88,24)(94.23) (288,39)Combustível

288,39 0,00 0,00 288,39288,39 0,000,00 0,00 0,00 288,39

0,00 (96,12) (94.23) (288,39)(98,04) (96.12) (94,23) 0,00 (98,04)(288,39)

76.78 76,780,00 0,000,00 0,00 0,00 76,78 76,78 0,00

(188,46) (557,17)0,00 (176,47) (192,23)(576,78) 0,00(196,08) (192,23) (188,46)Depreciação

(28,84) (28,27) (83,58)0,00 0,00 (26,47)(29.41) (28,84) (28.27) (86,52)Manutenção

0,00 (19,61) 0,00 0,00 (19.61)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(180,08) 141,18 61,51 (22,62) 0,00(180,08) 141,18 61.51 (22,62) 0,00

(11.73) (15,95) (37,49)0,00 0,00 (9.80)(9,80) (12,61) (16.81) (39,23)

(288,35) (282,70) (865,16)0,00 0,00 (294,12)(294.12) (288,35) (282,70) (865,16)Gastos Administrativos

(100,59) (147,00) (376,39)0,00 0,00 (128,80)(111.76) (128,80) (147,00) (387,56)Tributos

Resultado 102,89(54,51) (11.73) (15,95)185,09 145,85 185,09(9,80) (12,61) (16,81)

Ilustração 4.20 Valor da empresa pelo REI.

RealPrevisão
Itens do património t. ti t2 tjto t, b li
Caixa 1.102,89598,43 813,531.145,86 500,00500,00 643,14 857,36

Direitos (Obrigações) Contratuais 22,62 0,00(180,08) (38,90)0,00(180,08) (38,90) 22,62

Direito de Uso do Imóvel 0,00190,35 94,230,00 288,39288,39 190,35 94,23

380,70 188,46 0,00576,78576,78 380,70 0,00188,46

Total do Ativo 1.102,891.185,09 1.130,58 1.118,851.145,861.185,09 1.175,29 1.162,67

Capital Social 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,001.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00

102.89Lucros Acumulados 185,09 130,58 118,85162,67 145.86185,09 175,29

Total do Património Liquido 1.145,86 1.185,09 1.130,58 1.118,85 1.102,891.162,671.185,09 1.175,29

Variação no valor da empresa (15,95)(16,81) 185,09 (54,51) (11.73)(9.80) (12,61)185,09

Ociosidade do 
equipamento

Receita com direito de 
uso do imóvel

Perdas Financeiras no 
Caixa

Resultado com a 
oompra do 
equipamento

Consumo do direito de 
uso do imóvel

Equipamento (Líquido da 
Depreciação) 

Resultados com 
Direitos (Obrigações) 
Contratuais
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1.

2.

3. a adequação da decisão da gerência de comprar o equipamento; e

4.

4.3.6.8 Síntese da Comparação entre FCD, RER e REI

O presente tópico pretende sintetizar os principais comentários efetuados 
sobre FCD, RER e REI. Os três conceitos abordados podem contribuir para a 

implementação da gestão baseada no valor. Para o exemplo desenvolvido, o 
FCD mostrou-se importante porque, devido à sua suposta característica de 
reproduzir o processo decisório do investidor, serviu de referência para aferir a 
contribuição que outros conceitos (RER e REI) podem oferecer à gestão baseada 

no valor. Nesse aspecto, tanto o RER como o REI apuram os mesmos valores 

para a empresa e suas variações apresentados pelo FCD. Isso confirma que 
ambos também podem ser usados para fundamentar os indicadores internos de 
valor.

No tocante à identificação direta e explícita dos fatores que influenciam o 

valor da empresa, o exemplo explorado indica que o REI é o conceito que melhor

a importância da concessão de uso do imóvel para a formação do 

resultado positivo da empresa.

a variação do valor da empresa é direta e explicitamente apurada pelo 
REI;

o REI possibilita a identificação e o monitoramento dos fatores que 

influenciam o valor do empreendimento;

Os números constantes das ilustrações 4.19 e 4.20 foram obtidos através 

do desconto para to dos valores constantes nas ilustrações 4.12 e 4.13, 
respectivamente, pela taxa de retorno desejada. A análise do “REI” efetuada 

anteriormente (tópico 4.3.6.3) é também aqui aplicável, sendo destacáveis os 
seguintes aspectos:

Um complemento aos aspectos relacionados anteriormente é 

reconhecimento das perdas geradas pela manutenção de recursos ociosos 
(Caixa, no caso) que não geraram retornos iguais ou superiores à taxa de retorno 
desejada. Tal divulgação explícita na demonstração do resultado só ocorreu no 

REI. Esse aspecto foi detalhado no tópico (4.3.6.5).
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desempenha essa tarefa. Isso parece representar uma característica deveras 

relevante para a implementação de uma gestão baseada no valor, notadamente 
no que diz respeito à avaliação de desempenho dos gestores dos níveis 
inferiores da companhia (tópicos 3.2.2.3 e 3.3.2).

Um aspecto importante do RER é o fato de que o seu ponto de partida é a 
contabilidade convencional. Essa característica pode ser de grande utilidade para 

a implementação gradual de uma gestão baseada no valor, principalmente em 
organizações resistentes às mudanças. Pode-se iniciar com um RER com poucos 

ajustamentos e, na medida em que o conceito estiver amadurecido nos níveis 
hierárquicos inferiores, evoluir para conceitos económicos mais sólidos através 

da implementação de novos ajustes. Quando o nível geral de amadurecimento da 

cultura da gestão baseada no valor alcançar um patamar adequado e a análise 
de custo versus benefícios do sistema de informações justificar, talvez a 
migração para o REI seja mais facilitada, evitando resistências e maiores 

confusões. Contudo, em companhias inovadoras e com recursos humanos 
capazes de assimilar conceitos económicos mais sólidos (e geralmente mais 

intuitivos), o abandono radical das restrições da contabilidade convencional pode 
servir de motivação para a consolidação rápida de uma consistente gestão

Todavia, quando se considera que o RER exige ajustamentos para 
atenuar as limitações da contabilidade convencional em que se baseia, a 

característica de simplicidade e facilidade de comunicação com os níveis 
inferiores da organização torna-se questionável. A falta de sistematização das 

decisões, as incorreções dos ajustes globais, redundâncias na coleta e 
processamento dos dados complementares necessários para decisões 
adequadas etc. podem acarretar custos superiores àqueles necessários para 
manter um sistema racional e consistente de informações para toda a empresa. 

0 atual nível de desenvolvimento tecnológico oferece uma contribuição relevante 
para a redução dos custos de implantação e manutenção desses sistemas.

Quanto ao custo de implementação dos conceitos, numa primeira 

observação, percebe-se que o REI reveste-se de maior complexidade, pois 
emprega o conceito de custo de oportunidade a todas as transações planejadas e 
executadas, exigindo um robusto sistema de informações que permita a 
parametrização das decisões em todos os níveis hierárquicos da organização.
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4.3.7 Economic Value Added - EVA®

Parece existir um consenso de que o EVA® se fundamenta no RER. As 
palavras de Frezatti (1998 : 58); Bromwich e e Walter (1998 : 391); Young (1999 : 

7); Gapenski (1996 : 57); Portella (2000 : 9); Grant (1997 : 1); Homgren, Foster e

O presente tópico aborda, em linhas gerais, um dos indicadores internos 
de valor vinculados ao RER, ou seja, o Valor Económico Adicionado ou Economic 
Value Added (EVA®), conforme formulado por Stewart (1999). Essa delimitação é 

considerada relevante porque existem variadas formulações na bibliografia 

consultada. Tal variedade não é destacada neste estudo, pois o seu objeto é o 

MVA®, conceito tratado adiante (tópico 4.5).

Finalmente, todos os conceitos abordados, para fornecerem contribuições 
relevantes para a gestão baseada no valor, demandam uma dose significativa de 

subjetividade e um elevado custo de desenvolvimento, implantação e 
manutenção de sistemas de informações. Entretanto, é possível que os usuários 

estejam atualmente mais tolerantes com a redução da objetividade dos relatórios 
contábeis (tópico 2.4) e o avanço tecnológico tem tornado mais exequível a 

implementação de sistemas de informações complexos. Por isso, talvez os 
aspectos tratados neste parágrafo possam ser menos priorizados.

baseada no valor. Portanto, nesse quesito, parece ser relevante a experiência e o 

bom senso dos gestores e consultores para selecionar o conceito mais 
interessante para o contexto específico.

Uma das características atribuídas ao MVA® pela empresa Stem Stewart 

& Co. , detentora dos direitos sobre as siglas EVA® e MVA®, é que ele possui 

um comportamento fortemente correlacionado com o do EVA®. A análise dessa 

característica exige a definição dos referidos indicadores. Os comentários 
efetuados sobre o RER (tópicos 4.3.4, 4.3.6.2, 4.3.6.4, 4.3.6.6 e 4.3.6.8) 

provavelmente seriam suficientes para atender ao objetivo perseguido neste 
trabalho acadêmico. Porém, alguns aspectos complementares sobre a 

formulação do RER podem contribuir para o entendimento da argumentação 
apresentada no capítulo 5. Por isso, decidiu-se tecer alguns comentários 

adicionais sobre o EVA®.
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EVA® = NOPAT - [c*x Capital]

4.3.7.1 Lucro

• resultado operacional publicado;

mais

• mais a amortização do goodwill adquirido;

• mais outros resultados operacionais; e

No presente tópico, aborda-se o conceito de lucro proposto, ou seja, Net 
Operating Profits After Taxes (NOPAT). Com base na obra de Stewart (1999 : 

472), pode-se sintetizar o NOPAT da seguinte forma:

Devido ao respaldo que o EVA® encontra no RER, torna-se interessante 
abordar os significados dos seus três componentes básicos, ou seja: lucro 

(NOPAT), taxa de retorno desejada (c*) e investimento (Capital). Isso é efetuado 
nos próximos tópicos.

Datar (2000 : 664); Atkinson, Banker, Kaplan et al. (2000 : 649), entre outros, 

confirmam essa sugestão. Segundo Stewart (1999 : 137): “Eva é o resultado 
residual, ou os lucros operacionais menos um encargo pelo uso do capital”. Sua 
formulação é a seguinte:

• mais o acréscimo no valor líquido ativado dos gastos com pesquisa e 

desenvolvimento;

• mais o acréscimo da diferença entre o custo histórico estoque computado 
pelo UEPS (último que entra é o primeiro que sai) e o seu custo de 

reposição;

o acréscimo da provisão para devedores duvidosos e outras 

provisões recorrentes;

menos os desembolsos relativos aos impostos incidentes sobre o 

resultado operacional ajustado.
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4.3.7.1.1 Resultado Operacional Publicado

4.3.7.1.2 Devedores Duvidosos e Outras Provisões Recorrentes

Segundo Stewart (1999 : 117):

O principal destaque sobre o resultado operacional publicado nos EUA 
refere-se à desconsideração das despesas financeiras. No Brasil, esse item é 

classificado como operacional. Portanto, cabe o esclarecimento de que o NOPAT 
definido por Stewart não inclui qualquer tipo de remuneração explícita aos 

fornecedores de recursos financeiros. Todavia, conforme abordado anteriormente 
(tópico 4.3.2.5), custos financeiros implícitos (fornecedores, por exemplo) podem 
estar afetando o NOPAT. Quando relevante, esse aspecto merece uma análise 
especial.

Pelo exposto, o conceito de lucro usado no EVA® (NOPAT) representa o 
resultado operacional obtido na contabilidade convencional norte-americana 
ajustado por alguns itens, inclusive a consideração dos impostos incidentes sobre 
o mesmo50. Pretendendo evitar confusões decorrentes de diferenças conceituais 

entre as contabilidades praticadas nos EUA e no Brasil, decidiu-se efetuar alguns 

comentários sobre os elementos constitutivos do NOPAT nos próximos tópicos.

“As provisões obscurecem o adequado registro dos recebimentos e 
desembo/sos de caixa. As provisões para devedores duvidosos, estoques 

obsoletos, garantias e resultados diferidos devem ser considerados 
equivalentes de património líquido (equity equivalents) se eles forem uma parte 
recorrente dos negócios e crescerem junto com o nível geral da atividade 
empresarial. (...)”

50 A proposta da Stern Stewart & Co. difere da contabilidade norte-americana, bem como dos 
padrões contábeis internacionais. A referida empresa oferece, então, um peculiar conjunto de 
padrões de contabilidade que poderia ser utilizado em qualquer país, ou seja, os princípios 
contábeis da Stem Stewart & Co.
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4.3.7.1.3 Estoques pelo Custo de Reposição

Tal premissa parece válida para muitas situações, porém algumas delas 
exigem um monitoramento mais rigoroso. O comentário efetuado anteriormente 

(tópico 4.3.5.1) sobre as limitações do ajustamento global do estoque de matéria- 
prima é aqui aplicável (uma exemplificação desse aspecto é apresentada no 

tópico 4.3.7.3). Além disso, a aplicação do custo de reposição para produtos 
acabados e mercadorias para revenda geralmente desconsidera parte do valor 

económico desse item patrimonial. Cabe destacar ainda que as demonstrações 

contábeis podem ter desconsiderado o UEPS por opção ou proibição, fato que 

poderia ensejar procedimentos mais complexos para a apuração de um NOPAT 
em bases consistentes com a proposta de Stewart (1999).

O exemplo da Wal-Mart oferecido por Stewart (1999 : 95) esclarece que o 

referido autor prescreve o ajustamento do NOPAT pela diferença global entre o 
custo histórico do estoque apurado pelo método UEPS e o seu respectivo custo 

de reposição. Esse procedimento sugere a aceitação da premissa largamente 
difundida de que o UEPS acarreta a apuração de um custo das vendas próximo 

do custo de reposição e acumula toda a defasagem no estoque que figura no 
balanço patrimonial. Logo, um ajuste dos itens que permanecem no património 

da empresa produziria um NOPAT aproximadamente apurado em conformidade 

com o custo de reposição (tanto para as unidades mantidas quanto para as 
baixadas).

Pelo exposto, o NOPAT deve desconsiderar os efeitos das provisões que 
são recorrentes. Isso porque, supondo-se a continuidade da empresa e a 
manutenção ou crescimento do nível de atividade, essas provisões nunca 
exigirão o sacrifício de recursos para saudá-las. Logo, por não gerarem fluxos 
futuros de caixa, elas não devem impactar o NOPAT. As demais provisões — 

aquelas que geram fluxos futuros de caixa — não são objeto de ajustamentos para 
a apuração do NOPAT.
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4.3.7.1.4 Amortização do Goodwill Adquirido

4.3.7.1.5 Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento

Segundo Stewart (1999 : 28):

Cabe ainda destacar que esse ajuste não se relaciona com o goodwill 
subjetivo — valor presente dos RER esperados, no ponto de vista da gerência - 

mencionado por Bromwich e Walker (1998 : 396), citados no tópico 4.3.4.2. Logo, 

o EVA® periódico, na versão formulada por Stewart (1999), não se propõe a 

mensurar diretamente a variação total do valor da empresa. Para tanto, deve-se 
adicionar o valor esperado dos resultados futuros ao capital investido, conforme 

abordado anteriormente (tópicos 4.3.4.1 e 4.3.6.6).

Portanto, o ajustamento ora mencionado refere-se a um dos tratamentos 
contábeis aplicáveis ao goodwill adquirido no contexto norte-americano. Para 

Stewart (1999 : 99), os efeitos da amortização do goodwill adquirido devem ser 
eliminados tanto dos resultados operacionais quanto do capital investido. Em 

países que adotam procedimentos diferentes (ágio computado sobre o valor 
patrimonial contábil convencional da empresa adquirida, por exemplo), ajustes 

complementares são exigidos.

“(...) Quando o método de compra (purghase method) é usado para 
contabilizar uma aquisição, qualquer prémio pago acima do valor justo dos ativos 

[líquidos adquiridos] dos vendedores é registrado como goodwill e amortizado 
contra os resultados por um período não superiora 40 anos. (...)"

O conceito de goodwill é abordado mais adiante (tópico 4.4). Segundo 
Stewart (1999 : 25):

"Outro problema com os resultados [publicados], no que se refere a 
uma medida de valor, é a impropriedade da contabilização dos gastos com 

pesquisa e desenvolvimento. Os contadores são obrigados a baixar esses 
gastos como despesas, sugerindo que o potencial de contribuição dos gastos 

com pesquisa e desenvolvimento para o valor é sempre exaurido no período 
em que eles ocorreram. Mas o senso comum diz o contrário.”
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A prescrição de Stewart (1999 : 30-31) em favor do full-cost accounting 
também esclarece uma dúvida que pode ser gerada pela leitura de alguns 
trechos de sua obra, ou seja, a capitalização dos gastos com P&D pelos seus 

valores presentes líquidos. Na primeira citação de Stewart deste tópico, o autor 

menciona .) o potencial de contribuição dos gastos com P&D para o valor (...)”. 
Isso poderia dar margem à interpretação de que tais gastos deveriam ser 
ativados pelo valor presente dos seus benefícios esperados. Ironizando o

Portanto, para se seguir a prescrição de Stewart, não basta ativar os 
gastos com os projetos de P&D bem sucedidos; deve-se adotar o full-cost 

accounting. Logo, mesmo nos países onde os gastos com P&D são ativados, 
esse tipo de ajustamento pode existir para eliminar as diferenças entre os 

procedimentos full-cost accounting e successful-efforts accounting.

Pelo exposto, o ajustamento ora abordado diz respeito ao tratamento dos 
gastos com pesquisa e desenvolvimento (P&D) exigido pela contabilidade 
convencional norte-americana, ou seja, contabilizá-los como despesas do 
período. Nos países onde esses gastos podem ser tratados como ativos 
amortizáveis, é possível que esse ajuste seja dispensável. Deve-se notar, 

todavia, que Stewart (1999 : 30) prescreve o procedimento denominado full-cost 
accounting, isto é, todos os gastos são ativados e amortizados com as receitas 
dos exercícios futuros, independentemente do sucesso da pesquisa. Esse 
procedimento se opõe àquele que ativa e amortiza contra as receitas dos 

exercícios subsequentes apenas os gastos com P&D que apresentem resultados 
positivos; os que falham são baixados como despesas no exercício em que se 

conclui que o projeto não trará benefícios futuros {successful-efforts accounting).

O argumento usado na defesa do full-cost accounting consiste no 

entendimento de que os projetos bem sucedidos recebem contribuições dos 
demais e só poderiam ser concluídos com a tomada de decisão de correr os 

riscos da investigação tecnológica. Em outras palavras, se a empresa só 
investisse em projetos de pesquisa com resultado positivo assegurado, 

provavelmente a humanidade ainda estaria num nível de desenvolvimento 
tecnológico deveras inferior ao atual. Por essa contribuição indireta para as 

receitas originárias dos projetos bem sucedidos, os gastos com os fracassados 
também deveriam ser ativados e amortizados nos exercícios subsequentes.
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4.3.7.1.7 Tributos sobre o NOPAT

Cabe destacar que esses ajustes foram propostos com base na legislação 
tributária norte-americana. Na medida em que a mudança de local implique em

Outro aspecto que deve ser ajustado na despesa de imposto de renda 

publicada é o que Stewart (1999 : 102-105) denomina de benefícios tributários 
das despesas de juros (tax benefit ofinterestexpense). As despesas de juros das 

exigibilidades explícitas (empréstimos, por exemplo) e implícitas (leasing) 
geralmente são dedutíveis dos tributos que incidem sobre o lucro. Todavia, 

conforme comentado anteriormente (tópico 4.3.7.1.1), o NOPAT desconsidera as 
despesas financeiras. Logo, para manter a consistência das comparações, o 

benefício fiscal oriundo dessas mesmas despesas deve ser eliminado do NOPAT, 
acarretando um acréscimo da despesa com tributos sobre os lucros51.

pessimista dos credores" para uma “perspectiva realista dos acionistas”. Logo, 
devem ser ajustados todos os resultados que prejudicam a apuração do 
montante de caixa colocado na empresa pelos investidores que tenha vínculo 
com o fluxo de caixa esperado. Interpreta-se, então, que NOPAT representa o 
resultado contábil convencional não contaminado por exigências legais que 

prejudicam a apuração do aporte de caixa (ou equivalentes, inclusive 
reinvestimentos dos lucros gerados) efetuado pelos investidores.

O NOPAT deve ser apurado após os impostos incidentes sobre o 
resultado operacional ajustado. Segundo Stewart (1999 : 113): “(...) o NOPAT é 

afetado apenas pelos impostos que realmente são pagos e não pela provisão 
contábil desses impostos”. A argumentação usada pelo autor consubstancia-se 

no entendimento de que a empresa em continuidade nunca pagará efetivamente 
o imposto de renda diferido, caracterizando-o como um equivalente de património 

líquido (Equity Equivalent). Por isso, a parcela diferida da despesa de imposto de 
renda publicada deve ser eliminada porque, baseando-se no entendimento de 

Stewart, ela não será desembolsada pela empresa em continuidade.

51 Grant (1997 : 31-37) apresenta um ponto de vista diferente. Esse tema não foi explorado, pois 
ele é apenas tangencial ao objetivo deste estudo.
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Segundo Stewart (1999 : 432-433):

4.3.7.3 Investimento

O terceiro componente do EVA® é o investimento sobre o qual incide a 
taxa de retorno desejada. Esse componente também é denominado capital, 

capital investido ou capital empregado. Segundo Stewart (1999 : 70):

"O custo médio ponderado de capital (c*) é o custo combinado das 
exigibilidades e do património líquido da empresa. Ele é a taxa para descontar 

os fluxos de caixa operacionais para os seus valores presentes, para avaliar 
projetos de investimento de capital e para dimensionar os retornos sobre o 

capital empregado (ou investido). Em outras palavras, ele é o custo de capital. 
Os outros custos [de capital] são úteis só porque servem como os meios para 
calcular o c*.”

Esta citação indica que o EVA® deve considerar o custo médio ponderado 

de capital (CMePC ou c*) como a taxa de retorno desejada. O CMePC foi 
abordado anteriormente (tópico 4.3.2, notadamente o 4.3.2.6). Mencionou-se 
(tópico 4.3.4) que existem algumas orientações que auxiliam a formulação dos 

indicadores internos de valor baseados no resultado económico residual (RER). 
Uma delas é que a taxa de retorno desejada seja coerente com o conceito de 

lucro utilizada. O NOPAT, conforme definido no tópico 4.3.7.1, desconsidera 
todas as remunerações aos fornecedores de recursos financeiros (dividendos, 

despesas de juros etc.). Por isso, ele se constitui no resultado que está disponível 
para remunerar todos esses investidores. Logo, a taxa de retomo desejada 

definida como o CMePC é consistente com o NOPAT, pois, conforme ratificado 
por Stewart (1999 : 431), ele (CMePC) “(...) representa o retorno total que os 

investidores da companhia esperariam obter por investir num portfolio de títulos 
mobiliários de risco comparável".

mudança significativa dessa legislação, torna-se necessária uma análise 

complementar sobre a adequação dos ajustes propostos.



208

Esta última citação pode alterar a interpretação da anterior. Os ativos 

líquidos, segundo Stewart (1999 : 744), são os ativos totais apurados pela

Esta citação indica que o investimento para a apuração do EVA® 
consubstancia-se no caixa acumulado que a empresa tomou dos investidores 
(inclusive as retenções de lucros). Na medida em que se aplica a taxa de retorno 

desejada sobre esse montante para dimensionar remuneração mínima esperada, 
desconsiderando-se os efeitos da inflação, qualquer resultado que supere essa 

referida remuneração pode ser entendido como um benefício extraordinário que 
foi gerado pela administração do empreendimento. Esse aspecto influencia o seu 

valor global. Entretanto, no parágrafo seguinte, Stewart (1999 : 70) complementa 
que:

• Converter os procedimentos contábeis exigidos pelas normas em 
procedimentos contábeis vinculados ao caixa (pela adição dos itens 

que são formados por provisões recorrentes que não exigem o sacrifício 

de recursos no futuro, como por exemplo: provisão para imposto de 
renda diferido [tópicos 4.3.7.1.2 e 4.3.7.1.7]).

• Converter a perspectiva de liquidação do empreendimento associada 

aos credores por exigibilidades (lenders) para a perspectiva de 
continuidade inerente aos acionistas (pela ativação dos gastos com 
P&D e com a criação de vantagens competitivas [tópicos 4.3.7.1.4 e 
4.3.7.1.5]).

Converter os procedimentos respaldados pelo successful-efforts 
accounting para os vinculados ao full-cost accounting (ativar as perdas, 

líquidas dos ganhos, após os impostos [tópico 4.3.7.1.5]).”

“O capital empregado pode ser estimado a partir do valor contábil 
tradicional dos ativos líquidos da empresa e depois ajustá-lo por trés aspectos:

"O capital é a medida de todo o caixa que tenha sido depositado na 
companhia ao longo da sua vida, independentemente da sua origem 
financeira, nomenclatura contábil ou propósito empresarial (...). Não é 

relevante se o investimento é financiado por exigíveis ou património líquido, 
bem como se ele foi aplicado no capital de giro ou em ativos fixos. Caixa é 

caixa, e a questão é quão bem a gerência o administra."
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Stewart (1999 : 744), define novamente capital da seguinte forma:

Tenta-se ilustrar a afirmação efetuada no parágrafo anterior com um 
exemplo simplificado. Suponha-se que uma empresa foi constituída com um 
capital de $ 100. Ela gerou resultados de $ 30 no primeiro período e de - $ 50 no 

segundo. No início do segundo período, o total do ativo será de $ 130, mas o 
caixa investido pelos investidores foi de apenas $ 100. Neste caso, supõe-se que 

o lucro do período anterior foi distribuído para os investidores e que eles 
imediatamente o reinvestiram na empresa, tornando equivalentes o total do ativo 

e o total do caixa investido.

contabilidade convencional deduzidos das exigibilidades não-onerosas de curto 

prazo. Os comentários sobre encargos financeiros embutidos nas exigibilidades 
não-onerosas efetuados anteriormente (tópico 4.3.2.5) também são aqui 
aplicáveis. Porém, o mais importante a ser destacado é que o total dos ativos 
pode não representar o total de caixa injetado pelos investidores ao longo da vida 
da empresa.

Entretanto, quando ocorrem prejuízos superiores aos lucros anteriores, tal 
equivalência pode ser prejudicada. No início do terceiro período do exemplo 

anterior, o total do ativo monta $ 80 ($ 100 + $ 30 - $ 50) e o caixa total injetado 

pelos investidores da empresa foi de $ 100. A suposição de que a diferença de $ 
20 foi devolvida para os investidores não parece genericamente aplicável. O total 

de $ 80 de ativos pode representar, dependendo do contexto e das opções de 
avaliação adotadas, o montante de recursos que a gerência dispõe para iniciar a 

sua administração no novo exercício e gerar resultados, não devendo ser 
confundido, nesse caso, com o total de caixa injetado pelos investidores da 

empresa. Então, a ocorrência de prejuízos pode demandar uma reavaliação das 
interpretações propostas pelo referido autor52.

“Uma aproximação do valor económico (economic value book) de 
todo o caixa investido nas atividades operacionais da empresa em 
continuidade. O capital é essencialmente o ativo líquido (ativos totais menos as

52 Embora isso deva ser apenas uma coincidência, os levantamentos de Stewart (1999 : 211 e 
217) indicam que para o grupo de companhias que apresentam EVA® negativos, a correlação 
entre MVA® e EVA® é menos evidente. Grant (1997 : 40, 51, 53 e 54) também encontra 
algumas anomalias em algumas empresas que apresentam MVA® e/ou EVA® negativos.
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1.

3. Certos equivalentes de património líquido são adicionados aos ativos:

Pelo exposto, infere-se que o conceito de capital (ou investimento), para 

fins de apuração do EVA® formulado por Stewart (1999), consubstancia-se no

• A amortização acumulada do goodwill adquirido é somada ao 
goodwiU adquirido líquido [tópico 4.3.7.1.4],

• A diferença entre o custo de reposição e o custo histórico-UEPS é 

adicionada aos estoques [tópico 4.3.7.1.3].

Os investimentos temporários em títulos mobiliários negociáveis e 

obras em andamento são subtraídos.

• A provisão para devedores duvidosos é somada às contas a 

receber [tópico 4.3.7.1.2].

• Os gastos com pesquisa e desenvolvimento baixados no período 
da sua ocorrência são ativados como investimentos fixos e 

amortizados gradualmente por 5 anos (um período escolhido para 
aproximar a vida económica típica de um investimento em P&D) 

[tópico 4.3.7.1.5].

2. O valor presente dos arrendamentos não-capitalizados é adicionado 

ao imobilizado [correspondência com tópico 4.3.7.1.6].

exigibilidades não-onerosas de curto prazo [todos pelos seus valores contábeis 
de publicação]) da companhia, porém com três ajustamentos:

Esta citação, embora muito semelhante à anterior, usa o termo valor 
económico ao se referir à avaliação do ativo líquido total. Essa terminologia pode 

sugerir que os recursos componentes do ativo líquido total são avaliados pelos 
valores presentes dos fluxos de benefícios deles esperados, a exemplo do que é 

prescrito pelo resultado económico integral (REI). Todavia, a análise dos 
ajustamentos recomendados por Stewart (1999), abordados anteriormente 

(tópico 4.3.7.1), desautoriza essa interpretação.

• Resultados não-usuais [relacionados com a conversão para os 
procedimentos respaldados pelo full-cost accounting - tópico 

4.3.7.1.5] após os efeitos dos tributos são considerados 

investimentos de longo prazo”
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Suponha-se que a empresa iniciou suas operações e comprou uma única 

vez no período 10 unidades de estoque por $ 10 cada. No último dia do exercício, 
vendeu a metade do estoque, quando seu custo de reposição era de $ 12 por 

unidade. Pelo custo histórico-UEPS, tem-se no balanço um estoque de $ 50 (5 
unidades x $ 10) e um custo das vendas também de $ 50 na demonstração de 
resultado. Uma primeira hipótese de interpretação do ajuste do estoque 

consistiria em considerá-lo como um equivalente de património líquido que não 
exigiu a efetiva injeção de recursos dos investidores, ou seja, um ajustamento de 

exceção. Assim, o estoque seria avaliado por $ 60 ($ 50 que exigiram a efetiva 
injeção de recursos dos investidores + $ 10 vinculados à decisão de estocagem) 
no investimento do EVA® e o custo da venda por $ 50 (efetiva injeção de 
recursos dos investidores consumidos para a geração de receitas no período). 

Nesta situação, o capital inclui uma parcela de recursos que não foi uma 
aplicação do caixa efetivamente injetado pelos investidores. Isso prejudica o 

desempenho da gerência porque inclui no capital empregado um resultado

total dos valores dos ativos apurados pela contabilidade convencional deduzido 

das exigibilidades não-onerosas de curto prazo e ajustado pelos gastos líquidos 
baixados como despesas associados, direta ou indiretamente (full-cost 
accounting), aos fluxos futuros de caixa da empresa, bem como pelos seus 
respectivos efeitos tributários.

O ajustamento do estoque poderia ser considerado como uma exceção ao 
entendimento sumariado no parágrafo anterior. Isso porque a diferença entre o 
valor de reposição do estoque e o seu custo histórico apurado pelo UEPS não 
exigiria a efetiva injeção de caixa dos investidores. Por um outro ângulo, esse 

ajustamento poderia ser considerado como um gasto com estoque baixado como 
despesa (custo das vendas), mas que está associado aos fluxos de caixa futuros. 

Assim, o enquadramento desse ajuste como exceção seria desqualificado. 
Porém, esse entendimento prejudica a consistência do NOPAT, devido à 

provável defasagem que seria verificada no custo das vendas, em relação ao 
custo de reposição (tópico 4.3.7.1.3) e com o próprio custo histórico. Em outras 

palavras, o custo de reposição seria adotado no balanço e algo que não 
representa nem mesmo o custo histórico na apuração do resultado. Para ilustrar 

essa argumentação, apresenta-se, a seguir, um exemplo simplificado.
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4.3.8 Modelo de Gestão Económica - GECON

originário de uma decisão da gerência combinada com variações conjunturais 
como se ele fosse um caixa tomado dos investidores e sobre o qual terá que 
remunerar pelo menos com a taxa de retorno desejada.

A segunda hipótese de interpretação do ajuste do estoque seria considerá- 
lo como uma ativação de gastos reconhecidos como despesas no exercício, mas 

que possuem vínculos com fluxos de caixa futuros. Isso implicaria num capital 
empregado que considera um estoque de $ 60 (supõe-se que tudo corresponde a 

caixa injetado pelos investidores) e um NOPAT que inclui um custo de vendas de 
$ 40 ($ 50 de custo histórico-UEPS deduzidos de $ 10 relativos ao ajuste do 

estoque). Observa-se, assim, que o valor do custo das vendas contido no NOPAT 
não alcança nem o custo histórico das unidades de estoques consumidas para 
gerar receitas (5 unidades x $ 10 cada = $ 50). Isso implica num acréscimo de $ 

10 no capital empregado e no NOPAT, ambos em relação ao custo histórico- 
UEPS. Em geral, isso beneficiaria o desempenho da gerencia, pois sobre o ajuste 

do capital empregado incidiria a taxa de retorno desejada. 0 exemplo explorado 
por Stewart (1999 : 99-104) indica que o referido autor prescreve esta última 
interpretação.

O Modelo de Gestão Económica (GECON), também se constitui numa 
ferramenta gerencial baseada na busca do valor económico dos

Em síntese, o significado de capital investido adotado por Stewart (1999) 
é, em termos gerais, consistente com o NOPAT (tópico 4.3.7.1) e com a taxa de 

retorno desejada (4.3.7.2), conforme abordado anteriormente (tópico 4.3.4). Isso 
porque, genericamente, considera todo o investimento efetuado pelos 

investidores da empresa, independente de estar associado ao capital próprio ou 
de terceiros, bem como de ter sido aplicado no capital de giro ou no ativo fixo. 

Todavia, análises mais cuidadosas devem ser efetuadas quando a empresa 
incorre em prejuízos e/ou realiza ajustamentos relevantes nos estoques. 

Ademais, as contribuições para a gestão baseada no valor atribuídas ao 

resultado económico residual (tópico 4.3.4.1) e suas limitações (tópico 4.3.4.2) 
são também características do EVA®.
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Embora não compartilhando necessariamente a mesma história local, o 
GECON® surgiu na mesma época do movimento ocorrido nos EUA, descrito 

anteriormente (tópico 2.4). Ainda que possua motivações históricas distintas, 

aspecto que justificaria uma pesquisa específica, é provável que os ventos do 
norte tenham arejado o seu processo de concepção, principalmente devido à 

perspicácia do Professor Armando Catelli ao considerar a dimensão mundial das 

transformações sócio-econômicas que começaram a ocorrer a partir daquela 

oportunidade.

O GECON® possui as características atualmente requisitadas pelos 
investidores, abordadas anteriormente (tópicos 2.4.5 e 4.3.5.1). Segundo Catelli 

(1999 : 30), ele:

O sistema de gestão no modelo GECON diz respeito ao processo 
de planejamento, execução e controle operacional das atividades e é 

estruturado com base na missão da empresa, em suas crenças e valores, em 
sua filosofia administrativa e em um processo de planejamento estratégico que

empreendimentos. Diferencia-se, porém, do EVA® porque se fundamenta no 
resultado económico integral - REI (tópico 4.3.5). Segundo as palavras de 
Cláudio Parisi, registradas na obra de Catelli (1999: 21):

“(...) É um modelo gerencial de vanguarda já testado em algumas 

grandes empresas do país, contemplando o sistema de gestão e o sistema de 

informações que lhe dá o necessário suporte.

“O GECON é um modelo baseado na visão de gestão por resultado 
económico [integral] e compreende um sistema de informação de 

Controladoria estruturado dentro de uma concepção ‘holística’.

Ele começou a ser desenvolvido no final dos anos 70 pelo Professor 
Armando Catelli, que já constatava a necessidade de adequação dos modelos 
de administração das organizações à realidade empresarial e também a 

ineficácia dos sistemas de contabilidade e de custos para apoio ao processo 
decisório. Com o passar do tempo e, consequentemente, com as 

transformações ocorridas no ambiente sócioeconômico, tornou~se evidente e 
imperativa às organizações a necessidade de mudanças para garantir sua 

própria sobrevivência.”
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Observa-se que o GECON® é um modelo ambicioso porque se propõe a 
atacar as raízes dos principais problemas atribuídos aos modelos baseados nos

A avaliação de desempenho das áreas propiciada pelo GECON é 
efetuada de forma a permitir a identificação e análise das variações e objetiva 

demonstrar as verdadeiras causas dos desvios (inflação, mudanças de planos, 
volumes, eficiência e preços). O modelo contempla os diversos modelos de 

decisão tanto da fase de planejamento quanto da fase de execução e 
controle. ”

O sistema está voltado não só para a eficiência, mas sobretudo 
para a eficácia empresarial. Dessa forma, os eventos das atividades relevantes 

da empresa são mensurados por receitas e custos e geram resultados 
económicos.

A figura do tradicional centro de custos é substituída pelo centro de 

resultado e área de responsabilidade.

Os relatórios do sistema voltam-se, portanto, para a avaliação de 
resultados de produtos/serviços gerados pelas diversas áreas organizacionais 

que executam tais atividades. Nesse processo, o sistema utiliza conceitos 

gerenciais fortes, tais como resultado económico, custo de reposição, custo de 
oportunidade, preço de transferência, margem de contribuição e outros. Inclui, 
também, a caracterização da gestão operacional e de gestão financeira de 

cada atividade, com a consequente apuração de resultados operacionais 

(valores a vista) segregados dos resultados financeiros (decorrentes dos 

prazos das operações de compras/vendas e das estocagens/imobilizações) 
etc.

No sistema de 
fundamentalmente conceitos

busca em última instância a excelência empresarial e a otimização do 

desempenho económico da empresa.

informações, o sistema GECON utiliza 
e critérios que atendem às necessidades 

informativas dos diversos gestores da empresa para o seu processo de 
tomada de decisão específico e que impulsionam as diversas áreas a 

implementar ações que otimizam o resultado global da companhia.
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1.

2.

3.

4. a função/missão definida para cada área, mais do que um ‘cliché’ 
organizacional, é a base para a avaliação da gestão e, principalmente, um 
implementador da eficácia da empresa. Por exemplo, se a função da 

Manutenção for consertar equipamentos, seu resultado será apurado com 

base no valor do reparo e, nesse caso, quanto pior o serviço executado, 
mais os equipamentos quebrarão e mais essa atividade lucrará, enquanto

as áreas somente são debitadas/creditadas por eventos sobre os quais 
tenham responsabilidade, as eficiências/ineficiéncias não são transferíveis 

para outras áreas e nem repassadas aos produtos/serviços;

“a eficácia da empresa é a função da eficácia das áreas. O resultado da 
empresa é igual a soma dos resultados das áreas;

as áreas tratadas como empresas, seus gestores como os respectivos 

‘donos’ e a avaliação dos mesmos envolvem não só os recursos 
consumidos (custos), como também os produtos/serviços gerados 

(receitas). Assim sendo, objetiva-se destacar e valorizar posturas 

empreendedoras — fazer acontecer sem desculpas;

conceitos da contabilidade convencional. Ele parte do esclarecimento da missão 

da entidade (empresa ou área), evitando manobras operacionais que melhoram 
artificialmente os resultados; avalia desempenho através de variáveis que estão 
no campo de ação dos gestores das áreas, evitando desestímulos e injustiças 
contra os níveis hierárquicos inferiores; separa o resultado financeiro do 

operacional, evitando manobras financeiras que não geram valor efetivo; 
considera o custo de oportunidade, apurando geração de valor só após a 

compensação do custo financeiro dos recursos utilizados; busca o resultado 
económico, identificando as expectativas de geração e consumo de riqueza 

associadas às decisões; persegue a total consistência entre os critérios usados 
no planejamento, execução e controle, inibindo estímulos contraditórios; 

estrutura-se a partir dos eventos e transações relevantes, desestimulando 
subsídios inadvertidos entre produtos, serviços, áreas etc. Tudo isso contribuindo 

para a eficácia empresarial, traduzida pela otimização do resultado económico. 
Alguns dos princípios de gestão adotados pelo GECON®, relacionados por 

Catelli (1999 : 31-32), elucidam adequadamente tais características. Eles são os 
seguintes:
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Os benefícios que o GECON® se propõe a gerar são sintetizados por 

Catelli (1999 : 32) da seguinte forma:

Ele promove, ainda, uma transparência maior e um envolvimento 
efetivo dos gestores, que se sentem donos de suas áreas, e uma monitoração 
eficaz dos processos de gestão com a consequente minimização dos riscos. 

Elimina ‘áreas cinzentas’ da organização e envolve todas as áreas nos 
objetivos maiores da empresa, articulando e estimulando os gestores a buscar 

o melhor para a companhia. Os gestores passam a ser avaliados por sua 
contribuição efetiva para a empresa e por parâmetros lógicos obtidos das 

variáveis que estão sob sua esfera de ação.

a empresa perderá. Se for manter os equipamentos disponíveis para o 

uso, cobrará os serviços pelo valor do aluguel por hora e seu resultado 
dependerá da produtividade e da eficiência operacional, contribuindo e 

assegurando, também, a eficácia da empresa;

“Os benefícios gerados pelo sistema são inúmeros, principalmente 
pela consistência, confiabilidade e oportunidade das informações, que 

permitem maior nível de delegação de autoridade sem perda de controle.

Também o sistema estimula a criatividade dos gestores, 

evidenciando que os resultados podem ser melhorados não só pela diminuição 
de despesas, mas sobretudo pelo incremento de volumes, pela otimização do 

mix de produtos, pela administração de prazos de estocagem, pela utilização 
eficiente de recursos e pela administração dos aspectos financeiros (prazos de 

pagamentos/recebimentos e taxas de custo financeiro de oportunidade) dos 
eventos que envolvam terceiros.”

6. a área financeira é o ‘banco’ interno, financiando/captando os recursos 
requeridos pelas áreas. Seu resultado decorrerá do valor de seus serviços 

menos os custos financeiros efetivamente incorridos."

5. os resultados das decisões financeiras tomadas pelos diversos gestores 

operacionais (investidores, condições de venda a prazo, condições de 
compras a prazo, tempo de estocagem, tempo de processamento de 

produtos/serviços etc.) são imputados às áreas respectivas, 
separadamente dos resultados das decisões operacionais;
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as

A formulação do Market Value Added ou MVA®, IVBM caracterizado 
adiante (tópico 4.5), não é consistente com o IIV fornecido pelo GECON (lucros 

acumulados), aspecto que indica a possibilidade da formulação de um IVBM 
alternativo ao MVA® que seja compatível com o GECON. O Valor de Mercado 

Adicionado para o Sócio (VMAIS), IVBM caracterizado no próximo capítulo, 
pretende explorar essa possibilidade, tentando acrescentar utilidade para a 

aplicação do GECON em contextos onde a empresa sofre fortes pressões do 
mercado de capitais e nos quais a hipótese da eficiência do mercado seja 

aplicável.

Quando a empresa está sujeita às fortes pressões do mercado de capitais 
(tópicos 2.4.3 e 2.4.4) e a hipótese da eficiência do mercado é aceita (tópico 

2.4.2), o confronto desse IIV (lucros acumulados do GECON) com um indicador 

de valor baseado no mercado ou IVBM (ótica do mercado) pode gerar benefícios 

relevantes para a gestão baseada no valor, conforme abordado anteriormente 
(tópico 4.2).

Pelo exposto, percebe-se que o GECON atua sobre o ponto-chave da 

gestão baseada no valor, ou seja, a integração da gestão interna ao retorno para 
o acionista (tópicos 3.2.2.3.1, 3.3.1, 3.3.2 e 4.3.5.1). Além disso, os relatórios 
gerados pelo GECON, conforme abordado anteriormente (tópicos 4.3.6.3 e 
4.3.6.7), apresentam o valor da empresa no património líquido e a variação desse 

valor na demonstração do resultado, sob a ótica da gerência. Inclui, portanto, o 
goodwill subjetivo já mencionado (tópico 4.3.4.2).

O valor acumulado da riqueza criada pela gerência, desconsiderando-se 
outras transações que envolvam os lucros acumulados desvinculadas dos 

resultados gerados nos períodos (distribuição de dividendos e aumento de capital 
social através da incorporação de lucros acumulados, principalmente), é 

evidenciado no item Lucros Acumulados. Em outras palavras, o valor que a 
empresa agregou ao investimento dos acionistas, na ótica da sua gerência, 

consubstancia-se na diferença entre o património líquido e o total dos 
investimentos efetivamente realizados pelos sócios, capitalizados pela taxa de 

retorno desejada (item Capital Social do GECON). Logo, o item Lucros 
Acumulados do GECON também pode ser considerado um indicador interno de 
valor — IIV (tópico 4.1).
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4.4 GOODWILL53

na

Segundo Martins (1972 : 55):

No presente estudo, privilegiou-se, conforme proposta de Martins (1972 : 
78), o entendimento de goodwill associado à definição de ativo que “(...) 

considera fundamentalmente o resultado económico que se espera obter no 
futuro(...)”. Tal delimitação toma dispensáveis as classificações normalmente 

efetuadas para esclarecer o conteúdo do goodwill, tais como:

O goodwill está sendo abordado nesta altura do texto porque ele é usado 
construção tanto dos IIV quanto dos IVBM. A tarefa de abordar o goodwill é 

complexa. Isto porque esse assunto tem merecido a atenção de estudiosos há 
muito tempo e o consenso nas conclusões pode ser considerado a exceção à 
regra.

Cabe ainda destacar que o GECON é capaz de proporcionar as 

contribuições à gestão baseada no valor atribuídas ao REI e compartilha das 
suas limitações comentadas anteriormente (tópicos 4.3.5, 4.3.6.3, 4.3.6.4, 4.3.6.7 
e 4.3.6.8).

"O ‘Goodwill’ tem sido motivo de estudos, debates, artigos, livros, 

legislação, concordâncias e divergências desde há muitos anos. As citações 

e referências a ele datam de séculos atrás, mas a primeira condensação do 
seu significado e o primeiro trabalho sistemático tendo-o como tema central 
parecem ter existido em 1891 [Francis More - Escócia].”

Para ludícibus (2000 : 211), o goodwill “(...) é um assunto dos mais 

complexos em Contabilidade.” Por isso, neste tópico específico, decidiu-se evitar 
a apresentação da sua evolução histórica e esclarecer a abordagem aplicável 

aos indicadores de valor54.

53 O presente tópico é uma adaptação da obra de Martins (2001) sobre o referido assunto.
54 Ver Martins (1972) e Monobe (1986) sobre a evolução histórica do goodwill.
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1. a mensuração individual possível dos itens patrimoniais identificados; e

2. a mensuração da empresa como um todo.

A ilustração 4.21 pretende facilitar a compreensão desse conceito.

Pelo exposto, caso inexistissem as limitações associadas à identificação 

dos resultados económicos de todos os elementos integrantes do património das 
entidades, não haveria o goodwill. Então, ele poderia ser considerado o elo entre:

Em conformidade com a definição de ativo acatada, Canning, citado por 
Martins (1972 : 63), entende que:

“Cada elemento componente do ativo possui um certo valor também 
económico. Mas nem todos os elementos, recursos, direitos e fatores que 
possuem valor económico são facilmente identificáveis. Por isso o ‘Goodwill’ 
representa tão somente o valor agrupado desses elementos que têm em 

comum a única característica: dificuldade de sua individualização.”

4. fatores que causam o surgimento do goodwill (administração superior, 
organização ou gerente de vendas proeminente, propaganda eficaz, processos 

secretos de fabricação, capital intelectual, localização privilegiada, legislação 
favorável, excelente treinamento dos empregados, bom relacionamento com a 

sociedade, dentre outros).

3. classificações do goodwill (comercial, industrial, financeiro, político, pessoal, 
profissional, capital intelectual, evanescente, nome ou marca etc.); e

1. natureza dos ativos (tangíveis e intangíveis);

2. concepções de goodwill (super-lucros, subavaliação ou falta de registro de 

ativos e master valuation accounting)',
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Ilustração 4.21 Goodwill.

a) só do equipamento A;

b) só do equipamento B;

Mas se tiver ambos os equipamentos, poderá prestar os serviços 

que necessitem:

Valor 
económico 
global da 
empresa Total dos itens 

patrimoniais 
individualizados

Valor 
económico 
global da 
empresa

Goodwill 
negativo

A ilustração 4.21 poderia sugerir a seguinte questão: qual é a dificuldade 
existente para a identificação do valor económico de todos os itens patrimoniais, 
fazendo com que a sua soma algébrica deixe de representar o valor total da 

empresa? Visando responder a essa pergunta, transcreve-se o exemplo 

fornecido por Martins (1972 : 46-47).

Se possuir ele, por outro lado, apenas o equipamento B (aparelho 

de solda, por exemplo), provavelmente terá um resultado económico y; e este 

pode ser igual ou diferente de x.

Goodwill 
pontivo

I

“Consideremos exemplificadamente o caso de um profissional que, 
para prestar seus serviços, necessite de equipamentos, como o caso de um 

mecânico que efetua consertos. Se esse profissional possuir apenas um 
equipamento A (torno, por exemplo), terá ele oportunidade de efetuar diversos 

trabalhos; isso dará um certo resultado económico a tal equipamento, digamos 
de x.

Total dos itens 
patrimoniais 

individualizados
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de A e de B.c)

Alguns aspectos relevantes associados a essas partes são tratados nos 
próximos tópicos.

Pelo exposto, o goodwill pode ser considerado como o resíduo existente 
entre a soma dos itens patrimoniais mensurados individualmente e o valor global 
da empresa. O seu dimensionamento pressupõe a identificação de tudo aquilo 

que possa receber um valor específico, inclusive os intangíveis. Devido a essa 
característica residual, verificamos a falta de consenso entre os estudiosos. Isso 

ocorre nas duas partes que devem ser confrontadas, ou seja:

1. sobre as opções para dimensionar o valor económico da empresa como um 
todo; e

E, finalmente, poderia haver a coincidência de existir um resultado 
económico total de v exatamente igual à soma dexey_.

Dependendo das circunstâncias, tais como mercado para cada uma 
das alternativas, capacidade e qualidade dos equipamentos etc., várias coisas 
podem acontecer. Primeiro, talvez o profissional possa conseguir, com a 
existência dos dois equipamentos, serviços que demandem o uso de ambas, e 

que de outra maneira não lhe viriam às mãos. E isso pode provocar um 
resultado económico total de z maior do que a soma dos resultados isolados x 
ey.

Segundo, talvez a diversidade dos serviços diminua a eficiência do 

Profissional nessa hipótese da existência de ambos os equipamentos; ou 
então poderia ele ter custos adicionais superiores à receita marginal obtida. E 
poderia ter, por esse motivo, um resultado económico total de w, menor que (x 
+ ¥)■

A única conclusão a que podemos chegar é que o Valor Económico 
do Ativo Total nem sempre corresponde à soma dos Valores Económicos de 

cada um dos seus elementos componentes.”

2. sobre as opções para dimensionar os valores económicos dos itens 
individuais.
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4.4.1 Valor Económico Global da Empresa

O valor económico global da empresa apurado na ótica do mercado (preço 
de mercado da ação como referência) também pode contribuir sobremaneira para 

a gestão baseada no valor, notadamente na formulação dos IVBM. O MVA®,

O goodwill subjetivo também é útil para os IIV baseados no resultado 

económico integral (REI). As palavras de Reinaldo Guerreiro, registradas na obra 
de Catelli (1999 : 93-94), confirmam essa afirmação. Elas são as seguintes:

Esta citação destaca a importância do goodwill para a apuração do REI, 
mas não explicita se o valor económico global da empresa seria apurado na ótica 

da gerência ou com base no mercado. Para fins deste estudo, supõe-se que o 
valor económico global da empresa, visando a apuração dos IIV respaldados no 
REI, é dimensionado segundo a ótica da gerência. Isso permite a obtenção dos 

benefícios decorrentes da comparação entre os IIV e os IVBM, comentados 

anteriormente (tópicos 2.4.2 e 4.2).

“(...) deve ser reconhecido o valor do goodwill da empresa. Para 
isso, deve ser observada a metodologia proposta por Martins (1972). Em 

síntese, o valor do goodwill corresponderá à diferença entre o valor presente 

dos fluxos de benefícios futuros produzidos pela empresa (valor económico 
global da empresa) e o valor da soma dos valores económicos individuais dos 
ativos. ”

O valor económico global da empresa pode basear-se na ótica da gerência 
ou na ótica dos agentes que atuam no mercado. A opção vinculada à ótica da 

gerência gera o denominado goodwill subjetivo, mencionado por Bromwich e 
Walker (1998 : 396), citados na página 164. Este conceito pode ser considerado 

o valor presente dos resultados económicos esperados, na visão da gerência. Em 
outras palavras, o goodwill subjetivo seria a diferença entre o valor económico 

global da empresa e o total do capital empregado, conceito fundamental para que 
o resultado económico residual (RER) possa fornecer contribuições para a gestão 

baseada no valor, conforme abordado anteriormente (tópicos 4.3.4.1, 4.3.6.2 e 
4.3.6.6). Logo, ele é útil para a construção dos indicadores internos de valor (IIV) 
baseados no RER.
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4.4.2 Valorização dos Itens Individuais do Património

Pelo exposto, o goodwill engloba uma quantidade maior ou menor de 
resíduos, dependendo da qualidade do esforço dedicado à tarefa de identificar os

Quando são adotadas opções de avaliação que não perseguem o valor 
económico dos itens patrimoniais individuais (custo histórico, por exemplo), o 

goodwill se torna um repositório dos complementos dos valores económicos dos 
vários outros componentes do património da entidade. Isso pode prejudicar a 

qualidade da informação.

IVBM abordado adiante (tópico 4.5), é um dos exemplos mais notórios na 
atualidade.

Sob esse enfoque, o goodwill se diferencia dos demais ativos identificáveis 
e separáveis (que podem ser transacionados individualmente), pois ele tem sua 

existência vinculada à empresa, dela não podendo ser separado e vendido. Em 
termos ideais, sempre que a individualização e a capacidade de venda 

desvinculada da empresa forem observáveis, um novo item deve ser inserido no 
património, deixando de integrar o goodwill.

Visando evitar essa limitação, pode-se adotar as opções que mais se 

aproximam do valor económico do objeto avaliado, notadamente o valor presente 

do fluxo de benefícios esperados. Além disso, deve-se envidar esforços para 
identificar todos os itens patrimoniais capazes de gerar resultados económicos no 

futuro, incluindo aqueles que normalmente são desconsiderados pela 

contabilidade convencional (pesquisa e desenvolvimento, capital humano, 

carteira de clientes etc.). O exemplo apresentado para ilustrar o REI (tópicos 

4.3.6.3 e 4.3.6.7) seguiu essa orientação.

O dimensionamento dos valores económicos dos itens individuais do 

património, cujo total é subtraído do valor económico global da empresa para a 
apuração do goodwill, pode se basear nos valores de entrada, nos valores de 
saída, na combinação de ambos e, ainda, na aplicação de procedimentos 
tratados anteriormente, tais como: custo de oportunidade (tópico 4.3.1), custo do 

capital (tópico 4.3.2) etc. Pelo exposto, percebe-se o nível de complexidade 
inerente ao estudo desse conceito.
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4.4.3 Síntese do Goodwill

itens patrimoniais individuais da empresa, bem como os seus respectivos valores 

económicos. Quanto mais rigorosa for a busca do valor económico, menor será a 
quantidade de componentes incluídos no goodwill, facilitando a gestão do 
empreendimento. Isso porque os elementos que alteram o valor da empresa são 
melhor explicitados.

O goodwill é o elo entre o valor global da entidade e a soma dos seus itens 
patrimoniais. Essa característica é tida como muito importante no que se refere à 

identificação das expectativas de geração de riqueza. Talvez essa seja uma das 
informações mais desejadas hoje pelos proprietários, muitos gestores e usuários 

externos das demonstrações contábeis (principalmente os investidores), 
conforme comentado anteriormente (tópico 2.4).

O esforço dirigido ao dimensionamento do capital intelectual, do valor do 
nome da sociedade, das marcas etc. nada mais representa do que a tentativa de 

se conseguir explicar as parcelas daquilo que geralmente se considera como 
goodwill. Todavia, na medida em que esses itens tomam-se identificáveis e 

separáveis da empresa, eles devem ser individualizados e desmembrados do 
goodwill.

É crescente o número de empresas que tem no goodwill o seu maior 

elemento patrimonial. Daí a necessidade do seu uso na formulação dos 
indicadores de valor. Isso porque o seu conhecimento permite a avaliação do 

desempenho dos gestores com base na maximização do valor para os acionistas. 
O mercado acionário, o mercado de transações de empresas e os planos de 

remuneração da gerência devem considerar esse conceito.

Os conceitos da objetividade e praticabilidade geralmente são 

prejudicados pela inclusão do goodwill subjetivo. Isso porque toma-se 
questionável o ponto de vista da gerência que fundamenta a apuração do valor 
económico global da empresa. Mesmo baseado no mercado, desde que a 

hipótese da eficiência do mercado não seja aplicável (tópico 2.4.2), o goodwill 

pode ter a sua mensuração questionada. Reitera-se, todavia, que a prioridade
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4.5 MARKET VALUE ADDED - MVA®

Esta citação confirma que o MVA® tem como referência de medida a ótica 
dos agentes sócio-econômicos que atuam no mercado de capitais. Esse 
entendimento, portanto, difere daquele apresentado por Kassai, Kassai, Santos et 
al. (1999 : 183-184). Segundo eles, para apurar-se o MVA®:

O Market Value Added (MVA®), ou Valor de Mercado Adicionado, é um 
indicador também registrado pela empresa Stern Sewart & Co. Como o próprio 

nome sugere, o MVA® tem como referência de medida o valor de mercado da 

empresa, caracterizando-o como um indicador de valor baseado no mercado - 
IVBM (tópico 4.2). Segundo Stewart (1999 : 153):

desses conceitos parece estar diminuindo, conforme comentado anteriormente 
(tópicos 2.4).

Ainda no tocante à utilidade, a contribuição do goodwill para a gestão 
baseada no valor depende dos conceitos usados para as avaliações dos itens 
individuais do património. Se tais conceitos não perseguirem o valor económico 
integral, o goodwill poderá se constituir num repositório de valores económicos 

complementares desses itens, dificultando uma análise proveitosa dessa 
informação. Por isso, aspectos importantes podem permanecer camuflados, 

tornando a gestão menos efetiva.

"O MVA (...) é a diferença absoluta em unidades monetárias entre o 

valor de mercado da companhia e o seu capital. Ao contrário de uma taxa de 
retorno que reflete o resultado de um período, o MVA é uma medida 

acumulativa do desempenho da empresa. Ele representa a avaliação do 
mercado de capitais, num dado momento, acerca do valor presente líquido de 

todos os projetos de capital passados e esperados da companhia. Ele reflete o 
quanto a empresa tem sido bem sucedida ao investir capital no passado e o 

quanto se espera que ela seja bem sucedida ao investir capital novo no futuro. 
Maximizar o MVA deveria ser o objetivo principal para qualquer companhia 

que está preocupada com o bem-estar dos seus acionistas.”

“O primeiro passo é calcular o valor da empresa. Como é sabido, os 

balanços contábeis não exprimem o valor da empresa e por isso existem
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MVA = valor de mercado - capital Investido

AMVA = MVAt — MVAt-i = AValor de Mercado - ACapital empregado

Esse entendimento é corroborado por Copeland (2000 : 14). Segundo ele: 
(...) A alteração no MVA é a medida que usamos para a criação de valor. [Ela] é 

a alteração do valor de mercado da companhia (dívida e capital acionário) menos 
a variação do valor contábil do capital investido (...)".

O presente estudo considera a formulação fornecida por Stewart (1999 : 
153), apresentada antes. Segundo esse entendimento, a definição oferecida por 

Portella (2000 : 19-20) representa a variação do MVA® num dado período, ou 
seja:

Feitos esses esclarecimentos, para fins deste estudo, o MVA® pode ser 
expresso em conformidade com o entendimento de Stewart (1999 :153), ou seja:

"O MVA consiste na diferença entre a variação do valor de mercado 
e a variação do capital empregado pela empresa durante determinado período, 

representado pela expressão abaixo:

Essa formulação difere daquela apresentada por Portella (2000 : 19-20).
Segundo este autor:

Interpreta-se que os autores citados sugerem a adoção de um valor para a 
empresa com base na ótica da sua gerência. Embora esse entendimento tenha o 
potencial de contribuir sobremaneira para a gestão baseada no valor, na medida 

em que identifica as expectativas dos gestores sobre o valor presente dos 
benefícios esperados do empreendimento, conforme exemplificado anteriormente 
(tópico 4.3.6), o presente estudo considera que o MVA® consubstancia-se num 
IVBM porque avalia a empresa com base na ótica dos agentes que atuam no 

mercado de capitais.

diversos métodos, sendo o mais utilizado o cálculo do Fluxo de Caixa 

Descontado (FCD), pois considera o potencial de geração de lucros futuros."

MVA = A Valor de Mercado - ACapital empregado"
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Ilustração 4.22 O relacionamento entre EVA® e MVA®.

Valor Adicionado

Valor Descontado

1. o relacionamento do MVA® com o conceito de goodwill;

2. o significado de capital investido;

3. o significado de valor de mercado; e

EVA, 

(l+e-)1

EVA, 

(l+c-)*

(EVA,) 

(l+c-)»

Visando facilitar o entendimento do significado do MVA®, Stewart (1999 : 
154) elaborou um diagrama que é reproduzido na ilustração 4.22, onde c* 
consiste no custo médio ponderado de capital.

Cabe destacar, todavia, que essas operações matemáticas computam 
valores em momentos distintos. Assim, visando garantir a consistência do 
resultado final, deve-se considerar o valor do dinheiro no tempo (taxa de retorno 

desejada) e, se relevante, o poder aquisitivo da moeda (inflação ou deflação). 
Essa preocupação é geralmente desconsiderada no cálculo do MVA® porque 

tanto o valor de mercado quanto o do capital empregado são apurados no 
mesmo momento. Apesar disso, dependendo do contexto experimentado e das 

opções de avaliação adotadas para a apuração do capital empregado do MVA® 
(custo histórico, custo histórico corrigido, custo corrente, custo corrente corrigido 

etc.), a consideração desses aspectos, notadamente da inflação, é necessária.

Valor de 
Mercado 
Perdido

Valor de
Mercado 

Adicionado

Capital 
Investido

Valor de 
Mercado

Capital 
Investido

Valor de 
Mercado

(EVA,)
► 

(i+í-y

A ilustração 4.22 é importante porque destaca os principais aspectos 

relacionados com o MVA®, ou seja:
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4. o relacionamento entre MVA® e EVA®.

Esses aspectos são comentados nos próximos tópicos.

4.5.1 MVA® e Goodwill

Segundo Kassai, Kassai, Santos et al. (1999 :183):

A comparação entre as ilustrações 4.21 (goodwill) e 4.22 (relacionamento 
entre EVA® e MVA®) também confirma que o MVA® consubstancia-se num dos 

vários significados atribuídos ao goodwill. Na ilustração 4.21 o goodwill surge da 
diferença entre o valor económico global da empresa e total dos seus itens 

patrimoniais individualizados. Considerando a hipótese da eficiência do mercado 
- HEM (tópico 2.4.2), o melhor valor económico para a empresa como um todo é 

o seu valor de mercado. Já o total dos itens patrimoniais individualizados pode

Embora os significados de valor da empresa e investimento (ou capital 
investido) adotados neste estudo sejam diferentes daqueles sugeridos pelos 

citados autores, a associação do MVA® com o conceito de goodwill parece 
adequada. Bromwich e Walker (1998 : 396) também sugerem tal associação 

quando fazem o seguinte comentário sobre a incapacidade do resultado 
económico residual (RER) de um período identificar o goodwill subjetivo:

“(...) Os defensores do valor adicionado tentam solucionar esse 
problema ao nível corporativo pela definição de goodwill subjetivo como a 

diferença entre o valor de mercado da empresa e o valor dos seus ativos.”

"O MVA® é interpretado como a diferença entre o valor da empresa 
menos o valor de seus investimentos, a preços de mercado. É aquela parcela 

adicional, aquele ‘algo mais’, normalmente de difícil mensuração, e também 
conhecido como goodwill(...).”

Esta citação sugere que o MVA® (diferença entre o valor de mercado da 
empresa e o valor dos seus ativos ou capital investido), considerando a empresa 
como um todo, seria uma forma de superar a limitação dos indicadores internos 

de valor baseados no RER (EVA®, por exemplo) subjacente à identificação e 
monitoramento do goodwill subjetivo, conforme abordado anteriormente (tópico 
4.4.1).



229

Goodwill = = MVA®

4.5.2 Capital Investido

Segundo Stewart (1999 : 181 e 744), o capital investido consubstancia-se 
nos: “(...) ativos líquidos (total dos ativos menos as exigibilidades não-onerosas 

de curto prazo). Afinal, os gestores são administradores de ativos, não de

Esse é um aspecto importante para a reflexão sobre a utilidade do MVA® 

como uma medida acumulativa apropriada da riqueza gerada ou destruída pela 
empresa, efetuada adiante (tópico 4.5.4.1).

valor 
económico 
global da 
empresa

total dos 
itens 

patrimoniais 
individuais

Valor de 
mercado

Capital 
investido

Cabe esclarecer que esse entendimento não é objeto de consenso. 
Conforme comentado no tópico 4.4, o goodwill pode ser considerado como a 

parcela não-identificável do valor da empresa. Já o capital investido se baseia na 

contabilidade convencional ajustada por alguns itens (tópicos 4.3.7.3 e 4.5.2). 
Logo, frequentemente existirão parcelas de valor identificáveis no MVA®, além do 

próprio goodwill. Ou seja, o goodwill, nesse raciocínio, geralmente seria apenas 
uma parcela do MVA®. No presente estudo, o aspecto mais relevante 

consubstancia-se na identificação do valor da empresa na ótica do mercado que 
a apuração do capital investido não foi capaz de capturar, bem como a sua 

decomposição e análise criteriosa para o auxílio à gestão baseada no valor.

O significado de capital investido para o cálculo do MVA®, segundo 
Stewart (1999 : 744-745), é o mesmo adotado para a apuração do EVA®. Então, 

o capital investido busca acumular os valores de caixa ou equivalentes (inclui 
lucros reinvestidos) injetados pelos investidores na empresa durante a sua 

existência. Vale lembrar a limitação desse conceito quando a empresa 
experimenta prejuízos, abordada anteriormente (tópico 4.3.7.3).

ser entendido como o capital investido, conforme abordado anteriormente (tópico 

4.3.7.3). Logo, o goodwill pode ser expresso como a diferença entre o valor de 
mercado da empresa e o capital investido, ou seja, MVA®. Em síntese:
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Stewart (1999 : 183-184) destaca ainda que:

Capital investido = património líquido ajustado

património líquido Embora a sugestão implícita de que os gestores não são 
administradores de património líquido e exigíveis possa ser questionável, a visão 
do referido autor enfatiza a apuração do capital investido com base nas 
aplicações de recursos. Mais adiante na sua obra, página 182, ele exemplifica o 
cálculo do MVA® usando os itens que formam o conjunto de origens da empresa 

(exigibilidades e património líquido). Já na página 187 da sua obra, ele demonstra 
que o cálculo pode ser efetuado tanto pelo lado das aplicações (abordagem 

operacional) quanto pelo lado das origens (abordagem financeira).

Cabe destacar que Stewart (1999 : 183) prescreve que no cálculo do 

MVA®: “(...) As aplicações temporárias em títulos mobiliários (marketable 
securities) são subtraídas do capital (e do valor de mercado) para destacar o 

desempenho das operações da companhia". Exclusivamente para fins de cálculo 
do MVA®, tal ajustamento parece dispensável. Isso porque ele é efetuado no 

subtraendo (capital investido) e no minuendo (valor de mercado) da fórmula deste 
indicador, não causando qualquer alteração no resultado final.

“Devido ao valor contábil convencional das exigibilidades líquidas 

figurar tanto no valor de mercado [aspecto abordado no próximo tópico] quanto 
no capital, o MVA pode ser apurado como a diferença entre os valores de 

mercado e económico [contábil convencional ajustado pelos itens abordados 
no tópico 4.3.7.3] apenas do património líquido (...).”

Portanto, para fins de cálculo do MVA® em conformidade com a 
prescrição de Stewart (1999), o capital investido pode ser entendido como a 

diferença entre o ativo e o exigível, ambos apurados com base na contabilidade 
convencional e ajustados pelos itens abordados no tópico 4.3.7.3 (abordagem 

operacional), ou como o património líquido identicamente ajustado (abordagem 
financeira). Doravante, este será o entendimento de capital investido usado para 

o cálculo do MVA® neste estudo. Sintetizando, para a apuração do MVA® no 
presente trabalho acadêmico:
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4.5.3 Valor de Mercado da Empresa

O valor económico global da empresa, para fins de cálculo do MVA® neste 
estudo, conforme exposto anteriormente (intróito do tópico 4.5), contempla o valor 

de mercado da companhia, refletindo a ótica dos agentes que atuam no mercado 
de capitais. Isso significa dizer que, para fins deste trabalho acadêmico, as 
formulações do MVA® baseadas na ótica da gerência, como foi interpretada a 
proposta de Kassai, Kassai, Santos et al. (1999 : 183-184), são desconsideradas.

O próximo tópico fornece maiores esclarecimentos sobre a simplificação 

adotada para chegar-se a esse entendimento de capital investido.

A observação do esquema elaborado por Stewart (1999 : 182), 
reproduzido na ilustração 4.23, respalda o entendimento de que o valor de 

mercado, para fins de cálculo do MVA®, significa o valor de mercado do 

património líquido (preço de mercado da ação multiplicado pela quantidade de 
ações em circulação) mais o valor de mercado das exigibilidades. Na apuração 
do valor de mercado das exigibilidades, o referido autor deduziu o total das 

aplicações temporárias em títulos mobiliários (marketable securities) e 

desconsiderou as exigibilidades não-onerosas de curto prazo (apresentadas no 
balanço patrimonial da empresa exemplificada na página 188 da sua obra). Esse 
procedimento também foi adotado na apuração do capital investido. Por isso, 

esses ajustamentos não causaram alterações no valor final do MVA®.
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Ilustração 4.23 Cálculo do MVA®

Empréstimo e Financiamentos

& Arrendamxlos

$562$562

Ainda analisando a ilustração 4.23, nota-se que os valores de mercado
das exigibilidades consideradas no cálculo do valor de mercado da empresa

como um todo são idênticos àqueles computados na apuração do capital
investido. Isso significa que o referido autor considerou os valores de mercado

desses itens iguais aos seus valores contábeis convencionais, tornando a sua
inclusão irrelevante para fins de dimensionamento do MVA®. Em outras palavras,

o que realmente importa são os valores de mercado e contábil ajustado do

ajustes] = $ 5.314 - [$ 999 + $ 1.453] = $ 2.862). Stewart (1999 : 183) justifica
esse procedimento da seguinte forma:

“(...) O valor contábil convencional foi usado para aproximar o valor

de mercado de todos os itens [que compõem o valor de mercado global da

empresa], exceto o património líquido, devido à ausência de uma forma de

Valor do
Património Líquido $5.314

Valer de 
Kfcrcado 

Adicionado 
$2862

ApHcaç5es Toipciáuas em 
Títulos bfcbilianos $177
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$225
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da mrpresa 

$5.924
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Patnmôao Líquido 

$ 1453

Preçodaaçâo $ 7838 
x Quantidade de ações 67.796

património líquido (MVA® = valor de mercado do PL - [valor contábil do PL +

CapflaJ bncsódo V
S 3.062 A

avaliação direta das suas cotações de mercado.”
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1. o objetivo da análise é avaliar a riqueza adicional dos acionistas;

2.

3.

4.

Sintetizando, neste estudo, a formulação do MVA® é a seguinte:

MVA® = (PMA x QAC) - PLCA

Onde:

PMA = preço de mercado da ação;

OCA = quantidade de ações em circulação; e

PLCA = património líquido contábil ajustado.

o valor de mercado do capital de terceiros de uma organização está mais 
relacionado às flutuações de taxa de juros do que às atitudes gerenciais que 

influenciam a criação de riqueza.

o valor contábil do capital de terceiros é aproximadamente igual ao seu valor 
de mercado;

Gapenski (1996 : 56) comunga com o entendimento apresentado no 

parágrafo anterior e enumera quatro razões para a sua validade. Elas são as 
seguintes:

Pelo exposto, geralmente é justificável considerar que o valor contábil 
convencional das exigibilidades representa uma aproximação adequada do seu 

valor de mercado. Por isso, como o valor contábil convencional das exigibilidades 
figura tanto no valor de mercado como no capital investido (tópico 4.5.2), torna-se 
válido considerar, conforme prescreve Stewart (1999 : 183-184), que o valor de 
mercado global da empresa consubstancia-se no valor de mercado do património 

líquido. Esse entendimento é consistente com o significado de capital investido 
(património líquido contábil convencional ajustado pelos equivalentes de 

património líquido — tópicos 4.3.7.1 e 4.3.7.3) abordado no tópico anterior.

a determinação do valor de mercado do capital de terceiros corporativo é 

difícil, pois os seus componentes não são ativamente trocados/negociados;
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4.5.4 Relacionamento entre MVA® e EVA®

MVA = valor de mercado - capital

2. EVA® periódico — EVAp — projetado ou realizado (ilustração 4.16).

Essas parcelas da aplicação do EVA® são abordadas nos próximos 
tópicos.

1. valor presente dos EVA® esperados - vpEVA - linha denominada Valor dos 

RER esperados contida na ilustração 4.18; e

“Na minha opinião, o EVA realmente não precisa de mais 
confirmações acerca da sua validade como uma medida de desempenho, mas 

existe um argumento irrefutável. O EVA vincula-se diretamente ao valor de 
mercado intrínseco de qualquer companhia. Quando ele é projetado e 

descontado ao valor presente, o EVA registra o valor de mercado que a 
gerência adiciona ou subtrai do capital empregado.

Essa citação indica a existência de uma relação entre EVA® e MVA®, 
sendo o segundo indicador uma confirmação de mercado do primeiro que se 

baseia na ótica da gerência. Sua análise requer a recapitulação dos comentários 
efetuados sobre o resultado económico residual (RER). Tomando-se as 

ilustrações 4.16, 4.17 e 4.18 como referência, pode-se subdividir a aplicação do 
EVA® em pelo menos duas parcelas. Elas são as seguintes:

O relacionamento entre o MVA® e o EVA® é um assunto polêmico. 
Espera-se que o presente tópico, baseado nos anteriores, forneça algumas 

contribuições para o seu adequado entendimento. Stewart (1999 : 153) 

pronuncia-se da seguinte forma:

MVA = valor presente dos EVA futuros.”

Essa orientação focada no valor para o sócio (diferença entre os valores 
de mercado e contábil ajustado do património líquido), também prescrita por 
Copeland (2000 : 14), é empregada na formulação do Valor de Mercado 

Adicionado para o Sócio (VMAIS), IVBM alternativo ao MVA® abordado no 
próximo capítulo.
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4.5.4.1 Valor Presente dos EVA® Esperados

Se: MVA® = valor de mercado - capital investido

Logo: Valor de Mercado = MVA® + capital investido

Em outras palavras, considerando a hipótese da eficiência do mercado 
(HEM - tópico 2.4.2), o MVA® identifica a parcela do valor económico global da 

empresa que os EVAp atual e anteriores não foram capazes de fazê-lo. Quando 
o capital investido, que inclui os EVAp atual e anteriores, é somado ao MVA®, 

apura-se o valor económico global da empresa (valor de mercado da empresa). A 
partir da formulação apresentada na citação anterior de Stewart (1999 : 153), 

demonstra-se que:

Conforme comentado anteriormente (tópicos 4.3.4.2, 4.3.6.2, 4.3.6.6 e 
4.3.6.8), o EVA® de um período (EVAp) é incapaz de identificar vários itens que 

influenciam o valor económico global da empresa, ainda que ajustado pelos 
equivalentes de património líquido já caracterizados (tópicos 4.3.7.1 e 4.3.7.3). 

Como consequência, o EVAp isoladamente não oferece contribuições relevantes 
para a gestão baseada no valor, a exemplo da contabilidade convencional e do 

fluxo de caixa de um dado período. Para superar essa limitação, deve-se 

adicionar o valor presente dos EVA® esperados (vpEVA) ao capital investido que, 
por seu turno, incorpora os EVAp atual e anteriores. Assim, apura-se o valor 
económico global da empresa, cuja variação entre os períodos evidência a 

riqueza periódica gerada ou consumida na ótica da gerência (ilustração 4.18).

Quando o citado autor — Stewart (1999 : 153) - relaciona o EVA® ao 

MVA®, parece adequado entender que ele está, mais especificamente, 
associando o vpEVA (ou seja, uma parcela da aplicação do EVA®) ao MVA®. 

Esse aspecto foi mencionado por Bromwich e Walker (1998 : 396), citados antes 
(tópicos 4.3.4.2, 4.4.1 e 4.5.1), quando afirmam que os defensores do valor 

adicionado (EVA®) tentam solucionar a incapacidade inerente ao RER periódico 
de identificar e monitorar o goodwill subjetivo através da consideração da 

diferença entre o valor de mercado da empresa e o valor dos seus ativos (ou 

capital investido), isto é, o MVA®.
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Segundo Stewart (1999 : 153):

E complementa, na página 174:

Pelo exposto, considera-se adequado o entendimento de que o vpEVA 
representa um dos significados de goodwill subjetivo (ótica da gerência - tópico 
4.4.1) e, por isso, teoricamente compatível com o MVA® (goodwill na ótica do 

mercado). Tal compatibilidade tem o potencial de contribuir para a gestão 
baseada no valor. Isso porque ela propicia o confronto entre as expectativas da 

gerência e do mercado, auxiliando na identificação de oportunidades e ameaças 
para a empresa, conforme abordado anteriormente (tópico 2.4.2). Ehrbar (1999 : 

37) ratifica esse entendimento da seguinte forma:

Cabe destacar, contudo, que a potencialidade mencionada na citação 
anterior, no caso dos indicadores internos de valor (IIV) baseados no RER, pode 

ser deveras prejudicada. Isso porque o EVAp é incapaz de identificar e monitorar 
o valor económico integral de vários itens patrimoniais que integram o capital 

investido. Assim, o MVA® e o vpEVA, embora compatíveis, geralmente se 
consubstanciam em repositórios dos complementos dos valores económicos dos 

vários outros componentes do património da entidade, conforme abordado 
anteriormente (tópicos 4.4.2 e 4.4.3), dificultando uma análise proveitosa das 

informações oriundas da comparação entre esses conceitos. Uma sugestão para 
melhorar o potencial dessa análise consiste em migrar do arcabouço conceituai 

fornecido pelo RER para o do resultado económico integral (REI).

“(...) Uma das maneiras pelas quais gerentes podem obter uma 
indicação de se suas próprias ações estão super ou subavaliadas é realizar 
sua própria estimativa no NPV [valor presente líquido] agregado da empresa e 
compará-la ao MVA da empresa. É claro que terão, então, que perguntar por 

que o julgamento do mercado difere do seu próprio. Eles têm informações 
melhores, confidenciais, ou o mercado está sendo mais objetivo?”

“Um EVA da companhia é o combustível que dispara o seu MVA. 
(...) Logo, o EVA é a medida interna que leva às consequências externas de 
construção de um prémio (ou desconto) no valor de mercado de uma 

companhia (...).”
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Valor de mercado = Capital investido + Valor presente de todos os EVA futuros

Assim, o citado autor demonstra que nem todos os aumentos de vpEVA e 
MVA® aumentam o valor de mercado da empresa. Aqueles que causam também 
reduções superiores ou equivalentes no capital investido diminuem ou não 
alteram o valor de mercado da empresa, respectivamente. Resta saber se, na 

prática, é possível ocorrer um evento que aumente o vpEVA e MVA® e diminua o 
capital investido simultaneamente.

Usa-se a expressão: podem aumentar o valor intrínseco. Isso porque um 
aumento vpEVA ou MVA® pode também acarretar uma redução no valor 
intrínseco da empresa e, conseqúentemente, no preço de mercado da ação. Para 

tanto, basta que o evento que provocou o aumento do vpEVA tenha provocado 

simultaneamente uma redução superior no capital investido. Isso é esclarecido 
quando recorre-se ao entendimento de Stewart (1999 : 174) sobre a relação do 
valor de mercado com o vpEVA e com o capital investido. Segundo ele:

"(.. ■) maximizar o valor presente dos EVA significa o mesmo que 
maximizar o valor (...) de mercado.”

As ilustrações 4.11 e 4.18 (sem e com a aplicação da taxa de retomo 
desejada, respectivamente) demonstram que os eventos podem acarretar 

simultaneamente aumentos de vpEVA e MVA® e reduções no capital investido. O

A análise dessas citações demanda o esclarecimento do termo valor 
intrínseco de mercado. Interpreta-se esse conceito como o “escorregadio valor 

correto” da empresa, conforme mencionado por Brealey e Myers (1998 : 326- 
327), citados anteriormente (tópico 2.4.2). Considerando-se a HEM, o mercado é 
capaz de obter uma aproximação razoável desse valor correto continuamente. A 
gerência, se adotar uma postura realista (nem otimista nem pessimista), também 

é capaz de alcançar aproximações adequadas. Logo, as atitudes dos gestores 

que aumentam o vpEVA podem aumentar o valor intrínseco da companhia. Isso 
ocorrendo, o mercado, considerando a HEM, incorpora rapidamente essa 
variação ao valor de mercado da empresa através da elevação do preço de 

mercado da sua ação e, por conseguinte, ao MVA®.
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Essa afirmação pode ser questionada devido à possível fragilidade do 
exemplo usado para justificá-la. Buscando maiores subsídios para fundamentar o 

entendimento de que o comportamento do vpEVA e MVA® não está diretamente 
correlacionado com o valor económico global da empresa, recorre-se ao texto de 

Copeland (2000 : 83) sobre a reação do mercado associada aos anúncios de 

lançamento dos maus investimentos para prejuízo. Segundo ele:

Portanto, conforme indicado pelo exemplo explorado, um incremento no 
vpEVA ou MVA® pode aumentar, diminuir ou não alterar o valor económico 

global da empresa, dependendo das suas consequências sobre o capital 
investido.

confronto das colunas to e ti, sob o título Previsão, mostra que o capital investido 
variou de $ 1.000 para $ 989,33, registrando uma diminuição de $ 10,67. Este é 
exatamente o valor do EVA® do período constante na ilustração 4.10 ou o 
resultado antes da remuneração do capital investido na ilustração 4.16. Apesar 
disso, o vpEVA ou MVA® passou de $ 216,00 para $ 226,67 (ilustração 4.11), 

atingindo um aumento de $ 10,67. Nesse caso específico, a variação do valor da 
empresa foi nula porque o vpEVA ou MVA® compensou exatamente a perda 
ocorrida no capital investido.

.) o mercado também reage favoravelmente quando as empresas 
lançam a prejuízo maus investimentos, apesar do impacto dessa atitude sobre 

os lucros de curto prazo. Embora a natureza complexa desses lançamentos 

proíba uma análise estatística abrangente, Mercer (1987) examinou 40 

situações desse tipo de 1984 a 1986 e descobriu que 60% delas resultaram 
em aumento no preço das ações. Além disso, 75% dos ajustes contábeis para

Considerações análogas podem ser efetuadas sobre o título Real da 

própria ilustração 4.11, bem como dos títulos Previsão e Real da ilustração 4.18, 

sempre comparando as colunas to e ti. Em todos esses casos, ocorreram 
variações negativas no valor da empresa e crescimentos nos vpEVA ou MVA®. 
No título Previsão da ilustração 4.18, a variação negativa deveu-se à aplicação 
da taxa de retorno desejada ao caixa que ficou ocioso no período, aspecto 

desconsiderado no vpEVA ou MVA®. No título Real das ilustrações 4.11 e 4.18, 
adiciona-se o efeito vinculado ao volume de produção e venda que ficou aquém 
daquilo que foi projetado inicialmente.
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1.

3. o prejuízo reconhecido foi de $ 2,00 por ação.

Valor de mercado = capital investido + vpEVA

Analogamente:

o preço de mercado da ação de uma companhia antes do anúncio do 
prejuízo era de $ 10,00;

Esta citação indica que uma parte considerável dos maus investimentos 
realizados pelas empresas lançados como prejuízo do período acarretou 
aumentos nos preços de mercado das suas ações. Também é lógico considerar 

que a parte complementar desses eventos pesquisados refere-se aos maus 
investimentos baixados como prejuízo que geraram reduções nos preços de 
mercado das ações das companhias observadas ou não os alteraram. 
Teoricamente, o primeiro comportamento (reconhecimento do prejuízo com 

aumento do valor de mercado) pode ocorrer quando o mau investimento já havia 
sido identificado e estimado pelo mercado (HEM) e o prejuízo reconhecido 

mostrou-se inferior ao que era esperado. Para ilustrar esse argumento, 
apresenta-se um simplificado exemplo. Suponha-se que:

2. o prejuízo esperado pelo mercado associado ao mau investimento era de 
$ 3,00 por ação; e

A aplicação da fórmula oferecida por Stewart (1999 : 174), citada neste 

tópico, considerando que todos os valores apresentados estão ao valor presente 
do momento t, apura o seguinte resultado:

redução do valor de ativos associados a uma atividade abandonada pela 

empresa foram associados a aumento no preço das ações
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Valor de mercadot =1 valor de mercado^ + A valor de mercado (entre tet-i)

=4valor de mercadot-1 + Acapital investido

4+

++
$3,00$ 10,00 - $ 2,00

$11,00

dos

valor de 
~ mercadot-i

Resultado 
anunciado

Efeito do 
resultado 

anunciado 
nas 

expectativas

Suponha-se que uma empresa foi constituída em to com um investimento 
sócios em dinheiro no montante de $ 1.000. Ela se dedica ao 

desenvolvimento e venda de patentes. Entre to e t1( a empresa empregou $ 900 

no desenvolvimento de uma formulação química que, em ti, possuía um valor 
presente de benefícios esperados de $ 13.400 acima da recuperação dos gastos 

incorridos para o seu desenvolvimento ($ 900), importância considerada uma boa 
aproximação da avaliação realizada pelo mercado. A taxa de retomo desejada é

Portanto, se o prejuízo reconhecido for inferior àquele esperado pelo 

mercado, a diminuição do capital investido será menor que o ajuste das 

expectativas, acarretando uma elevação no preço de mercado da ação. Logo, 

pode-se inferir que o comportamento do vpEVA ou MVA® não possui uma 
correspondência direta com o valor económico global da empresa. Devido à 

capital importância desta indicação para o presente estudo, recorre-se a outro 
exemplo que reforce a sua validade. Ele é apresentado a seguir.

4 AvpEVA
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S2 = idem Si, porém a companhia emprega o EVA®;

S4 = idem S3, mas o valor da venda foi de $ 15.000 e imposto de $ 4.200; e

S5 = idem S3, mas o valor da venda foi de $ 25.000 e imposto de $ 7.200.

Ilustração 4.24 Relacionamento entre EVA® e MVA® - exemplo.

Itens do Resultado SsS, S4S2S1to

Receita de Vendas 25.00015.00020.00000

Custo das Vendas (900) (900) (900)00

Despesas Com P&D 00 00(900)

0 0(100) 0(100)

24.100(100) 19.100 14.100(1.000)
Imposto de Renda (7.200)0 (5.700) (4.200)0

16.900(100) 13.400 9.900(1.000)

(100) 0 0 00

Resultado/EVA® 13.400 9.900 16.900(200)(1.000)

S3 = a empresa usa o EVA® e vendeu a formulação por $ 20.000, a vista, em ti, 

incorrendo em $ 5.700 de imposto de renda, pago na mesma data;

de 10% ao período. Para a solução deste exemplo, considera-se que todos os 

desembolsos foram realizados em ti, bem como as seguintes situações (Sn):

A empresa incorreu em outras despesas operacionais no montante de $ 
100. A solução proposta para o exemplo enunciado é apresentada na ilustração 
4.24.

Outras Despesas Operacionais

Lucro Operacional

Lucro Após o Imposto de Renda

Custo de Capital

S1 = a empresa manteve a propriedade da formulação química desenvolvida e 
registra os eventos que impactam 0 seu património com base nos critérios 
contábeis convencionais norte-americanos;
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Ilustração 4.24 Continuação.

Itens do Património S4 S,S,S4 S1to

Caixa 17.80014.300 10.8001.000 00

Patentes 0 009000 0

Total do Ativo 10.80014.300 17.8001.000 9000

Capital Social 1.0001.000 1.000 1.0001.000 1.000

100100100 1000 0

13.200 9.700 16.7000 (1.000) (200)

Total do Passivo (+ PL) 14.300 10.800 17.8001.000 0 900

S«S, s, S,to Si

10.800 17.800900 14.300

013.400 0 0

17.80014.300 10.80014.300

Variação do valor global (em relação à S2) 3.500(3.500)13.200 0

Já na situação 3, após a venda da patente por $ 20.000, percebe-se que a 
decisão de venda tomada pela gerência não alterou o valor económico global da 

empresa, em relação à situação 2. Esse valor manteve-se no patamar de $ 
14.300, apesar da redução ocorrida no vpEVA ou MVA® (de $ 13.400 para $ 0).

No presente tópico, explora-se exclusivamente a relação entre o vpEVA ou 

MVA® e a variação do valor económico global da empresa (quatro últimas linhas 
da ilustração 4.24), ficando a análise da relação entre o EVAp e o MVA® para o 

próximo. Tomando-se como base o momento ti antes da venda da patente (S2), a 

empresa possui um valor económico global de $ 14.300, sendo $ 900 de capital 
investido e $ 13.400 de vpEVA ou MVA®. A variação no valor da empresa foi de 

$ 13.200, ou seja, o valor económico global final ($ 14.300) menos o valor do 

investimento dos sócios ajustado pela taxa de retomo desejada ($ 1.000 x 1,10 = 
$ 1.100). Devido à simplicidade do exemplo, é fácil identificar que o vpEVA ou 

MVA® representa o complemento do valor económico integral da patente que o 
EVA® periódico não foi capaz de identificar (tópicos 4.3.4.2, 4.3.6.2, 4.3.6.6 e 
4.3.6.8).

Juros sobre o Capital Próprio

Lucros Acumulados

Valor da empresa e sua variação

Capital empregado

Valor presente dos EVA esperados/MVA

Valor global da empresa
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no

Isso ocorreu porque a referida redução do vpEVA ou MVA® foi exatamente 

compensada pelo outro componente do valor económico global da empresa, ou 
seja, o capital investido. Este aumentou de $ 900 para $ 14.300, totalizando uma 
variação de $ 13.400. Logo, os números indicam que a decisão de venda da 
patente nas condições da situação 3, em relação à situação 2, não criou nem 

consumiu riqueza para o acionista, apesar da redução ocorrida no vpEVA ou 
MVA®.

Em relação à situação 2, a situação 5 (venda da patente por $ 25.000) 
provocou um aumento no valor global da empresa de $ 3.500 ($ 17.800 - $ 

14.300), apesar da redução de $ 13.400 no vpEVA ou MVA®. Isso porque a 
decisão de venda da patente gerou um aumento no capital investido ($ 17.800 - $ 
900 = $ 16.900) superior à redução verificada no vpEVA ou MVA® ($ 13.400). 

Logo, na situação 5, em relação à situação 2, a atitude da gerência criou riqueza 

para o acionista no montante de $ 3.500, apesar de uma redução no vpEVA ou 

MVA® de $ 13.400.

Na situação 4, venda da patente por $ 15.000, ocorreu a mesma redução 
valor de vpEVA ou MVA® apurada no parágrafo anterior, porém 

acompanhada de uma redução de $ 3.500 no valor económico global da 
empresa, sempre em comparação com a situação 2. Isso se verificou porque a 
decisão de vender a patente tomada pela gerência gerou um aumento no capital 

empregado de $ 9.900 ($ 10.800 - $ 900), montante insuficiente para compensar 

a diminuição ocorrida no vpEVA ou MVA® ($ 13.400). Logo, na situação 4, em 
relação à 2, a decisão da gerência consumiu a riqueza do acionista no valor de $ 

3.500, embora a redução do vpEVA ou MVA tenha atingido $ 13.400. Cabe 
destacar que o EVA® dessa situação foi positivo ($ 9.900), porém o valor 

económico global da empresa tenha diminuído (-$ 3.500). Esse aspecto é 

analisado no próximo tópico.
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Desconsiderando-se as limitações associadas ao significado de recursos 
já comprometidos (investimento) abordados anteriormente (tópico 4.3.7.3), essa 

definição de MVA® parece adequada. Isso porque ela restringe a criação de valor 
em excesso ao investimento existente num dado momento, isto é, goodwill. 

Interpreta-se que esse valor criado difere daquele criado (ou consumido) para o 
acionista em decorrência da variação do valor económico global da empresa, ou 
seja, o resultado económico integral (REI) acumulado da companhia. Todavia, 

esse entendimento não foi empregado ao longo de toda a obra citada. Stewart 

(1999 : 153) afirma que: “(...) Diferentemente de uma taxa de retorno que reflete o 
resultado de um período, o MVA® é uma medida acumulativa do desempenho 
empresarial

Infere-se, portanto, que o vpEVA ou MVA® não se consubstancia numa 
apropriada medida acumulativa de geração ou consumo de valor para o 
acionista, apesar de basear-se no preço de mercado da ação55. Isso porque, 

sendo um dos significado de goodwill, ele não abrange todos os itens que 

formam o valor económico global da empresa. Pelo contrário, ele pode ser muito 
importante para uma empresa, mas geralmente representa apenas um dos vários 
componentes desse valor, conforme comentado anteriormente (tópico 4.4).

Esse entendimento é relevante para o presente estudo porque existe um 
certo consenso de que o MVA® é um indicador acumulativo da criação de valor 
pela empresa, apesar da argumentação apresentada. Sobre esse aspecto, 

Stewart (1999 : 741) afirma que: “(...) o MVA é uma medida do valor que uma 
companhia criou em excesso aos recursos já comprometidos no empreendimento 
(:■)".

55 O MVA® pode ser considerado um indicador acumulativo porque se baseia no preço de 
mercado. Este incorpora tudo que ocorreu no passado, bem como as expectativas em relação 
à empresa. Todavia, o MVA® é considerado um IVBM acumulativo impróprio para o objetivo 
de dimensionar o valor de mercado acumulado total gerado pela empresa porque parte desse 
valor incorporado ao preço de mercado da ação também pode integrar o capital investido, 
acarretando uma anulação indevida através da subtração entre estas variáveis (valor de 
mercado e capital investido). Portanto, dependendo da situação, uma parcela significativa do 
valor de mercado criado ou destruído para o acionista pode ser desconsiderada pelo MVA®.
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Já o vpEVA ou MVA®, entre to e t1( aumentou de $ 185,09 para $ 198, 81, 
totalizando um crescimento de $ 13,72, apesar da variação negativa do valor 

económico global da empresa no período.

O último exemplo explorado neste tópico contradiz essa afirmação citada. 
Isso porque a empresa saiu de um investimento dos sócios, em to, de $ 1.100 (ao 

valor presente de ti), passou para um valor económico global de $ 14.300 antes 

da venda da patente (situação 2) e, considerando a situação 5, atingiu um valor 
de $ 17.800, realizado no critério de fluxo de caixa. Apesar desse valor ter sido 

alcançado sem qualquer injeção de recursos suplementar por parte dos sócios, o 
MVA® apresenta um valor nulo.

Essa afirmação parece imprópria porque o MVA®, sendo um dos vários 

significados atribuídos ao conceito de goodwill, não abrange a totalidade do valor 
económico global da empresa. Pode-se traçar um paralelo entre a afirmação 
citada e o dimensionamento da riqueza de uma nação. A riqueza gerada por uma 
nação se constitui de duas parcelas: a formal (geralmente denominada de 

produto interno bruto — PIB) e a informal. Estima-se que a parcela informal da 
riqueza gerada no Brasil é equivalente ao PIB divulgado. Isso significa dizer que 
a parcela informal é muito relevante, devendo ser considerada em qualquer 
análise económica nacional. Todavia, a afirmação de que o MVA® é uma medida 

acumulativa do valor gerado ou consumido pela empresa parece possuir um grau 
de imprecisão equivalente a dizer que a riqueza gerada pelo Brasil num 

determinado período consubstancia-se na parcela informal da economia, 
desprezando-se todo o PIB informado. Logo, a citada afirmação é considerada 

desprovida de fundamento lógico.

O exemplo apresentado para facilitar o entendimento do RER (ilustração 
4.18) também desqualifica a afirmação de que o MVA® representa uma medida 
acumulativa do desempenho empresarial. Tomando-se os valores sob o título 

Previsão, a empresa iniciou suas atividades em to com $ 1.000 de recursos 

injetados pelos sócios, atingiu um valor económico global de $ 1.185,09 ainda em 
to e, em ti, consumiu a riqueza dos sócios no montante de $ 9,80 ($ 1.175,29 - $ 
1.185,09 = -$ 9.80).
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Esses exemplos são consistentes com o entendimento de que o MVA® 
consubstancia-se num dos vários componentes do valor económico global da 
companhia (goodvvill), característica que o desqualifica como uma medida 

acumulativa de desempenho empresarial. Não obstante o exposto, parece que o 
significado indevido de MVA® como um indicador acumulativo do valor para o 
acionista foi acatado por respeitados autores da atualidade. Copeland (2000 : 
14), por exemplo, afirma que o MVA® é: “(...) o melhor indicador da criação de 

riqueza para o acionista Baseando-se nesse entendimento que se reputa 
inadequado, o referido autor, nas páginas 14 a 20, compara o desempenho 

empresarial de diferentes países (EUA, Alemanha e Japão), fato que talvez 
resulte em conclusões impróprias. Generalizações tais como: “(...) as empresas 

vencedoras têm produtividade mais alta, maior participação no mercado, maior 
taxa de crescimento do emprego e maiores alterações no MVA” talvez não sejam 
sempre aplicáveis.

Em t3, o vpEVA ou MVA® da empresa é nulo. Isso significa dizer que o 

vpEVA ou MVA® foi incapaz de acumular a variação da riqueza ocorrida. Em 
outras palavras, o investimento inicial dos sócios foi de $ 1.000, o valor da 
empresa atingiu $ 1.185,09 (to), terminou em $ 1.145,86 (ta), realizado 
integralmente no critério do fluxo de caixa, e o vpEVA ou MVA® sugere que 

nenhuma riqueza foi gerada ou consumida.

Algumas citações recolhidas na literatura compulsada ilustram o aparente 

consenso existente em tomo do significado de MVA® como um indicador 

acumulativo da riqueza criada ou consumida pela companhia. Grant (1997 : 4) 
sentencia que: “(...) Os $ 13,64 milhões de ‘market value added (MVA)’ mostram 
que a empresa recém criada é uma geradora de valor (...)" Gapenski (1996 : 56) 

diz que: “(...) o MVA avalia os efeitos das ações gerenciais sobre a riqueza do 

acionista desde o início das operações da organização Para Ehrbar (1999 : 

36): “O MVA é a medida definitiva de criação de riqueza A aceitação desse 
entendimento considerado impróprio para o MVA® alcançou a imprensa 

financeira internacional. Sobre esse acontecimento, Frezatti (1999 : 32) lembra 
que:

“A revista de negócios Fortune publicou, em setembro de 1997, 
interessante artigo apresentando um ranking das empresas norte-americanas,
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Objetivando o estabelecimento de vínculos com as análises que são 
efetuadas no próximo capítulo, apresenta-se a solução proposta para o exemplo 

desenvolvido neste tópico (ilustração 4.24) fundamentada no REI (ou GECON). 

Ela está contida na ilustração 4.25.

Na verdade, as classificações baseadas no MVA® estão distinguindo as 
empresas em criadoras e destruidoras de goodwill, ou seja, uma parcela do valor 

económico global da empresa. Logo, devido à relevância contemporânea do 
tema, torna-se um imperativo o esclarecimento das potencialidades e limitações 

do MVA® para que essas prováveis incorreções sejam reparadas. Esse 
entendimento é fulcral para a compreensão do Valor de Mercado Adicionado para 

o Sócio (VMAIS), indicador de valor baseado no mercado tratado no próximo 
capítulo.

Considerando a impropriedade do MVA® como um indicador acumulativo 
de geração de valor para o acionista, o seu uso para a classificação das 

empresas com títulos mobiliários negociados no mercado de capitais 
(companhias abertas) em criadoras e destruidoras de valor por importantes 

veículos de comunicação formadores de opinião pode engendrar profundas 
injustiças e, conseqúentemente, grades prejuízos económicos e sociais.

como sempre o fez. Contudo, essa classificação não levou em conta o 

faturamento ou o valor de património dessas empresas, mas o valor agregado 
pelo mercado às suas ações. Em outras palavras, o ranking teve por objetivo 
apresentar a visão das expectativas futuras de resultados, identificando os 
maiores criadores de riqueza dentro do universo das empresas norte- 

americanas. A diferença entre o valor de mercado da ação e o valor obtido 
quando se subtrai o Capital Investido corresponde à expectativa futura de 

resultados, descontada pela taxa de custo ponderado de capital da empresa. 
Tal indicador é chamado Market Value Added [MVA®] (...).”
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Ilustração 4.25 Solução do exemplo com base no REI (GECON).

Itens do Resultado S, S«S, S»to

Receita de Vendas 20.000 15.000 25.0000
Custo das Vendas 0 (14.300) (14.300) (14.300)

Resultados Com P&D 13.400 0 00

Perda Financeira no Caixa (todos os desembolsos efetuados em ti) 0 0 0(100)

Despesas Operacionais 0 0(100) 0

Lucro Operacional 5.700 70013.200 10.700

Imposto de Renda (5.700)0 (4.200) (7.200)

Lucro Liquido do Exercício/GECON 13.200 0 (3.500) 3.500

Itens do Património Si S3 S« S4t>

Caixa 1.100 0 14.300 10.800 17.800

Patentes 00 14.300 0 0

Total do Ativo 14.300 17.8001.100 14.300 10.800

Capital Social 1.100 1.100 1.100 1.1001.100

Lucros Acumulados 0 13.200 9.700 16.70013.200

Total do Passivo (+ PL) 1.100 14.300 14.300 10.800 17.800

$ 3.500

no

A análise do exemplo pelo GECON é facilitada, pois o lucro líquido do 
exercício apresenta exatamente a variação do valor económico global da 

empresa, conforme apurado nos parágrafos anteriores (S2: $ 13.200, S3: $ 0, S4: - 
e S5: $ 3.500). Portanto, 0 resultado do exercício do GECON 

consubstancia-se num importante indicador interno de valor (IIV) porque dispensa 

qualquer complemento para evidenciar tal variação (diferentemente do EVA® e 

do FCD que demandam o vpEVA e o valor presente dos fluxos de caixa 

esperados, respectivamente). O número resultante da sua divisão pela 
quantidade de ações em circulação (lucro econômico/ação - ótica da gerência) é 

compatível teoricamente com a variação do preço de mercado da ação (ótica do 

mercado) e a comparação entre ambos tem 0 potencial de contribuir para a 

gestão baseada no valor. Isso porque as discrepâncias encontradas,



249

4.5.4.2 EVA® Periódicos

O tópico anterior aborda a relação entre o MVA® (ótica do mercado) e o 
vpEVA (ótica da gerência), sua contribuição para a gestão baseada no valor e as 

suas limitações. Agora, explora-se a polêmica relação entre o MVA® e o EVA® 

periódico (EVAp). Partindo-se da premissa de que o MVA® consubstancia-se 

numa medida acumulativa do valor para o acionista gerado pela empresa, seria 
de grande valia para a gestão baseada no valor a identificação de um IIV que 

pudesse ser usado para a construção de um modelo de gestão interna (avaliação 

de desempenho, decisões de investimento, remuneração da gerência etc.) e que 

também possuísse uma forte correlação com o MVA®. Todavia, considerando

O item Lucros Acumulados divulgado pelo GECON também se constitui 
num relevante IIV porque se consubstancia numa medida acumulativa da riqueza 

gerada (ou consumida) para o acionista, na ótica da gerência. Desempenha, 
portanto, o papel que é indevidamente atribuído ao MVA®, porém na ótica dos 

gestores da companhia. Para ser capaz de identificar oportunidade e ameaças 

para empresa (tópico 2.4.2), torna-se necessária a construção de um indicador 

de valor baseado do mercado a ele compatível. 0 próximo capítulo tenta realizar 
essa tarefa através da proposição do Valor de Mercado Adicionado para o Sócio 

(VMAIS).

considerando-se a HEM, podem indicar oportunidades ou ameaças, conforme 

abordado anteriormente (tópico 2.4.2).

Observa-se, também, que o goodwill é nulo. Isso porque o enunciado do 
exercício não mencionou nada a esse respeito e o valor económico integral da 
patente foi atribuído a um item patrimonial específico que pode ser 

comercializado individualmente. Percebe-se, então, que o GECON, se aplicado 
adequadamente, tende a não incorrer no problema do item goodwill se tomar um 
repositório dos valores económicos dos demais componentes patrimoniais da 

companhia, abordado anteriormente (tópico 4.4.2). Além disso, o resultado 

também explicita a perda financeira no caixa, devido ao referido recurso ter 

permanecido ocioso entre to e ti, não gerando um retomo suficiente para 
compensar a taxa de retomo desejada.
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Diz ainda, na página 192, que:

a.

Stewart (1999 : 153) afirma que: “Um EVA da companhia é o combustível 
que dispara o MV A Na página 177 da sua obra, o mesmo autor também
opina que:

válidos os argumentos apresentados no tópico anterior, um IIV que fosse 

fortemente correlacionado com o MVA®, estaria fortemente correlacionado com a 
criação ou consumo de goodwill, ou seja, não estaria necessariamente 

correlacionado com a geração de valor económico para o acionista. Apesar disso, 
vários estudiosos têm consumido esforços para verificar o nível de correlação 

entre o EVA® e o MVA®, aspecto que parece ter origens na obra de Stewart 

(1999 - original de 1991).

Estas citações parecem deixar dúvidas sobre a real intenção do autor. 

Como visto no tópico anterior, o vpEVA, uma parcela da aplicação do EVA®, 

pode ser considerado teoricamente consistente com o MVA®, sendo que este 
reflete a ótica do mercado e aquele vincula-se à visão da gerência. Assim, parece 
válido entender que atitudes que elevem o vpEVA (goodwill subjetivo) podem 
provocar aumentos no MVA®. Entretanto, no capítulo 5 da sua obra, o referido 

autor apresenta o resultado do seu levantamento sobre a correlação entre os 
EVA® e MVA® de 1.000 empresas abertas norte-americanas, bem como a 

correlação entre as variações ocorridas nesses indicadores. O significado de 
EVA® usado nas comparações foi o de EVA® periódico (EVAp), conforme 

definido no tópico 4.3.7 e exemplificado na ilustração 4.16. Essa evidência indica

“(...) estabelecer o objetivo interno de maximizar o EVA e o 
crescimento do EVA levará à consequência externa de construir um prémio 

para a companhia que se verifica quando o valor de mercado da ação excede 

o capital investido na empresa.”

O valor económico adicionado, ou EVA, é a medida interna de 
desempenho operacional que melhor reflete o sucesso das empresas em 

agregar valor para os investimentos dos seus acionistas. Assim, ele está 

fortemente relacionado tanto com o nível do MVA quanto com as suas 

variações ao longo do tempo
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que o referido autor considera que o relacionamento existente entre o EVA® e o 

MV A® consubstancia-se numa forte correlação entre o EVAp e o MVA®.

Segundo Grant (1997 : 23), as evidências empíricas obtidas nos seus 
levantamentos indicam que o EVAp está fortemente relacionado com o MVA®. 

Todavia, o autor deparou-se também com várias anomalias (páginas 40, 50 e 51) 
relevantes ao ponto de merecerem uma ressalva quanto a correlação estatística 
dos dois indicadores para as empresas ditas destruidoras de valor para o 
acionista (página 54).

Tal indicação, devido à repercussão que a obra de Stewart (1999 — original 
de 1991) atingiu, mobilizou vários estudiosos para a tarefa de verificar a sua 
validade. O levantamento do próprio Stewart (1999 : 179-222) sugere que as 

evidências são favoráveis à sua suposição, apesar das anomalias identificadas 
(páginas 210, 211, 214, 215 e 216).

Embora as questões metodológicas desses levantamentos devam ser 

sempre analisadas com profundidade, a dimensão da polêmica existente sobre o 

relacionamento entre o EVAp e o MVA® justifica alguns comentários adicionais, 

em que pese o MVA® não ser considerado uma medida acumulativa do 
desempenho empresarial. A observação dos exemplos apresentados neste 

estudo, apesar do pequeno número de períodos, sugere que os EVAp e MVA® 

não se mostram positivamente correlacionados. As ilustrações 4.26 e 4.27, 

referentes ao exemplo apresentado nas ilustrações 4.16, 4.17 e 4.18, sugerem 
uma correlação negativa entre os EVAp e MVA®. Já a ilustração 4.28, referente

Destacando a polêmica sobre esse assunto, Frezatti (1999 : 33) menciona 
trabalhos que defendem a existência de correlação entre o EVAp e o MVA® 

(estudo de Kenneth Lehn e Anil Makhija, citado por Dierks) e que a contestam 
(estudo de Kramer, citado por Freedman e estudo de Hamel). 0 Brasil também 

possui levantamentos dessa natureza. Carvalho (1999 : 86) conclui seu estudo 
indicando que o EVAp não apresenta forte correlação com o valor da ação, 

tampouco com sua variação (note-se que a comparação não foi com o MVA®), 
embora a origem do seu trabalho tenha sido a obra de Hubbell que chegou a 

resultados opostos. A ausência de correlação identificada pelo estudo de 
Carvalho (1999) foi atribuída, em síntese, à inadequação da hipótese da 

eficiência do mercado ao contexto brasileiro.
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Ilustração 4.26 EVAp e MVA® - exemplo das ilustrações 4.16 a 4.18 (previsão).

Ilustração 4.27 EVAp e MVA® - exemplo das ilustrações 4.16 a 4.18 (real).

ao exemplo constante na ilustração 4.24, sugere que não existe qualquer tipo de 

correlação. Isso porque o EVAp e o MVA®, em to, são iguais a zero. Entre t© e ti 
antes da venda da patente (S2), o EVAp apresenta uma leve diminuição e o 

MVA® experimenta uma forte elevação. Entre S2 e as demais situações, 0 EVAp 
eleva-se significativamente e o MVA® sofre uma forte queda.
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Ilustração 4.28 EVAp e MV A® - exemplo da ilustração 4.24.
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A verificação das diferentes conclusões apresentadas nos estudos 

empíricos mencionados neste tópico talvez possa estar vinculada à perspectiva 
temporal dos indicadores em questão. Conforme mencionado (tópico 4.5.4.1), o 

MVA® é considerado como o valor presente dos EVA® esperados, ou seja, o 
valor presente de todos os EVA dos períodos subsequentes àquele cuja data de 

encerramento foi tomada como base para a apuração do MVA®.

♦ EVA
■ MVA

Já o EVAp considera o período cujo encerramento coincide com a data 
tomada como base para a apuração do MVA®. 0 EVAp não necessariamente 
está vinculado ao passado. As colunas sob o título Previsão da ilustração 4.16 

apresentam EVAp projetados para exercícios seguintes. Além disso, a 

classificação dos gastos com P&D, por exemplo, leva em conta que receitas a 

eles vinculados serão auferidas no futuro. Porém, para o cálculo do valor 
económico global da empresa e sua variação (ilustração 4.18), o MVA® 

considera apenas os EVAp subsequentes à data da apuração do próprio MVA®. 

O EVAp do período que se encerra na data da apuração do MVA® e anteriores 

são desconsiderados no ato da subtração do capital investido do valor de 
mercado da empresa. Isso significa dizer que a comparação entre o EVA® (mais 

especificamente, EVAp do período que se encerra na data do cálculo do MVA®) 

e o MVA® sugerida e estudada pelos autores citados consubstancia-se na
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A situação apresentada a título de ilustração no parágrafo anterior possui 
várias indicações favoráveis nos tópicos anteriores deste estudo. No exemplo 

contido nas ilustrações 4.16, 4.17 e 4.18, tal situação ocorre nas colunas ti sob 
os títulos Previsão e Real. Isso também é observável na coluna S2 do exemplo 

apresentado na ilustração 4.24. Outra evidência importante se consubstancia no 
texto de Copeland (2000 : 83) sobre a reação favorável do mercado na maioria 

das ocasiões em que os maus investimentos são baixados como perda no 
exercício (citado no tópico anterior). As anomalias encontradas nos estudos 

sobre a correlação entre o EVA® e o MVA® mencionadas neste tópico também 
fornecem subsídios para o assunto ora abordado.

comparação entre o EVAp de um dado período com a soma dos EVAp de todos 

os períodos subsequentes, expressa em valor presente.

A defesa da correlação entre um EVAp e 0 valor presente de todos os 
EVAp esperados para os períodos subsequentes parece apoiar-se, então, no 
entendimento de que os contextos que gerarão os EVAp esperados serão iguais 

ou muito próximos daquele que gerou 0 EVAp tomado para a comparação com o 
MVA®. Esse entendimento parece ser inconsistente. Devido à forte ligação entre 

0 EVAp e os investimentos de caixa efetuados pelos acionistas (contabilidade 
convencional ajustada), mencionada antes (tópicos 4.3.7.1 e 4.3.7.3), e sua 

consequente incapacidade de identificar 0 valor económico integral dos vários 
itens que compõem o capital investido (tópico 4.3.4.2), o MVA®, por exemplo, 
pode conter uma série inicial de três períodos com EVAp negativos e uma série 

complementar muito longa de elevados EVAp positivos. Assim, considerando que 

as expectativas se confirmam, os três primeiros períodos apresentam EVAp 
negativos e MVA® positivos e crescentes. 0 inverso também é plausível.

Parece evidente, conforme destacado na ilustração 4.1, que o 

desempenho periódico divulgado pela empresa ao mercado, independentemente 

da metodologia empregada, é capaz de influenciar significativamente as 
expectativas do mercado de capitais acerca dos seus resultados futuros. 
Contudo, outra coisa completamente diferente é a suposição de que a divulgação 

de um indicador periódico com características herdadas da contabilidade 

convencional possui uma forte correlação com as referidas expectativas do 
mercado.
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4.5.5 Síntese do MVA®

Os comentários efetuados sobre o MVA® sugerem que este indicador 
pode contribuir para a gestão baseada no valor. Para tanto, toma-se necessário 

um adequado entendimento do seu significado, potencialidades e limitações.

Contudo, devido à característica de avaliação dos itens patrimoniais 

inerente à aplicação do EVA® e ao cálculo do MVA®, tanto o vpEVA quanto o 

MVA®, conceitos teoricamente consistentes para um confronto, se 

consubstanciam num dos significados menos relevantes de goodwill. Em outras 
palavras, o vpEVA e o MVA® se transformam em repositórios dos valores 

económicos dos demais itens que compõem o capital investido não capturados 

pelos EVAp. Essa característica dificulta a identificação das oportunidades e

Os aspectos mencionados nos últimos parágrafos indicam que, 
parafraseando Stewart (1999 : 2) ao se referir ao relacionamento entre a 
contabilidade convencional e o preço de mercado da ação, somente por 
coincidência o EVAp se mostra fortemente relacionado com o MVA®, assim 
como se verifica com o fluxo de caixa de um período ou mesmo com a 

contabilidade convencional. Parece possível ocorrer correlações positivas entre 
esses indicadores e o comportamento do preço de mercado da ação (ou 

indicadores de valor nele baseados) para algumas empresas, setores ou num 
espaço de tempo. Isso talvez justifique, desconsiderando os aspectos 

metodológicos e motivações de cunho económico, os resultados contraditórios 
alcançados pelos vários pesquisadores que se dedicaram a essa questão. 

Porém, a generalização dessas correlações parece imprópria, podendo causar 
sérios prejuízos para os agentes internos e externos envolvidos.

Combinado com o EVA®, que inclui os EVAp e vpEVA, o MVA® pode 
funcionar como uma referência de mercado para a identificação das 
discrepâncias verificadas entre as avaliações efetuadas pela gerência e pelos 

agentes que atuam no mercado. Mais especificamente, o confronto entre o 
MVA® (ótica do mercado) e o vpEVA (ótica da gerência) pode ser útil para a 

identificação de oportunidades e ameaças para a empresa.
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1.

2.

ameaças para a empresa, diminuindo o potencial de contribuição do MVA® (e 
EVA®) para a gestão baseada no valor.

o MVA®, sendo um dos significados de goodwill, não se constitui numa 
medida acumulativa do valor criado ou destruído pela empresa; e

só por coincidência o EVA® (mais especificamente, o EVAp) apresenta 

uma forte correlação com o MVA®.

O próximo capítulo pretende oferecer um indicador de valor baseado no 
mercado alternativo ao MVA® que efetivamente seja uma medida acumulativa do 

valor de mercado gerado ou destruído pela empresa, ou seja, o Valor de Mercado 

Adicionado para o sócio (VMAIS).

Pelo exposto, considerando a sua pertinência, parece recomendável que 
os pesquisadores e institutos de pesquisa dediquem-se à obtenção de respostas 
para outras questões que não se refiram à correlação entre o EVA® e o MVA®. 
Isso porque:
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MVA® = valor de mercado - capital empregado = $ 1.000 - $ 1.000 = 0

Suponha-se que uma empresa do setor financeiro tenha sido formada em 
to, com o aporte pelos sócios de $ 1.000, em dinheiro, que representa também o 
seu valor de mercado. Assim, seu MVA® inicial seria igual a zero, demonstrado da 
seguinte forma:

5.1 VALOR ACUMULADO GERADO OU CONSUMIDO PARA O ACIONISTA - 
EXEMPLO

CAPÍTULO 5 - VALOR DE MERCADO ADICIONADO PARA O SÓCIO E SUA 

COMPARAÇÃO COM O MVA®

No capítulo anterior (tópico 4.5), argumentou-se que o MVA® era incapaz 
de servir de medida acumulativa do valor gerado para o acionista porque 
desconsiderava os EVAp do exercido cujo encerramento coindde com data base 
para a apuração do MVA® e anteriores. Para melhor esclarecer essa limitação e o 
entendimento de geração de valor adotado neste estudo, apresenta-se um outro 
exemplo simplificado. Ele é enunciado a seguir.

O presente capítulo pretende oferecer um indicador de valor baseado no 
mercado (IVBM) alternativo ao MVA®. O IVBM aqui proposto denomina-se Valor 
de Mercado Adicionado para o Sócio (VMAIS) ou Shareholder Market Value 
Added (SMVA). Espera-se que o VMAIS supere algumas limitações do MVA®, 
comentadas anteriormente (tópico 4.5), notadamente aquelas relacionadas com 
sua incapacidade de servir de medida acumulativa do valor gerado (ou 
consumido) para o acionista. Complementarmente, também é um objetivo do 
VMAIS ser teoricamente compatível com os indicadores internos de valor (IIV) 
baseados no resultado económico integral - Modelo de Gestão Económica (REI- 
GECON), permitindo confrontos consistentes e a identificação de oportunidades e 
ameaças, conforme mencionado anteriormente (tópicos 2.4.2 e 4.3.8).
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0

as

Entre o momento inicial e ti, a empresa só fez uma operação, ou seja, 
aplicou o caixa num investimento de renda variável de alto risco e o seu resgate 
ocorreu em ti. A empresa amargou uma perda de $ 500 nessa operação.

As análises do MVA® e da riqueza do acionista necessitam de informações 
sobre o ambiente no qual a empresa está inserida. Foram considerados os 
seguintes cenários para orientar o desenvolvimento do exemplo:

4. Cenário excepcionalmente favorável - o mercado identificou a perda 
patrimonial. Todavia o governo adotou, neste

1. Cenário desfavorável - o mercado identificou e ficou decepcionado com a 
perda patrimonial sofrida e teme novos prejuízos 
com a continuidade da administração atual e/ou 
com sua substituição. Isso fez com que o valor de 
mercado da empresa caísse para $ 300.

3. Cenário favorável - o mercado identificou a perda patrimonial e considera 
que a administração, de acordo com as 
informações disponíveis no período e perfil da 
entidade, tomou decisões coerentes e adotou 
tempestivamente as medidas necessárias para 
atenuar os prejuízos. Há confiança na reversão 
desse resultado num horizonte de tempo 
assimilável, gerando uma expectativa de 
resultados futuros favoráveis. Isso fez com que o 
valor de mercado da empresa caísse para $ 700.

2. Cenário neutro — o mercado identificou a perda patrimonial, mas não gerou 
expectativas positivas ou negativas sobre a 
atuação da atual administração, ou seja, 
prejuízo foi considerado aceitável para 
condições ambientais experimentadas. Isso fez 
com que o valor de mercado da empresa caísse 
para $ 500.
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5.1.1 Cenário Desfavorável

Entendendo que a riqueza dos acionistas consiste na diferença entre o 
valor de mercado da empresa e o total dos investimentos líquidos realizados pelos 
sócios ajustados pelo custo de capital, neste cenário específico, conclui-se que 
ocorreu uma perda de $ 750 (valor de mercado - [investimento realizado 
capitalizado do acionista] = $ 300 - [$ 1.000 x 1,05]). Essa perda é detalhada na 
ilustração 5.1:

Analisa-se, a seguir, o MVA® e a riqueza do sócio para cada cenário 
descrito. Para simplificar o acompanhamento do raciocínio usado, supõe-se que o 
custo de capital, definido como 5% ao período, permaneceu constante. 
Provavelmente a confiança depositada nos gestores atuais ou futuros, as 
alterações no ambiente etc. gerariam efeitos nesse conceito. Tal redução não 
parece prejudicar a qualidade do exemplo apresentado.

cenário específico, medidas de impacto, inclusive 
o confisco de 90% de todos os ativos financeiros, 
exceto a modalidade que a empresa optou. Assim, 
a disponibilidade de caixa, apesar de 
quantitativamente menor, permitirá o 
aproveitamento de várias oportunidades muito 
lucrativas nos próximos períodos, em decorrência 
da baixíssima liquidez existente. Há o 
entendimento generalizado de que a escolha 
adequada da modalidade de investimento se 
deveu à competência de antecipar ações do 
governo da atual administração. Essas 
circunstâncias elevaram o valor de mercado da 
entidade para $ 1.050.
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Ilustração 5.1 Variação da riqueza do acionista - cenário desfavorável.

1.

2.

Essas mesmas informações permitem que o acionista:

1.

2. cobre as responsabilidades dos gestores;

3.

constate a perda de riqueza integral ocorrida e avalie a propriedade de suas 
decisões de investimento;

aperfeiçoar a metodologia de escolha de investimentos (para evitar novas 
perdas e gerar variações económicas positivas no caixa); e

Causas_________________________________

Variação económica do caixa________________

Expectativas sobre o desempenho dos gestores

Variação da riqueza do acionista

Resultados

(550)

(200)

(750)

Demonstração da Variação da Riqueza do Acionista (em $) 

Cálculos 

500 - [1.000 x (1+0,05)] 

300 - 500

estabelecer um canal de comunicação com mercado para informar os 
esforços que serão realizados para aperfeiçoar as decisões de investimento 
e os resultados que eles poderão gerar para os sócios (para reverter as 
expectativas desfavoráveis sobre o desempenho dos gestores).

decida sobre a melhor forma de se proteger ou reverter a expectativa 
desfavorável sobre o desempenho dos atuais gestores (retirada dos 
recursos ainda existentes diretamente da empresa sem recorrer ao 
mercado de capitais, substituição dos administradores etc.).

Os dados e informações disponíveis sugerem que os dois componentes da 
variação da riqueza dos acionistas estão fortemente relacionados e que a gerência 
da entidade poderia adotar os seguintes procedimentos para melhorar o seu 
desempenho nos próximos períodos:
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1.

2. o

3.

• MVA® - expectativas sobre o desempenho dos gestores ($ 200)

• Resultado nominal nas disponibilidades ($ 500)

• Remuneração mínima exigida ($ 1.000 x 0,05) ($ 50)

• Variação da riqueza do acionista ($ 750)

Ressalta-se, contudo, que a mensuração da variação da riqueza dos sócios 
não foi apurada integralmente pelo MVA® e que o usuário deve atentar para essa 
limitação se tal informação mostrar-se relevante para o seu processo decisório. 
Para dimensioná-la adequadamente, o usuário deveria considerar as seguintes 
parcelas:

o MVA® desconsiderou a variação na riqueza do sódo oriunda do resultado 
económico associado às disponibilidades financeiras.

o MVA®, nesse caso específico, não representa integralmente a variação 
da riqueza do sócio ocorrida no período;

O MVA® calculado para o cenário desfavorável seria de - $ 200 (valor de 
mercado — capital empregado = $ 300 - $ 500). Sua comparação com a 
demonstração da variação da riqueza do acionista sugere que:

Neste caso específico, a simplicidade do exemplo permite identificar as 
duas causas da variação da riqueza dos sócios com facilidade. Isso sugere que, 
supondo um usuário satisfatoriamente esclarecido, a omissão no MVA® do 
resultado económico ocorrido associado com as disponibilidades financeiras não 
parece ser relevante. Em outras palavras, os gestores da empresa, com base no 
resultado apurado pelo MVA® e num sistema de informações elementar, poderiam 
chegar às mesmas indicações de procedimentos para melhorar o seu 
desempenho.

MVA® considerou a variação da riqueza do sócio oriunda das 
expectativas do mercado em relação ao desempenho dos gestores atuais 
ou futuros; e
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O próximo cenário oferece mais algumas contribuições para essa reflexão.

5.1.2 Cenário Neutro

Neste cenário, conclui-se que ocorreu uma perda de $ 550 ($ 500 — [$ 
1.000 x 1,05]). Essa perda é demonstrada na ilustração 5.2.

A característica de destacar os aspectos que não integram o capital 
empregado, por outro lado, também pode ser considerada uma desvantagem. Isso 
porque as causas das variações da riqueza dos acionistas geralmente se 
interligam, se potencializam e/ou se compensam, também exigindo análises 
complementares. Além disso, essa característica inviabiliza a consideração do 
MVA® como uma medida acumulativa de valor gerado pela empresa, conforme 
comentado anteriormente (tópico 4.5.4.1).

A comparação entre a demonstração da variação da riqueza dos sócios 
(ilustração 5.1) e o MVA® ratifica a característica deste indicador de desconsiderar 
as variações dos componentes do capital empregado (goodwill - tópico 4.4), 
geralmente monitoradas pelos sistemas de informações contábeis. Tal 
característica, por um lado, pode ser entendida como uma vantagem porque 
destaca os aspectos que talvez passassem desapercebidos numa análise que 
desconsiderasse o valor de mercado, sem consumir esforços com aquilo que 
tradicional mente recebe atenção. Neste caso específico, o MVA® focou a 
percepção do mercado sobre o desempenho da administração, desconsiderando a 
variação económica ocorrida nas disponibilidades financeiras. Esta última seria 
facilmente identificada pelo mais simples sistema de informações contábeis. 
Assim, os usuários teriam a oportunidade de examinar a totalidade das causas 
das variações de riqueza para os sócios, desde que complementassem a análise 
do MVA® com algum sistema de informações contábeis. Isso poderia simplificar a 
tarefa de identificação e mensuração dos aspectos normalmente desconsiderados 
pelos sistemas de informações usuais.
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Ilustração 5.2 Variação da riqueza do acionista - cenário neutro.

Essas mesmas informações permitem que o acionista:

2. cobre as responsabilidades dos gestores.

1.

2. o MVA® desconsiderou a variação na riqueza do sócio oriunda do resultado 
económico associado às disponibilidades financeiras.

o MVA®, nesse caso específico, também não representa integralmente a 
variação da riqueza do sócio ocorrida no período; e

Causas______________________________

Variação económica do caixa______________

Expectativas sobre o desempenho dos gestores
Variação da riqueza do acionista

Demonstração da Variação da Riqueza do Acionista (em $) 
Cálculos 

500-[1,000 x (1+0,05)] 
500 - 500

Resultados

(550)

(0)
(550)

Os dados e informações disponíveis sugerem que a gerência da entidade 
poderia aperfeiçoar a metodologia de escolha de investimentos (para evitar novas 
perdas e gerar variações económicas positivas no caixa). Embora as expectativas 
sobre o desempenho da gerência não tenham prejudicado o valor para acionista, o 

estabelecimento de um canal de comunicação com mercado para destacar os 
esforços realizados para atenuar as perdas sofridas, bem como as medidas que 
serão tomadas para aperfeiçoar as decisões de investimento, pode gerar 
expectativas favoráveis e influenciar positivamente o valor de mercado da 
entidade.

O MVA® calculado para o cenário neutro seria de $ 0 ($ 500 - $ 500). Sua 
comparação com a demonstração da variação da riqueza do acionista sugere que:

1. constate a perda de riqueza integral ocorrida e avalie a propriedade de suas 
decisões de investimento; e
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Neste caso específico, o MVA® não destacou nenhuma causa de variação 
da riqueza dos sócios, sugerindo que nada ocorreu. Isso porque toda a perda 
ocorrida foi incorporada ao capital empregado (resultado económico vinculado às 
disponibilidades financeiras). Esse aspecto indica que o MVA® consiste num 
ponto de partida para uma análise de mercado que engloba vários tipos de 
informações, ou seja: mais que o número apurado, é a qualidade da análise que 
ele desencadeia que importa. O VMAIS, IVBM caracterizado adiante (tópico 5.2), 
também compartilha desta característica. Sobre esse assunto, Damodaran (2001 . 
4) oferece contribuições relevantes. Segundo ele, deve-se evitar o.

Pelo exposto, o MVA® pode auxiliar a gestão baseada no valor através dos 
processos comparativos com os IIV que potencialmente identificam oportunidades 
e ameaças para a empresa (tópicos 2.4.2 e 4.5.4.1). Porém, o foco exclusivo na 
cifra final apurada restringe a contribuição do MVA® e provavelmente levará o 
analista a conclusões impróprias. Tais comentários também são aplicáveis ao 
VMAIS, IVBM proposto neste estudo.

Tendo em conta que modelos de avaliação são apresentados (...), 
existe o risco de se focalizar exclusivamente o resultado, ou seja, o valor da 
empresa, e se está sub ou supervalorizada, e de que se ignorem algumas 
introspecções valiosas que podem ser obtidas do processo de avaliação. O 
processo pode nos dizer bastante a respeito das determinantes do valor e 
ajudar-nos a responder algumas perguntas fundamentais. Qual é o preço a ser 
pago por altas taxas de crescimento? O quão importante é melhorar os retornos 
sobre projetos? Quanto vale uma marca? Qual o efeito de margens de lucro 
sobre o valor? Tendo em vista ser o processo tão informativo, até mesmo 
aqueles que acreditam que os mercados sejam eficientes (e que o preço de 
mercado é, portanto, a melhor estimativa de valor) devem poder encontrar 
alguma utilidade para modelos de avaliação.”

“Mito (...): O produto da avaliação (ou seja, o valor) é o que importa; 
o processo de avaliação não é importante.
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• MVA® - expectativas sobre o desempenho dos gestores ($ 0)

• Resultado nominal nas disponibilidades ($ 500)

($ 50)• Remuneração mínima exigida

• Variação da riqueza do acionista ($ 550)

5.1.3 Cenário Favorável

Ilustração 5.3 Variação da riqueza do acionista - cenário favorável.

Neste cenário, ocorreu uma perda para os sócios de $ 350 ($ 700 - [$ 
1.000 x 1,05]). Essa perda é demonstrada na ilustração 5.3.

Causas

Variação económica do caixa

Expectativas sobre o desempenho dos gestores

Variação da riqueza do acionista

Demonstração da Variação da Riqueza do Acionista (em $) 
Cálculos 

500-[1.000 x (1+0,05)] 

700 - 500

Resultados

(550) 

200 

(350)

Retomando o desenvolvimento do exemplo, a mensuração da variação da 
riqueza dos acionistas, também neste cenário, não foi apurada integralmente pelo 
MVA®. Para dimensioná-la adequadamente, o usuário deveria considerar as 
seguintes parcelas:

Os dados e informações disponíveis sugerem que a gerência da entidade, 
na ótica do mercado, possui uma metodologia adequada de escolha e 
acompanhamento de investimentos. Isso não significa dizer que falhas não 
possam ser identificadas e eliminadas com um processo interno de monitoramento 
da qualidade dos serviços. As expectativas sobre o desempenho da gerência 
criaram valor para o acionista, mas o estabelecimento de um canal de 
comunicação com mercado para reforçar o sucesso dos esforços realizados para 
atenuar as perdas sofridas pode gerar expectativas ainda mais favoráveis e 
influenciar positivamente o valor de mercado da entidade. Percebe-se que os
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Essas mesmas informações também permitem que o acionista:

1.

2.

procedimentos de melhoria da gestão são semelhantes para os cenários 
considerados, mudando um pouco a prioridade e o foco.

o MVA® desconsiderou a variação da riqueza do sócio oriunda do resultado 
económico associado às disponibilidades financeiras.

o MVA®, nesse caso específico, também não representa integralmente a 
variação da riqueza do sócio ocorrida no período; e

Neste caso específico, o MVA® só destacou a criação de riqueza associada 
às expectativas de desempenho dos gestores. Isso acarretou a divulgação da 
sugestão de que a empresa teria criado valor de mercado para o acionista, 
embora tenha ocorrido o oposto. Em outras palavras, o acionista inicial 
experimentou uma perda de riqueza (-$ 350) e o investidor potencial não ganha 
nem perde porque, se ele comprar a ação no mercado, pagará pelas expectativas 
favoráveis ($ 200 acima do valor económico dos recursos líquidos existentes).

O MVA® calculado para o cenário favorável seria de $ 200 ($ 700 - $ 500). 
Sua comparação com a demonstração da variação da riqueza do acionista sugere 
que:

O presente cenário, portanto, ratifica o comentário efetuado anteriormente 
(tópico 4.5.4.1) de que o MVA® possui limitações para servir de medida 
acumulativa do valor criado pela empresa. No exemplo, qual foi o montante de 
recursos dos sócios já comprometidos no negócio? $ 1.000, desconsiderando o 
valor do dinheiro no tempo, ou $ 1.050, se ajustado pela taxa de retorno desejada. 
Qual é o valor de mercado da empresa em ti? $ 700. Qual é o valor do MVA® 
apurado em t-i? $ 200. É possível defender que, na situação apresentada, o MVA® 
representa a adequada medida acumulativa de valor que a empresa criou

2. cobre as responsabilidades dos gestores, embora neste caso essa ação 
fique um pouco prejudicada.

1. constate a perda de riqueza integral ocorrida e avalie a propriedade de suas 
decisões de investimento; e
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• MVA® - expectativas sobre o desempenho dos gestores $200

• Resultado nominal nas disponibilidades ($ 500)

• Remuneração mínima exigida ($ 50)

• Variação da riqueza do acionista ($ 350)

5.1.3.1 MVA® e Aquisições Hostis para Desmanche

Nos casos em que o capital empregado se aproxima do (ou é inferior ao) 
valor da empresa para desmanche (valor de liquidação forçada), o MVA® poderia 
ser considerado um importante instrumento para medir o risco ou a oportunidade 
de um dos tipos de aquisições hostis: a compra para desmanche da companhia. 
No cenário desfavorável (tópico 5.1.1), a entidade seria um alvo interessante para 
esse tipo de operação porque o seu MVA® era negativo, ou seja, o capital 
empregado superava o valor de mercado da empresa. Em outras palavras,

excedendo os recursos já comprometidos no negócio? Entende-se que não. O 
VMAIS, abordado adiante (tópico 5.2), é formulado consistentemente com a 
apuração da variação da riqueza para o acionista efetuada neste exemplo e 
objetiva superar essa limitação do MVA®.

Acredita-se que, neste ponto do presente estudo, cabem algumas 
considerações sobre dois aspectos. Eles são os seguintes:

2. MVA® como um instrumento para medir o risco ou oportunidade dos 
outros tipos de aquisições hostis (continuidade).

Conforme analisado, a mensuração da variação da riqueza dos acionistas, 
também neste cenário, não foi apurada integralmente pelo MVA®. Para 
dimensioná-la adequadamente, o usuário deveria considerar as seguintes 
parcelas:

1. MVA® como um instrumento para medir a ameaça ou oportunidade de 
aquisições hostis para desmanche (venda da empresa em partes); e
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5.1.3.2 MVA® e Aquisições Hostis para Empreendimentos em Continuidade

Quanto às aquisições hostis para empreendimentos em que se pretenda a 
continuidade das operações, considera-se que o MVA® é um instrumento pouco 
eficiente para medir o risco dessas transações (também aplicável ao VMAIS). Para 
o MVA® ser eficiente, tendo em vista que essas operações estão ainda mais

Uma limitação inerente ao uso do MVA® (ou IRD) para essa finalidade 
consiste na possibilidade da existência de divergências no dimensionamento do 
valor de liquidação forçada da empresa entre os administradores, os compradores 
potenciais e o mercado. Se um dado comprador potencial possui condições 
especiais para elevar o valor de desmanche da empresa, o MVA® (ou IRD), 
mesmo ajustado para o valor médio de liquidação forçada, poderia indicar que a 
empresa está segura quando ela corre riscos. Portanto, o número apurado, 
enfatiza-se, significa muito pouco. É a qualidade da análise abrangente das 
causas do comportamento do mercado e agentes específicos que possui o 

potencial de contribuir para a gestão dos empreendimentos.

Entretanto, para essa finalidade específica, cabe ressaltar que o capital 
empregado deve ser dimensionado de forma consistente com o objetivo de 
desmanche, condição não identificada na literatura levantada. Se confirmada esta 
lacuna, haveria a possibilidade de construção de um outro indicador com a 
referida formulação (IRD = Indicador de Risco de Desmanche = valor de mercado 
deduzido do valor de liquidação forçada dos itens patrimoniais da empresa). No 
exemplo ora desenvolvido, esse aspecto não interfere no dimensionamento do 
indicador porque o capital empregado constitui-se integralmente de dinheiro.

naquele cenário específico, seria justificável adquirir o controle das 
disponibilidades financeiras por 60% ($ 300 / $ 500) do seu valor económico. Nos 
cenários neutro ($ 500 / $ 500) e favorável ($ 700 / $ 500), tal operação deixaria 
de ser atraente e o MVA® apurado passa a ser nulo e positivo, respectivamente, 
demonstrando consistência com o objeto monitorado.
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5.1.4 Cenário Excepcionalmente Favorável

Neste cenário, a riqueza do acionista não variou ($ 1050 - [$ 1.000 x 1,05] 
= 0). Esse resultado nulo é demonstrado na ilustração 5.4.

Todavia, devido à necessidade de uma análise abrangente para extrair 
informações valiosas do resultado apurado e às demais limitações descritas, 
considera-se que ambos (MVA® e valor da riqueza para o acionista - ou VMAIS) 
possuem níveis de contribuição semelhantes para monitorar aquisições hostis nos 
casos mais complexos. O uso do VMAIS desencadearia a análise dos riscos e 
oportunidades de aquisições hostis a partir das empresas que não tèm 
proporcionado a remuneração desejada pelo mercado, aspecto que nos parece 
também interessante.

vinculadas às diferenças de expectativas sobre o valor presente dos benefícios 
futuros da empresa entre compradores potenciais, administradores e/ou mercado, 
seria necessário calcular o valor económico da empresa (capital empregado) na 
ótica de cada comprador em potencial, fato que nos parece impraticável.

Apesar das limitações apresentadas, o MVA® pode ser usado para dar 
início às análises sobre a existência de riscos ou oportunidades de aquisições 
hostis de qualquer natureza porque há um indício de problemas de gestão quando 
o valor de mercado da empresa é inferior ao total de recursos líquidos existentes. 
Entretanto, conforme comentado anteriormente, o resultado puro e simples do 
indicador parece oferecer contribuições menos relevantes para esse interesse 
específico. A análise mais abrangente que ele pode desencadear é que seria 
capaz de confirmar a existência desses riscos e oportunidades. No nosso 
exemplo, o MVA® se mostrou mais eficiente que o dimensionamento da variação 
da riqueza para o acionista (base para o VMAIS). Isso ocorreu por causa da 
característica inerente ao MVA® de focar os aspectos que não integram a 
apuração do capital empregado.
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Ilustração 5.4 Variação da riqueza do acionista - cenário excepcionalmente 
favorável.

Causas_________________________________

Variação económica do caixa______________

Expectativas sobre o desempenho dos gestores

Variação da riqueza do acionista

Demonstração da Variação da Riqueza do Acionista (em $) 

Cálculos 

500-[1.000 x (1+0,05)] 

1050-500

Resultados 

(550) 

550 

Í2>

Os dados e informações disponíveis sugerem que a gerência da entidade, 
na ótica do mercado, possui uma metodologia de escolha e acompanhamento de 
investimentos excelente. As expectativas sobre o desempenho da gerência 
criaram valor para acionista, compensando as perdas ocorridas nas 
disponibilidades financeiras. O estabelecimento de um canal de comunicação com 
mercado poderia reforçar o sucesso dessa metodologia e/ou destacar as 
providências que serão tomadas para aproveitar a oportunidade ímpar que a 
entidade experimenta. Talvez a agilidade na concretização de alguma operação 
que indique ao mercado que a gerência não está atónita com os acontecimentos 
poderia influenciar positivamente o valor de mercado da entidade.

Neste caso, introduz-se um nível mais elevado de complexidade na análise 
da variação da riqueza do acionista, ou seja, quanto do valor criado para o 
acionista no período se refere à habilidade de antecipar ações do governo e 
quanto se refere às expectativas de aproveitamento das oportunidades oriundas 
do mencionado pacote económico? Toda a expectativa em relação ao 
desempenho esperado da gerência foi evidenciada num único item (Expectativas 
sobre o desempenho dos gestores) para simplificar. Todavia, a decisão de 
enfatizar a comunicação com o mercado sobre a habilidade da administração de 
identificar e monitorar investimentos financeiros (especialmente antecipar ações 
do governo) ou sobre a de aproveitar as oportunidades conjunturais oriundas do 
plano económico depende de informações que não foram oferecidas no 
enunciado, tais como: perspectivas sobre novas medidas de impacto do governo 
no curto prazo ou acomodação da situação provocada pelas medidas já 
implementadas, entre outros aspectos. Se prevalecer a expectativa de
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As informações obtidas também permitem que o acionista:

Neste caso específico, as considerações tecidas sobre o cenário anterior 
são aplicáveis. Cabe destacar que o dimensionamento da variação da riqueza dos 
acionistas (base do VMAIS) apurou um resultado nulo que poderia sugerir que 
nada se alterou. Isso significa dizer que este indicador e o MVA® compartilham a 
característica já comentada de que representam somente um ponto de partida 
para análises mais abrangentes.

2. o MVA® desconsiderou a variação da riqueza do sócio oriunda do resultado 
económico associado às disponibilidades financeiras.

2. monitore os gestores no que diz respeito à concretização das oportunidades 
que se apresentam.

O MVA® calculado para o cenário excepcionalmente favorável seria de $ 
550 ($ 1.050 - $ 500). Sua comparação com a demonstração da variação da 

riqueza do acionista sugere que:

1. o MVA®, nesse caso específico, também não representa integralmente a 
variação da riqueza do sócio ocorrida no período; e

Conforme observado, a mensuração da variação da riqueza dos acionistas, 
também neste cenário, não foi apurada integralmente pelo MVA®. Para 
dimensioná-la adequadamente, o usuário deveria considerar as seguintes 
parcelas:

acomodação, provavelmente a comunicação enfatizando a capacidade de 
aproveitar as oportunidades criadas pela atual conjuntura influencie mais 
intensamente o valor para o acionista. Percebe-se, então, que tal análise, 
considerando a complexidade do cotidiano das empresas, exige muito 
discernimento. A qualidade dessa análise influenciará a seleção dos 
procedimentos de criação de valor para o acionista, em termos de foco e 
prioridades.

1. constate a manutenção da sua riqueza e avalie a propriedade de suas 
decisões de investimento; e
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MVA® - expectativas sobre o desempenho dos gestores $550

Resultado nominal nas disponibilidades ($ 500)

Remuneração mínima exigida ($ 50)

Variação da riqueza do acionista $0

5.1.5 Adição do EVA® ao MVA®

O EVA® periódico (EVAp) da empresa para todos os cenários é o seguinte:

EVAp = NOPAT - (c* x capital) = -$ 500 - (0,05 x $ 1.000) = - $ 550

Para melhorar sua capacidade de medir o valor acumulado gerado ou 
consumido pela empresa, deve-se adicionar o EVA® ao MVA®. Essa indicação 

pode ser esclarecida algebricamente, isto é:

Outra observação interessante é que o montante da variação da riqueza 
para o sócio que o MVA® invariavelmente desconsiderou representa exatamente 
o valor do EVAp. Isso não pode ser considerado uma coincidência porque o EVAp 
integra o capital investido e, por sua vez, este é subtraído do valor de mercado 
global da empresa para a apuração do MVA®. Logo, conforme argumentado 
anteriormente (tópicos 4.5.4.1 e 4.5.5), o MVA® é incapaz de servir como uma 
medida acumulativa do valor gerado ou consumido pela empresa porque 
desconsidera a variação ocorrida no capital investido.

Nota-se que o EVAp é idêntico para todos os cenários, porém o MVA® 
apresentou uma variação significativa. Isso corrobora o argumento de que 
somente por coincidência o EVAp possui forte correlação com o MVA®, abordado 
anteriormente (tópico 4.5.4.2).
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VRA = MVA® + EVA®

= (VMf- Cif) + [NOPAT- (c* x Cli)]

Onde:

VRA = valor da riqueza adicionada;

VMf

Cif

NOPAT = conceito de retomo ou lucro adotado pelo EVA® (tópico 4.3.7.1);

c* = taxa de retomo desejada (tópico 4.37.2); e

Cli = capital investido do início do exercido para o qual foi apurado o EVA®).

VRA = (VMf - Cif) + [NOPAT - (c* x Cli)]

= VMf — Cli — (c* x Cli)

= VMf - [Cli (1 + c*)]

Substituindo-se o conceito de resultado (NOPAT) pela variação do capital 
investido no período (Cif - Cli), chega-se a:

= valor de mercado da empresa na data base de cálculo do MVA® (final 
do período para o qual foi apurado o EVA®;

= capital investido na data base de apuração do MVA® (ou do final do 
exercício para o qual foi apurado o EVA®);

= (VMf- Cif) + [(Cif- Cli) - (c* x Cli)]

= (VMf -p(f) + [(Ç/- Cli) - (c‘ x Cli)]

O valor da riqueza adicionada (ou consumida), para o exemplo ora 
desenvolvido, pode ser apurado pela comparação entre o valor de mercado da 
empresa no final do período e o capital investido do início do período ajustado pela 
taxa de retomo desejada, ou seja, pela incorporação do EVA® ao MVA®. Assim 

procedendo, dimensiona-se as variações ocorridas nas duas partes da riqueza, 
isto é, a parcela representada pelo capital investido (EVA®) e a parcela 
representada pelo goodwill (MVA®). A ilustração 5.5 demonstra que, para o 
exemplo ora desenvolvido, a formulação oriunda da soma entre o EVA® e o
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ITENS Desfavorável Neutro

C $0($350)($750) ($ 550)

G ($350) $0($750) ($550)

5.1.6 Adição dos EVA® Periódicos Anteriores ao MVA®

Cabe, aqui, a seguinte questão: a formulação da variação da riqueza que 
soma o EVA® do período ao MVA®, desenvolvida no tópico anterior, pode ser 
amplamente empregada? Entende-se que não. O exemplo apresentado nas

A ilustração 5.5 indica que, para o exemplo apresentado, a riqueza 
adicionada pode ser dimensionada pela soma das variações dos valores 
económicos de cada componente do património da entidade (item G), pela soma 
do EVA® ao MVA® (item F) ou pela formulação simplificada da soma entre o 
EVA® e o MVA® (linha C). A incorporação do EVAp ao MVA® permite que a 
parcela da riqueza gerada ou consumida associada incorporada ao capital 
investido seja identificada (tópico 4.5.4.1). Isso corrobora os argumentos de que o 
MVA® não representa uma medida acumulativa da riqueza gerada ou consumida 
pela empresa (tópico 4.5.4.1), bem como que só por coincidência o EVAp possui 
uma forte correlação com o MVA® (tópico 4.5.4 2), pois eles são indicadores 
complementares que podem seguir comportamentos iguais, próximos ou 
completamente distintos.

MVA® é capaz de dimensionar adequadamente o valor da riqueza gerada ou 
consumida pela empresa.

Variação da riqueza apurada ante- 
riormente (ilustrações 5.1, 5.2, 
5.3 e 5,4, respectivamente)

$300 

$1.050

($ 200)
($550)
($750)

$500 
$1.050

$0
($550)
($550)

$ 700

$1.050

$200 
($550) 

($ 350)

$550 
($550) 

$0

2.
JE
F

A 

B

Excepcionalmente 
Favorável
$ 1,050

$1.050

MVA®________________________________
EVA®________________________________

Variação da riqueza pela soma do
EVA® ao MVA® = D + E

Valor de mercado no fim do exercício
Capital investido do inicio do exercício 

ajustado pela taxa de retorno 
desejada ($ 1 .OOP x 1,05 = $ 1.050)

Variação da riqueza pela fórmula VMf 
- [Cli (1 +■ c’)] = A - B______

Ilustração 5.5 Riqueza adicionada: MVA® + EVA®.
| CENÁRIOS

Favorável



275

0,0010,660,00

U 
216,00 

0,00

216,00 
216,00 

0,00

216,00 

0.00

216,00

_J1_ 
157,33 

69,33

226,66 

170,40 

56,26

Previsão 

ti 
226,67 

(10,67)

216,00

t»
157,33

69,33

226,66

t, 
0,00

157,33

157,33

170,40 

(13,07)

t, | 

0,00 
157,33

157,33
216,00|216,00|216,00|216,00 

(58,67)

Real

226,67

(56,27)

170,40
170,40
0,00

Itens___________________________________________

A MVA/vpEVA________________________________

B EVA/EVAp/RER_____________________________
Variação da riqueza pela soma do EVA® ao

C MVA®_____________________________________

D Riqueza adicionada acumulada (ilustração 4,11)

E (Discrepâncias (C — D)______________________

56 Existem alguns aparentes erros de soma provocados pelos arredondamentos efetuados pelo 
software de cálculo.

ilustrações 4.10 e 4.11, desconsiderando a taxa de retomo desejada, ratifica essa 
resposta. A ilustração 5.6 compara a variação da riqueza apurada naquelas 
ilustrações com a dimensionada com base na soma do EVAp com o MVA®.

Ilustração 5.6 Dimensionamento da riqueza gerada - exemplo apresentado nas 
ilustrações 4.10 e 4.11. 

A ilustração indica que em t2 e ta, sob os títulos Previsão e Real, a 

formulação desenvolvida no tópico anterior (MVA® + EVAp) é incapaz de apurar 
adequadamente a riqueza acumulada gerada pela empresa (linha E apresenta 
valores diferentes de zero). Note-se que em to e ti esse objetivo foi atingido (linha 
E evidencia valores nulos). O resultado foi adequado nas duas primeiras colunas 

de cada título porque a soma dos valores dos EVAp dos exercícios anteriores era 
nula. Já nas duas últimas colunas de cada título, a referida formulação não se 
mostrou adequada, pois o capital investido também inclui os EVAp dos períodos 

anteriores. Ou seja: -$ 10,67 em t2 - Previsão (EVAp de ti), $ 58,66 em ta - 
Previsão (EVAp de ti + ta = -$ 10,67 + $ 69,33 = $ 58,66), -$ 56,27 em ta - Real 
(EVAp de ti) e $ 13,06 em ta - Real (EVAp de ti + t2 = -$ 56,27 + $ 69,33 = $ 

13,06)56.

Pelo exposto, a formulação desenvolvida no tópico anterior (VRA) não 
representa nem uma medida acumulativa da geração ou consumo de valor pela 
empresa (linha E da ilustração 5.6), conforme abordado no parágrafo anterior, 
nem tampouco uma medida periódica (confronto entre a linha C da ilustração 5.6 

com o item Variação do valor da empresa constante na ilustração 4.11). Esses 

aspectos são abordados nos próximos tópicos.
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5.1.6.1 Indicador de Valor Baseado no Mercado Periódico

esse argumento.

Ilustração 5.7 Inadequação da formulação desenvolvida no tópico 5.1.5.

tn

ExigívelExigível

Ativo
Ativo

PL
PL □

s. Goodwill total «n t^Goodwill
Goodwill

ou

formulado um IVBM periódico.

A formulação desenvolvida no tópico 5.1.5 (EVAp + MVA®) não se presta 
medida periódica do capital

Exigível 
não 

registrado

Ativo não 
registrado

Formulação do 
tópico 5.1.5

a.
U

Ativo não 
registrado

Vanaçào económica do 
Capital investido .
EVApt.: t^

o 
3
3 > 

►5

Exigível 
não 

registrado

1

A formulação desenvolvida seria uma medida periódica da geração 
consumo de valor se ela somasse o EVAp com a variação periódica do MVA® (ou 
variação do goodwill). A ilustração 5.8 apresenta didaticamente como deveria ser

para uma medida periódica porque ela soma a 
investido (EVA®) com o goodwill acumulado (MVA®). A ilustração 5.7 sintetiza
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Ilustração 5.8 Indicador de valor baseado no mercado periódico.

Exigível Exigível

Ativo
Ativo

PL
PL

Goodwll
GoocbviU

consubstancia-se num

IVBMp = VRA - [MVA®i x (1 + c*)J

= VMf - [Cli (1 + c*)] - {[VMi x (1 + c‘)] - [Cli (1 + c*)]}

= VMf - [CU

= VMf - [VMi x (1 + c*)]

Exigível 
não 

registrado

= VMf - [Cli (1 + c*)J - [VMi x (1 + C‘)J + [Cli (1 + c*)]

+ c*)] - [VMi x (1 + c*)] + [ÇU-fT+c*)]

Ativo não 
registrado

IVRM 
periódico

Exigível 
não 

registrado

Variação do goodwiH 
(ou do .MVAÍ>) lotai " “ 
ntret.ct^.,

Ativo não 
registrado

Variação económica do
Capital investido -
EVApt,: t.H

•=_ 
C

■s1

A ilustração 5.8 sugere que a soma entre o EVAp e a variação do MVA® no 
período consubstancia-se num IVBM periódico (IVBMp). Partindo-se da 
formulação desenvolvida no tópico anterior, é possível demonstrar algebricamente 
essa indicação, ou seja:

Se VRA = VMf - [Cli (1 + c‘)j, conforme tópico anterior, então:
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As referidas confrontações consubstanciam-se no cotejo entre as variações 
periódicas do valor global da empresa na ótica do mercado e na ótica da gerência, 
possibilitando a identificação de oportunidades e ameaças para a empresa (tópico 
2.4.2). Cabe destacar, todavia, que, diferentemente do que ocorre com o REI 
(GECON), essa contribuição do FCD e EVA® para a gestão baseada no valor fica 
um pouco prejudicada porque o FCDp e o EVAp não são capazes de identificar os 
valores económicos integrais dos itens que compõem o património da empresa. 
Isso faz com que o vpFCD e vpEVA se transformem em repositórios dos valores 
económicos complementares dos vários componentes do património da entidade, 
dificultando a realização de análises profícuas (tópico 4.4.2). As ilustrações 5.9 e

Esse IVBMp (cuja essência é a variação do preço de mercado da ação da 
empresa num dado período) também é teoricamente compatível com o FCD e 

com o EVA®. No FCD ele pode ser confrontado com a soma entre o fluxo de caixa 
do período (FCDp) e a variação periódica do valor presente dos fluxos de caixa 
esperados (vpFCD) ou o valor económico integral da empresa que o FCDp não foi 
capaz de identificar (ilustração 4.9). Já na aplicação do EVA®, tal comparação 
deve ser efetuada contra a soma do EVAp com a variação do vpEVA (ou variação 
do goodwill subjetivo).

O IVBMp é obtido subtraindo-se do VRA (formulação desenvolvida no 
tópico anterior) o MVA® inicial (MVA®i ou goodwill inicial) ajustado pela taxa de 
retomo desejada. Assim procedendo, está-se adicionando o EVAp à variação do 
MVA® (MVA® final, que já constava na referida formulação, menos o MVA® inicial 
ajustado pela taxa de retorno desejada, inserido neste tópico). O resultado final, 
como seria esperado, consubstancia-se na variação do valor de mercado global 
da empresa entre o início e o final do período. Se dividido pelo número de ações 
em circulação, resulta na variação do preço de mercado da ação ocorrida no 
período. Esse IVBMp, conforme comentado anteriormente (tópicos 4.3.5.1, 4.3.8 e 
4.5.4.1), é teoricamente compatível com o resultado do exercício respaldado no 
REI-GECON, aspecto que permite a identificação de oportunidades e ameaças 
para a empresa (tópico 2.4.2).
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kk k k

(5151) (11,73) |(15,95)185,09(16,81)185,09 (9,80) (12,61)

(11,73) |(15,95)F piscrepãncias (D - E) (9,81)0,00(16,81)(9,80) (12,61)0,00

(500,00) 

685,09 

0,00 

185,09

5.10 recuperam as informações dos exemplos apresentados nas ilustrações 4.14 
a 4.18, bem como ratificam os comentários efetuados nos dois últimos parágrafos.

Ilustração 5.9 Variação periódica do valor global da empresa e o FCD - exemplo 
das ilustrações 4.14 e 4.15.

152,94

532,15
685,09

0,00

226,84

305,31

532,15

0,00

305,31 

0,00 
305,31 

0,00

226,84
305,31

532,15
0,00

Jtens___________________________________ _

FCDp (aumento ou diminuição do caixa - 
ilustração 4.14)_________________

/pFCD final (ilustração 4,15)___________

ypFCD inicial (ilustração 4,15)__________
D [subtotal (A + B — C) ________________

A

C

108,24

532,15
685,09

(44,70)

305,31 

0,00
305,31 

0,00

(500,00) 

685,09 
0,00 

185,09

Previsão 

k
Real

A ilustração 5.9 indica que a variação periódica do valor económico global 
da empresa na ótica da gerência pode ser obtida pela soma da variação do 
vpFCD ao FCDp (linha D). Entretanto, como o exemplo considera que a gerência 
não incluiu a perda financeira no caixa nos vpFCD, decorrente da aplicação da 
taxa de retorno desejada sobre o caixa que ficou ocioso no período (tópico 
4.3.6.5), verificam-se variações negativas nas colunas ti, Í2 e ta. Considerando-se 
que os valores constantes na linha E poderiam ser as efetivas variações nos 
preços das ações, as discrepâncias observadas (linha F) serviriam de alerta para 
a gerência de que as suas expectativas estão em desacordo com a visão do 
mercado de capitais. Devido à simplicidade do exemplo, percebe-se que a falha 
da gerência consiste em não incluir a referida perda financeira ocorrida no saldo 
de caixa ocioso.

Variação do valor da empresa
E [(ilustração 4.15)____________
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(15,95)185,09(12,61) | (16,81)(9,80)185,09

0,00

Variação do valor da empresa
H (ilustração 4.15)______________

Itens___________________________

A EVAp (RER - ilustração 4,16)___________

B Ajuste do EVAp para o valor presente de tp 

C Ajuste da depreciação - capital final______

D vpEVA final (ilustração 4,18)_____________

E vpEVA inicial (ilustração 4,18)___________
F Ajuste da depreciação - capital inicial_____

G (Subtotal (A + B + C +D - E -F)________

t.
(30,67) 
0,60 
6,54
198,81 
185,09 
0,00
(9.81)

U
0,00
0,00
0,00
185,09
0,00
0,00

t, 
0,00
0,00
0,00 
185,09
0,00
0,00

185,09

Ilustração 5.10 Variação periódica do valor global da empresa e o EVA®- exemplo 
das ilustrações 4.16 a 4.18.

Previsão

t;

49,56

aa.
6,47

138,65

196,81 
6,54

(12,60)

_J1___
137,07 

(7.91), 
0,00 
0,00 

138,65
6,47 1 

(15,96)

t;
50,46

(1.96)
6,47

138,65

196,81
6,54

(11.73)

0,00I Discrepâncias (D - E)

Real 

t, 
(76,27) 

1,50 | 

6,54 

198,81 

185,09 

0,00 

(54,51)

(11,73)

| (0,00) (0,00)
(0,00) 0,00 0,00 0,00

t>
136,16

(7,85)

0,00
0,00

138,65
6,47

(16,81) I 185,09 |

T (54,51)

A ilustração 5.10 indica que a variação periódica do valor económico global 
da empresa na ótica da gerência pode ser obtida pela soma da variação do vpEVA 
ao EVAp (linha G). Nesse caso, a gerência identificou a referida perda financeira 
no caixa porque o EVAp aplica a taxa de retomo desejada sobre o capital 

investido. Como o valor económico integral do caixa figura no capital investido, as 
modificações ocorridas nesse item patrimonial, desconsiderando-se a variação do 
valor aquisitivo da moeda, são identificadas pelo EVAp. Como a gerência não 
incluiu tais perdas nos vpEVA, ocorrem as variações negativas também 

observadas na linha H. O ajuste do EVAp ao valor presente da data base (to) 
também é necessário para homogeneizar os itens que são somados. Ademais, 
conforme demonstrado algebricamente neste tópico, são realizadas simplificações 

através da eliminação dos capitais investidos iniciais e finais. Na medida em que o 
capital investido final de um dado período é ajustado por algum item (no caso, 
depreciação - linha C), o mesmo ajuste deve ser efetuado no capital inicial do 

exercício seguinte, ou seja, os ajustes efetuados na linha F. Esses procedimentos 
sugerem que os ajustes necessários para a implementação do EVA® numa 
empresa real são complexos, comprometendo a sua viabilidade, conforme 

mencionado anteriormente (tópico 4.3.4.2).
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5.1.6.2 Indicador de Valor Baseado no Mercado Acumulativo

A ilustração 5.7 também indica que a formulação do valor da riqueza
adicionada (VRA) desenvolvida anteriomnente (EVAp + MVA®-tópico 5.1.5) não é
um IVBM acumulativo. Isso porque ela desconsidera a riqueza gerada ou
consumida nos exercícios anteriores incorporada ao capital investido. A ilustração
5.11 sintetiza como deveria ser construído um IVBM acumulativo (IVBMa).

Ilustração 5.11 Indicador de valor baseado no mercado acumulativo.

t.

Exigível Exigível

Ativo
Ativo

PL
PL

□ oodwiil total em taMGood^tH
Good^iU

A ilustração 5.11 indica que a construção de um IVBM com a característica
acumulativa (indevidamente atribuída ao MVA®) deve adicionar a soma das
variações económicas anteriores incorporadas ao capital investido (EVAp
anteriores) à formulação desenvolvida no tópico 5.1.5 (VRA). Assim procedendo, o
IVBM resultante torna-se capaz de medir a geração ou consumo de valor
acumulado de uma empresa. Os resultados apurados na ilustração 5.5 mostram-
se adequados porque a empresa iniciou suas atividades no período considerado,
fato que gera uma soma de EVAp anteriores nula. A ilustração 5.12 recupera os
dados da ilustração 5.6 e adiciona a soma dos EVAp anteriores.

c.

O

Ativo nio 
registrado

Soma das variações económicas 
pairadas do Capita! investido__

Soma dos EVAp anteriores a t.

Capital efctivnmente injetado 
na empresa pelo sócio

1 Ativo nâo 
registrado

Exigível 
nlo 

registrado

| Exigível 
nlo 

registrado

O

IVBM 
acom ulatlvo

3
3
c

Variaçlo económica do 
Capital investido 
EVApt.: t,„

;=T
tn+l
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0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00

I 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00

0,00

(30,07)

(30.07)1

17,56
17,56

0,00

0,00
0,00

0,00

(74,77) (26,27)
I (74,77) | (26,27)

0,00

0,00

10,66
(10,67)

A ilustração 5.12 ratifica que a inclusão do EVA® (EVAp do período e 
anteriores, mais especificamente) ao MVA® produz um IVBM acumulativo da 
geração ou consumo de valor para a empresa. A ilustração 5.13 demonstra que a 
consideração da taxa de retorno desejada exige ajustamentos, mas também 
confirma essa indicação.

Ilustração 5.13 Dimensionamento da riqueza gerada após a inclusão dos EVAp 
anteriores - exemplo apresentado nas ilustrações 4.16 a 4.18.

Discrepâncias após a soma dos EVAp 
anteriores (G-H)______________

G 

H

ITENS________________________________________

MVA®/vpEVA_________________________________

EVA®/EVAp/RER_____________________________

Ajuste do EVAp ao valor presente de tp__________

Ajuste da depreciação__________________________

Soma do EVA® ajustado ao MVA® (A+B+C+D) 

Riqueza adicionada acumulada (ilustração 4.18) 
Discrepâncias antes da inclusão dos EVAp 
anteriores (F-E)______________________________

Soma dos EVAp anteriores______  ___

ÇTENS_________

MVA/vpEVA 

EVA/EVAp/RER

0,00

0,00

0,00

0,00

(13,07) 

13,06

A 

B 

C 

D

E 

F

U 
185,09 

0,00 

0,00 

0,00 

185,09 

185,09

t»
216,00
0,00

216,00
216,001216,001216,001216,001216,00

_J1_ 
226,67 

(10,67) 

216,00

(58,67)

58,66

56,26 

(56,27)

__U__ 
185,09 

0,00 _ 
0,00 _

J\00

185^9. 

1855»

t.
216,00

0,00
216,00

ta
157,33

69,33

226,66
170,40

ta
138,65

49,55

6,47

192,74

162,67

Previsão 

ta 
198,81 

(30,67) 

0,60 

6,54 

175,29 

17529

Previsão 

ta 
157,33 

69,33 
226,66

ta
138,65 

50,46 

(1.96)

6,47

193,62

118,85

ta 
0,00 

136,16 

(7,85) 

0,00 

128,31 
145,86

ta 
0,00 

157,33 
157,33 

170,40

ta 
0,00 

137,07 

(7,91) 

0,00 

129,17 

102,89

ta
0,00

157,33
157,33

Real 

ta 
198,81 

(76,27) 

1,50 

6,54 

130,58 

130,58

Real 

ta 
226,67 

(56,27) 
170,40 

170,40

Ilustração 5.12 Dimensionamento da riqueza gerada após a inclusão dos EVAp 
anteriores — exemplo das ilustrações 4.10 e 4.1157.

Discrepâncias após a soma dos EVAp 
G (anteriores

Discrepâncias antes da inclusão dos EVAp 
pnteriores_________________________________
|Soma dos EVAp anteriores

_A

_B

C Soma do EVA® ao MVA®_____________ ___

D Riqueza adicionada acumulada (ilustração 5.6)

_E

F

y— •

Existem alguns aparentes erros de soma provocados pelos arredondamentos efetuados pelo 
software de cálculo.
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5.1.7 Síntese do Exemplo

1.

5. o MVA® possui limitações para representar o valor que a empresa criou 
excedendo os recursos já comprometidos no negócio, pois desconsidera as

A análise do exemplo apresentado destaca os seguintes aspectos:

os números apurados pelo MVA®58 representam somente pontos de partida 
para análises mais abrangentes sobre as expectativas do mercado em 
relação à entidade;

A ilustração 5.13 indica que é necessário ajustar o EVAp para o valor 
presente da data base das comparações (linha C), bem como incluir o ajuste da 
depreciação (linha D). Esses ajustamentos são exigidos porque o EVA® mistura 
vários conceitos que precisam ser compatibilizados, diferentemente do REI- 
GECON (tópico 4.3.6.6). Feitas as conciliações consideradas adequadas, o 
resultado final (linha I) demonstra que cômputo da taxa de retomo desejada 
também ratifica a adequação da soma dos EVAp anteriores, além do atual, ao 
MVA®. Assim, o IVBM resultante toma-se uma medida acumulativa da riqueza 
gerada ou consumida pela empresa.

2. embora possa auxiliar a identificação de riscos e oportunidades de 
aquisições hostis, o uso do MVA® para essa finalidade requer cautela e 
discernimento por parte do analista;

3. a variação do preço de mercado da ação é um IVBM relevante e 
teoricamente compatível com o resultado periódico do REI-GECON;

4. a variação do preço de mercado da ação também é teoricamente 
compatível com o FCD (FCDp + variação do vpFCD) e com o EVA® (EVAp 
+ variação do vpEVA), embora as análises comparativas possam ficar 
prejudicadas pelo fato de que os FCDp e EVAp não perseguem o valor 
económico integral dos componentes do património da companhia;

58 Comentário apiicável ao VMA1S, IVBM abordado no próximo tópico.
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5.2 VALOR DE MERCADO ADICIONADO PARA 0 SÓCIO - VMAIS

A formulação do VMAIS, assim como ocorre no MVA®, considera a 
diferença entre o valor da empresa e o capital investido. Nos próximos tópicos, os 
significados desses conceitos são abordados, permitindo a identificação das 
semelhanças e diferenças entre o VMAIS e o MVA®.

variações do valor económico global da companhia incorporadas ao capital 
investido;

O presente tópico pretende formular um IVBM alternativo ao MVA® que 
real mente seja uma medida acumulativa do valor de mercado gerado (o 
consumido) pela empresa. Para tanto, o IVBM proposto deve considerar o 
conteúdo da ilustração 5.11, isto é, deve evidenciar toda a geração de valor 
excedente ao capital efetivamente injetado pelos sócios na empresa, inclusive o 
goodwill. Tal IVBM, conforme adiantado no capítulo introdutório, é denominado 
Valor de Mercado Adicionado para o Sócio (VMAIS) ou Shareholder Market Value 
Added (SMVA).

Com o respaldo da argumentação apresentada até este ponto, pode-se 
desenvolver a formulação de um IVBM alternativo ao MVA® que represente uma 
medida acumulativa do valor de mercado criado pela empresa. Essa tarefa é 
realizada no próximo tópico.

6. o item 5 gera restrições no que diz respeito ao uso do MVA® para a 
avaliação de decisões de investimento (controle e alimentação do 
planejamento para os próximos períodos - fases do processo de gestão); e

7. o IVBM que pretenda superar as limitações do MVA® indicadas no item 5 
deve também considerar a variação económica acumulada incorporada ao 
capital investido.
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5.2.1 Valor da Empresa

Valor da empresa = x

5.2.2 Capital Investido

O significado do conceito de capital investido adotado na formulação do 
VMAIS difere bastante daquele usado pelo MVA® (tópico 4.5.2). A ilustração 5.11 
indica que a única parcela do valor de mercado da empresa (património liquido 
apurado por qualquer opção de avaliação mais o goodwill) que não representa 
riqueza gerada pela empresa consubstancia-se no capital efetivamente injetado na 
empresa pelo sócio. Logo, o VMAIS, para caracterizar-se como um IVBM 
acumulativo, deve subtrair o capital efetivamente injetado na empresa pelo sócio 
(capital investido) do valor de mercado da empresa.

Para se caracterizar como um IVBM, o VMAIS deve partir de um valor 
económico global da empresa originário do mercado de capitais. Conforme 
abordado anteriormente (tópico 4.5.3), o valor económico global da empresa na 
ótica do mercado pode ser considerado como o valor de mercado do património 
líquido da companhia. Portanto, para fins de formulação do VMAIS, define-se o 
valor económico global da empresa como o produto entre o preço de mercado da 
ação e a quantidade de ações em circulação, a exemplo do MVA®. Logo, para fins 
de formulação do VMAIS:

preço de 
mercado 
da ação

quantidade 
de ações em 

circulação

Assim, o VMAIS herda o potencial de contribuição para a gestão baseada 
no valor subjacente à hipótese da eficiência de mercado, bem como suas 
limitações (tópico 2.4.2). Até aqui, portanto, não existe nenhuma diferença entre o 
MVA® e o VMAIS. O conceito que os diferencia é o capital investido, abordado no 
próximo tópico.
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Capital investido MCfVP(FCRA)]

Onde:

Entendimento análogo é defendido por Ehrbar (1999 : 36), vice-presidente 
sénior da Stem Stewart & Co., empresa detentora dos direitos sobre as marcas 
EVA® e MVA®. Segundo ele:

A formulação do VMAIS considera que, para manter a consistência com a 
abordagem de gestão baseada no valor (capítulo 3), o capital efetivamente 
injetado pelo sócio deve ser entendido com o valor presente do fluxo de caixa 
realizado pelo acionista até a data base da apuração do VMAIS. Além disso, como 
esses recursos injetados pelos sócios geralmente são integralizados em datas 
distintas daquela usada de base para o cálculo do VMAIS, esse fluxo de caixa 
deve ser apresentado numa moeda de poder aquisitivo constante. Ou seja:

Dessa forma, o VMAIS apura todo o valor de mercado acumulado criado 
pela empresa ao gerir seus itens patrimoniais. Em outras palavras, o VMAIS 
acumula o valor de caixa que o acionista pode realizar vendendo suas ações no 

mercado que excede o valor de caixa por ele investido na compra dessas mesmas 
ações ajustado pela taxa de retorno desejada e pela variação do poder aquisitivo 
da moeda, se relevante.

VP(...) = simbologia empregada para destacar que os valores inseridos nos 
parênteses devem ser ajustados pela taxa de retomo esperada desde a 
sua origem até a data base do cálculo do VMAIS; e

FCRA = fluxo de caixa realizado pelo acionista, isto é, os recursos que os sócios 
efetivamente injetaram na empresa.

MC[...] = simbologia empregada para destacar que as operações matemáticas 
inseridas nos colchetes devem contemplar uma moeda de poder 
aquisitivo constante;
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Uma característica interessante do entendimento de capital investido 
vinculado ao caixa efetivamente injetado pelo sócio consiste no atendimento ao 
conceito da objetividade. O VMAIS é um IVBM que dispensa qualquer informação 
produzida internamente pela empresa, desde que o investidor possua os dados

Um argumento contrário a esse significado de capital investido que 
geralmente é bem recebido pelos incautos consubstancia-se no entendimento de 
que o investimento realizado pelo acionista no passado é irrelevante para a gestão 
baseada no valor. O que interessaria para o mercado, nessa ótica, é o que se tem 
hoje comparado com aquilo que se espera obter no futuro. Esse é um argumento 
muito atraente, porém de difícil implementação prática. Por exemplo, considerar 
que o MVA® realiza tal comparação é um equívoco, tendo em vista que o capital 
investido desse indicador se baseia no RER/EVA®, tecnologia incapaz de 
identificar o valor económico integral dos componentes patrimoniais da 
companhia. Logo, o capital investido apurado com o respaldo do RER/EVA® na 
data base de cálculo do MVA® só por coincidência representa aquilo que o 
acionista efetivamente possui, em termos económicos.

Espera-se que os comentários anteriores sobre o MVA® (tópicos 4.5 e 5.1) 
tenham sido suficientes e competentes para demonstrar que o MVA® é incapaz de 
medir a riqueza acumulada gerada pela empresa. Todavia, o texto citado ratifica 
que um IVBM acumulativo que represente a diferença entre o caixa que o 
acionista pode auferir com a venda das suas ações e o caixa efetivamente 
injetado para a aquisição dessas mesmas ações pode oferecer relevantes 
contribuições para a gestão baseada no valor. Logo, essa parece ser uma 
evidência importante da validade do VMAIS.

“O MVA é a medida definitiva de criação de riqueza. Ganha de todas 
as outras medidas por ser a diferença entre entrada de caixa e saída de caixa - 
entre aquilo que investidores colocam na empresa como capital e o que 
poderiam receber vendendo pelo preço de mercado corrente. Como tal, o MVA 
é o montante acumulado pelo qual a empresa valorizou - ou desvalorizou - a 
riqueza dos acionistas (...).”
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Cabe destacar que a taxa de retomo desejada deve ser expressa em 
termos reais, ou seja, líquida da variação do poder aquisitivo da moeda, se 
relevante. Isso porque, conforme sugerido no tópico anterior, o fluxo de caixa 
realizado pelo acionista, base para a aplicação da referida taxa, deve ser apurado 
em moeda de poder aquisitivo constante.

Devido às limitações inerentes à apuração do custo de capital das ações, 
comentadas anteriormente (tópicos 4.3.2.3 e 4.3.27), pode-se substituir o custo 
do capital próprio por uma taxa de juros considerada uma adequada aproximação 
do custo de oportunidade do capital investido pelo acionista.

A formulação do VMAIS prevê o uso de uma taxa de retomo desejada para 
capitalizar o fluxo de caixa líquido realizado pelo sócio. Conforme abordado antes 
(tópicos 4.3.3.3 e 4.3.4), a taxa de retomo escolhida deve ser consistente com o 
significado do conceito de capital investido adotado. No tópico anterior, define-se o 
capital investido do VMAIS como o fluxo de caixa realizado pelos acionistas. Logo, 
a taxa de retomo desejada deve ser o custo do capital próprio.

Apesar do exposto no parágrafo anterior, um componente do VMAIS que 
gera polêmica é a taxa de retorno desejada, a exemplo do que ocorre no 
RER/EVA®. Alguns comentários a esse respeito são apresentados no próximo 
tópico.

relativos aos investimentos realizados (datas e valores das aplicações de 
recursos). No tocante ao conceito da praticabilidade, o VMAIS também 
proporciona melhorias, em relação ao MVA®, pois dispensa os ajustes 
comentados anteriormente (tópicos 4.3.7.1, 4.37.3 e 4.5.2). Embora esses 
conceitos talvez estejam experimentando uma diminuição de prioridade (tópico 
2.4), é sempre interessante o oferecimento de indicadores que sejam úteis, menos 
subjetivos e menos complexos.
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5.2.4 Síntese do VMAIS

capital investido

MC[VP(FCRA)]VMAIS = x

Onde:

FCRA =

Pelo exposto nos tópicos anteriores, a formulação genérica do VMAIS é a 
seguinte:

fluxo de caixa realizado pelo acionista, isto é, os recursos que os sócios 
efetivamente injetaram na empresa.

quantidade 
de ações em 

circulação

Essa formulação caracteriza o VMAIS como um IVBM acumulativo, pois o 
seu ponto de partida é o valor global de mercado da empresa. Ela também torna o 
VMAIS mais abrangente do que o MVA® porque considera o capital investido 
como o valor presente atualizado monetariamente do fluxo de caixa efetivamente 
injetado pelo sócio na empresa. Isso, usando a linguagem do EVA®, equivale a 
dizer que o VMAIS incorpora ao MVA® todos os EVA® periódicos apurados (reais 
ou projetados) até a data base do cálculo do IVBM proposto. Assim, espera-se 
que o VMAIS se constitua numa medida acumulativa baseada no mercado de todo 
o valor gerado ou consumido pela empresa, característica indevidamente atribuída 
ao MVA® (tópicos 4.5 e 5.1).

VP(...) = simbologia empregada para destacar que os valores inseridos nos 
parênteses devem ser ajustados pela taxa de retomo esperada desde a 
sua origem até a data base do cálculo do VMAIS; e

MC[...] = simbologia empregada para destacar que as operações matemáticas 
inseridas nos colchetes devem contemplar uma moeda de poder 
aquisitivo constante;

valor de mercado 
preço de 
mercado 
da ação
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5.3 EXEMPLIFICAÇÃO DO VMAIS

5.3.1 Exemplo da Ilustração 5.5

ITENS FavorávelDesfavorável

F ($ 350) $0($550)($ 750)

G ($350) $0($550)($ 750)

A ilustração 5.14 recupera os dados do exemplo solucionado na ilustração 
5.5 e incorpora o VMAIS.

Objetivando demonstrar o potencial atribuído ao VMAIS de contribuição 
para a gestão baseada no valor, o presente tópico é destinado a recuperar os 
principais exemplos formulados anteriormente e adicionar o IVBM proposto. A 
comparação entre a solução oriunda da aplicação do MVA® e a prevista pelo 
VMAIS pode auxiliar no recrudesci mento da argumentação apresentada neste 
estudo. Essa tarefa é desenvolvida nos próximos tópicos.

Riqueza adicionada acumulada 
(ilustrações 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, 
respectivamente)

A formulação do VMAIS pode não ser considerada uma novidade. Todavia, 
sua relevância contemporânea, quesito fundamental de um trabalho acadêmico 
desta natureza, consubstancia-se na tentativa de identificação de práticas sociais 
relevantes impróprias (classificação das empresas em geradoras ou consumidoras 
de valor para o acionista com base no MVA®, por exemplo), bem como na 
proposição de alternativas para aperfeiçoá-las. No próximo tópico, o potencial de 
contribuição do VMAIS para a gestão baseada no valor é exemplificado.

B
C

D 
E

$300 
$1.050

($ 200) 
($550) 
($750)

$500 
$1.050

$0
($ 550)
($550)

$700
S 1.050

$200
($ 550)
($350)

$1.050
$1.050

Ilustração 5.14 Exemplo apresentado na ilustração 5.5.
CENÁRIOS' 

Neutro Excepcionalmente 
Favorável 

$550 
(5 550) 

$0

MVA®__________________________
EVA® periódico_________________
Soma do EVA® ao MVA® (A+B)

Valor de mercado no fim do exercício
Valor presente do fluxo de caixa 

realizado pelos sócios — fim do 
período (S 1 .OOP x 1,05 = $ 1.050)

VMAIS (A - B)
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5.3.2 Exemplo das Ilustrações 4.18 e 5.13

Ilustração 5.15 Exemplo apresentado nas ilustrações 4.18 e 5.13.

F 145,86 185,09 130,58 118,85 102,89162,67185,09 175,29

G 1.145,86 1.185,09 1.130,58 1.118,85 1.102,891.185,09 1.162,671.175,29

185,09162,67 145,86 130,58 118,85 102,89185,09 175,29

a

ji 
i

apuração da riqueza adicionada acumulada gerada ou 
consumida pela empresa quando ela existe há vários períodos (linha J). Neste 
exemplo, o VMAIS complementou o MVA® (linha A) com o EVAp apurado (linha

A observação da ilustração 5.15 indica que o VMAIS (linha I) também é 
consistente com

A ilustração 5.15 recupera os dados do exemplo solucionado nas 
ilustrações 4.18 e 5.13 e incorpora o VMAIS.

Riqueza adicionada acumulada
J ((ilustração 5.13) _____________

A observação da ilustração 5.14 indica que o VMAIS (linha F) é consistente 
com a apuração da riqueza acumulada gerada ou consumida pela empresa em 
todos os cenários descritos (linha G). Considerando que a empresa do exemplo foi 
constituída no início do período analisado, o VMAIS complementou o MVA® (linha 
A) com o EVAp apurado (linha B), alcançando assim o valor acumulado gerado ou 
consumido pela companhia. Logo, o resultado obtido ratifica que o VMAIS é um 
IVBM acumulativo mais abrangente que o MVA® e efetivamente representativo do 
valor criado para o acionista.

c

E

A

B

Valor de mercado — valor presente 
de tp_____________________

Valor presente do fluxo de caixa 
realizado pelos sócios — valor 
presente de tq____________

VMAIS (F-G)____________

0,00

0,00
0,00

0,60

6,54

0,00

(1.92)
6,47 

(30,07)

0,00

0,00

0,00

(7,91) 

0,00 
(26,27)

1.000,00 

185,09

t, 
185,09 
0,00

1.000,00

175,29

1.000,00

162,67

1.000,00

145,86

(7,85) 

0,00
17,56

1.000,00 

185,09

t, 
185,09 

0,00

1.000,00

130,58

1,50

6,54

0,00

1.000,00

118,85

(1.96)

6,47
(74,77)

1.000,00 

102.89

Previsão 

ti 

198,81 
(30,67)

h
138,65
49,55

tt
138,65 
50,46

t» 
0,00 

136,16

t, 
0,00 

137,07

Real 

t, 
198,81 
(76,27)

ítens______________________________

MVA®/vpEVA__________________
EVA®/EVAp/RER______________
Ajuste do EVAp ao valor presente 
detg___________________________

Ajuste da depreciação___________

Soma dos EVAp anteriores______
Soma do EVA® ajustado ao 
MVA® (A+B+C+D+E)__________
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5.4 RELACIONAMENTO DO VMA1S COM 0 REI-GECON

Considerando a hipótese da eficiência do mercado, uma das principais 
funções dos IVBM consiste em servir de base para comparação com indicadores 
internos de valor, possibilitando a identificação de oportunidade e ameaças para a 
empresa (tópico 2.4.2). Por isso, para que o VMAIS possa contribuir para a gestão 
interna baseada no valor, além de servir de medida acumulativa da riqueza gerada 
ou consumida pela empresa na ótica do mercado, seria interessante a existência 
de um 11V teoricamente a ele compatível.

Cabe destacar que todos os valores da ilustração 5.15 estão ao valor 
presente de to, exceto o EVAp (linha B). Este é ajustado em linha separada (linha 
C). Todos esses valores poderiam ser calculados para qualquer data. Todavia, é 
sempre interessante lembrar que, para preservar a consistência das análises, 
todos os valores devem figurar pelo valor presente de uma mesma data, seja ela 
qual for. Ademais, se ocorrer uma variação significativa do poder aquisitivo da 
moeda, o seu efeito deve ser computado.

B), com os ajustes efetuados (valor presente dos EVAp e depreciação - linhas C e 
D, respectivamente) e com a soma dos EVAp anteriores (linha E), alcançando 
assim o valor acumulado gerado ou consumido pela companhia. Logo, o resultado 
obtido também ratifica que o VMAIS é um IVBM acumulativo mais abrangente que 
o MVA® e efetivamente representativo do valor criado para o acionista, ainda que 
a empresa tenha uma história de vários períodos.

Nos tópicos 4.3.8 e 4.5.4.1, comenta-se que o item Lucros Acumulados do 
REI-GECON consubstancia-se num relevante IIV, pois acumula o valor económico 
gerado pela empresa na ótica da gerência, desconsiderando-se outras transações 
que envolvam os lucros acumulados que não se refiram aos resultados gerados 
no período (distribuição de dividendos e aumento de capital através de 
incorporações de lucros anteriores, principalmente). Afirma-se também que o 
MVA®, por ser uma medida do goodwill da empresa na ótica do mercado, não é 
um IVBM compatível com o item Lucros Acumulados do REI-GECON. Surge,
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O

Ilustração 5.16 Relacionamento entre o VMAIS e o REI-GECON: exemplo das

ilustrações 4.20 e 5.15.

k k kk k
A 1.118,85 1.102,891,185,09 1.130,581,162,67 1.145,861.185,09 1.175,29

0 1.162,67 1.145,86 1.185,09 1.130,58 1,118,85 1.102,891.185,09 1.175,29

E 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001,000,00 1.000,001.000,00

F 162,67 145,86 185,09 130,58 118,85 102,89185,09 175,29

145,86162,67 185,09 130,58 118,85 102,89175,29185,09

exemplo desenvolvido anteriormente (ilustrações 4.20 e 5.15), recuperado na 
ilustração 5.16, endossa essa argumentação.

património líquido e o capital social. Conforme abordado 
anteriormente (tópicos 4.3.5, 4.3.6.3, 4.3.6.4, 4.3.67 e 4.3.6.8), o património 
líquido do REI-GECON equivale ao valor económico global da empresa na ótica 
da gerência. Então, o património líquido do REI-GECON é compatível com o valor 
económico global da empresa na ótica do mercado considerado pelo VMAIS. Já o 
item Capital Social, desconsiderando-se as transações mencionadas no parágrafo 
anterior, representa o montante de recursos efetivamente injetados na companhia 
pelos sócios. Devido ao REI-GECON ajustar esse montante de recursos por uma 
taxa de juros correspondente ao custo de oportunidade do capital, conclui-se que 
este item equivale ao conceito de capital investido adotado no VMAIS. Logo, o 
item Lucros Acumulados do REI-GECON é um IIV compatível com o VMAIS. O

Riqueza adicionada acumulada
I Kilustração 5.15)_______________

Entende-se que o item Lucros Acumulados do REI-GECON representa a 
diferença entre

então, a oportunidade para a formulação de um IVBM alternativo ao MVA® que 
contribua para a aplicação do REI-GECON em ambientes onde a HEM seja 
aplicável e onde a companhia seja fortemente pressionada pelo mercado de 
capitais. O VMAIS, IVBM proposto neste estudo, também pretende preencher 
essa lacuna existente na bibliografia compulsada.

P revi são 

k

Património Líquido REI-GECON 
(ilustração 4.2O) valor presente: tp 
Capital Social REI-GECON 
(ilustração 4,20) valor presente: tp 
Lucros Acumulados REI-GECON 
(ilustração 4.20) valor presente: 
tp (ou D-E) 

C
1.000,00

175,29

1,000,00

162,67

1.000,00

145,86

1.000,00 

185,09

1.000,00 

130,58

1.000,00

118,85

1.000,00

102,89
1.000,00

185,09

ITENS__________________________
Valor de mercado — valor presente: 

tp (ilustração 5.15)________
Valor presente do fluxo de caixa 

realizado pelos sócios — valor 
presente: tp (ilustração 5.15)

VMAIS (F-G)

Real

____k
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2.

3.

5.4.1 Aumento de Capital para a Captação de Novos Recursos

Uma transação que altera o item Capital Social do REI-GECON é a 
emissão de novas ações com o objetivo de captar recursos financeiros no 
mercado de capitais. Ela representa uma efetiva injeção de recursos na empresa 
pelos sócios, fato que gera uma modificação idêntica no conceito de capital 
investido do VMAIS, ou seja, fluxo de caixa efetivamente realizado pelo acionista. 
Logo, focando apenas a mecânica da formulação dos indicadores de valor para 
comparação, inexiste a necessidade de ajustamentos de conciliação.

A observação da ilustração 5.16 indica que o VMAIS é compatível com o 
item Lucros Acumulados do REI-GECON. Eles são idênticos no referido exemplo 

porque se supôs que as avaliações da empresa realizadas pela gerência 
coincidiam com as do mercado e os lucros acumulados só foram modificados 
pelos resultados apurados nos períodos. Quando ocorrem discrepâncias entre as 
avaliações da gerência e a do mercado, considerando a HEM, existirá a sugestão 
de oportunidades ou ameaças para a empresa (tópico 2.4.2). Se ocorrerem outras 
transações que alterem os itens Lucros Acumulados (exceto a incorporação dos 

resultados periódicos) e Capital Social, será demandada uma análise 

complementar para verificar a necessidade de ajustamentos de compatibilização 
entre esses indicadores de valor. As principais operações que alteram os referidos 
itens são as seguintes:

1. aumento de capital para a captação de novos recursos;

alteração do capital social pela incorporação de resultados; e 

distribuição de dividendos.

Os próximos tópicos abordam os efeitos dessas transações sobre a 
compatibilidade conceituai entre o item Lucros Acumulados do REI-GECON e o 
VMAIS.
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1. aumento do capital investido pelo sócio;

2. impacto sobre os resultados esperados; e

3. impacto sobre o risco.

5.4.1.1 Aumento do Capital Investido pelo Sócio

O aumento dos recursos financeiros disponíveis eleva a base sobre a qual 
incide a taxa de retorno desejada. Isso acarretará um aumento da parcela que 
será subtraída do valor de mercado global da companhia nos próximos períodos. 
Caso a empresa não consiga agir de forma a elevar o seu valor global de 
mercado (cuja base é o preço de mercado da ação) o suficiente para compensar 
esse aumento do capital investido, ela provavelmente enfrentará uma queda do 
VMAIS e causará uma perda de riqueza para o acionista.

O VMAIS pode também contribuir para a fase preliminar de planejamento, 
ocasião em que as alternativas de ação estão sendo levantadas. Nesse contexto, 
as consequências das transações ainda não são profundamente detalhadas, 
porém é necessária uma noção dos seus impactos sobre o valor global da 
companhia. Aquelas alternativas que obtiverem os melhores resultados 
preliminares serão detalhadas para uma análise posterior mais aprofundada. 
Assim, numa ótica dinâmica, a referida transação pode ser analisada do ponto de 
vista do mercado, ou seja, uma tentativa de identificar o comportamento do 
mercado ao tomar conhecimento dos planos da empresa de captação de recursos 
via emissão de ações.

Existem vários aspectos que podem ser considerados na análise preliminar 
da referida transação. Neste estudo, aborda-se, nos próximos tópicos, três deles. 
Eles são os seguintes:
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5.4.1.2 Impacto sobre os Resultados Esperados

Portanto, o VMAIS constitui-se numa medida simplificada (não atinge o 
nível de detalhamento do resultado do exercício do REI-GECON) que sugere à 
gerência que:

Ao recorrer às novas emissões de ações, a empresa deve estar convencida 
e convencer o mercado de que os recursos captados serão aplicados de forma a 
gerar resultados económicos (item Resultado do Exercício do REI-GECON) que 
suplantem o custo de oportunidade do novo capital. Assim, o valor de mercado 
global provavelmente experimentará uma evolução superior àquela que ocorrerá 
no capital investido (tópico anterior), situação que produzirá um VMAIS futuro 
maior que o apurado antes do anúncio e/ou realização da referida transação.

A análise fundamentada no VMAIS (IVBM) difere daquela baseada no item 
Lucros Acumulados (IIV) porque privilegia a reação do mercado em virtude da 
operação planejada ou realizada. Em outras palavras, ela complementa o 
resultado que a gerência espera obter. É esse confronto de expectativas que pode 
contribuir sobremaneira para a implantação de uma gestão baseada no valor 
(tópico 2.4.2).

2. a comunicação com o mercado, informando os resultados económicos 
integrais esperados, não pode ser negligenciada, visando influenciar o 
comportamento do preço de mercado das ações da companhia (ilustração 
4.1).

1. os recursos captados devem ser aplicados tempestivamente em projetos 
que tragam um resultado económico integral superior ao custo de 
oportunidade do novo capital injetado pelo sócio (aspecto previsto nos IIV 
baseados no REI-GECON); e
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5.4.1.3 Impacto sobre o Risco

5.4.2 Alteração no Capital Social pela Incorporação de Resultados

Uma política financeira transparente dispensa a formalidade de incorporar 
os resultados (lucros ou prejuízos) ao capital social. Isso significa dizer que a 
informação de que a empresa reterá uma parte dos lucros acumulados gerados

A dimensão do efeito da referida transação dependerá de cada situação 
específica. Uma empresa economicamente promissora, mas que esteja muito 
endividada no curto prazo e com dificuldades de honrar seus compromissos 
financeiros talvez alcance um benefício bastante expressivo com a referida 
transação. Todavia, outra companhia que já possua uma estrutura financeira muito 
conservadora talvez não tenha benefício algum, naquilo que se refere ao risco. 
Portanto, os impactos do tipo e do volume do financiamento sobre o risco da 
empresa devem ser analisados em cada situação específica e o VMAIS pode 
fornecer alguns subsídios para uma consideração preliminar.

A decisão de captar recursos financeiros através da emissão de ações pode 
acarretar vários efeitos sobre o valor global de mercado de uma companhia. Um 
deles é a redução do risco. Se a empresa, por exemplo, anunciar e/ou realizar 
uma transação dessa natureza suficientemente relevante para mudar sua posição 
nas entidades que classificam as empresas pelo risco financeiro (Standard & 
Pooris, por exemplo), é provável que a taxa de retomo desejada que apura o custo 
de oportunidade do capital investido no VMAIS experimente uma redução. Isso 
implicaria numa redução (ou diminuição do crescimento) do capital investido, se 
comparada com a taxa anterior, aumentando (ou diminuindo menos) os próximos 
VMAIS (tópico 5.4.1.1).

Efeitos favoráveis nos próximos VMAIS também podem ser gerados pela 
diminuição da taxa de desconto dos resultados esperados. Isso elevaria o valor 
global de mercado da companhia, gerando uma tendência de elevação do VMAIS 
(tópico 5.4.1.2).
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$ 6.000

5.4.3 Distribuição de Dividendos

Efetuado esse ajustamento, a consistênda entre o 11V - lucros acumulados 
e o VMAIS é restaurada. Cabe destacar que esses indicadores são acumulativos e 
tais ajustamentos devem ser expressos em valores presentes de uma mesma 
data, bem como numa moeda de poder aquisitivo constante.

Todavia, a referida transação, se efetuada, pode afetar a compatibilidade 
entre o IIV — lucros acumulados REI-GECON com o VMAIS. Prevalecendo o 
entendimento de que, mesmo integrando o capital sodal, o valor incorporado ao 
capital social continua representando uma parcela da riqueza gerada ou 
consumida pela empresa, a comparação entre esses indicadores de valor 
demandará ajustes para garantir a sua consistência. Esse ajustamento pode ser 
efetuado da forma apresentada na ilustração 5.17.

Ilustração 5.17 Compatibilização entre o VMAIS e o IIV - Lucros Acumulados: 

incorporação de resultado ao capital social.

equivale a capitalizá-la. Logo, considerando a essência económica da transação, 
parece lógico esperar que a referida transação formal geralmente não afeta o valor 
da empresa. Isso porque ela não afeta o capital efetivamente injetado pelo sócio, 
os resultados esperados ou o risco.

A 

B 

c 
D

E

$ 3.000

$2.000

$ 5.000

$1.000

VMAIS

Lucros Acumulados após a incorporação dos resultados

Lucros (ou prejuízos) incorporados ao capital social

Lucros Acumulados Ajustados (B+C)

Ponto de partida para a identificação de oportunidades e ameaças 
para a empresa (A-D)

A distribuição de dividendos é tratada no VMAIS como uma redução do 
capital investido (ótica do acionista). Isso porque os dividendos recebidos pelos 
acionistas são considerados uma parcela da remuneração desses agentes sócio- 
econômicos, conforme abordado anteriormente (tópico 2.4.3). Como as
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$ 4.000

1. diminuição do capital investido pelo sócio;

2. impacto sobre os resultados esperados; e

3. impacto sobre o risco.

5.4.3.1 Diminuição do Capital Investido pelo Sócio

A diminuição dos recursos financeiros disponíveis decorrente de uma 
distribuição de dividendos reduz a base sobre a qual incide a taxa de retorno 
desejada. Isso acarretará uma diminuição da parcela que será subtraída do valor 
de mercado global da companhia nos próximos períodos, aspecto que poderá

Efetuado esse ajustamento, a consistência entre o IIV — Lucros Acumulados 
e o VMAIS é restaurada. Aqui também é aplicável o destaque de que essas 
operações matemáticas devem considerar os valores presentes dos itens para 
uma determinada data e uma moeda de poder aquisitivo constante.

companhias geralmente evidenciam essa transação como uma redução dos lucros 
acumulados (ótica da empresa), surge a necessidade de outro ajuste de 
conciliação entre o IIV — Lucros Acumulados e o VMAIS. A ilustração 5.18 fornece 
um formato aplicável para esse ajustamento.

Ilustração 5.18 Compatibilização entre o VMAIS e o IIV — Lucros Acumulados, 
dividendos.

A

B
C

D
E

$ 3.000

$2.000
$ 5,000 

($1.000)

VMAIS _____

Lucros Acumulados após a distribuição dos dividendos
Dividendos distribuídos

Lucros Acumulados Ajustados (B+C)

Ponto de partida para a identificação de oportunidades e ameaças 
para a empresa (A-D)

Numa perspectiva dinâmica, existem vários aspectos que podem ser 
considerados na análise preliminar de uma transação de distribuição de 
dividendos. Neste estudo, aborda-se, nos próximos tópicos, os seguintes:
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5.4.3.2 Impacto sobre os Resultados Esperados

2.

Os impactos da distribuição de dividendos sobre os resultados esperados 
também variam em conformidade com o contexto experimentado pela empresa. 
Caso a companhia possua grandes excedentes de disponibilidades financeiras, a

contribuir para a apuração de maiores VMAIS no futuro e crescimento da riqueza 
do acionista.

a comunicação com o mercado, informando que os projetos lucrativos da 
companhia não serão prejudicados com a distribuição de dividendos, não 
pode ser negligenciada, visando influenciar o comportamento do preço de 
mercado das ações da companhia (ilustração 4.1).

Entretanto, a empresa deve verificar se a redução dos recursos financeiros 
disponíveis não causará um impacto negativo nos resultados esperados (que 
altera o seu valor global de mercado - próximos tópicos) suficiente para 
compensar ou superar o benefício associado ao declínio do capital investido. Se 
esta última situação ocorrer, a empresa provavelmente enfrentará uma queda do 
VMAIS e a decisão de distribuir dividendos causará uma perda de riqueza para o 
acionista.

Ao distribuir dividendos, a empresa deve estar convencida e convencer o 
mercado de que os recursos aplicados não causarão impactos negativos nos 
resultados económicos esperados. Assim, o valor de mercado global 
provavelmente não cairá o suficiente para anular os benefícios subjacentes à 
redução do capital investido (tópico anterior), situação que produzirá um VMAIS 
futuro maior que o apurado antes do anúncio e/ou realização da referida 
transação.

Portanto, o VMAIS sugere à gerência que:

1. os dividendos não devem sacrificar os projetos que tragam um resultado 
económico integral superior ao custo de oportunidade do capital injetado 
pelo sócio; e
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5.4.3.3 Impacto sobre o Risco
A decisão de distribuir dividendos pode acarretar vários efeitos sobre o 

valor global de mercado de uma companhia. Um deles é a elevação do risco. Se a 

empresa, por exemplo, anunciar e/ou realizar uma transação dessa natureza 
suficientemente relevante para mudar sua posição nas entidades que classificam 
as companhias pelo risco financeiro, é provável que a taxa de retomo desejada. 

Isso implicaria num aumento (ou diminuição da queda) do capital investido e num 
desconto mais acentuado dos resultados esperados, se comparada com a taxa 
anterior, diminuindo (ou aumentando menos) os próximos VMAIS (tópico Õ.4.3.2).

A dimensão do efeito da distribuição de dividendos dependerá de cada 
situação específica, conforme antecipado no tópico anterior. Uma empresa muito 

endividada no curto prazo e com dificuldades de honrar seus compromissos 
financeiros talvez experimente uma queda no valor global de mercado bastante 

expressiva com a referida transação. Isso porque o mercado pode interpretar essa 
decisão gerencial como uma medida desesperada de contentar os acionistas e um 
sinal de que a situação financeira é pior do que parece. Todavia, outra companhia 
que possua uma estrutura financeira muito conservadora talvez tenha benefícios

distribuição de dividendos, além dos benefícios inerentes a redução do capital 
investido (tópico anterior), pode, inclusive, gerar um aumento no seu valor global 
de mercado. Isso porque geralmente inexistem oportunidades aplicação das 
disponibilidades financeiras temporárias que remunerem tanto quanto o custo do 
capital próprio. Assim, se a empresa decidir manter os recursos financeiros 
ociosos, provavelmente o mercado antecipará perdas financeiras futuras, 
diminuindo o preço de mercado da ação. Na medida que a companhia anuncia 
e/ou realiza a distribuição desses recursos ociosos, essa antecipação das perdas 
financeiras provavelmente será revertida, provocando uma elevação do preço de 

mercado da ação. Para uma empresa em dificuldades financeiras de curto prazo, 
o comportamento pode ser completamente distinto, conforme comentado no

próximo tópico.
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5.5 SÍNTESE DO CAPÍTULO

O VMAIS mostrou-se teoricamente compatível com o IIV - Lucros 
Acumulados do REI-GECON, embora alguns ajustamentos sejam necessários, 

notadamente os associados à distribuição de dividendos. A comparação entre 
esses indicadores de valor destaca a contribuição potencial do GECON também

O capítulo que ora se encerra apresentou a formulação do VMAIS, IVBM 
alternativo ao MVA®. Sua formulação parte do valor global de mercado da 

empresa (preço de mercado da ação multiplicado pela quantidade de ações), 
como é esperado de um IVBM. Deduz-se deste o montante do fluxo de caixa 
efetivamente realizado pelo acionista. Este fluxo de caixa deve ser devidamente 

ajustado pelo valor do dinheiro no tempo (taxa real de retomo desejada), bem 

como pela variação do poder aquisitivo da moeda (taxa de inflação ou deflação). 
Assim, o VMAIS considera três importantes direcionadores de valor para o 

acionista, isto é: o capital injetado pelo sócio, os resultados económicos integrais 
de todos os componentes do património da companhia (inclusive o goodwill) e o 
risco.

Cabe ainda destacar que as recompras das próprias ações é uma 
transação merecedora de comentários similares àqueles efetuados sobre os 
dividendos. Ela também tem o potencial de afetar o capital investido, os resultados 
económicos integrais esperados e o risco da companhia. Portanto, a referida 
transação deve merecer cuidadosa análise de uma gerência que objetive a 

geração de valor para o acionista.

interessantes com a transação, pois os efeitos do incremento da alavancagem 
financeira nos resultados podem gerar expectativas favoráveis, bem como o 

aumento do valor global de mercado da empresa. Portanto, os impactos da 
distribuição de dividendos sobre o risco da empresa devem ser analisados em 
cada situação específica e o VMAIS pode fornecer alguns subsídios para uma 
consideração preliminar.
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para as companhias que atuam em ambientes onde a hipótese da eficiência do 
mercado é aplicável e que sofrem fortes pressões do mercado de capitais.

Os exemplos desenvolvidos ratificam as limitações subjacentes ao MVA® 
relativas à mensuração do valor de mercado acumulado gerado ou consumido 
pela empresa, principalmente quando ocorrem prejuízos expressivos. Eles 
também destacam o desempenho superior do VMAIS como a uma medida 
acumulativa da riqueza gerada ou consumida para o acionista, fornecendo 
melhores subsídios para a avaliação de desempenho empresarial que o MVA®.

As considerações aqui efetuadas também sugerem que o VMAIS pode 
oferecer contribuições mais relevantes para a fase preliminar de planejamento de 
uma gestão baseada no valor que o MVA®. Stewart (1999 . 196) considera que, 
para fins de apuração do MVA®, a distribuição de dividendos e a recompra das 
próprias ações geralmente são irrelevantes. Segundo ele.

“(...) Realmente, pagar ou reter dividendos não alterará o MVA, por si 
só. Como o preço da ação da companhia cai no montante dos dividendos pagos 
(a evidência mostra ser esse o caso, na média e no agregado), os valores de 
mercado e contábil convencional do património líquido caem juntos, não 
causando variações no MVA®. Somente se a mudança na política de 
dividendos sinaliza ou dispara uma alteração em alguma política operacional ou 
de investimento fundamental, o MVA será afetado. O mesmo ocorre com as 
recompras de ações e recaptalizações alavancadas.

Esta citação, diferente mente da abordagem adotada (notadamente no 
tópico 5.4.3), atribui uma relevância residual à decisão de distribuir dividendos e 
recomprar as próprias ações. Esse entendimento parece consistente com um 
IVBM que desconsidera o risco no seu cálculo, como é o caso do MVA® (medida 
do goodwill). Nesse aspecto, a formulação mais abrangente do VMAIS não 
desconsidera a relevância de qualquer transação que afete o capital investido, os 
resultados económicos integrais de todos os componentes do património da 
empresa e o risco. Isso porque esses três quesitos integram a formulação do
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VMAIS. Por isso, defende-se que o VMAIS é um IVBM alternativo ao MVA® mais 

abrangente e melhor dotado de recursos para:

1. dimensionar adequadamente a riqueza acumulada gerada ou consumida 

pela empresa; e

2. contribuir para a gestão baseada no valor.

O próximo capítulo sintetiza as principais conclusões derivadas da 

argumentação apresentada ao longo do presente estudo.
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA 

FUTURAS PESQUISAS

O presente estudo destaca a limitação do MVA® relacionada à mensuração 
acumulativa do valor de mercado gerado ou consumido pela empresa. Embora 
pareça existir um certo consenso sobre a capacidade do referido indicador de 
realizar adequadamente essa tarefa, espera-se que a argumentação apresentada 
tenha sido competente e suficiente para demonstrar que o MVA® não se presta 
para essa finalidade, notadamente quando a companhia experimente elevados 

prejuízos.

A argumentação desenvolvida inicia-se com a associação entre a 
necessidade dos indicadores de desempenho e o contexto sócio-econômico norte- 
americano. No século XIX, período tomado para iniciar as considerações 
históricas, a palavra de ordem no meio empresarial emergente era eficiência. Isso 
significa que a via de crescimento das organizações mais atraente da ocasião era 

a racionalização das operações, bem como o aumento de escala das mesmas. 
Nesse contexto, surgem os indicadores de desempenho que enfatizam a 
eficiência, tais como: custo de conversão por metro ou quilo, custo por tonelada 

produzida ou quilómetro percorrido etc.

No primeiro quarto do século XX, a via de crescimento das organizações da 
época estimula a incorporação de várias atividades económicas diferentes dentro 
de uma mesma companhia, dando prosseguimento ao processo de racionalização 
e aumento da escala das operações. A palavra de ordem da ocasião, adicionada à 

eficiência, era homogeneização. Isso significava a necessidade da identificação de 
um denominador comum que tomasse comparáveis as variadas medidas de 
eficiência adotadas para cada atividade económica específica, visando o 

monitoramento das oportunidades mais interessantes de alocação dos recursos 
escassos no âmbito global da corporação. O indicador de desempenho mais 
notório desenvolvido nesse momento histórico foi o Retomo sobre o Investimento.
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As graves crises ocorridas no século XIX e primeiras décadas do século 

XX, notadamente a chamada Grande Depressão de 1929, parece ter gerado uma 
convulsão social em torno da credibilidade. Isso alicerçou o desenvolvimento de 

uma estrutura conceituai para a elaboração de relatórios convencionais sobre o 
desempenho empresarial que privilegiava a prudência e a objetividade das 
avaliações (princípios de contabilidade geralmente aceitos - PCGA’s). Desse 
desdobramento, surgiram vários indicadores de desempenho que eram usados 
pelo mercado de capitais (como as evidências sugerem), tais como: resultado do 

exercício publicado, lucro por ações, património líquido, margem de lucro etc.

Após a década de 1970, a competição globalizada passa a exigir das 
companhias o desenvolvimento de tecnologia. Os indicadores prudentes e 
objetivos baseados nos PCGA's não se prestam para auxiliar a identificação e 
monitoramento dos itens patrimoniais associados ao desenvolvimento de 
tecnologia. Ademais, formam-se grandes investidores no mercado de capitais 
(principalmente os fundos de pensão) que adquirem um poder de pressão sobre 
as empresas e começam a exercê-lo para impulsionar a gerência para a adoção 
de uma administração orientada para valorização do preço de mercado das ações. 
A combinação desses acontecimentos coloca o termo valor no patamar superior 
das prioridades empresariais. Daí surgem vários indicadores baseados no valor, 

dentre eles o MVA®, objeto do presente estudo.

Embora inserida num contexto polêmico de abordagens administrativas 
competidoras (foco no cliente, bem-estar social etc.), a gestão baseada no valor 
para o acionista fornece uma mensagem considerada de suma importância, isto é, 

os interesses dos acionistas não devem ser negligenciados sistematicamente, 
independentemente da abordagem de gestão adotada pela companhia. O 

presente estudo fundamenta-se nesse entendimento e exclui do seu escopo as 
interações consideradas vitais com as demais abordagens administrativas 
existentes. Assim, supõe-se que a contribuição para o esclarecimento dos 
indicadores de valor traz benefícios para qualquer abordagem de gestão que seja 

adotada.
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Cabe destacar, contudo, que o atendimento dos interesses dos acionistas 
genuínos (que não participam da gerência e/ou não possuem relevantes 
interesses enquanto credores ou parceiros comerciais da empresa etc.) parece 
enfatizado nos contextos em que a hipótese da eficiência do mercado seja 
aplicável, bem como onde o mercado de capitais exerce fortes pressões sobre a 
companhia. Quando isso não ocorre, a remuneração dos controladores da 
empresa pode se realizar por intermédio de outras transações que não sejam a 
distribuição de dividendos e a valorização do preço de mercado da ação.

A gestão baseada no valor demanda indicadores de desempenho capazes 
de identificar e medir o valor económico global da empresa. Esses indicadores são 
aqui denominados de indicadores de valor. Considerando a hipótese da eficiência 
do mercado, o preço de mercado da ação é a melhor referência para a apuração 
desse valor económico global. Todavia, existem várias limitações para o uso do 
preço de mercado da ação para a gestão interna. Isso toma necessária a 

utilização de indicadores de valor aplicáveis à gestão interna, porém teoricamente 
compatíveis com o preço de mercado da ação. Então, para fins deste trabalho, os 
indicadores de valor são subdivididos em indicadores internos de valor (IIV) e 
indicadores de valor baseados no mercado (IVBM). Os primeiros são aplicáveis à 
gestão interna e os segundos têm como referência o preço de mercado da ação. A 
comparação entre os IIV e os IVBM teoricamente compatíveis ensejam o confronto 

entre a mensuração do valor da empresa na ótica da gerência e a mesma 
mensuração na ótica do mercado. O resultado potencial desse cotejo é a 

identificação de oportunidades e ameaças para a empresa.

Três metodologias que produzem IIV são abordadas neste estudo, isto é: o 

fluxo de caixa descontado (FCD), o resultado económico residual (RER) e o 
resultado económico integral (REI). Todos mostraram-se capazes de contribuir 
para a gestão baseada no valor. O FCD e o RER produzem IIV periódicos 

incapazes de identificar os valores integrais dos itens que compõem a riqueza 
(património) da empresa. Para tomarem-se úteis para a gestão baseada no valor, 
é necessária a inclusão de uma parcela adicional ao capital investido - saldo de 
caixa (FCD) ou ativo líquido (RER) - que dimensione os benefícios esperados -
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O presente estudo analisa a polêmica correlação entre o Economic Value 
Added (EVA® - IIV baseado no RER) e o Market Value Added (MVA® - IVBM tido 
como uma medida acumulativa do valor de mercado gerado ou consumido pela 
empresa). Sobre esse aspecto, a argumentação apresentada indica que:

valor presente dos fluxos futuros de caixa (FCD) e valor presente dos resultados 
residuais futuros (RER). Por um lado, tal complemento permite que ambas 
metodologias apurem o valor económico global da empresa, característica 
fundamental para a gestão baseada no valor. Contudo, por outro lado, as variáveis 
que estimam o valor presente dos benefícios futuros das duas metodologias 
funcionam como repositórios dos complementos dos valores económicos de vários 
componentes do património da empresa, dificultando análises profícuas.

O REI (ou Modelo de Gestão Económica - GECON) mostra-se 
teoricamente superior ao FCD e ao RER. Isso porque ele pode identificar e 
monitorar os valores económicos integrais de todos componente individualizados 
do património da empresa, inclusive o do goodwill. Essa característica permite o 
dimensionamento direto do valor económico global da empresa para o acionista 
(total do património líquido), bem como a sua variação periódica (resultado do 
exercício). O IIV obtido pela divisão do resultado do exercício do REI-GECON pelo 
número de ações em circulação da companhia é teoricamente compatível com o 
IVBM representado pela variação periódica do preço de mercado da ação. 
Entretanto, não foi encontrado na bibliografia compulsada um IVBM teoricamente 
compatível com o IIV constituído pelo item Lucros Acumulados do REI-GECON, 
obtido pela subtração entre o Total do Património Líquido (valor económico global 
da empresa para o acionista) e o Capital Social (total dos recursos efetivamente 
injetados pelos sócios). O Valor de Mercado Adicionado para o Sócio (VMAIS), 
IVBM formulado neste estudo, propõe-se a preencher essa lacuna.

1. o MVA® é um IVBM teoricamente compatível com a parcela do EVA® que 
representa o valor presente dos EVA® esperados, característica que torna 
consistente a comparação entre ambos para a identificação de oportunidades 
e ameaças para a empresa;
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3.

6.1 RESPOSTA PROPOSTA PARA A PERGUNTA NORTEADORA

2. auxílio do VMAIS para o processo de gestão.

Essas partes da pergunta norteadora são tratadas nos próximos tópicos.

ã

I

A pergunta norteadora deste estudo, apresentada na página 7, possui duas 

partes. Elas são as seguintes:

1. VMAIS como um IVBM alternativo ao MVA® capaz de medir o valor acumulado 

gerado ou destruído para o acionista; e

o MVA®, por ser uma medida do goodwill e excluir os resultados incorporados 

ao capital investido auferidos até a data base para a sua apuração, é incapaz 

de servir de medida acumulativa do valor gerado ou consumido pela empresa, 

principalmente quando a empresa experimenta elevados prejuízos.

Essas indicações apresentam uma nova perspectiva de uso combinado do 

MVA® com o EVA® capaz de oferecer contribuições relevantes para a gestão 

baseada no valor. Em outras palavras, o relacionamento útil entre o EVA® (valor 

presente dos EVA® periódicos esperados, mais especifica mente) e o MVA® 

consubstancia-se na compatibilidade teórica existente entre ambos, característica 

que possibilita, com restrições, a identificação de oportunidades e ameaças para a 

empresa. Ademais, tais indicações sugerem a existência de uma lacuna na 

literatura compulsada referente à formulação de um IVBM alternativo ao MVA® 

que efetivamente sirva de medida acumulativa do valor gerado ou consumido pela 

empresa. O VMAIS, IVBM proposto neste estudo, também se propõe a preencher 

essa lacuna.

2. o EVA® periódico, devido à sua incapacidade de identificar o resultado 

económico integral dos vários componentes que integram o património da 

empresa, só por coincidência mostra-se correlacionado com o MVA, 

característica que provavelmente explica as contraditórias conclusões que as 

pesquisas empíricas sobre esse assunto têm fornecido; e
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6.1.1 VMAIS e o Valor para o Acionista

6.1.2 Auxílio do VMAIS para o Processo de Gestão

Entretanto, quando o item Lucros Acumulados do REI-GECON é alterado 
por outras operações, torna-se necessária uma análise específica para verificar se 
a compatibilidade desse IIV com o VMAIS permanece válida. A principal transação 
que exige ajustamentos é a distribuição de dividendos. Isso porque, para a 
companhia, os dividendos são uma destinação dos resultados apurados, enquanto 
que, para o acionista, eles se constituem numa parcela do retorno do seu 
investimento. Portanto, o ajuste proposto consiste em retomar o valor dos

Uma característicã relevante do VMAIS (ótica do mercado) consiste na sua 
compatibilidade teórica com o IIV - Lucros Acumulados do REI-GECON (ótica da 
gerência). Os exemplos explorados no presente estudo demonstram que esses 
indicadores de valor são totalmente compatíveis quando a empresa modifica o 
item Lucros Acumulados somente pela incorporação dos resultados periódicos.

Logo, entende-se que o VMAIS consubstancia-se num IVBM alternativo ao 
MVA® cuja formulação mostra-se mais adequada para a mensuração do valor 
efetivamente gerado ou destruído para o acionista. Essa conclusão responde a 
primeira parte da pergunta fundamental deste estudo.

Os exemplos explorados neste estudo indicam que esse IVBM é capaz de 
medir o valor acumulado gerado ou consumido por empresas recém criadas, 
assim como para aquelas que existem há vários períodos. Ademais, ele fornece 
resultados adequados para empresas que apresentam lucros e/ou prejuízos ao 
longo da sua existência.

|

í

O VMAIS é a diferença entre o valor de mercado global da empresa (preço 
de mercado da ação multiplicado pela quantidade de ações em circulação) e o 
capital efetivamente injetado pelo sócio na empresa ajustado pela taxa de retomo 
desejada e pela variação do poder aquisitivo da moeda, se relevante (valor 
presente do fluxo de caixa realizado pelo acionista).
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6.2 RECOMENDAÇÕES

2. ampliar a divulgação do GECON.

A argumentação apresentada no presente estudo fundamenta as seguintes 
recomendações:

Pelo exposto, apresentando uma resposta para a segunda parte da 
pergunta norteadora, o VMAIS consubstancia-se num IVBM alternativo ao MVA® 
capaz de auxiliar o processo de gestão, notadamente para as companhias que 
pretendam orientar suas decisões para a elevação consistente do preço de 
mercado da ação.

dividendos para os lucros acumulados, pois esses dividendos distribuídos ainda 
representam um valor económico gerado pela empresa.

Além disso, a formulação do VMAIS compreende très importantes 
direcionadores de valor para o acionista, isto é: o capital efetivamente injetado 
pelo sócio, os resultados económicos integrais esperados e o risco. Por isso, ele 
pode contribuir para o levantamento preliminar dos efeitos das alternativas de 
ação em estudo sobre a riqueza do acionista (fase de planejamento).

Assim procedendo, a compatibilidade teórica entre o IIV - Lucros 
Acumulados do REI-GECON e o VMAIS é restaurada, permitindo a identificação 
de oportunidades e ameaças para a companhia através da comparação entre 
esses indicadores de valor. Logo, o VMAIS consubstancia-se num IVBM 
alternativo ao MVA® capaz de contribuir para a avaliação de desempenho 
periódica (fase de controle) e para a formulação dos planos corporativos (fase de 
planejamento).

1. reconsiderar o uso do MVA® como uma medida acumulativa do valor gerado 
ou consumido para o acionista; e

Os próximos tópicos fornecem mais esclarecimentos sobre essas 
recomendações.
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6.2.1 Reconsideração do Uso do MVA®

6.2.2 Divulgação do GECON

Com base nos comentários efetuados ao longo deste trabalho acadêmico, 
recomenda-se que o MVA® seja usado como um IVBM teoricamente compatível 
com o valor presente dos benefícios esperados - ótica da gerência. Assim 
procedendo, embora com as restrições relacionadas à soma dos complementos 
dos valores económicos dos vários componentes do património da companhia, o 
MVA® é potencialmente capaz de contribuir para a gestão baseada no valor 
através da identificação de oportunidades e ameaças para a empresa.

O presente estudo efetua comparações entre o FCD, o EVA® e o GECON. 
Embora todas as três metodologias tenham confirmado um potencial de 
contribuição para a gestão baseada no valor, o GECON mostra-se 
conceitualmente superior aos demais. Isso porque ele persegue o valor económico 
integral de todos os componentes do património da companhia, inclusive o 
goodwill. Essa característica permite a identificação direta do valor económico 
global da empresa para o acionista na ótica da gerência (Total do Património 
Líquido), bem como da sua variação periódica (Resultado do Exercício). Além 
disso, o uso do custo de oportunidade para cada transação planejada ou realizada 
fornece um adequado atenuante para os problemas inerentes à delegação de 
responsabilidades, aspecto crítico da gestão baseada no valor. A complexidade

A bibliografia compulsada indica que existe um certo consenso sobre a 
propriedade do uso do MVA® como uma medida acumulativa do valor gerado ou 
consumido pela empresa. O periódico Fortune, importante veículo de 
comunicação especializado em finanças, publicou classificações de empresas 
abertas norte-americanas com base nesse entendimento. Espera-se que a 
argumentação apresentada neste estudo tenha sido suficiente e competente para 
demonstrar que o MVA® não se presta para essa tarefa. Isso porque ele 
desconsidera a parte da riqueza gerada pela empresa computada no capital 
investido.
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6.3 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS

2. correlação entre o EVA® e o MVA®.

6.3.1 Efeitos do Uso do MVA® como Medida Acumulativa de Valor

A argumentação apresentada no presente estudo fundamenta as seguintes 
sugestões para futuras pesquisas:

1. identificação dos efeitos do uso do MVA® como uma medida acumulativa do 
valor gerado ou consumido pela empresa; e

dos conceitos manuseados pelo GECON, principal limitação que lhe pode ser 
atribuída num contexto em que a tecnologia é vital para a sobrevivência dos 
empreendimentos, é atenuada pelo apelo intuitivo desses mesmos conceitos.

No tópico 2.4, sugere-se que foi formada uma “força-tarefa”, a partir da 
década de 1980, para reavaliar diversas operações realizadas sob a influência dos 
princípios de contabilidade geralmente aceitos. Algumas delas foram consideradas 
fracassadas, levando-se em conta a abordagem baseada no valor. Caso essas 
reavaliações tenham tido como referência o MVA®, talvez seja importante refazer 
a análise, uma vez que o MVA® não se caracteriza como uma medida

Pelo exposto, recomenda-se que esforços sejam envidados para ampliar a 
divulgação do GECON junto às comunidades empresarial e acadêmica, brasileiras 
e internacionais, uma vez que ele também possui contribuições extremamente 
relevantes para a gestão baseada no valor. A apreciação de associações com 
empresas internacionais de consultoria talvez impulsione a disseminação do 
conhecimento acerca dos significativos benefícios que o GECON pode 
proporcionar à gestão empresarial contemporânea. O presente estudo se propõe a 
fornecer uma modesta colaboração para a implementação desta recomendação.

Os próximos tópicos fornecem mais esclarecimentos sobre essas 
sugestões para futuras pesquisas.
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6.3.2 Correlação entre o EVA® e o MVA®

Consoante com tal orientação, o presente trabalho académico fornece uma 
argumentação que indica que a correlação entre o EVA® periódico e o MVA® 
pode ocorrer por acaso. As informações sobre o desempenho periódico 
divulgadas pela empresa podem influenciar decisivamente o preço de mercado 
das ações, mas elas geralmente representam apenas uma parcela do todo que 
determina esse preço. A relevância do comportamento do EVA® periódico para a 
evolução do MVA®, por conseguinte, varia em função do contexto experimentado 
pela companhia. Isso provavelmente justifica a divulgação de relatórios de 
pesquisas empíricas sobre a correlação entre os referidos indicadores de valor 
contendo resultados contraditórios.

Portanto, sugere-se que, considerando válida a indicação de que o EVA® 
periódico pode se correlacionar com o MVA® apenas por coincidência, um maior 
rigor seja aplicado às análises relativas ao atendimento do critério da relevância

Portanto, sugere-se a realização de pesquisas que objetivem verificar os 
efeitos causados pelo uso do MVA® para uma finalidade à qual ele não se presta, 
isto é, a mensuração do valor acumulado gerado ou consumido pela companhia.

acumulativa do valor gerado ou consumido pela empresa. Ademais, reexaminar as 
classificações das empresas abertas norte-americanas baseadas no MVA® talvez 
também forneça contribuições significativas.

O presente estudo identificou várias pesquisas empíricas abordando a 
existência de correlação entre o MVA® e o EVA® periódico. Estudos dessa 
natureza são muito importantes para a evolução do conhecimento. Ela, por 
exemplo, é capaz de indicar se, de uma forma genérica, um dado conjunto de 
EVA® periódicos está ou não correlacionado com outro dado conjunto de MVA® 
das respectivas empresas. Todavia, ela é incapaz de identificar alguma razão 
lógica para a existência (ou não) de correlação entre esses indicadores 
analisados. Para a busca de razões lógicas, os estudos fenomenológico- 
hermenêuticos são os mais adequados.
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Feitas essas recomendações e sugestões para futuras pesquisas, espera- 
se que o presente trabalho académico tenha fornecido contribuições para o melhor 
entendimento dos indicadores de valor, notadamente aqueles baseados no 
mercado.

contemporânea que respalda a elaboração de pesquisas empíricas sobre a 
existência de correlação entre o EVA® e o MVA®. Isso porque os resultados que 
serão obtidos, pró ou contra a existência de correlação, provavelmente 
contribuirão pouco para o desenvolvimento do conhecimento humano.
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CeX*o

Arthur Andersen 
terá novo perfil 
no próximo ano

Não é tareia simples mudar a imagem 
de uma empresa mundialmente reconhe
cida há quase um século por atuar num 

. determinado nicho de mercado. Mas este 
será o desafio que a empresa americana 
de auditoria Arthur Andersen & Co. vai 
enfrentar, visando a tomar-se também 
conhecida como uma empresa voltada 
para o segmento de consultoria, sobretu
do na área de informática. Para conseguir 
seu objetivo, a Arthur Andersen vai 
investir US$ 10 milhões em uma campa
nha elucidativa de marketing que será 
veiculada em tipos diferentes de mídia.

A decisão da Arthur Andersen & Co. 
de investir pesado na mudança de seu 
perfil junto ao mercado baseou-se numa 
projeção feita na empresa que prevê que 
o segmento de consultoria responderá 
por mais de 50% de um faturamento total 
de USS 5,5 bilhões em 1993. Esta perspec- 
tiva utilizou como parâmetro os contratos 
fechados, atualmente, nas áreas de servi
ços de auditoria e de consultoria. A 
implantação de um sistema de distribui
ção de mercadoria numa grande empresa 
americana, por exemplo, gera taxas entre 
USS 20 mimóes e US$ S milhões. En
quanto que os serviços de auditoria va- 
nam geralmente entre USS 3 milhões a 
US$ 5 milhões.

. Seduçáo — O efetivo argumento 
da disparidade das cifras também parece 
seduzir a alta diretória da Arthur Ànder- 
sen no Brasil. Celso Giacometti, diretor 
presidente da empresa no país, concorda 
que a área de consultoria já não constitui 
um apêndice como há dez anos. “Agora é 
parte substancial”, diz ele. “Pretendemos 
sedimentar no mercado brasileiro o perfil 
da Arthur Andersen como o de uma 
organização forte em. consultoria”. O 
diretor, no entanto, esquiva-se de adian
tar qual o valor e a estratégia de marke
ting a aplicar no Brasil.

Nesse meio tempo, entretanto, a Ar
thur Andersen, que completará 80 anos 
de atividades no país em 1989, dará se
quência aos seminários abertos a clientes 
e ao público, em São Paulo e no Rio. Na 
opinião de Pérsio de Lu ca, diretor da 
área de consultoria gerencial e de siste
mas, estes eventos também servem para 
projetar a imagem da empresa.

As atividades da empresa no Brasil 
envolvem três divisões distintas: audito
ria, que faz balanços e demonstrações 
financeiras para empresas estatais e pri
vadas; consultoria gerencial e de informá
tica, implantando sistemas para aumentar 
eficiência e produtividade na indústria e 
grandes corporações; e a divisão de im
postos, que cuida do planejamento tribu
tário e fiscal.

A composição acionária da empresa 
é típica de uma sociedade civil, com 
capital fechado. São 36 sócios pessoas 
físicas, com participação bastante pulve
rizada. A maior participação cabe a Celso 
Giacometti, que possui 3% das ações 
totais da empresa-Como não são obriga
das por lei a divulgar balanços, torna-se 
difícil dimensionar o valor do mercado de 
auditoria e consultoria no país. Entretan
to, estima-se que o faturamento global do 
setor se situe na 
faixa de USS 250 
milhões a USS 
*300 milhões, sen
do disputado ba
sicamente por oi
to empresas: a 
Arthur Ander
sen, Price Wate- 
rhouse, Coopers 
& Ly b r a n d , 
KPMG, Arthur 
Young, Arthur 
D.Little, Ponche 
& Ross e Emest 
& Winney.
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GLOSSÁRIO

Auditoria independente: para fins deste estudo, representa o exame das 
demonstrações contábeis publicadas pelas empresas para verificar o 
atendimento aos princípios fundamentais da contabilidade (ou princípios 
de contabilidade geralmente aceitos). O produto final desse exame 
consubstancia-se num parecer onde o profissional expressa sua opinião 
sobre o nível de atendimento aos referidos princípios (parecer sem 
ressalvas, com ressalvas, adverso ou negativa de opinião). Esse parecer

Aquisições hostis para desmanche: transferências de controle acionário que 
objetiva descontinuar o empreendimento. O objetivo dessas operações 
consiste em obter retomo através da venda da empresa em partes. Isso 
toma-se interessante quando o total dos valores líquidos de liquidação 
forçada dos componentes do património da companhia superam o valor 
presente dos retornos esperados das operações.

Acionista genuíno: agente proprietário de ações cujo principal interesse consiste 
em maximizar o retomo do seu investimento (recebimento de dividendos e 
elevação do preço de mercado da ação). Outros interesses (benefícios 
inerentes ao exercício de cargos diretivos, parcerias comerciais, direitos a 
receber etc.) são incapazes de alterar o seu comportamento típico de 
acionista. A contextualização desse conceito é abordada nos tópicos 
3.2.2, 3.2.2.1 e 3.2.2.2.

Aquisições hostis: transferências de controle desaprovadas pela gerência 
superior da companhia. Brigham e Houston (1999 : 13) dividem esse 
conceito em aquisição hostil de controle acionário e disputa por 
procurações de voto - obtenção do controle por meio de solicitação aos 
acionistas para que elejam uma nova equipe administrativa. No presente 
trabalho acadêmico, considera-se que as aquisições hostis abrangem 
essas duas formas de transferência de controle. Ver tópicos 2.4.4 e 
32.2.2.
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I

Beta: segundo Ross, Westerfield e Jaffe (1995 : 227): “A contribuição de um título 
ao rísco de uma carteira ampla é dada pela soma das covariâncias entre o 
retomo de um título e o retomo dos demais títulos contidos na carteira. A 
contribuição de um título ao risco da carteira de mercado é medida pela 
covaríância entre o retomo do título com o retomo da carteira de mercado. 
Esta contribuição, quando dividida pelo desvio-padrão do retomo da 
carteira de mercado, é denominada beta. O coeficiente beta de um título 
também pode ser interpretado como sendo a sensibilidade do retomo de 
um título ao da carteira de mercado."

Balanço social: segundo Rocha (2000 : 7), “O balanço social é a forma pela qual 
as empresas estabelecem um canal de comunicação, informando sobre 
as ações praticadas e sua mensuração no âmbito social e as influências 
na vida dos cidadãos." Portanto, esse conceito permite que a gerência 
superior da companhia tome transparente a sua visão de mundo aplicada 
à condução dos negócios corporativos, ampliando o conteúdo das 
informações prestadas para o público em geral, tradicionalmente restrito 
aos aspectos patrimoniais, económicos e financeiros do empreendimento.

é divulgado juntamente com as demonstrações contábeis examinadas. O 
seu objetivo consiste em atribuir credibilidade às informações 
empresariais fornecidas ao público.

Capital: muitos significados podem ser atribuídos a esse conceito. Neste estudo, 
ele é considerado o montante de recursos injetados na empresa pelos 
investidores (acionistas ou outros credores). Mesmo com essa

Benchmarck: padrão estabelecido com base no melhor desempenho identificado 
no mercado. Esse melhor desempenho pode estar relacionado a uma 
empresa como um todo (concorrente, por exemplo) ou a uma atividade 
(sistema de distribuição, processo de folha de pagamento mais 
económico etc.). Benchmarcking é a técnica que enfatiza os 
benchmarcks. Ver Maximiliano (2000 : 492-495), Harvard Business 
Review (2000 : 22, 53 e 124) ou Brigham e Houston (1999 : 98).
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Capital empregado: ver capital.

Capital Investido: ver capital.

Custo do capital próprio: taxa de retomo esperada que o mercado exige para 
atrair fundos fornecidos pelos acionistas para uma companhia em 
particular. Nos EUA, refere-se ao custo do capital das ações ordinárias 
(tópico 4.3.2.3) e ao custo das retenções de lucros (tópico 4.3.2.5). No 
Brasil, devido às características peculiares das ações preferenciais, 
geralmente deve-se incluir o custo destes títulos (tópico 4.3.2.4).

Economic value added (EVA®): indicador interno de valor baseado no resultado 
económico residual registrado pela empresa Stem Stewart & Co. A 
formulação apresentada por Stewart (1999) computa um conceito de lucro

delimitação, existem alternativas de interpretação. O EVA®, conforme 
formulado por Stewart (1999), considera um entendimento de capital que 
compreende o valor contábil convencional da dívida e o valor contábil 
convencional do património líquido ajustado pelos equivalentes de 
património líquido (tópico 4.3.7.3). O MVA®, conforme formulado por 
Stewart (1999), considera o património líquido contábil convencional 
ajustado pelos equivalentes de património líquido (tópico 4.5.2). Já o 
VMAIS o interpreta como o fluxo de caixa realizado pelo sócio ajustado 
pelo valor do dinheiro no tempo e pela variação do poder aquisitivo da 
moeda (tópico 5.2.2). Aqui esse conceito é considerado como sinónimo de 
capital investido ou capital empregado.

Custo de capital: segundo Pratt (1998 : 3): “O custo de capital é a taxa de retomo 
esperada que o mercado exige para atrair fundos para um investimento 
em particular. Em termos económicos, o custo de capital de um 
investimento particular é um custo de oportunidade, isto é, o custo da 
melhor alternativa de investimento. Neste sentido, ele se relaciona com o 
princípio económico da substituição - ou seja, um investidor não investirá 
num ativo particular se existir um substituto mais atraente.” Ver tópico 
4.3.2.
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operacional baseado na contabilidade convencional norte-americana 
ajustado (tópico 4.3.7.1) e dele deduz o encargo de todo o capital 
investido pelos acionistas e outros credores. Esse encargo é apurado pela 
aplicação do custo médio ponderado de capital (tópico 4.3.7.2) ao capital 
total utilizado pela empresa (tópico 4.3.7.3). Normalmente é traduzido 
para o português como valor económico adicionado ou agregado.

Estrutura de capital: refere-se, segundo Martins e Assaf Neto (1986 : 503), “(...) à 

composição das fontes de financiamento a longo prazo oriundas de 
capitais de terceiros (exigível) e de capitais próprios (património líquido). É 
atribuída importância exclusiva aos fundos a longo prazo neste estudo, 
por se admitir que os recursos do passivo circulante visam

Eficiência: refere-se à capacidade de se obter os melhores resultados com o uso 
mínimo de recursos. A eficiência diz respeito à racionalização dos 
métodos, isto é, encontrar o melhor modo de realizar as tarefas. É a 
relação entre produto ou serviço e recursos consumidos para a sua 
obtenção.

Equivalentes de património líquido: itens que, segundo Stewart (1999), são 
tratados indevidamente pela contabilidade convencional norte-americana 
e que devem ser ajustados nos conceitos de lucro e capital usados nos 
cálculos do EVA® e MVA®. Os principais são os seguintes: gastos com 
pesquisa e desenvolvimento, provisões recorrentes (devedores 
duvidosos, por exemplo), custo corrente dos estoques, goodwill adquirido 
e imposto de renda diferido. Ver tópicos 4.3.7.1,4.3.7.3 e 4.5.2.

Eficácia: refere-se à capacidade de atingir objetivos. Carlos Alberto Pereira, 
participante da obra de Catelli (1999 : 66), faz o seguinte comentário a 
respeito desse conceito: “Considerando que a missão da empresa 
constitui sua razão de ser e decorre da satisfação de necessidades no 
ambiente externo, uma empresa pode ser considerada eficaz quando 
cumpre sua missão e, para esse propósito, deve garantir sua continuidade 
(sobrevivência)."
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Goodwill subjetivo: tipo de goodwill em que o valor global da empresa baseia-se 
na ótica da sua própria gerência. Ele pode diferir do goodwill baseado na 
avaliação do mercado (preço de mercado da ação). A comparação dessas 
duas formas de goodwill pode contribuir para a identificação de 
oportunidades e ameaças para a companhia.

Goodwill: diferença entre o valor global da empresa e a soma dos valores dos 
itens individuais que formam o seu património. Existem várias opções de 
avaliação para essas duas variáveis (tópico 4.4).

Hipótese da eficiência do mercado (HEM): segundo Brigham e Houston (1999 : 
321), “Hipótese de que os títulos geralmente estão em equilíbrio - que 
seus preços são justos, no sentido de que o preço reflete todas as 
informações disponíveis ao público acerca de cada papel." Ver tópico 
2.4.2.

fundamentalmente suprir as necessidades financeiras sazonais da 
empresa, e não financiar a demanda por recursos de natureza 
permanente."

Indicadores de valor: neste estudo, referem-se às formas de representação 
quantificáveis das características inerentes ao processo de geração de 
riqueza para o acionista. Podem também ser entendidos como as

Indicadores: segundo Takashina e Flores (1999 : 19), “(...) são formas de 
representação quantificáveis das características de produtos e processos. 
São utilizados pela organização para controlare melhorara Qualidade e o 
desempenho dos seus produtos e processos ao longo do tempo."

Goodwill adquirido: diferença entre o preço pago para a aquisição de uma 
empresa e a soma dos componentes do património adquirido. Existem 
várias possibilidades de avaliação dos componentes patrimoniais da 
companhia. Os critérios contábeis convencionais e os valores de 
reposição são dois exemplos. Nos EUA, o goodwill adquirido pode ser 
tratado de duas formas: purohase method ou pooling of interests 
accounting.
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Market Value Added (MVA®): indicador de valor baseado no mercado registrado 
pela empresa Stem Stewart & Co. Sua formulação, segundo Stewart

Investimento de capital: aplicação de recursos em itens de longo prazo, 
geralmente relacionadas à ampliação da capacidade operacional da 
empresa.

Lucro económico: refere-se ao valor do benefício gerado pela empresa num 
dado período que excede os recursos consumidos para obtê-lo, inclusive 
o custo financeiro do capital próprio. O dimensionamento dessas variáveis 
pode ser feito de várias formas, desde a contábil tradicional (com juros 
sobre o capital próprio) até a que considera o valor económico integral 
dos componentes patrimoniais da companhia (tópicos 4.3.4 e 4.3.5).

Indicadores intemos de valor (IIV): são relações entre variáveis relevantes que 
objetivam monitorar a geração ou consumo de valor (preço mínimo que se 
estaria disposto a receber para vender a empresa), sob a ótica da 
gerência da companhia. Ver tópico 4.1.

índice preço/lucro: segundo Brigham e Houston (1999 : 92), “Quociente do preço 

da ação pelo lucro por ação; mostra o valor que os investidores irão pagar 
por uma unidade monetária de lucros correntes.”

Indicadores de valor baseados no mercado (IVBM): são relações entre 
variáveis relevantes que objetivam monitorar a geração ou consumo de 
valor, sob a ótica do mercado (preço de mercado da ação). Ver tópico 4.2.

relações entre variáveis relevantes que objetivam monitorar a geração ou 
consumo de valor de um empreendimento. Ver intróito do capítulo 4.

Juros sobre o capital próprio: taxa de juros aplicada sobre as fontes de recursos 
vinculadas aos sócios. Seu objetivo consiste em complementar o 
reconhecimento do encargo financeiro sobre todas as fontes de recursos 
utilizadas pela empresa, possibilitando melhores comparações entre 
companhias que apresentam diferentes estruturas de capital. Ver Martins 
(2001 : 227-238).
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Objetividade: aspecto da informação fornecida ao usuário que se opõe à 
subjetividade. Em geral, entende-se que a existência de documentos 
comprobatórios do valor usado para a avaliação de um item (nota fiscal, 
contrato, escritura etc.) atribui um maior grau de atendimento a esse

Modelo de decisão: segundo Carlos Alberto Pereira, participante da obra de
Catelli (1999 : 250), “(...) pode ser conceituado como uma representação 
abstrata da forma como são tomadas as decisões."

Master valuation accounting: refere-se a uma das formas de interpretação do 
goodwill. Segundo Martins (1972 : 63), referindo-se a Canning, “Cada 
elemento componente do ativo possui um certo valor também económico. 
Mas nem todos os elementos, recursos, direitos e fatores que possuem 
valor económico são facilmente identificáveis. Por isso o ‘Goodwill’ 
representa tão somente o valor agrupado desses elementos que têm em 
comum a única característica: dificuldade em sua individualização."

(1999), consiste na diferença entre o valor de mercado global da empresa 
(preço de mercado da ação multiplicado pela quantidade de ações em 
circulação) e o capital empregado (valor contábil convencional do 
património líquido ajustado pelos equivalentes de património líquido). 
Geralmente é traduzido como valor de mercado agregado ou adicionado. 
Ver tópico 4.5.

Método dedutivo: segundo Martins (1994 : 27), “(...) este método é definido como 

um conjunto de preposições particulares contidas em verdades universais. 
Parte da premissa antecedente (valor universal) e chega ao consequente 
(conhecimento particular). A aplicação desse método exige o uso de 
recursos lógico-discursivos. É usado dentro de contextos de justificação e 
tem por critério de verdade a coerência, consistência e a não- 
contradição."

Método indutivo: segundo Martins (1994 : 27), “(...) este método parte do 
particular e coloca a generalização como um produto posterior do trabalho 
de coleta de dados particulares."
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conceito

Processo de gestão: constitui-se no ciclo: planejamento, execução e controle.
Ver Catelli (1999 : 127-146).

Praticabilidade: aspecto da informação fornecida ao usuário relacionado com o 
grau de dificuldade inerente à sua geração e divulgação. As informações 
baseadas em documentos (nota fiscal, contrato, escritura etc.) geralmente 
são fornecidas com um menor grau de dificuldade, implicando em 
menores custos para o sistema de informação da entidade. A essência do 
conceito consiste em evitar que o custo da geração e divulgação da 
informação supere os limites considerados adequados. Em muitos casos, 
conflita com o conceito da utilidade.

Pooling of interests accounting: segundo Copeland (2000 : 77-78), nos EUA, 
uma fusão ou aquisição pode ser tratada como purchase (“compra”) ou 
como pooling (“união”) das companhias. Nesta última modalidade, “(...) a 
aquisição é reportada ao valor contábil sem nenhum goodwill ou 
amortização. Como a amortização do goodwill não é dedutível para fins 
tributários, o fluxo de caixa da empresa permanecerá o mesmo, 
independentemente do método contábil. Os lucros reportados, no entanto, 
serão maiores no caso de pooling (‘união'), porque não existe amortização 
do goodwill."

Purchase method: segundo Copeland (2000 : 77-78), nos EUA, uma fusão ou 
aquisição pode ser tratada como purchase (“compra”) ou como pooling 
(“união”) das companhias. Na primeira modalidade, “(...) a diferença entre 
o valor pago pelo alvo [empresa adquirida] e o valor contábil de seus

(ênfase jurídica). Todavia, a melhor aproximação possível do 
valor que se obteria por esse item numa transação de mercado em 
condições normais também pode ser considerada (ênfase económica). A 
essência do conceito consiste em evitar avaliações impregnadas de 
subjetividade efetuadas por uma das partes interessadas na informação. 
Em muitos casos, conflita com o conceito da utilidade.
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Return on invested capital (ROIC): representa o lucro dividido pelo capital 
investido (Cl) necessário para obter esse mesmo lucro. O ROIC pode ser 
considerado um componente do resultado económico residual (RER), isto 
é: RER = [lucro - (Cl x COC)] = [(Cl x lucro / Cl) - (Cl x COC)] = [(Cl x 
ROIC) - (Cl x COC)]. COC é o custo de oportunidade do capital ou taxa 
de retomo desejada.

Riqueza (valor) para o sócio: benefício económico que o investidor pode auferir 
com a titularidade de uma ação.

Risco financeiro: segundo Gitman (1997 : 382), “E o risco que a empresa corre 
de ser incapaz de cumprir com os compromissos financeiros exigidos 
(juros, pagamento de empréstimo, dividendos de ações preferenciais).”

ativos (com alguns ajustes) seja registrada como um ativo chamado 
goodwill e amortizada ao longo de um período de geralmente 40 anos."

Retorno esperado: segundo Gitman (1997 : 259), “(...) retomo que se espera 
obter em cada período sobre um dado ativo, durante um horízonte de 
tempo infinito.”

Risco operacional: segundo Gitman (1997 : 382), “É o rísco que a empresa corre 
de ser incapaz de cobríros custos operacionais.”

Retorno exigido: segundo Gitman (1997 : 259), “(...) retomo exigido especificado 
pelos investidores, a cada período, para um dado nível de risco."

Sistema de informação: segundo Carlos Alberto Pereira, participante da obra de 
Catelli (1999 : 56), “É constituído de atividades de obtenção, 
processamento e geração de informações necessàrías à execução e

Risco sistemático: segundo Ross, Westerfield e Jaffe (1995 : 233), “Um rísco 
sistemático é qualquer rísco que afeta um grande número de ativos, e 
cada um deles com maior ou menor intensidade."

Risco não-sistemático: segundo Ross, Westerfield e Jaffe (1995 : 233), “Um 
rísco não-sistemático é um risco que afeta especificamente um único ativo 
ou um pequeno grupo de ativos.”
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Valor da empresa com base na ótica da gerência: dimensionamento do valor 
da empresa privilegiando os integrantes da gestão interna da empresa 
(ver valor intrínseco).

Taxa interna de retomo (TIR): segundo Brigham e Houston (1999 : 384), “Taxa 
de desconto que iguala o VP [valor presente] das entradas de um projeto 
ao VP de seus custos."

Teoria da escolha: segundo Rossetti (2000 : 50), essa teoria caracteriza o fato 
económico considerando “(...) a capacidade humana de fazer escolhas, 
em face da multiplicidade de fins pretendidos e ainda da diversidade de 
meios para alcançá-los. Ademais, os atos de escolha também decorrem 
do fato de os recursos poderem ser mobilizados para diferentes fins, 
embora sejam escassos ou limitados. O fato económico resume-se, 
assim, nos atos de escolha entre fins possíveis e meios escassos 
aplicáveis a usos alternativos."

Utilidade: aspecto da informação fornecida ao usuário relacionado com a 
capacidade de contribuir para a tomada de decisões mais adequadas. 
Entende-se que a informação útil é aquela que altera a decisão do 
usuário, acarretando um resultado da decisão melhor do que aquele que 
surgiria sem essa mesma informação. Em geral, as informações mais 
úteis para o processo decisório são prospectivas. Em muitos casos, 
conflita com os conceitos da objetividade e da praticabilidade.

Shareholder: Srour (2000 : 193) e Maximiliano (2000 : 430) traduzem esse termo 
como acionista. É com esse sentido que ele é usado no presente estudo.

gestão das atividades da empresa, incluindo informações ambientais, 
operacionais e económico-financeiras.

Stakeholder: segundo Wright, Kroll e Pamell (2000 : 80), “Indivíduo ou grupo que 
é afetado pelas operações de uma empresa ou pode influenciá-las." 
Alguns exemplos são: acionistas, clientes, funcionários, sindicatos, 
associações de moradores, partidos políticos, entidades religiosas etc.
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Valor intrínseco: considera-se, neste estudo, o valor utópico da empresa, 
independentemente de quem o apura. Seria um valor ideal, levando-se 
em conta uma apropriada avaliação das expectativas relacionadas com a 
entidade e conhecimento de todas as informações relevantes. Validando- 
se a hipótese da eficiência do mercado (HEM), o valor de mercado das 
ações seria uma boa aproximação deste conceito. Quando a HEM não é 
aplicável, uma avaliação apropriada (com um nível de subjetividade 
aceitável) com base na ótica da gerência pode se aproximar mais do valor 
intrínseco do que o preço de mercado da ação.

Valor da empresa na ótica do mercado: dimensionamento do valor da empresa 
privilegiando as ações dos agentes que atuam no mercado (cotação das 
ações na bolsa, por exemplo - ver valor intrínseco).

Variáveis do ambiente próximo: segundo Carlos Alberto Pereira, participante da 
obra de Catelli (1999 :• 43), “O ambiente próximo da empresa compõe-se 
de entidades que compõem o segmento em que atua e compete, tais 
como: fornecedores, concorrentes, clientes, consumidores. As variáveis 
que determinam a amplitude de gestão de cada uma dessas entidades

Valor de liquidação forçada: segundo Hendriksen e Van Breda (1999 : 311), “(...) 
O valor de liquidação subentende uma venda forçada, seja a clientes 
regulares a preços substancialmente reduzidos ou a outras empresas e 
revendedores, geral mente a preços consideravelmente abaixo do custo. A 
aplicação de valores de liquidação geralmente resulta na reavaliação, 
para menos, dos ativos, e no reconhecimento de perdas. Como não são 
realistas em circunstâncias normais, os valores de liquidação devem ser 
utilizados somente em duas condições principais:

2. Quando a empresa espera suspender suas operações no futuro, 
tomando-se incapaz de venderem seu mercado normal."

1. Quando mercadorias ou outros ativos tenham perdido sua utilidade 
normal, tenham tomado-se obsoletos, ou de algum modo tenham 
perdido seu mercado normal.
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referem-se aos preços, volumes, qualidade, prazos de entrega, prazos de 
pagamento, taxas de financiamento etc. (...)" Ver Catelli (1999 : 43-46).

Variáveis do ambiente remoto: segundo Carlos Alberto Pereira, participante da 
obra de Catelli (1999 : 42), “O ambiente remoto de uma empresa compõe- 
se de entidades que, embora possam não se relacionar"dirétã’mente com 
ela, possuem autoridade, domínio ou influência suficientes para definir 
variáveis conjunturais, regulamentares e outras condicionantes da sua 
atuação. Exemplos dessas entidades são: governos, entidades 
regulatóhas e fiscalizadoras, entidades de classe, associações 
empresariais, entidades de outros segmentos, governos de outros 
países.” Alguns exemplos dessas variáveis são: regime de governo, 
relacionamento com outros países, inflação, distribuição de renda, 
inadimplência, taxa de juros, mercado de trabalho, tecnologia, restrições 
de exploração, tributos, limites operacionais etc.


