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RESUMO 

 

Medidas contábeis de desempenho já não atendem em sua plenitude aos anseios dos 
investidores de capital no tocante à avaliação de seus retornos nos investimentos. Medidas 
econômicas que priorizam a maximização da riqueza dos investidores atendem com eficácia a 
esse quesito, tendo sido para este estudo analisado o valor econômico agregado. Essa medida de 
desempenho, o valor econômico agregado das empresas, se comparado ao lucro contábil, prevê 
uma variação substancial por levar em conta basicamente o custo do capital investido no 
negócio. Diante de grandes diferenças de medidas de desempenho apuradas em um universo de 
346 empresas com negociações em bolsas de valores, separadas em dezesseis setores da 
economia brasileira, o estudo prioriza a análise dessas variações. Enfatiza ainda o desempenho 
das medidas de lucro contábil ajustado e valor econômico agregado com o comportamento de 
variáveis econômicas pré-estabelecidas, no período de 1996 a 2003. O estudo das variáveis 
econômicas tem como essência a fundamentação para um melhor entendimento na análise 
efetuada. No universo pesquisado, foram relacionadas variáveis econômicas com o objetivo de 
explicar as diferenças apuradas em medidas contábeis de desempenho e medida de desempenho 
baseada em valor. Utilizando da metodologia de teste estatísticos, comprovando tais variações, 
como resultado apurou-se que alguns setores (alimentos e bebidas, comércio, construção, 
mineração, minerais não-metálicos, petróleo e gás, têxtil); não apresentam nenhum tipo de 
correlação entre o desempenho das variáveis contábil (LL e LOA) e de valor (EVA®) com as 
variáveis econômicas pré-estabelecidas; outros setores (eletroeletrônicos, energia elétrica, 
máquinas industriais, papel e celulose, química, siderurgia e metalurgia, telecomunicações, 
transportes e serviços, veículos e peças) apresentam, com nível de significância de entre 95% e 
99%, correlações entre si significativas com certas variáveis econômicas. Vale ressaltar que o 
estudo aponta as tendências de cada setor bem como as variáveis econômicas que podem estar 
explicando e auxiliando na análise financeira e contábil de cada setor. 
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ABSTRACT 
 

Accounting performance measures already do not fully attend to the anxieties of investors in 
terms of evaluating their investment returns. Economic measures that prioritize the 
maximization of investors’ wealth efficiently attend to this requisite. This study analyzes 
companies’ economic value added. In comparison with accounting profit, this performance 
measure forecasts a substantial variation, as it basically considers the cost of capital invested in 
the business. In view of great differences in performance measures verified in a universe of 346 
publicly-traded companies, which were separated into 16 Brazilian economic sectors, this study 
prioritizes the analysis of these variations. It also emphasizes the performance of adjusted 
accounting profit and economic value added measures through the behavior of pre-established 
economic variables, in the period of 1996 the 2003. The study of economic variables essentially 
provides the foundation for a better understanding in this analysis. In the searched universe, 
they had been related changeable economic with the objective to explain the refined 
differences verified in accounting performance and value-based performance. Using of the 
test methodology statistical, proving such variations, as resulted it was selected that some 
sectors (not-metallic foods and drinks, commerce, construction, mining, minerals, oil and gas, 
textile); they do not present no type of correlation enters the performance of the  variable 
countable (LL and LOA) and of value (EVA®) with the daily pay-established economic 
variable; other sectors (electroeletronics, electric energy, industrial machines, paper and 
cellulose, chemistry, siderurgy and metallurgy, telecommunications, transports and services, 
vehicles and parts) present, with level of significance of between 95% and 99%, significant 
correlations between itself with certain economic variable. This study points out the tendencies 
in each sector as well as the economic variables that may explain and support the financial and 
accounting analysis of each sector. 
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INTRODUÇÃO 

A contabilidade tem evoluído consideravelmente nas últimas décadas. Além da forte pressão 

por parte das empresas em buscarem ferramentas mais eficazes para o seu gerenciamento, as 

pesquisas apresentam um expressivo avanço na área gerencial. Na atual década, inúmeros 

fatores internos e externos estão sendo fundamentais para a sobrevivência de muitas empresas. 

Problemas de ordem mundial como guerra, atentados terroristas, catástrofes da natureza e 

outros de ordem regional, como aumento da carga tributária e legislação específica, determinam 

sucesso ou fracasso empresarial em muitos casos. Como não poderia deixar de ser, o sistema 

empresarial brasileiro está dentro desse contexto. 

 
Sob o prisma das finanças empresariais, de acordo com Porterfield (1976) o objetivo da 

empresa, ao tomar suas decisões financeiras, deve ser o de maximizar o bem-estar econômico 

de seus proprietários. 

 

Solomon (1977) descreve o objetivo da empresa como sendo o da maximização da riqueza dos 

acionistas. Para este estudo, opta-se por esse conceito sendo assim justificado como sendo o 

enfoque fundamentado e aceito pela teoria das finanças.  

 
Uma razão básica para o objetivo de maximizar a riqueza do acionista como uma meta 

empresarial primária é aquele objetivo pode refletir o uso mais eficiente dos recursos econômicos 

de sociedade e assim pode conduzir a uma maximização da riqueza econômica da sociedade. 

(Van HORNE, 1998, p.08). 

 

Obviamente uma empresa pode pressupor vários outros objetivos. Ainda que seu objetivo 

estabelecido seja rigorosamente de maximização da riqueza de seus proprietários, a análise de 

uma empresa pode ter parâmetros a partir de vários outros.  

 

Não obstante, sendo o objetivo maior da empresa o de maximização do seu valor de mercado, 

necessária se faz a existência de sistemas de informações eficientes para se apurar tal 

prerrogativa, sistemas esses que deverão mensurar, controlar e avaliar os eventos que ocorrem 

na empresa, com base na teoria contábil. 
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Para tanto, muitos sistemas gerenciais tem buscado explicações sobre lucros empresariais, 

medidas de desempenho baseadas em valor, técnicas acuradas de controles gerenciais entre 

outros.   

 

Por um lado, a contabilidade explica as variações patrimoniais sob vários ângulos, como, por 

exemplo, financeiro e econômico. Por outro lado, o mercado valida ou não uma empresa por 

parâmetros muitas vezes não contábeis, como, por exemplo,  valor da empresa baseado em 

valor de mercado das ações.  

 

No âmago dessa questão, identificam-se variáveis econômicas determinantes da variação do 

poder aquisitivo da moeda e, em conseqüência, da variação de preços aos consumidores nos 

mais diversos níveis, interferindo direta ou indiretamente no preço das ações de qualquer tipo de 

empresa, para mais ou para menos. Isso posto, percebe-se que as variáveis econômicas podem 

estar influenciando no comportamento da análise financeira e econômica das empresas. 

 

O estudo da economia está dividido em duas grandes áreas: microeconomia e macroeconomia. 

De acordo com Mankiw (2005, p.33), “os microeconomistas estudam a tomada de decisões 

pelas famílias e pelas empresas e a integração entre famílias e empresas no mercado. Os 

macroeconomistas estudam as forças e tendências que afetam toda a economia”. Ainda segundo 

o mesmo autor (p.204), “macroeconomia é o estudo de fenômenos que afetam a economia 

como um todo, inclusive inflação, desemprego e crescimento econômico”. 

 

As variáveis econômicas são medidas referenciais adotadas por um sistema econômico. Servem 

como parâmetros de estudo em séries temporais objetivando o acompanhamento de cada setor 

da economia ou crescimento econômico global. Sendo assim, as variáveis econômicas estão 

dentro da macroeconomia e serão o objeto de estudo nesta pesquisa. 

 

De acordo com Gremaud et.al. (2002, p.190), pode-se definir “política econômica como a 

intervenção do governo na economia com o objetivo de manter elevados níveis de emprego e 

elevadas taxas de crescimento econômico com estabilidade de preços”. Assim sendo, podem-se 

destacar como variáveis econômicas a inflação, a taxa de juros, a taxa de crescimento e a 

variação cambial. 
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Segundo os mesmos autores, “a taxa de juros é, com certeza, uma das variáveis mais 

acompanhadas na economia (...) seu comportamento afeta as decisões de consumo dos 

indivíduos, as decisões de investimento, a magnitude do déficit público entre outras variáveis” 

(GREMAUD et.al., 2002, p.235). 

 

Ora, se por um lado a contabilidade busca explicações para a performance empresarial em 

medidas de lucro, por outro, o mundo empresarial muitas vezes se depara com avaliações 

baseadas em mercado, buscando explicações para as empresas que conseguem auferir lucro 

contábil e que estão destruindo valor para o acionista ou vice-versa. 

 

Não obstante, na área contábil, pouco tem sido demonstrado sobre as relações das medidas 

contábeis de análise de lucro com as variáveis econômicas determinantes dos mercados em que 

essas empresas operam. Isso vale dizer que as variáveis econômicas podem ser estudadas em 

conjunto com a contabilidade para então melhorar o grau de precisão das informações contábeis 

aos seus usuários principais, os acionistas. 

 
Objetivos do Trabalho 

 

Com grandes avanços na gestão empresarial, principalmente no que tange à análise e 

interpretação de resultados, pode-se observar que as medidas de lucro e valor têm apresentado 

sérias divergências quando comparadas periodicamente.  

 

Apresentar lucro contábil em um período não significa atender ao objetivo supremo de uma 

empresa, ou seja, o de maximizar a riqueza dos acionistas. Estar criando valor ao acionista não 

necessariamente significa que a empresa esteja auferindo lucro contábil. Diante desses impasses 

de interpretações, o objetivo central da pesquisa é o de buscar na economia respostas que 

podem estar influenciando na interpretação dessa variação. 

 

É extremamente comum a constatação de uma empresa estar apresentando lucro contábil por 

diversos períodos consecutivos e apresentar destruição de valor quando analisada por medida 

econômica.  A recíproca também é verdadeira, ou seja, outra empresa pode estar apresentando 

prejuízo contábil se analisada por medida contábil e no mesmo período pode estar agregando 

valor aos acionistas, se analisada por medidas econômicas. 
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O objetivo maior do estudo centrou-se num primeiro momento no relacionamento existente 

entre as medidas de desempenho contábil e de valor para empresas de capital aberto com ações 

negociáveis em bolsa de valores, como foi delimitado nesta pesquisa.   

 

Num segundo momento, o estudo procurou relacionar o desempenho das medidas de lucro 

contábil e de valor com variáveis econômicas. O objetivo específico é relacionar essas medidas, 

contábil e de valor, com algumas variáveis econômicas expressivas que serão estabelecidas no 

estudo, para então verificar se índices econômicos podem estar explicando ou auxiliando na 

análise do comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor. 

 

Como exposto, o objetivo central do estudo é pesquisar se a existe correlação entre o 

desempenho do valor agregado pelas empresas e a medida de lucro contábil em um determinado 

período de tempo (de 1996 a 2003) e se estão relacionadas com o comportamento econômico, 

sendo este representado por variáveis econômicas pré-estabelecidas.  

 

Questão da Pesquisa 

 

Constatadas as interpretações duvidosas apresentadas anteriormente, ressalta-se que o objetivo 

central da pesquisa é o de buscar na economia respostas que podem estar influenciando nessa 

variação. 

 

Para tanto, pode-se enumerar pelo menos duas amplas questões para discussão. A primeira diz 

respeito à comparação de pelo menos duas medidas de desempenho empresarial, o lucro líquido 

e o valor econômico agregado. Essas duas medidas, quando comparadas apresentam situações 

dúbias. Nesse tópico, a questão é: Existe correlação entre o lucro líquido das empresas e o 

valor econômico agregado? Ainda para completar essa questão, mais uma medida de lucro 

será objeto de análise, o lucro operacional ajustado. 

 

Na segunda, buscando relacionar a contabilidade e finanças com a teoria econômica, questiona-

se: O desempenho do lucro líquido e do valor econômico agregado está relacionado com 

alguma variável econômica relevante? Por exemplo, quando o estudo está centrado em algum 

setor da economia, surge a seguinte indagação: O setor que mais cresceu no período “x” é o 

setor que mais agregou valor? Embora o objetivo do estudo não seja o de responder 

integralmente à questão, será apontada a tendência setorial de acordo com as análises efetuadas. 
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Depois de descrito o objetivo amplo da pesquisa, centra-se, então, no objetivo específico para 

concluir as prerrogativas anteriores.  

 

A questão da pesquisa está moldada da seguinte forma: O comportamento de variáveis 

econômicas exerce influência sobre o medida contábil de desempenho e de medida de 

desempenho baseada em valor das empresas brasileiras no período de 1996 a 2003? 
 
Justificativa do Estudo 

 

Do ponto de vista contábil e de finanças, vários são os estudos e pesquisas que estão 

demonstrando de certa forma as medidas de lucro e valor das empresas brasileiras. Do ponto de 

vista econômico, também existem vários estudos e pesquisas sobre variáveis econômicas e seus 

reflexos no mundo empresarial. 

 

Não obstante, o relacionamento dessas variáveis contábeis e econômicas não está sendo 

explorado efetivamente na pesquisa contábil. Neste estudo, a justificativa é buscar respostas 

para as questões levantadas anteriormente sobre a existência ou não desse relacionamento, uma 

vez que, na área contábil brasileira, ainda não se tem fundamento teórico e empírico sobre o 

assunto. 

 

No universo da pesquisa observam-se vários casos de empresas que apresentam resultados 

positivos medidos por desempenho contábil durante o período e resultados negativos no mesmo 

período quando analisadas por medidas de desempenho baseadas em valor. Assim sendo, 

pesquisas contábeis não revelam até então explicações empíricas para tais distorções. 

 

Sendo a macroeconomia o estudo de fatores econômicos que afetam a economia como um todo, 

justifica-se, então, o tema escolhido por assim apontar quais variáveis econômicas podem 

explicar ou apresentar correlação em análise de desempenho contábil e de valor das empresas 

selecionadas nesse estudo.  

 

Outra justificativa plausível para o tema abordado nesta pesquisa é a abordagem do aspecto 

multidisciplinar envolvendo as áreas de contabilidade, finanças e economia de empresas. O 

resultado desse estudo procura demonstrar se existe ou não correlação entre as variáveis 
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econômicas e as medidas de desempenho contábil, apontando as análises setoriais na amostra 

selecionada.  

 
Metodologia do Estudo 

 

A fundamentação teórica está estruturada na contabilidade, finanças e economia. A pesquisa 

empírica está baseada em análise de balanços publicados por empresas de capital aberto com 

negociações em bolsa de valores. A metodologia empregada foi entendida como fundamental 

para a pesquisa realizada, visando buscar novas descobertas e conhecimentos científicos.  

 

De acordo com Yin (2001), uma pesquisa qualitativa assinala uma tentativa de entendimento 

dos significados e características situacionais apresentadas, em lugar da produção de medidas 

quantitativas de características ou comportamentos. Especificamente, o plano de pesquisa 

conduz a um estudo exploratório que, segundo o autor, justifica-se quando não se tem 

informação sobre determinado tema e se deseja conhecer o fenômeno. 

 

A pesquisa, segundo Martins (1994), apresenta a utilização de técnicas de coleta, tratamento e 

análise de dados quantitativos. A ênfase metodológica é na relação causal entre as variáveis e a 

validação da prova científica. Portanto, esse esboço enquadra-se como um estudo empírico 

analítico. Buscou-se, por meio de coleta de dados a aplicação de testes estatísticos objetivando a 

constatação da validação da metodologia proposta.   

 

Para atingir o objetivo do trabalho a metodologia da pesquisa está dividida duas etapas: (i) 

revisão bibliográfica e, (ii) estudo empírico. Na primeira parte, o estudo fundamenta-se em uma 

ampla revisão bibliográfica relativa aos conceitos de medidas de desempenho contábil e de 

medidas baseadas no conceito do valor. Em seguida, o trabalho enumera e descreve as 

principais variáveis econômicas brasileiras, fazendo então, um relacionamento entre as medidas 

contábil de desempenho e de valor, com as variáveis econômicas pré-determinadas. Destaca 

também o relacionamento entre as medidas de desempenho contábil e de valor do mesmo 

universo pesquisado.  

 

Foi feito levantamento bibliográfico em livros, artigos e papers, assim como consultas a 

diversos sites econômicos, contábeis e financeiros especializados. A suposição é de agrupar a 
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maior parte de indicadores e estabelecer padrões de metodologia para não causar nenhum tipo 

de viés na análise dos resultados obtidos na pesquisa.  

 

Na segunda parte da pesquisa, a empírica, foi feito levantamento de dados e análise do conjunto 

de informações contábeis. Foi apurada a principal medida econômica de criação de valor 

ajustada para a realidade brasileira, o valor econômico agregado.  

 

A fonte da pesquisa foi o banco de dados Economática com o foco no universo das companhias 

de capital aberto brasileiras com ações negociáveis em Bolsa de Valores. O período objeto da 

pesquisa está relacionado com os últimos oito anos compreendidos no estudo. A origem da 

fonte de investigação é a FEA-RP que detém o banco de dados completo para pesquisas.  

 

Para efetuar a correlação existente entre as várias medidas contábeis descritas anteriormente, 

foram utilizados métodos estatísticos. Para tanto, foi selecionado o programa SPSS, por ser um 

programa de aceitação renomada no meio acadêmico e por ser um software de conhecimento e 

domínio internacional1.  

 

É uma pesquisa quantitativa, de base descritiva com utilização de técnicas de inferência 

estatística. As principais informações conceituais dos testes aplicados de acordo com Newbold 

(1995) estão delimitadas no capítulo três.  

 

Estrutura do Trabalho 

 

O capítulo um faz uma ampla revisão bibliográfica dos principais conceitos teóricos 

envolvidos no estudo. Desenvolve num primeiro momento um esboço sobre as medidas de 

desempenho contábil. Essas medidas estão direcionadas ao usuário e também estão totalmente 

relacionadas com o objetivo maior de uma empresa, ou seja, o de maximizar a riqueza do 

acionista. Foram abordados os conceitos de lucro sob as ênfases contábil e contábil ajustado à 

análise financeira. Apresenta a metodologia de cálculo efetuado para se apurar o lucro contábil 

e o lucro operacional ajustado, objeto de análise para os capítulos quatro e cinco. Num segundo 

momento, o capítulo um apresenta um estudo sobre as medidas de desempenho baseadas em 

valor. A abordagem foi pela gestão baseada em valor e os indicadores mais usuais, sendo o 

                                                 
1 A sigla SPSS é uma marca registrada da SPSS Inc. e no passado tinha a denominação de: Statistical Package of 
Social Science, conforme informações obtidas no site <www.spss.com/> acesso em 11/04/2005. 
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valor econômico agregado (EVA)® e o valor agregado pelo mercado (MVA)®. Foi esboçada 

também, a metodologia do cálculo do EVA® para as empresas pesquisadas. 

 

No capítulo dois, o estudo aborda as variáveis econômicas mais expressivas na 

macroeconomia. De forma ampla, são apresentados os principais conjuntos econômicos que 

determinam uma política econômica e os reflexos no mundo empresarial. De forma específica 

são analisados alguns indicadores econômicos, como a inflação, a taxa de juros, a taxa de 

crescimento, risco de crédito e a variação cambial que servirão de parâmetros para a análise dos 

dados das empresas abordada no capítulo quatro desse estudo. 

 

O capítulo três faz a relação entre as medidas contábil de desempenho e de valor. Além da 

delimitação da pesquisa e dos parâmetros utilizados, o capítulo descreve a metodologia utilizada 

e os resultados obtidos. A amostra abrange um total de 346 companhias de capital aberto 

selecionadas para a pesquisa classificadas em dezesseis setores de atividade, conforme 

disponibilizados pela base de dados da Economática. Para tanto, efetuou-se um estudo 

estatístico utilizando o software SPSS. São apontadas as tendências setoriais e o comportamento 

das medidas de desempenho contábil e de valor para o período observado (1996 a 2003). 

 

No capítulo quatro são relacionadas as medidas contábil de desempenho e de valor com as 

variáveis econômicas pré-estabelecidas para o estudo. Também são abordados os parâmetros 

utilizados e a delimitação da pesquisa, além da metodologia. São apresentados os resultados 

obtidos e as limitações do estudo. A relação aborda o mesmo número de empresas estudadas no 

capítulo anterior, selecionadas para a pesquisa. Os cálculos estatísticos apresentados basearam-

se no software SPSS. Nesse capítulo são apresentadas as tendências setoriais com a análise 

conclusiva do estudo. 

 

Finalizando o estudo no capítulo cinco, são apresentadas as principais conclusões da pesquisa, 

bem como suas limitações de utilização prática. São discutidas as questões objeto da pesquisa 

apresentada, com suas respectivas argumentações e sugestões para aprofundamentos futuros. 
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CAPÍTULO 1 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

O capítulo um traz a conceituação das medidas de desempenho contábil, bem como a forma de 

utilização dessas medidas por seus mais diversos usuários. Para tanto, faz um apanhado aos 

principais conceitos de usuários da informação contábil tendo como foco principal o acionista. 

Descreve o conceito amplo do lucro contábil e lucro contábil ajustado para a análise financeira e 

a metodologia do cálculo para a apuração dessas medidas de desempenho. Demonstra em 

essência a medida de desempenho utilizada pela Gestão Baseada em Valor, ou seja, o valor 

econômico agregado. Aborda a base conceitual dessa medida, bem como a metodologia do 

cálculo do EVA®, o qual foi utilizado na pesquisa.   

 

1.1 Medidas Contábeis de Desempenho  

 

As demonstrações contábeis publicadas por uma determinada empresa podem atender às 

necessidades de diversos usuários ao mesmo tempo. Isso quer dizer que um usuário da 

informação contábil, por exemplo, o acionista, obtém da demonstração contábil a informação 

sobre o lucro da empresa e outro usuário, um órgão fiscalizador, obtém da mesma demonstração 

contábil a informação de quanto a empresa recolherá de impostos. 

 

Vários são os usuários da informação contábil, bem como várias são as prioridades adotadas 

para cada tipo de utilização dessa informação. Os stakeholders, ou seja, os grupos de pessoas ou 

instituições que têm um vínculo econômico direto com a entidade, independente de sua forma 

de constituição: empregados, clientes, fornecedores, legislador etc., são, então, os chamados 

usuários da informação contábil. 

 

De maneira geral, a estrutura legal e fiscal da contabilidade assegura para a maioria dos usuários 

as informações necessárias. O papel da auditoria interna ou externa dando maior confiabilidade 

a tais dados é de extrema relevância no sistema e reforça, ainda mais, a veracidade das 

informações.  

 

Porém, para outros tipos de usuários, como é o caso do acionista, o conjunto de relatórios 

financeiros divulgados periodicamente pelas entidades pode não estar atendendo 

especificamente a todas as suas necessidades, principalmente quando a análise de um 
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investimento está sendo questionada em função de uma alternativa que por ventura foi 

desprezada, ou seja, o custo de oportunidade do negócio. 

  

Em linguagem técnica, se o usuário externo estiver analisando o custo de oportunidade do 

capital investido, a contabilidade divulgada deixa a desejar no tocante à análise desses dados. 

Do ponto de vista da administração interna (chamado de usuário interno), mister se faz que tais 

informações sejam trabalhadas e traduzidas em linguagem voltada para a gestão. 

  

Entende-se dessa maneira que informações contábeis diferenciadas das convencionais 

publicadas deverão existir e atender à expectativa dos mais variados tipos de usuários, tanto 

internos como externos à empresa. Tais informações são de extrema importância para a empresa 

e, muitas vezes, essenciais para a sua própria existência. 

 

A posição destacada do acionista em ser o principal usuário da informação contábil está em 

consonância com o objetivo maior da empresa, ou seja, o de maximizar a riqueza do acionista. 

Para fins deste estudo, o direcionamento das informações será para o usuário principal da 

informação contábil, o acionista. 
 

Uma razão básica para o objetivo de maximizar a riqueza acionista como uma meta empresarial 

primária é que tal objetivo pode refletir o uso mais eficiente dos recursos econômicos da 

sociedade e assim conduzir a uma maximização da riqueza econômica de sociedade. (Van 

HORNE, 1998, p. 8)2 

 

A teoria contábil traz várias abordagens e, de acordo com o foco a ser estudado, existirá um 

direcionamento mais adequado de informações ao usuário dessa informação. Por exemplo, a 

teoria contábil do ponto de vista fiscal prioriza informações baseadas em legislação e 

regulamentos, pois esse é o objetivo. 

 

Em verdade, a contabilidade é um sistema de informações que deverá obrigatoriamente atender 

aos stakeholders. Na maioria dos casos, os stakeholders definem o sucesso da empresa ou 

afetam sua capacidade de atingir seus objetivos.  

                                                 
2 A basic rationale for the object of maximizing the wealth position of the stockholder as a primary business goal is 
that such an objective may reflect the most efficient us of society’s economic resources and thus lead to a 
maximization of society’s economic wealth. Tradução livre. 
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De maneira geral, a contabilidade como ciência está fundamentada em importantes bases 

conceituais. Essas bases estão inter-relacionadas com outros ramos do conhecimento, como, por 

exemplo, Administração, Economia, Direito, Ciência da Computação, Psicologia, entre outros. 

O resultado de um agrupamento ordenado de informações empresariais é um extraordinário 

banco de dados. 
 

Reconhecidamente, administrar é decidir, e a continuidade de qualquer negócio depende da 

qualidade das decisões tomadas por seus administradores nos vários níveis organizacionais. E 

essas decisões, por sua vez, são tomadas com base em dados e informações viabilizadas pela 

Contabilidade, levantados do comportamento do mercado e do desempenho interno da empresa. 

(ASSAF NETO, 2003a, p. 25). 

 

Por esse pressuposto, cabe à Contabilidade oferecer subsídios consistentes de avaliações 

empresariais aos seus mais diversos usuários, mantendo, portanto, sua real importância como 

ciência. Para tanto, o sistema contábil pode oferecer várias unidades de medidas ou 

direcionadores em que o usuário pode se pautar para tomar suas decisões. 

 

Algumas medidas de desempenho tradicionais podem ser enumeradas: (i) resultado do exercício 

ou lucro líquido; (ii) retorno sobre o investimento (Return on Investment – ROI); (iii) retorno 

sobre o patrimônio líquido (Return on Equity – ROE) e (iv) retorno operacional sobre o 

investimento. 

 

Dentre essas medidas de desempenho, a primeira citada, o lucro líquido, é um dos indicadores 

mais usuais. A justificativa para tal utilização é devido ao fato de estar diretamente divulgada 

quando da publicação das demonstrações contábeis, facilitando, assim, sua obtenção e 

utilização. O indicador está estruturado em premissas do custo histórico como base de valor. 

 

O lucro líquido é um indicador bem aceito pelo mercado, dada sua relativa simplicidade de 

compreensão. As principais limitações desse indicador são: apresenta formas de contabilização 

passíveis de distorções no resultado e ignora a questão do risco do negócio e a necessidade de 

investimento.  

 

Para este estudo, será analisado nos capítulos três e quatro o resultado do exercício (lucro 

líquido) como indicador de desempenho contábil. A seguir, será descrita a base conceitual do 

lucro contábil apurado pelas empresas. 
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1.2 Lucro Contábil 

 

O conceito de lucro para a contabilidade é basicamente o resultado do excedente da receita em 

determinado período. Muitos outros conceitos abordam o tema lucro. Não obstante,  a grande 

limitação dessa medição é a questão de estar aferindo fatos passados, sem, no entanto, poder 

corrigir possíveis situações em que se melhoraria a situação da empresa. 

  

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999), o conceito mais harmônico de lucro contábil é a 

diferença entre receitas e despesas, todos os ganhos e perdas. A clara definição do lucro líquido 

está contida na demonstração do resultado do exercício. Completam, ainda, que o conceito de 

lucro mais apropriado para a divulgação financeira das atividades de uma empresa é 

determinado, em grande parte, pelos objetivos dos destinatários visados, dos dados contábeis 

sintetizados e pelo conteúdo interpretativo do valor informado.  

 

O conceito contábil de lucro é, de maneira geral, direcionada para a medição do resultado 

líquido de uma entidade. Do ponto de vista dos órgãos normativos e autores pesquisados, o 

lucro é o mero resultado auferido entre receitas e despesas de um determinado período, passível 

de distribuição.  
 

A lei define com clareza, por meio da Demonstração do Resultado do Exercício, o conceito de 

lucro líquido, estabelecendo os critérios de classificação de certas despesas. De fato, o lucro ou 

prejuízo líquido apurado nessa demonstração é o que se pode chamar de lucro dos acionistas, pois 

além dos itens normais, já se deduzem como despesas o Imposto de Renda e as participações 

sobre os lucros a outros que não os acionistas, de forma que o lucro líquido demonstrado é o valor 

final a ser adicionado ao patrimônio líquido da empresa que, em última análise, pertence aos 

acionistas, ou é distribuído como dividendo. (IUDÍCIBUS et al, 2003, p.31). 

 

Em se tratando de gestão financeira, o lucro contábil é passível de sérias distorções para análise 

de resultados. A principal limitação do lucro apurado pela contabilidade diz respeito à qualidade 

do resultado apurado. Nem sempre o resultado contábil pode ou deve ser utilizado como 

referencial no processo de tomada de decisões.  

 

De acordo com Brealey e Myers (1992), o problema do lucro expresso pela Contabilidade é que 

o mesmo reflete uma série de opções mais ou menos arbitrárias, podendo ser substancialmente 

alterado por meio de procedimentos contábeis diferenciados. Completam a argumentação 
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ressaltando que a empresa que se vangloria apenas dos seus lucros contabilísticos será 

unicamente julgada por seus lucros contabilísticos. 

 

As distorções para efeito de análise de resultados são apresentadas pela utilização do método 

contábil e certamente de notório conhecimento dos profissionais contábeis. As entidades 

tendem a utilizar essa metodologia de apuração de resultado contábil dada a simplicidade e 

obrigação legal imposta para sua execução. Porém, em se tratando de utilização de tais 

informações em questões administrativas que envolvem o capital, as interpretações podem estar 

incorrendo em erros e omissões. 

 

1.2.1  Metodologia do Cálculo do Lucro Líquido utilizada no estudo 

 

A expressão Lucro Real significa o próprio lucro tributável, para fins da legislação do imposto 

de renda, distinto do lucro líquido apurado contabilmente. A forma de apuração do lucro 

contábil é feita periodicamente pelas empresas e segue a sistemática da apuração e tributação 

lucro real.  

 

De acordo com o artigo 247 do RIR/99, lucro real é o lucro líquido do período de apuração 

ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação 

fiscal. A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada 

período de apuração com observância das leis comerciais.  

 

O lucro real será determinado a partir do lucro líquido do período de apuração obtido na 

escrituração comercial (antes da provisão para o imposto de renda) e demonstrado no Livro de 

Apuração do Lucro Real (LALUR), observando-se: 

 

i) adições ao lucro líquido (RIR/99, art. 249): 

a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer 

outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com 

a legislação tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real; 

  

b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não 

incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação 

tributária, devam ser computados na determinação do lucro real.  
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ii) Exclusões do lucro líquido (RIR/99, art. 250): 

a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não 

tenham sido computados na apuração do lucro líquido do período de 

apuração (Exemplo: depreciação acelerada incentivada); 

 

b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na 

apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não 

sejam computados no lucro real. 

 

iii) Poderão ser compensados, total ou parcialmente, a opção do contribuinte, os 

prejuízos fiscais de períodos de apuração anteriores, desde que observado o limite 

máximo de 30% do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na 

legislação tributária. O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro 

real e registrado no LALUR (parte B). (Lei nº 8.981/1995, art. 42). 

 

Conforme descrito, nesta forma de tributação, as empresas, após apuração do lucro ou prejuízo 

líquido do período e dos valores a serem adicionados, excluídos ou compensados, demonstrará 

o efetivo lucro líquido do período (ou prejuízo se for o caso). Para esse estudo, a primeira 

medida de desempenho contábil objeto de análise será o lucro líquido do exercício, 

representando, portanto, o valor do lucro líquido contábil divulgado pelas empresas. 

 

1.3 Lucro Contábil Ajustado à Análise Financeira 

 

Uma metodologia adaptada à realidade brasileira que demonstrou relativo sucesso no que tange 

à análise das demonstrações contábeis é a correção integral de balanços. Em países com 

acentuados problemas de ordem econômica, como demonstrou o Brasil na década de 80 e 

meados de 90, as oscilações inflacionárias são expressivas e interferem sobremaneira nos 

resultados apurados pelas entidades.  

 

O reflexo dessa instabilidade pode ser visualizado em demonstrações contábeis publicadas no 

período citado. Para tanto, a metodologia reconhecia o efeito da variação do poder aquisitivo da 

moeda nos demonstrativos financeiros.  
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A principal questão envolvida nessa situação é a medição do lucro em termos reais ou em 

termos nominais. Ocorrendo variações do nível geral de preços, a mensuração do lucro e a 

comparação deste, em momentos distintos, podem resultar em medidas que não representam 

variações do capital real. 

 

Como é de conhecimento público, a inflação provoca inúmeras distorções numa economia. De 

maneira prática, a correção monetária tem se mostrado como uma alternativa para recuperar a 

possibilidade de se ter a moeda como unidade de medida. Em decorrência da situação do 

processo inflacionário, o reflexo nas demonstrações contábeis é visível, principalmente por não 

poder comparar informações com moedas que representam poder de compra distinto durante 

um período de tempo.  

 

A Lei das S/As em seu artigo 185, bem como a legislação fiscal, previa o reconhecimento dos 

efeitos inflacionários nas demonstrações contábeis. Essa medida tentou de maneira objetiva 

amenizar substancialmente as distorções apuradas nas referidas demonstrações contábeis do 

período inflacionário mais crítico do Brasil, ou seja, o final da década de 80 e a década de 90. 

Segundo Gremaud et al. (2002, p.427) “trata-se de uma fase marcada por grandes oscilações nas 

taxas de inflação (...) e no produto real (...), acompanhando os períodos de sucesso e fracasso 

nos planos econômicos”.  

 

Para a contabilidade, esse período foi extremamente complicado no que tange à divulgação de 

informações de resultado ao usuário. Principalmente depois de 1.996, com a extinção, por parte 

do legislador, da correção integral dos balanços. 

 

Ainda que o procedimento de correção monetária nas demonstrações contábeis amenizasse o 

problema, ainda não era o ótimo. Tal mecanismo foi insuficiente no que tange à transparência 

das informações contábeis, pois o resultado da correção monetária apurada restringia-se apenas 

a uma conta da Demonstração de Resultados do Exercício. Em outras palavras, resumia-se todo 

o efeito inflacionário em apenas uma conta da demonstração, perdendo, portanto o valor 

informativo. 

 

Isso posto, levando em consideração que a gestão financeira tem como alvo o conceito de valor, 

o lucro contábil estruturado no sistema tradicional está muito aquém do necessário para auxiliar 

o processo de gestão da empresa.  
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Um dos propósitos de se analisar um balanço é entender o contexto geral da empresa e verificar 

se o resultado está de acordo com esse contexto. Para tanto ajustes no lucro contábil são 

necessários para traduzir o resultado da empresa numa realidade mais adequada para análise. Na 

seqüência será verificada a forma de apuração do lucro operacional ajustado, sendo objeto de 

análise de uma das medidas de desempenho contábil. 

 

1.3.1  Metodologia do Cálculo do Lucro Operacional Ajustado utilizada no estudo 

 

O cálculo do lucro operacional ajustado (LOA) é a apuração do resultado líquido do Imposto de 

Renda, considerando para tanto suas receitas financeiras, outras receitas e despesas operacionais 

e resultado não operacional. Também faz parte do cálculo o ajuste pela inflação do período.  A 

tabela 1 ilustra esse cálculo. 

 

Tabela 1 

Cálculo do Lucro Operacional Ajustado 
Contas R$ 
Receita Operacional de Vendas XXX 
(-) Custo dos Produtos Vendidos XXX 
(=) Lucro Bruto XXX 
(-) Despesas Operacionais XXX 
(+) Receitas Financeiras XXX 
(+) Outras Receitas e Despesas Operacionais XXX 
(+-) Resultado de Equivalência Patrimonial XXX 
(+) Resultado não Operacional XXX 
(=) Lucro Operacional Ajustado antes do IR XXX 
(-) Provisão para IR  (34%) XXX 
(=) Lucro Operacional Ajustado Líquido XXX 
(+-) Ganhos ou Perdas nos itens monetários operacionais XXX 
(=) Lucro Operacional Ajustado Corrigido (LOA) XXX 

 

O cálculo da provisão para Imposto de Renda leva em consideração uma alíquota de 34%. A 

base de cálculo dessa provisão é o lucro gerado pelos ativos, ou seja, o resultado operacional 

tributável de cada período.  

 

Os efeitos inflacionários foram neutralizados seguindo a seguinte metodologia: reconhecimento 

da conta de ganhos e perdas nos itens monetários operacionais. Sendo assim, o resultado 

operacional apurado encontra-se demonstrado em moeda de final de exercício. 
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1.4 Medidas de Desempenho Baseadas em Valor  

 

As premissas fundamentais da gestão baseada no valor estão estruturadas na administração 

baseada no valor ou assim chamada de Value-Based Management (VBM). A gestão baseada no 

valor caracteriza-se por ser um processo de integração. O foco principal desse conceito é o de 

melhorar o processo de tomada de decisões estratégicas e operacionais na organização como um 

todo. Para tanto, a empresa estuda e detecta seus principais direcionadores de valor ou value 

drivers. 
 

A prioridade da VBM não deve ser a metodologia, mas sim a mudança na cultura da empresa. 

Um administrador que tenha o valor como princípio está tão interessado nas sutilezas do 

comportamento organizacional como em usar a avaliação como métrica do desempenho e 

ferramenta de decisão. (COPELAND; KOLLER; MURRIN, 2000, p.87). 

 

De acordo com os autores anteriormente citados, à medida que os mercados de capitais 

caminharem na direção da globalização, se os países cujos modelos econômicos 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. Ainda segundo os mesmos 

autores os países que se direcionarem para modelos econômicos baseados em valor poderão se 

tornar mais competitivos à medida que o capital adquirir mais mobilidade numa economia 

globalizada.  

 

Com a prerrogativa de que o objetivo principal de uma empresa é o de maximizar a riqueza do 

acionista, necessário se faz que informações relacionadas à criação de valor na empresa deverão 

existir. 

 
É fundamental ressaltar, uma vez mais que o objetivo enunciado de maximização de riqueza de 

um negócio somente é alcançado quando o todo – a empresa em funcionamento, com seus 

valores tangíveis e intangíveis – vale mais que a soma das partes (ativos). E essa diferença em 

excesso de todo o negócio em relação ao investimento realizado pelos proprietários de capital, 

conhecido por valor agregado pelo mercado (MVA), é que se entende como o genuíno conceito 

de riqueza. (ASSAF NETO, 2003b, p.193). 

 

No caso do Brasil, classificado como mercado emergente, são detectadas situações desiguais. 

Nesse tipo de mercado, existe um grau de incerteza acentuado por parte de investidores e 
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também elevada flexibilidade econômica. As práticas contábeis ainda estão distantes da 

realidade mundial e isso dificulta a inserção de informações contábeis em nível globalizado. 

 

Os riscos mais comuns que diferenciam mercados emergentes dos demais são: riscos causados 

pela volatilidade dos mercados de capitais e dos ambientes macroeconômicos e políticos e os 

riscos relacionados à estratégia empresarial. Segundo Copeland, Koller e Murrin (2000, p.3), os 

principais riscos envolvidos nesses mercados são: (i) volatilidade da taxa de câmbio, (ii) 

volatilidade da taxa de inflação, (iii) crescimento irregular do PIB, (iv) mercados de capitais 

ineficientes, restritos e/ou voláteis, (v) guerras ou distúrbios civis, (vi) desapropriações, (vii) 

riscos fiscais e de regulamentação, (viii) restrições sobre fluxos de capitais, (ix) direitos de 

investidores definidos ou preservados de maneira inadequada e (x) corrupção e fraude. 

 

Tudo isso, de alguma forma, se reflete nas demonstrações contábeis das empresas inseridas 

nesses mercados. Torna-se fundamental, então, que a contabilidade mantenha um sistema de 

informações totalmente adaptado e direcionado para a gestão baseada em valor. Os indicadores 

baseados no valor mais usuais no mundo empresarial podem ser enumerados da seguinte forma:   

(i) Cash Flow Return on Investment (CFROI),  

(ii) Shareholder Value Added (SVA),  

(iii) Adjusted Economic Value Added (AEVA),   

(iv) Refined Economic Value Added (REVA), 

(v) Economic Value Added (EVA) e 

(vi) Market Value Added (MVA). 

 

Para esse estudo, o foco será a análise do EVA® como medida de desempenho baseada no valor. 

Essa medida será aplicada para as empresas escolhidas para este estudo. De acordo com Assaf 

Neto (2003b, p.182), “o conceito de gestão baseada no valor envolve a mensuração do valor 

econômico agregado (VEA) como a principal referência para se avaliar o desempenho da 

empresa”. 
 

O modelo de gestão enfocada no valor vincula responsabilidades e atuações explícitas das 

diversas áreas da administração da empresa a determinadas metas de riqueza, como elevar o 

preço de mercado das ações em certo percentual, gerar um VEA positivo anual aos acionistas, e 

assim por diante. (ASSAF NETO, 2003b, p. 182) 
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A justificativa pela escolha dessa medida é por estar em total situação de aplicabilidade prática 

no mundo empresarial, sem maiores problemas com cálculos e ajustes operacionais. Segundo 

Rappaport (2001, p.17), “nos próximos dez anos, o valor para o acionista mais do que 

provavelmente se tornará o padrão global para medir o desempenho das empresas”. 

 
1.5 Valor Econômico Agregado - EVA® 

 

O conceito amplo de gestão baseada em valor pressupõe que a empresa esteja gerando em suas 

decisões financeiras um retorno que remunere as expectativas de seus proprietários de capital. 

Para tanto, a empresa deverá manter um sistema de informações capaz de prever tais medidas, 

ou seja, as informações deverão ser consubstanciadas em um sistema de gestão.  

 

A medida de desempenho mais usual nesse sistema de gestão é o EVA®. Em sua fórmula 

original, EVA® é o resultado da empresa que exceder a remuneração mínima exigida pelos 

proprietários de capital. Na ênfase atual, EVA® é a estrutura para um sistema completo de 

gerência financeira e remuneração variável que pode auxiliar o processo de tomada de decisões 

das empresas. Sintetizando esses conceitos, o EVA® é uma medida de desempenho empresarial 

que se assemelha ao conceito de lucro residual ou lucro econômico. 

 

Para Grant (1997) o economic value added é definido como a diferença entre o lucro líquido 

operacional da empresa (antes do imposto) e o custo total do capital expresso em termos 

monetários. Para o autor, o EVA® serve como um modelo de mensuração de sucesso das 

finanças corporativas, porque está estritamente alinhado com a maximização da riqueza 

solicitada pelos acionistas. Não obstante, nada impede de ser calculado após o imposto de 

renda, como é muito usual e conveniente.  

 

Segundo Young e O’Byrne (2003, p.24), “o EVA e outras métricas similares baseadas em valor 

estão surgindo como instrumentos importantes de apoio aos administradores europeus ou de 

qualquer outro lugar, para fazer face às dramáticas mudanças que vêm ocorrendo no mundo das 

finanças”. 
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Rappaport (2001) menciona que o EVA® é uma versão do lucro residual. Segundo o autor, o 

EVA® ajusta o valor contábil ao chamado “valor contábil de livro” adicionando equivalentes de 

capital próprio com o objetivo de uma aproximação do caixa total investido na empresa. 

 

Para Martins (1996, p.432), “chama-se de Valor Econômico Adicionado ao lucro que a empresa 

produz depois de deduzir do lucro contábil o Custo do Capital Próprio. Ou seja, representa o 

ganho que sobra depois de considerar o Custo do Capital Próprio como se fosse despesa”.  

 

De acordo com Assaf Neto (2003b, p.93), “o valor econômico agregado (EVA) é uma 

estimativa do lucro econômico (lucro residual). É uma medida que reflete o retorno em excesso 

do custo de oportunidade de uma decisão de investimento, ou seja, o valor criado pelo 

investimento”. 

 

Resumindo os conceitos anteriormente descritos, para a contabilidade, o EVA® nada mais é do 

que a aplicação efetiva do custo do capital próprio, levando em consideração o risco do negócio. 

Sendo assim, o valor econômico adicionado inicia-se pelo lucro contábil baseado nos princípios 

fundamentais de contabilidade, sendo, então, ajustado. 

 

Como o lucro contábil não garante, por si só, a remuneração do capital, métodos alternativos, 

como o EVA®, são utilizados pelas entidades que optaram pela gestão baseada em valor e não 

simplesmente como um índice de análise financeira.  

 

Para tanto, a empresa deverá ter um sistema de gestão financeira que leve em consideração um 

conjunto de políticas, procedimentos, medidas e métodos financeiros que ajudam e controlam as 

operações e estratégias de uma empresa. A medida do valor econômico agregado é de fácil 

compreensão pelos gestores da empresas auxiliando efetivamente no processo de tomada de 

decisões.  

 

De acordo com Young e O’Byrne (2003, p.31), “No seu sentido mais elementar, o EVA é uma 

medida de desempenho, mas seria um erro limitar o seu papel a isso. Ele também pode servir 

como referencial central de um processo de implementação de estratégias (...)”. Segundo esses 

autores, quando o EVA® é visto sob uma perspectiva maior, ele converge com o conceito de 

VBM. 
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Finalmente, o EVA é uma ferramenta altamente eficaz de comunicação, seja para tornar os 

conceitos de criação de valor acessíveis aos gerentes de linha, que são, em última instância, os 

responsáveis pelo desempenho das empresas, como para os contatos que a firma estabelece com 

os mercados de capitais. (YOUNG; O’BYRNE, 2003, p. 31) 

 

Ainda segundo os autores, o raciocínio da gestão baseada em valor resume-se em ações que 

aumentam a riqueza. São elas: (i) aumento do giro de ativos, (ii) venda de negócios (ativos) não 

lucrativos, (iii) reparação de ativos (quando possível) ao invés de substituição, (iv) estruturação 

de negócios que exijam menos capital e (v) aumento da alavancagem. 

 

Do ponto de vista gerencial, o EVA® é e pode ser mais do que um sistema de medida de 

desempenho. Pode servir como instrumento de mudança de comportamento gerencial. Ao se 

trabalhar com essa medida, os gerentes podem estar repensando em crenças, em formas 

diferentes de execução de um determinado trabalho. Isso acaba influenciando na mudança de 

paradigmas gerenciais pré-estabelecidos.  
 

Os profissionais de finanças e contabilidade fazem o trabalho de base, ao medir de forma 

adequada e relatar os resultados. As finanças também contribuem ao traçar estruturas apropriadas 

de capital da companhia. Mas a real criação de valor permanece com os gerentes operacionais e 

seus empregados. São essas as pessoas que fazem e vendem os produtos e serviços da empresa, 

trabalham junto aos clientes e fornecedores e criam as competências organizacionais que fazem a 

efetiva criação de valor possível. (YOUNG; O’BYRNE, 2003, p. 86).     

 

A vantagem de trabalhar com o conceito de EVA® é que essa medida é relativamente simples e 

torna-se operacionalmente fácil, auxiliando assim aos gestores no desempenho de suas 

atividades, sendo, portanto, utilizado nesse estudo. 

 

1.5.1  Metodologia do Cálculo do EVA® utilizada no estudo 

 

A formulação básica para se calcular o EVA® de qualquer empresa é o relacionamento entre o 

lucro operacional líquido após tributação menos o custo percentual de capital e o investimento 

total.  
...o cálculo do VEA exige o conhecimento do custo de capital da empresa3, o qual é determinado 

pelo custo de cada fonte de financiamento (próprio e de terceiros) ponderado pela participação do 

respectivo capital no total do investimento realizado (fixo e giro). Representa, em essência, o 
                                                 
3 WACC – Weighted Average Cost of Capital (custo médio ponderado de capital). 
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custo de oportunidade do capital aplicado por credores e acionistas como forma de compensar o 

risco assumido no negócio (ASSAF NETO, 2003b, p.174). 

 

A estrutura para o cálculo do VEA, de acordo com o mesmo autor, é a seguinte: 

Tabela 2 

Estrutura Básica do Cálculo do VEA 
Contas Valor R$ 

Lucro Operacional (líquido do IR) XXXX 

(-) Custo total de capital (WACC x investimento) XXXX 

(=) Valor Econômico Agregado (VEA) XXXX 

Fonte: baseado em ASSAF NETO, 2003b. 

 

A metodologia aplicada para este estudo leva em consideração o Lucro Operacional Ajustado 

(LOA) deduzindo um percentual de 34% referente a Imposto de Renda. O custo médio 

ponderado de capital é representado pelo WACC e o investimento é o capital total aplicado na 

empresa, sendo este considerado o fixo e o de giro. 

 

O resultado apresentado pelo VEA é aquele gerado pela empresa, adicional à taxa mínima de 

retorno esperada pelos acionistas. De acordo com Assaf Neto (2003), esse resultado é definido 

como valor criado, pois o cálculo é efetuado após a dedução das despesas operacionais, 

inclusive do retorno mínimo exigido pelos investidores. 

 

Neste estudo não se faz menção ao cálculo específico do VEA4 e sim a sua metodologia de 

cálculo. A justificativa para tal prerrogativa é o fato do objetivo do estudo estar relacionado com 

a análise do desempenho dessa medida e não a sua genuína formação. 

 

 

                                                 
4 Para cálculo do VEA consulte ASSAF NETO (2003b). 
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CAPÍTULO 2 – AS VARIÁVEIS ECONÔMICAS E A RELAÇÃO COM O SISTEMA 
CONTÁBIL 

 

O capítulo dois fundamenta a importância das variáveis econômicas para a análise das 

demonstrações contábeis. Serão apresentados os fatores que podem influenciar na análise 

econômica do desempenho empresarial brasileiro. Neste capítulo o objetivo é fundamentar 

teoricamente se o comportamento econômico pode explicar ou auxiliar na análise do 

desempenho contábil e de valor das empresas pesquisadas e analisadas no estudo. 

 

2.1 O cenário econômico e as variáveis econômicas relevantes na economia brasileira 

 

A economia brasileira recuperou sua trajetória de crescimento principalmente nos anos de 2003 

e 2004. O setor industrial apresenta resultados positivos de crescimento interno e externo. A 

inflação mantém-se em níveis baixos e o câmbio apresenta variações satisfatórias sem grandes 

oscilações. Em termos de risco país, o índice apresenta sensível redução, atraindo, portanto, 

maiores investidores externos. 

 

No cenário internacional, os principais pontos marcantes do início do novo século podem ser 

enumerados da seguinte forma: (i) desvalorização do dólar em relação a moedas de diversos 

países, principalmente o euro; (ii) elevação da taxa de juros da economia norte-americana; (iii) 

oscilação constante do preço do petróleo mundial e (iv) economia chinesa alcançando 

patamares de destaques. 

 

Como já visto anteriormente, o estudo dos fenômenos que afetam a economia como um todo, 

como, por exemplo, a inflação, a taxa de juros o crescimento econômico etc; será a abordagem 

deste estudo. As relações de causalidade entre importantes variáveis econômicas, como a taxa 

de crescimento, taxa de câmbio, os níveis de preços, taxa de juros, podem estar relacionadas 

com o desempenho das medidas contábeis do lucro líquido empresarial e também com a 

variação do valor econômico agregado dessas empresas, durante um período de tempo. 

 
O modo mais direto de ligar os interesses dos gestores de cúpula com aqueles dos acionistas é 

basear a remuneração, principalmente a porção de incentivos, aos retornos de mercado realizados 

pelos acionistas. A dependência exclusiva nos retornos para os acionistas, no entanto, tem suas 

próprias limitações. Em primeiro lugar, os movimentos no preço da ação de uma empresa podem 

ser grandemente influenciados por fatores além do controle dos gestores, tais como o estado geral 
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da economia e do mercado de títulos. Em segundo lugar, os retornos para os acionistas podem ser 

materialmente influenciados pelo que os gestores acreditam ser expectativas de mercado 

otimistas ou pessimistas injustificadas no início ou no final do período de avaliação de 

desempenho. E terceiro, o desempenho de divisões ou unidades de negócios não pode ser 

diretamente ligado ao preço da ação. (RAPPAPORT, 2001, p. 20). 

  

A citação do autor sintetiza o raciocínio da importância do relacionamento das variáveis 

econômicas para a avaliação do desempenho financeiro e contábil das empresas. O valor de 

uma empresa é de extrema importância para os acionistas e também para a sociedade em geral, 

pois esse valor reflete o quanto essa sociedade pode ser beneficiada com o resultado positivo 

empresarial. Esse reflexo será observado em maior produtividade, maior geração de emprego e 

renda e, conseqüentemente, melhor qualidade de vida das pessoas.  

 

Sendo assim, podem-se classificar os diversos determinantes ou variáveis econômicas de um 

país. Uma variável macroeconômica usual é a taxa de câmbio, representando basicamente a 

unidade de troca de moeda entre países. As oscilações do poder de compra das pessoas estão 

atreladas com a variação da moeda em determinado período. Normalmente quando uma 

economia apresenta um aumento da quantidade de moeda ofertada pelo mercado e o 

crescimento econômico não é suficientemente capaz de absorver essa oferta, ocorre uma outra 

variável econômica, a inflação.  

 

Na essência, a taxa cobrada para empréstimos de dinheiro, ou seja, o custo do dinheiro no 

mercado, dá origem a uma variável econômica chamada taxa de juros, sendo extremamente 

importante para a análise de resultados empresariais, principalmente para quantificar o custo de 

captação das empresas.   

 

A expectativa de mercado também pode ser uma variável econômica relevante para a análise 

de resultados empresariais. A sua existência de captação de recursos externos e internos por 

meio de investidores é de fundamental importância para o crescimento econômico de uma 

sociedade.  

 

Finalmente, a taxa de crescimento, que é a variação de um determinado indicador durante um 

período de tempo, é uma importante variável econômica também. Um dos indicadores mais 



 41

usados é o Produto Interno Bruto (PIB), em que a taxa de crescimento do PIB significa a taxa 

de crescimento da economia de um país. 

 
Para este estudo, foram escolhidas, portanto, cinco variáveis: (i) câmbio, (ii) inflação, (iii) juros, 

(iv) expectativa de mercado e (v) produção. A justificativa para a utilização dessas variáveis é 

que todas afetam, de alguma forma, o preço das ações no mercado. Podem também afetar o 

fluxo de caixa futuro das empresas ou a taxa utilizada de desconto para trazer esse fluxo a valor 

presente.  

 

Sendo assim, fundamenta-se a importância de se observar o comportamento dessas variáveis ao 

longo do período pesquisado na amostra. Elas podem, de alguma maneira, desempenhar 

importante papel no nível de detalhamento das análises financeiras e contábeis efetuadas sobre 

o comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor. 

 
Na seqüência será feita uma abordagem geral de cada uma dessas variáveis e ainda a evolução 

quantitativa dessas medidas no período estudado, compreendendo o intervalo de 1996 a 2003. 

 
2.2 Taxa de Câmbio 
 

É cada vez mais premente a necessidade de uma nação relacionar-se comercialmente com outra 

a fim de buscar maiores eficiências de mercado. Isso faz com que as relações internacionais 

tenham relevância cada vez maior para as políticas públicas dos países, principalmente com o 

advento da globalização no cenário mundial. 

 

Entretanto, também se sabe que as economias nacionais de cada país se distinguem entre si, fato 

esse explicado por não serem idênticas e, conseqüentemente, terem diferentes políticas e 

moedas utilizadas internamente em cada economia específica. Essas diferentes unidades 

monetárias têm, então, de alguma maneira, que ser substituíveis e conversíveis nesse contexto 

mundial. Essa paridade viabiliza a realização das transferências e do comércio intranações.  

 

Portanto, a relação de troca entre duas moedas envolvidas nas relações entre dois países com 

diferentes unidades monetárias denomina-se taxa de câmbio. Estabelece-se assim uma relação 

de troca entre duas moedas distintas numa função de valoração delas entre si. 
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Assim, se diz sempre que a moeda nacional se deprecia quando ela perde o valor representado 

nessa relação, se desvalorizando, portanto, perante uma determinada moeda estrangeira. 

Analogamente, pode-se dizer também que o inverso é verdadeiro, havendo a possibilidade de 

uma moeda apreciar-se perante uma outra unidade monetária externa, tornando-se assim mais 

valorizada. 

 

Apesar, então, de haver a possibilidade de se terem relações cambiais entre quaisquer moedas 

existentes, a relação cambial mais utilizada é da moeda nacional perante o dólar americano. A 

moeda norte-americana é considerada a primeira moeda internacional, com maior nível de 

liquidez no mercado externo. Isso ocorre devido à convenção realizada pós Segunda Guerra 

Mundial, em meados do século XX, período em que os norte-americanos detinham um alto 

nível de reserva monetária para sustentar tal situação (lastreada em ouro), além de serem 

naquela época o maior credor mundial. 

 

Atualmente, o mundo vive em uma situação de economia aberta, em que todas as nações 

interagem livremente com outras economias do mundo. Não obstante, existem restrições a essas 

negociações e também à utilização de unidade de troca de moeda entre países, ou seja, a taxa de 

câmbio.  

 

Segundo Mankiw (2005), os macroeconomistas além de estudarem as variáveis quantitativas de 

uma economia, como, por exemplo, o fluxo de bens e serviços pelas fronteiras de um país, 

estudam também as variáveis que medem os preços com base nos quais se dão essas transações 

internacionais. 

 

Ainda segundo o mesmo autor, assim como o preço em qualquer mercado desempenha a 

importante função de coordenar compradores e vendedores no mercado, os preços 

internacionais ajudam a coordenar as decisões dos consumidores e dos produtores quando 

interagem nos mercados mundiais. 

 

Surge, então, a necessidade do estudo e acompanhamento da medida de preços internacionais, 

ou seja, da taxa de câmbio. Segundo Mankiw (2005), entende-se por taxa de câmbio real, a taxa 

pela qual uma pessoa (ou qualquer entidade) pode negociar os bens e serviços de um país pelos 

bens e serviços de outro país. Essa taxa apresenta variações periódicas resultantes das diferenças 

de medidas de unidades monetárias de cada país. 
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Constantes tendências de valorização da moeda brasileira (real) frente à moeda americana 

(dólar), constatam a perspectiva de queda da taxa de câmbio real. Porém, para 2005, segundo 

especialistas, a tendência é a ocorrência de uma depreciação real da moeda brasileira. Os 

principais fatores que podem exercer pressão sobre a taxa do câmbio são: (i) elevação das taxas 

de juros no exterior, (ii) redução da taxa de crescimento interna e (iii) paralisação ou lentidão do 

processo das reformas institucionais brasileiras.  

 

Na tabela a seguir, pode ser observada a variação percentual da taxa de câmbio no Brasil no 

período de 1996 a 2003. 

 
Tabela 3 

Taxa de câmbio comercial - compra R$/US$ de 1996 a 2003 
ano taxa Variação % da taxa de câmbio 
1995 0,9160  
1996 1,0044 9,65 
1997 1,0779 7,32 
1998 1,1603 7,64 
1999 1,8150 56,43 
2000 1,8287 0,76 
2001 2,3514 28,58 
2002 2,9207 24,21 
2003 3,0775 5,37 

Fonte: baseado em  <http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/NSerie?Tipo=undefined > Acesso em: 03/03/2005 

 

 

A figura 1 mostra visivelmente a evolução da variação da taxa de câmbio anual no período de 

1996 a 2003. 
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Figura 1 – Evolução da Taxa de Câmbio de 1996 a 2003 
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Como pode ser observado na figura 1, a evolução da taxa de câmbio, medida pela média anual, 

apresenta forte impacto crescente de 1998 para 1999 e forte impacto decrescente de 1999 para 

2000. Ainda em 2001 houve um crescimento considerável, porém apresentou tendência de 

queda desse período até 2003.  

 

2.3 Taxa de inflação 
 

A definição da palavra inflação vem da idéia de que uma excessiva emissão de moeda por parte 

de uma nação causa um descontrole generalizado nos preços desse país. Sendo assim, o volume 

de papel-moeda disponível em circulação “infla”, causando, conseqüentemente, uma 

desvalorização da moeda. O motivo desse fato é o de haver um aumento da moeda ofertada no 

mercado, não acompanhada pelas demandas do crescimento econômico por não crescerem na 

mesma velocidade. 

 

Entretanto, esse é apenas um dos fatores capazes de provocar inflação, ela pode estar ligada 

também a diversos outros motivos. O aumento de preços pode ser entendido principalmente: 

  

(i) por um excesso da demanda agregada de uma nação que não é acompanhado 

pelo aumento da produção de bens e serviços (pelo menos, num curto prazo), 

encarecendo-os;  

 

(ii) pelo aumento dos custos de produção encarecendo a produção de uma nação, 

reduzindo a oferta de bens ou serviços sem que a demanda seja reduzida, 

refletindo no aumento dos preços dos mesmos;  

 

(iii) por um menor nível de poupança por parte dos indivíduos, podendo ter mais 

dinheiro disponível para gasto e buscando assim maiores níveis de demanda 

diante de uma oferta, pelo menos a princípio, constante;  

 

(iv) pela presença de uma inflação anterior causando expectativas de elevação 

constante de preços, resistindo às políticas de estabilização econômica 

(conhecida como inflação inercial) e  
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(v) por questões estruturais em que os países em desenvolvimento têm maiores 

pressões de custos sobre fatores estruturais necessários para o desenvolvimento 

da nação. 

 

Portanto, quando uma nação tem seus preços generalizadamente crescentes em caráter 

constante, diz-se que existe inflação, diminuindo assim o poder de compra da população. Para 

se medir a inflação de um país, diversas metodologias e índices são adotados. Para este estudo, 

optou-se pelo índice geral de preços por ser o indicador que melhor espelha a taxa de inflação 

geral de uma sociedade.  

 

Segundo Mankiw (2005, p.231), o objetivo maior em se medir o nível geral de preços de uma 

economia é permitir uma comparação entre os valores monetários de diferentes pontos no 

tempo. O conceito de índice de preços ao consumidor (IPC) está relacionado com uma medida 

do custo geral dos bens e serviços adquiridos por um determinado consumidor.  
 

O índice de preços ao consumidor é usado para monitorar mudanças no custo de vida ao longo do 

tempo. Quando o índice de preços ao consumidor aumenta, a família típica precisa gastar mais 

dólares para manter o mesmo padrão de vida. Os economistas empregam o termo inflação para 

descrever uma situação em que o nível geral de preços da economia está em ascensão. A taxa de 

inflação é a variação percentual do nível de preços em relação a um período anterior. (MANKIW, 

2005, p.224). 

 

Vários são os índices que acompanham a variação da inflação de uma economia. Segundo 

especialistas na área econômica, o índice geral de preços – disponibilidade interna (IGP-DI) é 

um índice eficiente, pois leva em consideração em sua composição o preço por atacado. Essa 

metodologia faz com que esse índice esteja mais próximo do custo empresarial e não somente 

do gasto do consumidor final.  

 

A tabela 4 apresenta o índice percentual de inflação no período de 1996 a 2003. 
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Tabela 4 

Inflação IGP-DI de 1996 a 2003 
Ano Índice % 
1996 09,33 
1997 07,48 
1998 01,71 
1999 19,99 
2000 09,80 
2001 10,40 
2002 26,41 
2003 07,66 

Fonte: IPEA, 2005 - <http:www.ipeadata.gov.br> acesso em 03/03/2005. 

 

Nesse período observado, o período de inflação com nível mais alto é o de 2002, fato esse 

explicado pela constante instabilidade econômica do país dado o processo de sucessão 

presidencial.  

 

A figura 2 mostra a evolução do índice da inflação do período estudado. 

 

  
Figura 2 – Evolução do Índice da Inflação IGP – DI de 1996 a 2003 

 

As maiores variações observadas referem-se aos períodos de 1998 para 1999 e 2001 para 2002. 

Em 1999 houve a variação cambial em função da crise cambial advinda pelo acúmulo de défict 

no balanço em transações correntes do país. Em 2002 a variação cambial e também a 

instabilidade pela incerteza do processo de sucessão presidencial provocaram a forte variação 

elevada do índice. 
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2.4 Taxa de juros  
 

A taxa de juros é vista como o custo que se tem para se obter determinada quantia de dinheiro 

no mercado, ou seja, a taxa que se cobra para o empréstimo de certa quantidade de dinheiro. 

Para se entender como funciona este “preço” destinado ao dinheiro, vale observá-lo como 

qualquer outro produto passível das leis de oferta e demanda do mercado. Quando o mercado 

detém grande quantidade de dinheiro, menor é a taxa de juros cobrada pelo fato de se atribuir 

menor valor auferido a essa quantidade menos limitada de dinheiro. Nesse sentido, o inverso 

também é verdadeiro, ou seja, quanto menor a quantidade de dinheiro disponível, mais ele é 

valorizado e estimado, conseqüentemente, maiores são as taxas de juros. 

 

O Banco Central (BACEN) é o órgão regulador da taxa de juros. Também exerce o papel de 

estabelecer as políticas de variações da taxa de juros. Trata-se do maior instrumento de atuação 

na política monetária detido pelo BACEN, pois as taxas de juros podem afetar os níveis de 

atividade econômica. De maneira geral, quanto maior os juros, maior é a tendência de se poupar 

ao invés de se consumir. Quanto aos níveis de preços, quanto mais o dinheiro é valorizado, 

menor é o preço.  

 

A taxa de juros específica na qual o BACEN atua geralmente é a taxa de juros bancária. Essa 

taxa têm conseqüências diretas nos outros setores da economia por meio de aplicações, 

investimentos e empréstimos realizados pelos bancos. Porém, convém dizer que as taxas de 

juros são de diversas naturezas, tanto em estilos quanto em prazo de atuação. 

 

Entretanto, é importante saber que as expectativas baseadas em taxas de juros prévias, tal como 

esperança na variação futura da taxa de juros, já são suficientes para alterá-la no presente, o que 

mostra a relação direta que se tem também entre taxa de juros e as suas expectativas de 

variação. 
 

A taxa de juros é o preço de um empréstimo. Representa o montante que os tomadores pagam 

pelo empréstimo e o montante que os que emprestam recebem por sua poupança. Como uma taxa 

de juros elevada torna o empréstimo mais caro, a quantidade demandada de fundos para 

empréstimos cai à medida que a taxa de juros aumenta. Por outro lado, como uma taxa de juros 

elevada torna a poupança mais atrativa, a quantidade ofertada de fundos para empréstimos 

aumenta quando a taxa de juros se eleva. (MANKIW, 2005, p.275). 
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Para Gremaud et al., (2002, p.150) “...a taxa de juros reflete o preço do consumo hoje em 

termos de consumo futuro, isto é, corresponde ao custo de oportunidade do consumo presente. 

Assim, quanto maior for a taxa de juros, mais os indivíduos vão querer poupar hoje, o que 

reduzirá o consumo presente”. 

 

Segundo os autores, a taxa de juros é uma das variáveis mais acompanhadas na economia.  Esse 

fato é explicado, pois seu comportamento afeta as decisões de consumo dos indivíduos, as 

decisões de investimento, a magnitude de gastos públicos, entre outras variáveis: “a taxa de 

juros afeta também, o valor da taxa de câmbio e com isso a competitividade para o 

desenvolvimento econômico” (Gremaud et.al., 2002, p.235). 

 

Para esse estudo opta-se pela taxa de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia 

(Selic), pois é a taxa de juros utilizada pelo mercado com positiva aceitação. De maneira 

prática, a taxa Selic tem origem em taxa de juros efetivamente observadas no mercado. 

 

O Comitê de Política Monetária (COPOM) é o responsável por estabelecer a meta para a taxa 

Selic. O COPOM é o órgão decisório da política monetária do Banco Central do Brasil. A taxa 

Selic é a taxa de juros média que incide sobre os financiamentos públicos registrados no Selic. 

O COPOM estabelece a meta para a taxa Selic e cabe à mesa de operações do mercado aberto 

do BACEN manter a taxa diária próxima à meta. 

 

Conforme divulgação do BACEN (disponível em <http://www.cbc.gov.br>, 2005), a taxa 

SELIC é apurada mediante o cálculo da taxa média ponderada das operações de financiamento 

por um dia, lastradas em títulos público federais e cursadas no referido sistema ou em câmaras 

de compensação e liquidação de ativos, na forma de operações compromissadas. 

 

A tabela 5 demonstra a variação percentual média anual da taxa Selic para o período de 1996 a 

2003. 
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Tabela 5 

Variação percentual da Taxa Selic de 1996 a 2003 
Ano Selic % média anual 

1996 -43,56 

1997 -8,64 

1998 14,40 

1999 -10,02 

2000 -29,72 

2001 -0,61 

2002 9,89 

2003 19,80 
Fonte: baseado em BACEN: <http://www.bcb.gov.br/?COPOMJUROS> acesso em 03/03/2005. 

 

A tabela 5 mostra a evolução percentual anual da taxa Selic. Importante ressaltar a brusca 

queda dos juros em 2000 refletindo então a variação negativa da taxa Selic para o período.  

  

A figura 3 traz a evolução da taxa Selic no período objeto do estudo. 
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Figura 3 – Evolução da Taxa Selic de 1996 a 2003 

 

A explicação para essas oscilações da taxa de juros (Selic) pode ser encontrada em alguns 

fatores. Primeiro, em 1997, com a crise asiática e na tentativa de se evitar uma crise cambial o 

BACEN elevou a taxa de juros. Essa elevação foi extremamente alta e o objetivo desse aumento 
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foi o de evitar uma fuga de capital estrangeiro do país. Em meados de 1998, devido aos mesmos 

problemas, o BACEN volta a aumentar a taxa de juros. Passado o período de desvalorização 

cambial, no início de 1999, ainda com os juros em patamares altos, o BACEN abaixou a taxa de 

juros. O período de 2000 foi o de maior crescimento econômico alcançado nos últimos anos, 

com inflação controlada e sem pressão cambial. 

 

Porém, em 2001, com a crise na Argentina e com o problema de racionamento de energia no 

país, novamente foram elevadas as taxas de juros, impedindo assim a evasão do capital externo. 

Em 2002 e 2003, para manter a inflação em nível baixo, a taxa de juros eleva-se e o resultado 

disso foi o baixo crescimento econômico. 

 

2.5 Expectativa de Mercado  
 

As empresas captam de seus investidores o capital necessário para suas aplicações. Não 

obstante, os investidores acompanham a tendência do mercado e da conjuntura econômica e 

seus respectivos resultados. Fatores macroeconômicos podem influenciar na variação de oferta 

e demanda de capital investido, já que, em períodos de expansão econômica, existe mais renda 

disponível à população e os indivíduos tendem a ter maiores condições de investimento. 

Analogamente, verifica-se a diminuição de investimento à medida que o mercado sinaliza para 

recessão. 

 

Pode-se dizer, assim, que a expectativa do mercado é uma variável pontuada periodicamente 

por influência econômica da sociedade. Diante disso, um indicador dessa expectativa de 

mercado é o índice da bolsa de mercadorias e valores. O índice de uma bolsa de valores serve 

para dar parâmetros de variação de valores ao mercado, ou seja, serve para que o investidor 

possa saber se, naquela bolsa, os papéis estão valorizando ou desvalorizando. De maneira 

ampla, o índice simboliza o nível de confiança que os investidores internos e externos têm em 

relação à economia do país. 

 

No Brasil, um índice geralmente utilizado é o índice Ibovespa. De acordo com dados coletados 

em <http://www.abinee.org.br>, o índice Ibovespa registrou uma variação nominal expressiva 

em 2004, totalizando 16%. Enquanto o ritmo do crescimento da economia brasileira registrou 

5,2%, o Ibovespa superou esse percentual, o que se justifica pela significativa entrada de capital 

estrangeiro. 
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A variação do índice Ibovespa, ou seja, a média percentual anual para o período de 1996 a 2003 

pode ser observada na tabela 6. 

 
Tabela 6 

Variação do Índice Ibovespa de 1996 a 2003 
 

 Ano Variação do Índice - Média % anual 

1996 208,24 

1997 52,23 

1998 -350,59 

1999 12,38 

2000 -161,70 

2001 -133,69 

2002 44,60 

2003 40,66 

Fonte:baseado em <http://www.bovespa.com.br/informe> 

 

A evolução da variação do Ibovespa para o período observado está visivelmente demonstrada 

na figura 4. 
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Figura 4 – Evolução  do Índice Ibovespa de 1996 a 2003 

 

A variação do Ibovespa apresenta forte queda no período de 1997 a 1998. Ainda em 2000 e 

2001 manteve-se em patamares baixos, apresentando sinais de recuperação em 2003. A crise 

cambial de 1999 refletiu-se na queda do Ibovespa nesse período. Com o país dependente de 
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capital estrangeiro, quaisquer que sejam as variações ocorridas na economia que se reflitam no 

nível de confiança desses investidores, ocorre a fuga de capital.  

 

Em 2001 não apresenta grandes oscilações, sendo reflexo do processo de estabilidade de 2000. 

Em 2002 e 2003, o índice voltou a apresentar sinais de retomada, voltando à normalidade de 

ascensão. 

 
2.6 Produto Interno Bruto (PIB) 
 

Mensura-se monetariamente a produção total de bens e serviços (bens tangíveis e intangíveis) 

de uma nação por meio do cálculo de seu produto. Este é calculado dentro de um determinado 

período de tempo, geralmente uma vez ao ano ou ao trimestre, constando nele o fluxo de renda 

produzido pelo país em determinado período.  

 

O produto pode ser calculado de diferentes maneiras, podendo se obter o produto interno ou 

nacional, e ainda se obter o produto bruto ou líquido. O produto interno é aquele que conta em 

seu cálculo a produção que é remetida ao exterior, enquanto o produto nacional observa apenas 

as transações dentro do país. O produto bruto calcula a parcela da produção destinada a repor 

depreciações dos bens de capital, enquanto o produto líquido exclui esse cálculo. Dentre estes, o 

tipo de análise que é usualmente mais utilizado é o produto interno bruto (PIB). 

 

Logicamente, ele não conta em seu cálculo produtos e bens comercializados de forma ilegal. 

Tanto porque nem se teria como mensurar esse tipo de comercialização, visto que não há 

fiscalização sobre eles. Outra observação importante a ser feita é que o produto inclui somente 

os produtos e serviços finais, excluindo assim os intermediários, o que se explica porque os 

intermediários estão incluídos dentro dos bens tangíveis ou intangíveis finais. 

 

Sendo assim, em economia, uma das variáveis econômicas que retratam a economia global e é 

determinante da renda é chamada de produto interno bruto (PIB), ou seja, uma medida do total 

da renda de todas a pessoas de uma economia. Existem outras medidas da renda nacional, mas o 

PIB é a mais completa. 

 
O produto interno bruto (PIB) mede a despesa total de uma economia em bens e serviços 

recentemente produzidos e a renda total obtida com a produção desses bens e serviços. Mais 
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precisamente, o PIB é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um 

país em determinado período de tempo. (MANKIW, 2005, p.219). 

 

Precisamente o PIB retrata o total de todas as receitas e todas as despesas da economia, ou 

seja, a geração da receita é explicada pelo consumo de uma outra parte, gerando, então, uma 

despesa. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, o PIB brasileiro avançou em 5,2% em 

2004. A figura 5 retrata o diagrama do PIB.  

 

Figura 5 – Diagrama do PIB 
Fonte: baseado em MANKIW, 2005. 

 

A figura 5 mostra com clareza o relacionamento das empresas com a economia geral da 

sociedade. No fluxo de moeda, o relacionamento da parte empresarial com o mercado de bens e 

serviços gera a receita de produção e, com o mercado de fatores de produção, gera as despesas. 

Nesse diagrama percebe-se a importância de se medirem corretamente os resultados 

empresariais, uma vez que servirão de base e referência no cálculo do PIB.  
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Nesse ciclo fica visível a participação da empresa e da sociedade em um ciclo em que a sinergia 

das partes resulta em melhores resultados no todo. De maneira geral, a empresa mede sua 

valorização pelo lucro obtido e essa medida está fortemente atrelada ao seu desempenho de 

obtenção de receitas. Por sua vez, a obtenção da receita é demandada com a produção de bens e 

serviços (PIB), com a taxa de juros, taxa cambial, nível de inflação e confiança do mercado 

investidor. 

 

O Produto Interno Bruto pode ser estudado separadamente para cada setor da economia. O 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) classifica o PIB em segmentos 

econômicos, porém distintos dos setores abordados neste estudo. Porém, dada a dificuldade de 

se trabalhar com setor da economia, neste estudo, optou-se pela evolução do PIB geral sendo 

considerada a variação percentual de crescimento do período compreendendo os anos de 1996 a 

2003. 

 

O PIB apresenta sensível declínio de 2001 para 2003. De acordo com dados obtidos em 

<http://www.abinee.org.br>, em 2004 houve recuperação e crescimento do PIB, sendo esse 

aumento impulsionado tanto pelo crescimento da absorção doméstica de bens e serviços como 

pelo avanço do superávit externo do Brasil. 

 

A tabela 6 demonstra em números percentuais a variação percentual do PIB no intervalo de 

1996 a 2003. 

 

Tabela 6 

Variação percentual do PIB – período 1996 a 2003 
ANO PIB % aa 

1996 2,6586 

1997 3,2710 

1998 0,1319 

1999 0,7855 

2000 4,3600 

2001 1,3100 

2002 1,9300 

2003 0,5450 
Fonte: baseado em <http://www.ipeadata.gov.br/> acesso em 22/03/2005 
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De acordo com a tabela anteriormente apresentada, o período de maior crescimento econômico 

do país, refletido pelo PIB, foi o de 2000.  

 
A figura 6 mostra visualmente a evolução da variação percentual do PIB para o período de 1996 

a 2003. 
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Figura 6 – Evolução percentual do PIB Geral de 1996 a 2003 

 

Em conformidade com a inflação em patamares baixos, a política de juros seguindo uma 

trajetória satisfatória, a expectativa de mercado com nível de confiança alto e a estabilidade 

cambial, o PIB em 2000 apresentou o melhor desempenho dos últimos anos. Apesar de registrar 

queda em 2001 e também em 2003 e 2004, houve uma recuperação extremamente positiva, 

chegando a 5,2%. A expectativa para 2005 também é de resultados positivos. 

 

Nesse contexto, apresentadas as principais variáveis destacadas para esse estudo, necessário se 

faz o relacionamento do impacto das das oscilições ocorridas durante o período de 1996 a 2003, 

com as medidas LL, LOA e EVA®. 
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CAPÍTULO 3 – RELAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS CONTÁBEIS DE DESEMPENHO E 

MEDIDAS DE DESEMPENHO BASEADAS EM VALOR 

 

O capítulo três faz uma análise estatística de dezesseis setores da economia brasileira. A 

amostra totaliza 346 empresas divididas nesses dezesseis setores, sendo empresas que negociam 

ações em bolsas de valores. Serão apresentados os parâmetros utilizados para a análise dos 

dados e as limitações do estudo. Nas análises setoriais serão apresentados os testes estatísticos 

efetuados. Será abordada a tendência geral de cada setor e posteriormente aos testes estatísticos, 

será feita a análise do comportamento do lucro contábil divulgado, lucro operacional ajustado e 

EVA® de cada segmento. 

 

3.1 Delimitação da Pesquisa  

 

A pesquisa está apresentada em dezesseis setores da economia brasileira, totalizando 346 

empresas com ações negociáveis em bolsas de valores. A tabela 8 apresenta todos os setores 

pesquisados, bem como a quantidade de empresas de cada setor. 

 

O banco de dados utilizado na pesquisa foi o da Economática, disponível na FEA-RP/USP. A 

justificativa pelo uso desse sistema baseia-se na argumentação de que é uma ferramenta usada 

para a análise dos investimentos em ações sendo utilizada por analistas das maiores instituições 

financeiras do mundo. É considerado um importante sistema de apoio a investidores e 

pesquisadores da área financeira. 

 

Tabela  8 

Setores Empresariais Pesquisados 
 Setor da Economia qtde. de empresas 
1 Alimentos e Bebidas 33 
2 Comércio 14 
3 Construção 14 
4 Eletroeletrônicos 19 
5 Energia Elétrica 34 
6 Máquinas Industriais 14 
7 Mineração 04 
8 Minerais não Metálicos 08 
9 Papel e Celulose 10 
10 Petróleo e Gás 06 
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11 Química 35 
12 Siderurgia e Metalurgia 38 
13 Telecomunicações 57 
14 Têxtil 32 
15 Transportes e Serviços 06 
16 Veículos e Peças 22 
 TOTAL 346 

Fonte: elaborado pela autora com base no banco de dados Economática. 

3.2 Metodologia Aplicada no Tratamento dos Dados 

 

Foi efetuado um estudo individual de cada setor escolhido. O estudo levou em consideração os 

dados fornecidos pelo banco de dados da Economática para os oito anos pesquisados, 

compreendidos entre o período de 1996 a 2003. As planilhas de cálculo para apuração do lucro 

líquido, lucro operacional ajustado e EVA® estão apresentadas no apêndice A no final deste 

trabalho. 

 

Ao longo do capítulo estão representados os gráficos das empresas de cada setor na seguinte 

ordem: o gráfico número 1 de cada setor representa a primeira empresa de cada setor listada por 

ordem alfabética e o segundo gráfico, representa a última. A justificativa dessa escolha é que 

em alguns setores o número de empresas é demasiadamente amplo, sendo, portanto, 

inconveniente colocar todos os gráficos no capítulo. A íntegra da apresentação dos gráficos para 

todos os setores pesquisados encontra-se no apêndice B deste estudo. 

 

Após a apresentação dos testes estatísticos, será feita a análise de cada setor pesquisado, 

incluindo as principais conclusões do teste estatístico efetuado e também o comportamento das 

variáveis de desempenho selecionadas, ressaltando assim as principais tendências verificadas 

nessa etapa da pesquisa.  

 

Ressalta-se que a análise setorial está restrita a apontamentos de tendências para o setor tão 

somente. A justificativa para essa escolha fundamenta-se no fato de que, se fosse realizada uma 

pesquisa detalhada em cada setor seria necessário um tempo árduo de coleta de dados e síntese 

de todos os aspectos. Portanto, para este estudo não será aprofundada a análise setorial e, sim, a 

referente ao comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor para cada setor 

selecionado. 
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3.2.1  Testes Estatísticos 
 

O teste estatístico da amostra apresentada foi elaborado no programa SPSS. A escolha recaiu 

nesse programa por apresentar indícios de complexidade de informações necessárias para um 

bom desempenho de análise de dados. O programa oferece desde o processo analítico, ou seja, 

planejamento de dados para análise, até o compartilhamento dos resultados. A seguir serão 

explicados os principais conceitos referentes aos testes aplicados de acordo com Newbold 

(1995): 

 

• r  Coeficiente de Correlação linear de Pearson: o coeficiente de 

correlação linear r mede o grau de relacionamento linear entre os valores 

emparelhados x e y em uma amostra. O coeficiente de correlação linear é 

chamado, às vezes, de coeficiente de correlação momento-produto de 

Pearson. Varia entre –1 e 1, sendo esses extremos indicações de associação 

linear negativa e positiva perfeita, respectivamente, em que X̂  é a esperança 

condicionada de 1tX +  dada a informação até período t (inclusive). 

 

1
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No teste estatístico, para todos os setores, foram analisadas duas hipóteses: 

 

Ho = a correlação é zero 

H1 = a correlação no universo é diferente de zero. 

 

Sendo esse o parâmetro, em cada setor será apresentado na tabela de correlação o resultado 

obtido da amostra e sua respectiva análise. A tabela 9 descreve o valor do coeficiente de 

correlação de cada intervalo e sua respectiva interpretação. 
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TABELA 9 

Valor do coeficiente de correlação e sua interpretação 
rh 1 Interpretação 

+ 1,00 positiva perfeita 
+ 0,70 a 0,99 positiva muito forte 
+ 0,50 a 0,69 positiva substancial 
+ 0,30 a 0,49 positiva moderada 
+ 0,10 a 0,29 positiva baixa 
+  0,01 a 0,09 positiva ínfima 

0,00 Nenhuma  
- 0,01 a 0,09 negativa ínfima 
- 0,10 a 0,29 negativa baixa 
- 0,30 a 0,49 negativa moderada 
- 0,50 a 0,69 negativa substancial 
- 0,70 a 0,99 negativa muito forte 

- 1,00 negativa perfeita 
Fonte: Newbold, 1995. 

 

• Teste de desvios à normalidade - Teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S): 

analisa-se a normalidade da distribuição dos dados, utilizando o teste não 

paramétrico de aderência à normal Kolmogorov-Smirnov (K-S), com 

correção de Lilliefors que serve para analisar o ajustamento ou aderência à 

normalidade da distribuição da variável ordinal ou superior, por meio da 

comparação das freqüências relativas acumuladas observadas com as 

freqüências relativas acumuladas esperadas. As hipóteses a serem testadas 

são: 

0 :H a variável tem distribuição normal 

1 :H  a variável não tem distribuição normal 

 

• ANOVA: a análise de variância de um fator, também designada por One-

Way Anova, permite verificar qual o efeito de uma variável independente, de 

natureza qualitativa, numa variável dependente ou de resposta, cuja natureza 

é quantitativa. A questão central dessa análise consiste em saber se as 

populações têm ou não médias iguais.  Sendo 1µ  a kµ  as médias na 

população da variável dependente nos k grupos, as hipóteses a testar são:  

0 :H  1 2 kµ µ µ= = =K  

1 :H  ( , ) ,i j i j i jµ µ∃ ≠ ≠  
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• Teste t para amostras emparelhadas: Esse teste permite inferir sobre a 

igualdade de médias de duas amostras emparelhadas, formando pares de 

observações, cujas diferenças são testadas para ver se o resultado é zero ou 

não. Observa-se que deve haver sempre correlação entre os grupos para se 

utilizar este teste.  A diferença de valores entre cada par de observações 

designa-se por 1 2i id X X= −   , sendo as hipóteses iguais a: 

0 :H  0dµ =  

1 :H  0dµ ≠  

 

3.3 Setor 1 – Alimentos e Bebidas 

 

A economia brasileira apresentou expressiva recuperação em 2004 se comparado com anos 

anteriores (base desta pesquisa) pesando positivamente no setor de alimentos e bebidas. O país 

vem apresentando indícios de melhor distribuição de rendas, principalmente das classes média e 

baixa, elevando, portanto, o consumo de bens não duráveis e também a consolidação de novos 

hábitos de consumo. 

 

O setor de Alimentos e Bebidas selecionado na amostra apresenta um total de trinta e três 

empresas com ações negociáveis em bolsa de valores. Esse setor, “apesar dos resultados 

positivos verificados em 2004, não obteve desempenho tão destacado quanto os das indústrias 

de bens de capital, eletroeletrônicos e de automóveis” <www.aesetorial.com.br/alimentos/>. Os 

outros setores comparados com o de alimentos nessa argumentação obtiveram melhores 

resultados por serem beneficiados, em grande parte, pela ampliação do crédito doméstico.  

 

A quadro 1 apresenta a composição do setor de alimentos pesquisado nesse estudo. 

 

Quadro 1 

Setor 1 – Alimentos e Bebidas 
 Empresas 

1 Ambev – Consolidado 

2 Antarct Nordeste – Consolidado 

3 Antarctica MG - Não Consolidado 

4 Antarctica Paulista – Consolidado 

5 Antarctica PB - Não Consolidado 
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6 Antarctica PI - Não Consolidado 

7 Avipal – Consolidado 

8 Bunge Alimentos – Consolidado 

9 Cacique – Consolidado 

10 Café Brasília – Consolidado 

11 Chapecó – Consolidado 

12 CTM Citrus – Consolidado 

13 Fluminense Refrig – Consolidado 

14 Frangosul - Não Consolidado 

15 Frigobras - Não Consolidado 

16 Granoleo – Consolidado 

17 Iguaçu Café – Consolidado 

18 Império - Não Consolidado 

19 J B Duarte - Não Consolidado 

20 Leco – Consolidado 

21 Lorenz - Não Consolidado 

22 Minupar – Consolidado 

23 Olvebra  - Consolidado 

24 Parmalat – Consolidado 

25 Peixe - Não Consolidado 

26 Perdigão – Consolidado 

27 Polar - Não Consolidado 

28 Sadia SA - Consolidado  

29 Santista Alimentos – Consolidado 

30 Seara Alimentos – Consolidado 

31 Sola - Não Consolidado 

32 Us C Pinto – Consolidado 

33 Vigor – Consolidado 

 

 

O teste estatístico desse setor será apresentado nas tabelas seqüenciais: correlação da amostra, 

teste ANOVA e o teste de sobreposição de dados. Conforme ressaltado na metodologia já 

apresentada no início do capítulo, o teste estatístico foi feito com os dados constantes do sistema 

Economática e utilizando-se do programa SPSS.  
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Tabela 10 

Teste estatístico de significância da amostra e correlação do setor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O coeficiente de correlação linear r mede o grau de relacionamento linear entre os valores 

emparelhados x e y em uma amostra. O coeficiente de correlação para esse setor apresenta-se 

no intervalo de correlação positiva muito expressiva, conforme se vê na tabela 10. 

 

Nesse setor, existe elevada associação linear positiva entre as variáveis para todas as 

combinações entre as variáveis contábeis e de valor. Essa correlação torna vantajoso o teste t 

para amostras emparelhadas, por apresentar menor variância nos dados. 

 

Nesse momento, o teste verifica qual o efeito do período (em anos) nas variáveis escolhidas. A 

questão central da análise posiciona-se em saber se as populações têm ou não médias iguais. No 

setor 1, o de alimentos, o nível de significância para o teste é de 1% sendo, portanto, uma 

amostra exeqüível. 

 

Correlations

1 ,878** ,790 ** 
. ,000 ,000 

152 152 152 
,878** 1 ,921 ** 
,000 . ,000 
152 184 183 
,790** ,921** 1 
,000 ,000 . 
152 183 183 

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 

eva 

ll 

loa

eva ll loa

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
Paired Samples Correlations

152 ,790 ,000 
152 ,878 ,000 
183 ,921 ,000 

eva & loaPair 1 
eva & llPair 2 
ll & loaPair 3 

N Correlation Sig.
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Tabela 11 

Teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S)– setor 1 

 
 

Observa-se que pode haver correlação entre os grupos para se utilizar o teste Kolmogorov-

Smirnov (K-S). O setor 1 apresenta um teste de aderência à normalidade, ou seja, apresenta uma 

distribuição normal observado o sig (ou p-valor) do teste que é inferior a 0,01, que é o nível de 

significância do teste, levando à rejeição da hipótese nula.  

 

Tabela  12 

Teste estatístico ANOVA – setor 1 

 
Como descrito na metodologia, a análise de variância de um fator, também designada por One-

Way ANOVA, permite verificar qual o efeito de uma variável independente, de natureza 

qualitativa, numa variável dependente ou de resposta, cuja natureza é quantitativa. A questão 

central dessa análise consiste em saber se as populações têm ou não médias iguais.  

ANOVA

6,01E+10 7 8580403368 ,553 ,793 
2,23E+12 144 1,551E+10
2,29E+12 151
2,20E+11 7 3,142E+10 ,844 ,552 
6,55E+12 176 3,722E+10
6,77E+12 183
3,10E+11 7 4,434E+10 ,756 ,625 
1,03E+13 175 5,867E+10
1,06E+13 182

Between Groups 
Within Groups
Total
Between Groups 
Within Groups
Total
Between Groups 
Within Groups
Total

eva 

ll

loa

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

152 184 183 
-19450 42227,7 71481,8 
123239 192344 241080 

,277 ,325 ,325 
,277 ,325 ,325 

-,182 -,263 -,304 
3,416 4,412 4,397 
,000 ,000 ,000 

N 
Mean 
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences 

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

eva ll loa 

Test distribution is Normal. a. 

Calculated from data. b. 
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No setor 1 verifica-se que as médias são constantes nas três medidas de desempenho 

pesquisadas observadas pelo sig (ou p-valor), o que leva à aceitação da hipótese nula. Para 

melhor visualizar o desempenho das medidas pesquisadas, será apresentado, a seguir, em forma 

de gráficos, o comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor para o período 

pesquisado. 
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Figura 7 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 1 – 

empresa 1 – período: 1996 a 2003. 
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Figura 8 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 1 –
empresa 33 – período: 1996 a 2003. 

 

Todas as empresas pesquisadas nesse setor demonstram um comportamento similar com relação 

às medidas de desempenho contábil e de valor ao longo dos oito anos da pesquisa. No apêndice 

C encontram-se os demais gráficos do setor para análise. 

 

Observa-se nos gráficos que a medida de desempenho baseada no valor EVA® apresenta uma 

tendência de comportamento similar ao do lucro líquido da empresa com uma margem negativa 

em todos os casos. Essa margem, teoricamente, pode ser explicada pelo cálculo do custo do 
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capital investido no negócio. Enquanto o lucro líquido não prevê esse item, o EVA® calcula o 

custo do capital para determinar se a empresa está agregando valor ou não e em que proporção. 

Portanto, esse comportamento ratifica os resultados dos testes estatísticos efetuados, em que 

demonstram a correlação das medidas estudadas. 

 
3.4    Setor 2 - Comércio 

 

O setor do comércio apresenta um total de quatorze empresas. A principal característica da 

formação desse setor é a forte apresentação de lojas de departamentos, hipermercados, 

supermercados e atacadistas de produtos.  

 

Segundo dados do IBGE, disponíveis em <http://www.ibge.gov.br>, o setor apresenta volume 

de vendas e receita nominal crescentes nos últimos anos. A principal justificativa para o 

sensível e constante aquecimento do setor é a facilidade encontrada no mercado para o crédito 

ao consumidor. 

 

O quadro 2 apresenta a composição desse grupo. 

 

Quadro 2 

Setor 2 - Comércio 
 Empresas 

1 Bahema Equip - Não Consolidado 

2 Bompreço – Consolidado 

3 Casa Anglo – Consolidado 

4 Dimed – Consolidado 

5 Globex – Consolidado 

6 Grazziotin – Consolidado 

7 Lojas Americanas – Consolidado 

8 Lojas Arapuã - Não Consolidado 

9 Lojas Hering - Não Consolidado 

10 Lojas Renner - Não Consolidado 

11 Makro - Não Consolidado 

12 Mesbla - Consolidado 

13 Pão-de-Açúcar - Consolidado 

14 Transparaná - Consolidado 
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Na apresentação das tabelas que apresentam os testes estatísticos constata-se que o setor 2 não 

difere significativamente do setor 1. 

 

Tabela 13 

Teste estatístico de significância da amostra e correlação – setor 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No setor 2, constatou-se elevada associação linear positiva entre as variáveis de valor e o lucro 

líquido e o lucro operacional ajustado. Sendo assim, a amostra apresenta menor variância de 

dados quando efetuada a correlação das variáveis.  

 

Rejeita-se a hipótese nula apenas para a correlação entre o EVA® e o lucro operacional ajustado 

pelo fato do sig (significância do teste) ser superior a 0,01, nível de significância do teste. Foi 

observado nesse setor que no período pesquisado há uma semelhança nas médias constantes 

apresentadas pelas medidas de desempenho contábil e de valor. Esse fato não impede que haja 

divergência em outros períodos não observados. 

 

  
Correlations

1 ,469 ** ,194 
. ,000 ,096 

75 75 75 
,469 ** 1 ,820 ** 
,000 . ,000 

75 87 87 
,194 ,820 ** 1 
,096 ,000 . 

75 87 89 

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 

eva 

ll

loa 

eva ll loa

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Paired Samples Correlations

75 ,469 ,000 
75 ,194 ,096 
87 ,820 ,000 

eva & ll Pair 1 
eva & loaPair 2 
ll & loa Pair 3 

N Correlation Sig. 
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Tabela 14 

Teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S)– setor 2 

 
 

No teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S), a inferência sobre a igualdade de médias de duas 

amostras emparelhadas forma pares de observações, cujas diferenças são testadas para checar se 

o resultado é zero ou não. O resultado desse teste para o setor 2 apresentou aderência à 

normalidade, apresentando assim uma distribuição normal ao nível de significância de 1%.  

 

Tabela 15 

Teste estatístico ANOVA – setor 2 

 
 

No teste ANOVA, ou seja, na análise de variância de um fator referente ao setor 2 verificou-se 

que há indícios de que as médias são constantes nas três medidas de desempenho pesquisadas. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

75 87 89 
-64912 4545,73 40970,5 
159677 155607 121228 

,254 ,308 ,234 
,207 ,212 ,182 

-,254 -,308 -,234 
2,201 2,877 2,206 
,000 ,000 ,000 

N 
Mean 
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute 
Positive 
Negative 

Most Extreme 
Differences 

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed)

eva ll loa 

Test distribution is Normal. a. 

Calculated from data. b. 

ANOVA

6,35E+10 7 9075092275 ,333 ,936 
1,82E+12 67 2,721E+10
1,89E+12 74
1,44E+11 7 2,059E+10 ,839 ,558 
1,94E+12 79 2,453E+10
2,08E+12 86
1,02E+11 7 1,453E+10 ,988 ,446 
1,19E+12 81 1,471E+10
1,29E+12 88

Between Groups 
Within Groups 
Total
Between Groups 
Within Groups 
Total
Between Groups 
Within Groups 
Total

eva 

ll

loa

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Na seqüência será apresentado o desempenho das duas empresas selecionadas para o setor 2.  

1 - Bahema Equip - não consolidado
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Figura 9 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 2 – 
empresa 1 – período: 1996 a 2003 

13 - Pão-de-açúcar - Consolidado

(600.000)

(400.000)

(200.000)

0

200.000

400.000

600.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

LL LO Ajustado EVA ($)
 

Figura 10 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 2 – 
empresa 13 – período: 1996 a 2003 
 

Embora a maior parte das empresas do setor 2 tenha apresentado um comportamento similar em 

relação às medidas de desempenho contábil e de valor ao longo desses oito anos da pesquisa, 

algumas empresas não estão nessa situação.  

 

Por exemplo, na figura 10 fica nítida a diferença de comportamento dessas medidas com relação 

às demais empresas (figura 9 e apêndice C). Esse fato pode ser resultado de grandes alterações 

estruturais internas na empresa, afetando, assim, o desempenho das variáveis.  

 
3.5  Setor 3 – Construção 

 

No cenário internacional, o setor atravessou grande crise na década de 80, como conseqüência 

de recessões acentuadas nas economias em desenvolvimento e da diminuição dos investimentos 



 69

do governo norte-americano. Na década de 90, houve uma retomada positiva para o setor, 

resultando em crescente demanda. 

 

No Brasil, o setor foi influenciado positivamente a partir de 1994 pelo Plano Real. Nesse 

período houve um crescimento acentuado no setor, estendendo-se até 1998. Em 1999, com a 

desvalorização da moeda brasileira, houve um declínio expressivo do setor, sendo retomado o 

crescimento em meados de 2001. O setor apresentou forte demanda em 2004 se comparado com 

2003.  

 

Hoje, o setor da construção é considerado um setor moderno, diversificado, com grande 

potencial de crescimento e capaz de atuar globalmente. As perspectivas apontadas por analistas 

setoriais indicam um crescimento acentuado para 2005. 

 

O setor totaliza quatorze empresas e está diversificado entre construtoras e empresas produtoras 

de bens primários e secundários para a construção. O quadro 3 apresenta a sua composição. 

 

Quadro 3 

Setor 3 – Construção 
 Empresas 

1 Azevedo - Consolidado 

2 Brazil Realt - Consolidado 

3 Const Beter - Consolidado 

4 Ecisa – Consolidado 

5 Geral de Concretos - Não Consolidado 

6 João Fortes - Consolidado 

7 Lix da Cunha - Consolidado 

8 Mendes Jr - Não Consolidado 

9 Rossi Resid - Consolidado 

10 Sergen - Consolidado 

11 Sondotécnica - Consolidado 

12 Sultepa - Consolidado 

13 SV Engenhar – Não Consolidado 

14 Tecnosolo - Consolidado 
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Utilizando a mesma metodologia já referenciada, o teste estatístico buscou constatar a utilização 

de médias no comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor no período 

pesquisado. A seguir, serão apresentadas as tabelas com os principais resultados. 

 

Tabela 16 

Teste estatístico de significância da amostra e correlação – setor 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O setor 3 apresenta elevada associação linear positiva entre as variáveis nos dois momentos. Foi 

constatada, então, uma menor variância de dados quando efetuada a correlação das variáveis 

selecionadas neste estudo, ou seja, as medidas de desempenho contábil e de valor.  

 

Também se constata que no período pesquisado pode haver uma igualdade nas médias 

constantes apresentadas pelas medidas de desempenho contábil e de valor. Ressalta-se, ainda, 

que, no caso de períodos diferentes dos observados, essa questão pode apresentar diferenças 

significativas. 

Correlations

1 ,769** -,692 ** 
. ,000 ,000 

75 75 74 
,769** 1 -,221 * 
,000 . ,037 

75 90 89 
-,692** -,221* 1 
,000 ,037 . 

74 89 89 

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 

eva 

ll

loa 

eva ll loa 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Paired Samples Correlations

75 ,769 ,000 
74 -,692 ,000 
89 -,221 ,037 

eva & llPair 1 
eva & loaPair 2 
ll & loaPair 3 

N Correlation Sig.
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Tabela 17 

Teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) – setor 3 

 
 

 

Para o setor 3, na inferência sobre a igualdade de médias de duas amostras emparelhadas, o 

resultado foi a aderência à normalidade.   

 

Tabela 18 

Teste estatístico ANOVA – setor 3 

 
 

No teste ANOVA, ou seja, na análise de variância de um fator, verificou-se no setor 3 que pode 

haver igualdade das médias nas três medidas de desempenho pesquisadas dada pela rejeição da 

hipótese nula. 

 

Na seqüência será apresentado o desempenho das duas empresas selecionadas para o setor 3.  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

75 90 89
-38322 -4930,7 12610,7

57069,5 22543,7 34904,8
,236 ,183 ,252
,220 ,139 ,252

-,236 -,183 -,170
2,045 1,736 2,375
,000 ,005 ,000

N 
Mean 
Std. Deviation 

Normal Parameters a,b

Absolute 
Positive 
Negative 

Most Extreme 
Differences 

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed) 

eva ll loa

Test distribution is Normal. a. 

Calculated from data.b. 

ANOVA

9,35E+09 7 1335704377 ,386 ,907 
2,32E+11 67 3457648157
2,41E+11 74
5,09E+09 7 727030500,5 1,485 ,184 
4,01E+10 82 489540792,6
4,52E+10 89
4,27E+09 7 609519714,6 ,480 ,847 
1,03E+11 81 1270962498
1,07E+11 88

Between Groups 
Within Groups
Total
Between Groups 
Within Groups
Total
Between Groups 
Within Groups
Total

eva 

ll

loa

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
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Figura 11 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 3 – 
empresa 1 – período: 1996 a 2003 
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Figura 12 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 3 – 
empresa 9 – período: 1996 a 2003 
 

No setor 3, as empresas consideradas nas figuras acima foram a 1 e 9, respectivamente. As 

empresas 10, 11, 12, 13 e 14 não apresentam informações constantes no período, motivo pelo 

qual não foram apresentados gráficos no capítulo, estando no apêndice C para consulta.  

 

O comportamento desse setor apresenta a tendência das médias constantes em todas as medidas 

de desempenho contábil e de valor. Portanto, a correlação entre as medidas foi mais uma vez 

constatada. 
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3.6  Setor 4 – Eletroeletrônicos 

 

O setor de eletrônicos apresenta um total de dezenove empresas na amostra pesquisada. A 

característica marcante desse setor é estar sofrendo forte concorrência de empresas estrangeiras. 

Segundo Gonçalves (1997, p.02), o mercado encontra-se vinculado à atuação de grandes 

empresas, estando em elevado grau de globalização.  

 
O forte superávit comercial de Japão e Tigres Asiáticos (com importância crescente para os 

“tigres de segunda linha”) confronta-se com o défict de Europa e, sobretudo, Estados Unidos. 

Este desequilíbrio geográfico, aliado à elevada elasticidade-renda e à densidade tecnológica dos 

BECs, tem conferido a este segmento uma importância crescente no comércio e nos movimentos 

de capital internacionais. (GONÇALVES, 1997, p.4).5  

 

No Brasil, a realidade das empresas é diferente, se comparada às empresas pioneiras do 

mercado internacional. A diferença marcante é a falta de tecnologia de ponta para o mercado 

interno. Outros fatores também contribuem para essa defasagem, como, por exemplo, longo 

período recessivo na década de 80 afetando diretamente na demanda do consumo e impacto da 

abertura de mercados na década de 90, desencadeando uma forte concorrência interna. 

 
A indústria brasileira de bens eletrônicos de consumo representa um dos exemplos mais 

eloqüentes das transformações induzidas pelos dois movimentos mais significativos ocorridos na 

economia brasileira nesta década: a abertura comercial e a redução significativa dos níveis de 

inflação. (GONÇALVES, 1997, p.18). 

 

Porém, com a retomada do crescimento econômico após a estabilização da economia a partir de 

1994, houve então um avanço considerável no setor, podendo ser observado um processo de 

avanço tecnológico por parte das empresas, abertura comercial e dinamização de vendas e 

também aumento da demanda interna. 

                                                 
5 “Tigres de segunda linha”: o autor refere-se aos países como Malásia, Filipinas e Indonésia em que a mão-de-
obra e recursos naturais podem ser obtidos a custos mais baixos. Representam a segunda geração de Tigres. BECs: 
bens eletrônicos de consumos. 
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Quadro 4 

Setor 4 – Eletroeletrônicos 
 Empresas 

1 Amelco - Não Consolidado 

2 Arno - Não Consolidado 

3 Beta - Não Consolidado 

4 Brasmotor – Consolidado 

5 Continental - Não Consolidado 

6 D F Vanconc – Consolidado 

7 Electrolux – Consolidado 

8 Enxuta - Não Consolidado 

9 Ericsson - Não Consolidado 

10 Gradiente – Consolidado 

11 Inbrac – Consolidado 

12 Inepar Constr – Consolidado 

13 Itautec – Consolidado 

14 Multibras – Consolidado 

15 Pirelli – Consolidado 

16 Semp Toshiba - Não Consolidado 

17 Sharp – Consolidado 

18 Springer – Consolidado 

19 Trafo – Consolidado 

 

Na seqüência serão apresentadas as tabelas com os principais resultados do teste estatístico 

efetuado para a amostra selecionada. 

 

Tabela 19 

Teste estatístico de significância da amostra e correlação – setor 4 

 Correlations

1 ,525 ** ,089 
. ,000 ,378 

99 99 99 
,525 ** 1 ,722 ** 
,000 . ,000 

99 117 117 
,089 ,722 ** 1 
,378 ,000 . 

99 117 117 

Pearson 
C l tiSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l iSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l tiSig. (2-

)N 

eva

ll 

loa 

eva ll loa 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-
il d)

**.  
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Nesse caso, existe uma menor variância de dados quando efetuada a correlação das variáveis 

selecionadas, a saber, as medidas de desempenho contábil e de valor. 

 

Pela tabela apresentada (19), verifica-se que no período pesquisado houve uma semelhança nas 

médias constantes apresentadas pelas medidas de desempenho contábil e de valor, podendo ser 

divergente em períodos não analisados.  

 

Tabela 20 

Teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S)– setor 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No setor 4, realizando o teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S), constata-se que na inferência 

sobre a igualdade de médias de duas amostras emparelhadas, o resultado é uma forte aderência 

à normalidade, estando dentro de uma distribuição normal.   

 

 

Paired Samples Correlations

99 ,089 ,378
99 ,525 ,000

117 ,722 ,000

eva & loaPair 1 
eva & llPair 2 
ll & loaPair 3 

N Correlation Sig.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

99 117 117 
-111403 -1325,6 29417,3 
156303 81871,6 77665,0 

,211 ,197 ,248 
,205 ,197 ,248 
-,211 -,193 -,166 
2,100 2,136 2,681 
,000 ,000 ,000 

N 
Mean 
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute 
Positive 
Negative 

Most Extreme 
Differences 

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

eva ll loa 

Test distribution is Normal. a. 

Calculated from data. b. 
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Tabela 21 

Teste estatístico ANOVA – setor  

 ANOVA

1,53E+1
1

7 2,186E+1
0

,888 ,520
2,24E+1
2

91 2,463E+1
02,39E+1

2
98

8,04E+1
0

7 1,149E+1
0

1,797 ,095
6,97E+1
1

109 639540413
37,78E+1

1
116

2,82E+1
0

7 402702722
7

,654 ,711
6,72E+1
1

109 616060409
97,00E+1

1
116

Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal

eva 

ll 

loa 

Sum 
fSquare df Mean 

S
F Sig. 

 
 

No teste ANOVA, ou seja, na análise de variância de um fator, verificou-se qual o efeito de 

uma variável independente, de natureza qualitativa, numa variável dependente ou de resposta, 

cuja natureza é quantitativa. Nesse setor está demonstrado que pode haver igualdade das médias 

nas três medidas de desempenho pesquisadas. Observa-se que a variável lucro líquido 

apresentou baixa significância no teste, o que se justifica pelas oscilações nos respectivos 

valores que podem ter sido causadas pelas turbulências enfrentadas pelo setor. 

 

Na seqüência será apresentado o desempenho das duas empresas selecionadas para o setor 4.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 13 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 4 – 

empresa 1 – período: 1996 a 2003
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Figura 14 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 4 – 

empresa 19 – período: 1996 a 2003 
 
No setor 4 o comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor permaneceram 

semelhantes durante o período pesquisado, sendo, portanto, perfeitamente viável trabalhar com 

a média das variáveis durante o período, afirmação essa que está fundamentada na análise de 

variância. 

 

Um fato interessante é o EVA® ter acompanhado o LL, o que se verificou pela existência de 

correlação significativa entre as variáveis. Todavia, o LOA apresentou comportamento 

relativamente disperso da seqüência do EVA®, o que também está apoiado estatisticamente 

pela rejeição da hipótese nula de correlação significativa entre estas variáveis. 

 
3.7  Setor 5 – Energia Elétrica 

 

As fontes energéticas do país são representadas em sua grande maioria pela geração hidráulica. 

Outra fonte energética também comum é a proveniente do petróleo. O setor elétrico brasileiro 

apresenta forte demanda, porém com sérias restrições no âmbito econômico, ambiental e 

financeiro.  

 

O setor de energia elétrica no Brasil apresenta duas fases distintas. A primeira caracteriza-se por 

ser um setor estatizado, pertencente a um período mais antigo. Suas principais características 

são: (i) geração e distribuição de energia garantida pelo governo e (ii) preço tarifado. 

 

A segunda fase, atual, diz respeito a um setor privatizado e suas principais características são: 

(i) as empresas particulares assumem uma carga já existente, porém com fornecimento e 

19 - Trafo - consolidado
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distribuição sem interferência governamental e (ii) preços ainda tarifados, mas com forte 

tendência para a livre negociação ou preço de mercado. 

 

O grande desafio para o setor nos próximos anos é o de buscar, em planejamentos adequados, a 

regulamentação da oferta principalmente em regiões demograficamente prejudicadas (grandes 

centros urbanos com regiões sem infra-estrutura urbana). Deverá ainda buscar fontes de energia 

alternativas que sejam mais competitivas e menos agressivas ao meio ambiente, pois o setor 

apresenta indício de crescimento acentuado do consumo. 

 

O quadro 5 mostra a composição das empresas do setor. 

 
Quadro 5 

Setor 5 – Energia Elétrica 
   Empresas 
1 AES Elpa – Consolidado 

2 AES Tietê – Consolidado 

3 Cachoeira Dourada - Não Consolidado 

4 CEB - Não Consolidado 

5 CEEE Energia Elétrica - Não Consolidado 

6 CEG - Não Consolidado 

7 CELESC - Não Consolidado 

8 Celg - Não Consolidado 

9 Celpa - Não Consolidado 

10 Celpe - Não Consolidado 

11 Cemat – Consolidado 

12 Cemig – Consolidado 

13 Cerj – Consolidado 

14 Cesp - Não Consolidado 

15 Coelba – Consolidado 

16 Coelce - Não Consolidado 

17 Copel - Não Consolidado 

18 EBE - Não Consolidado 

19 Elektro - Não Consolidado 

20 Eletrobrás – Consolidado 

21 Eletropaulo – Consolidado 

22 Eletropaulo Ant -Não Consolidado 

23 EMAE - Não Consolidado 

24 Enersul – Consolidado 
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25 EPTE - Não Consolidado 

26 Escelsa – Consolidado 

27 F Cataguazes – Consolidado 

28 Gerad Paranap - Não Consolidado 

29 Iven – Consolidado 

30 Light – Consolidado 

31 LightPar - Não Consolidado 

32 Paul F Luz – Consolidado 

33 Tractebel – Consolidado 

34 Trasm Paulista – Consolidado 
 

Para o setor de energia elétrica, na seqüência das tabelas serão demonstrados os principais 

resultados do teste estatístico efetuado para a amostra selecionada. 

 

Tabela 22 

Teste estatístico de significância da amostra e correlação – setor 5 

 Correlations

1 -,500** -,599 ** 
. ,000 ,000 

188 188 188 
-,500 ** 1 ,731 ** 
,000 . ,000 
188 217 217 

-,599 ** ,731 ** 1 
,000 ,000 . 
188 217 218 

Pearson 
C l tiSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l iSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l tiSig. (2-

il d)N 

eva

ll 

loa

eva ll loa 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-
)

**.  
 

 

 
 

 

 

 

 

No setor de energia elétrica, a comparação dos testes estatísticos efetuados mostra elevada 

associação linear positiva entre as variáveis de desempenho contábil e de valor. A amostra 

Paired Samples Correlations

188 -,599 ,000
188 -,500 ,000
217 ,731 ,000

eva & loaPair 1 
eva & llPair 2 
ll & loaPair 3 

N Correlation Sig.
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permite verificar que existe uma menor variância de dados para as medidas de desempenho 

contábil e de valor. 

 

Verifica-se que no período pesquisado houve uma semelhança nas médias constantes 

apresentadas pelas medidas de desempenho contábil e de valor, podendo ser divergente em 

períodos não analisados.  

 

Tabela 23 

Teste de Kolmogorov-Smirnov ((K-S) – setor 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na inferência sobre a igualdade de médias de duas amostras emparelhadas, formando pares de 

observações, cujas diferenças são testadas para checar se o resultado é zero ou não, utilizando o 

teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S), o resultado para o setor 5 é a aderência à normalidade, 

apresentando, assim, uma distribuição normal.  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

188 217 218 
-277047 209883 325335 
886935 675358 736627 

,341 ,286 ,272 
,262 ,286 ,266 
-,341 -,237 -,272 
4,669 4,220 4,015 
,000 ,000 ,000 

N 
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme 
Differences 

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

eva ll loa 

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Tabela 24 

Teste estatístico ANOVA – setor 5 

 ANOVA

5,55E+1
2

7 7,922E+1
1

1,007 ,428 
1,42E+1
4

180 7,864E+1
11,47E+1

4
187

4,85E+1
2

7 6,924E+1
1

1,545 ,154 
9,37E+1
3

209 4,482E+1
19,85E+1

3
216

2,90E+1
2

7 4,146E+1
1

,758 ,623 
1,15E+1
4

210 5,469E+1
11,18E+1

4
217

Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal

eva 

ll 

loa 

Sum 
fSquare df Mean 

S
F Sig. 

 
 

No teste ANOVA, ou seja, na análise de variância de um fator.  No setor 5 está demonstrado 

que pode haver igualdade das médias nas três medidas de desempenho pesquisadas. 

 

A seguir será apresentado o desempenho das medidas de desempenho contábil e de valor das 

duas empresas selecionadas para o setor 5.  

 

3 - Cach Dourada - não consolidado

(100.000)

(50.000)

0

50.000

100.000

150.000
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LL LO Ajustado EVA ($)

 
Figura 15 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 5 – 

empresa 3 – período: 1996 a 2003 
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Figura 16 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 5 – 
empresa  33 – período: 1996 a 2003 

 
 

Para esse setor aceitam-se todas as correlações como significativas. Nessas duas empresas 

demonstradas nas figuras 15 e 16, percebe-se a demonstração das retas paralelas. Na figura 15 a 

correlação foi negativa entre LOA e o LL e a partir de 2000 tiveram comportamento lineares  

opostos. 

 

Como observado, comprova-se uma forte tendência do desempenho similar entre as empresas 

que compõem esse setor. A medida de desempenho de valor, o EVA®, segue a mesma 

tendência de comportamento da medida de desempenho contábil (LL) com uma margem 

negativa. A suposição inicial de que a diferença básica entre essas medidas recai sobre o cálculo 

do custo do capital investido previsto pelo EVA® e desprezado pelo LL está confirmada. 

 
3.8 Setor 6– Máquinas Industriais 

 
De maneira geral, o setor de máquinas industriais apresenta crescimento moderado nesses 

últimos anos. Expectativas de crescimento ficam atreladas às incertezas do mercado com 

relação à instabilidade econômica, crises mundiais, cenários políticos, entre outros. 

 

Segundo dados da Associação Brasileira de Industria e Máquinas (disponíveis em 

<http://www.abimaq.com.br>) , o setor vem conseguindo negociações positivas no âmbito 

político e de crédito. Por exemplo, o Governo Federal concordou recentemente em adotar um 

orçamento contínuo para as linhas de financiamento de máquinas e implementos agrícolas, 

sendo, portanto, um bom indicador de modernização, competitividade e tecnologia para o setor. 

33 - Tractebel - consolidado

(400.000)
(200.000)
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200.000
400.000
600.000
800.000

1.000.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

LL LO Ajustado EVA ($)



 83

Na amostra selecionada para esse estudo, o setor 6 está composto de acordo com o quadro 6. 
 

Quadro 6 
Setor 6 – Máquinas Industriais 

 Empresas 

1 Agrale - Não Consolidado 

2 Bahema - Consolidado 

3 CBV Ind Mec - Não Consolidado 

4 Coldex - Consolidado 

5 Eberle - Consolidado 

6 Elevad Atlas - Consolidado 

7 Embraco - Consolidado 

8 Inds Romi - Consolidado 

9 Iochp Maxion - Consolidado 

10 Kepler Weber - Consolidado 

11 Mec Pesada - Não Consolidado 

12 Nordon Met - Não Consolidado 

13 Schulz - Não Consolidado 

14 Weg - Consolidado 
 

As tabelas apresentadas na seqüência demonstram os resultados dos testes estatísticos efetuados.  

Tabela 25 

Teste estatístico de significância da amostra e correlação – setor 6 

 Correlations

1 ,865** ,744 ** 
. ,000 ,000 

79 79 79 
,865** 1 ,915 ** 
,000 . ,000 

79 89 89 
,744** ,915** 1 
,000 ,000 . 

79 89 89 

Pearson 
C l tiSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l iSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l tiSig. (2-
t il d)N 

eva 

ll

loa 

eva ll loa 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-
t il d)

**.  
 

 

 

 

 

 

Paired Samples Correlations

79 ,744 ,000 
79 ,865 ,000 
89 ,915 ,000 

eva & loaPair 1 
eva & llPair 2 
ll & loaPair 3 

N Correlation Sig.
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No setor de máquinas industriais, a comparação dos testes estatísticos efetuados evidencia 

elevada associação linear positiva entre as variáveis de desempenho contábil e de valor. A 

amostra permite verificar que existe uma menor variância de dados para as medidas de 

desempenho contábil e de valor. Verifica-se que no período pesquisado houve uma semelhança 

nas médias constantes apresentadas pelas medidas de desempenho contábil e de valor, podendo 

ser divergente em períodos não analisados.  

 

Tabela 26 

Teste de Kolmogorov-Smirnov ((K-S) – setor 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) constatou que na inferência sobre a igualdade de médias 

de duas amostras emparelhadas, formando pares de observações, cujas diferenças são testadas 

para checar se o resultado é zero ou não, o resultado para o setor 6 é a aderência à normalidade, 

apresentando assim uma distribuição normal.  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

79 89 89 
-6958,2 17382,0 27545,3 
43587,4 58261,2 60384,6 

,233 ,237 ,231 
,233 ,237 ,231 
-,217 -,163 -,205 
2,070 2,239 2,181 
,000 ,000 ,000 

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b 

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme 
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

eva ll loa 

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data. b. 
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Tabela 27 

Teste estatístico ANOVA – setor 6 
 ANOVA

1,46E+1
0

7 208601225
1

1,109 ,367 
1,34E+1
1

71 188150708
61,48E+1

1
78

3,51E+1
0

7 500990789
4

1,539 ,166 
2,64E+1
1

81 325474694
02,99E+1

1
88

3,62E+1
0

7 517397576
1

1,472 ,189 
2,85E+1
1

81 351427270
43,21E+1

1
88

Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal

eva 

ll 

loa 

Sum 
fSquare df Mean 

S
F Sig. 

 
 

 

No setor 6 está demonstrado que pode haver igualdade das médias nas três medidas de 

desempenho pesquisadas, aplicando o teste ANOVA. 

 

A seguir será apresentado o desempenho das medidas de desempenho contábil e de valor das 

duas empresas selecionadas para o setor 6.  

 

 

 
 

Figura 17 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 6 – 
empresa 2 – período: 1996 a 2003 

 

2 - Bahema - consolidado
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Figura 18 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 6 – 

empresa 14 - período: 1996 a 2003 
 
Também para o setor de máquinas industriais, prevalece a constatação da tendência de 

comportamento similar entre as medidas de desempenho contábil e de valor (LL e EVA®) com 

a margem negativa do EVA® m relação do LL. Nesse setor, as correlações foram muito forte 

(acima de 0,70) dado esse fato, pela amostra as empresas constantes nas figuras 17 e 18 as retas 

se apresentam quase que sobrepostas. 

 
3.9 Setor 7 – Mineração 

 
Sem sombra de dúvidas pode-se afirmar que o Brasil está muito aquém de manter uma política 

severa e determinada na situação de exploração mineral do país. Embora legislações existam, na 

prática não são totalmente exeqüíveis. Questões ambientais, como, por exemplo, desmatamento 

irregular, extração mineral inadequada, são manchetes diárias nos meios de comunicações 

nacionais. 

 

Buscar o equilíbrio ideal entre extração natural dos recursos com fonte de renda e emprego sem 

agressão ao meio ambiente é um dos desafios para o setor e para a sociedade. Talvez o ponto de 

partida para se obter bom resultado seja um profundo conhecimento geológico do país e o 

levantamento das oportunidades minerais existentes, o que seria fundamental para a atração de 

investimentos no setor. 

 

Centrando-se no objetivo deste estudo, a seguir serão analisados os comportamentos das 

tendências das medidas contábeis de desempenho (LL, LOA) e de valor (EVA®) no intervalo do 

período de 1996 a 2003. 

 

14 - Weg - consolidado
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O quadro 7 apresenta a composição das empresas no setor. 

 
Quadro 7 

Setor 7– Mineração 
 Empresas 

1 Caemi Metal - Consolidado 

2 Magnesita - Consolidado 

3 Samitri - Consolidado 

4 Vale do Rio Doce - Consolidado 

 

 

A tabela a seguir demonstra o nível de significância da amostra pesquisada e a correlação entre 

as medidas de desempenho contábil e de valor. 

 

Tabela 28 

Teste estatístico de significância da amostra e correlação – setor 7 

 Correlations

1 ,513** ,069 
. ,005 ,729 

28 28 28 
,513** 1 ,689 ** 
,005 . ,000 

28 29 29 
,069 ,689** 1 
,729 ,000 . 

28 29 29 

Pearson 
C l tiSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l iSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l tiSig. (2-
t il d)N 

eva 

ll

loa 

eva ll loa 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-
t il d)

**.  
 

 

 
 
 

 

 

No setor 7, a comparação dos testes estatísticos efetuados, constata-se elevada associação linear 

positiva entre as variáveis de desempenho contábil e de valor. A amostra permite verificar que 

existe uma menor variância de dados para as medidas de desempenho contábil e de valor. 

 

Paired Samples Correlations

28 ,069 ,729
28 ,513 ,005
29 ,689 ,000

eva & loaPair 1 
eva & llPair 2 
ll & loaPair 3 

N Correlation Sig.
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Verifica-se que no período pesquisado houve uma semelhança nas médias constantes 

apresentadas pelas medidas de desempenho contábil e de valor, podendo ser divergentes em 

períodos não analisados.  

 

Tabela 29 

Teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) – setor 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na inferência sobre a igualdade de médias de duas amostras emparelhadas, formando pares de 

observações, cujas diferenças são testadas para checar se o resultado é zero ou não, utilizando o 

teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S), o resultado para o setor 7 foi a aderência à normalidade, 

apresentando assim uma distribuição normal.  

Tabela 30 

Teste estatístico ANOVA – setor 7 

 ANOVA

2,87E+1
2

7 4,099E+1
1

1,651 ,179
4,96E+1
2

20 2,482E+1
17,83E+1

2
27

7,67E+1
2

7 1,096E+1
2

,663 ,700
3,47E+1
3

21 1,653E+1
24,24E+1

3
28

7,27E+1
2

7 1,039E+1
2

,740 ,641
2,95E+1
3

21 1,403E+1
23,67E+1

3
28

Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal

eva 

ll 

loa 

Sum 
fSquare df Mean 

S
F Sig. 

 
 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

28 29 29 
-123163 644558 596569 
538624 1,E+06 1,E+06 

,267 ,349 ,336 
,267 ,349 ,336 
-,243 -,260 -,295 
1,414 1,881 1,808 
,037 ,002 ,003 

N 
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme 
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

eva ll loa 

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data. b. 
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No teste ANOVA, ou seja, na análise de variância de um fator, no setor 7 está demonstrado que 

pode haver igualdade das médias nas três medidas de desempenho pesquisadas. 

 

A seguir será apresentado o desempenho das medidas de desempenho contábil e de valor das 

duas empresas selecionadas para o setor 7.  

 

1 - Caemi Metal - Consolidado

(1.000.000)

(500.000)

0

500.000

1.000.000
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LL LO Ajustado EVA ($)

 
Figura 19 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 7 – 

empresa 1 – período: 1996 a 2003 
 

4 - Vale do Rio Doce - Consolidado

(2.000.000)

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000
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LL LO Ajustado EVA ($)
 

Figura 20 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 7 – 
empresa 4 – período: 1996 a 2003 

 
Confirmando a tendência apontada, o setor apresenta o comportamento das medidas que 

apontam para o EVA® negativo seguindo praticamente a mesma trajetória. A medida de valor 

difere basicamente da medida contábil em reconhecer o custo do capital investido no negócio. 
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3.10 Setor 8 – Minerais não-metálicos 

 

O setor de minerais não-metálicos é composto por empresas fabricantes de pisos e 

revestimentos cerâmicos, de produtos de amianto, de produtos de vidro e também fabricantes de 

cimento. Percebe-se uma diversificação na composição desse setor. 

 

De maneira geral, a amostra aponta a tendência, podendo apresentar resultados diferentes desses 

obtidos caso a análise seja feita individualmente à empresa ou em outros períodos.  

 

O quadro 8 apresenta a composição desse setor no estudo realizado. 

 
Quadro 8 

Setor 8– Minerais não metálicos 
 Empresas 

1 Brasilit – Consolidado 

2 Chiarelli – Consolidado 

3 Cimento Itaú – Consolidado 

4 Eternit – Consolidado 

5 Liasa – Não Consolidado 

6 Nadir Figueiredo – Consolidado 

7 Portobello – Consolidado 

8 S Gobain Vidro – Consolidado 

 

Tabela 31 

Teste estatístico de significância da amostra e correlação – setor 8 

 Correlations

1 ,730** ,668 ** 
. ,000 ,000 

46 46 46 
,730** 1 ,969 ** 
,000 . ,000 

46 54 54 
,668** ,969** 1 
,000 ,000 . 

46 54 54 

Pearson 
C l tiSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l iSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l tiSig. (2-
t il d)N 

eva 

ll

loa 

eva ll loa 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-
t il d)

**.  
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No setor 8, a comparação dos testes estatísticos efetuados mostra elevada associação linear 

positiva entre as variáveis de desempenho contábil e de valor. A amostra permite verificar que 

existe uma menor variância de dados para as medidas de desempenho contábil e de valor. 

 

Verifica-se que no período pesquisado houve uma semelhança nas médias constantes 

apresentadas pelas medidas de desempenho contábil e de valor, podendo ser divergentes em 

períodos não analisados.  

Tabela 32 

Teste de Kolmogorov-Smirnov ((K-S) – setor 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na inferência sobre a igualdade de médias de duas amostras emparelhadas, formando pares de 

observações, cujas diferenças são testadas para checar se o resultado é zero ou não, utilizando o 

teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S), o resultado para o setor 8 é a aderência à normalidade, 

apresentando assim uma distribuição normal.  

 

Paired Samples Correlations

46 ,668 ,000
46 ,730 ,000
54 ,969 ,000

eva & loaPair 1 
eva & llPair 2 
ll & loaPair 3 

N Correlation Sig.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

46 54 54 
-15181 37452,3 40131,6 

46638,7 75591,1 59967,5 
,196 ,229 ,183 
,196 ,229 ,165 
-,131 -,206 -,183 
1,332 1,683 1,344 
,058 ,007 ,054 

N 
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences 

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

eva ll loa 

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data. b. 
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Tabela 33 

Teste estatístico ANOVA – setor 8 

 ANOVA

1,05E+1
0

7 150165862
1

,653 ,709
8,74E+1
0

38 229923969
79,79E+1

0
45

6,32E+0
9

7 902924517,
2

,140 ,994
2,97E+1
1

46 644613426
73,03E+1

1
53

2,96E+0
9

7 422605891,
9

,104 ,998
1,88E+1
1

46 407901995
1,91E+1
1

53

Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal

eva 

ll 

loa 

Sum 
fSquare df Mean 

S
F Sig. 

 

 

Na análise de variância de um fator, o teste ANOVA está evidenciada no setor 8 a possibilidade 

de igualdade das médias nas três medidas de desempenho pesquisadas. 

 

A seguir será apresentado o desempenho das medidas de desempenho contábil e de valor das 

duas empresas selecionadas para o setor 8.  

2 - Chiarelli - consolidado

(15.000)

(10.000)

(5.000)

0

5.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

LL LO Ajustado EVA ($)
 

 

Figura 21 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 8 – 
empresa 2 – período: 1996 a 2003 
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7 - Portobello - consolidado
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Figura 22 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 8 – 
empresa 7  – período: 1996 a 2003 

 
O setor 8 é o que mais apresenta correlação entre as medidas de desempenho pesquisadas 

(0,969 entre LL e LOA). As figuras 21 e 22 confirmam a forte e positiva correlação entre as 

medidas. Nessa visualização percebem-se as sobreposições das medidas, confirmando a 

tendência apontada, ou seja, o comportamento das medidas segue praticamente a mesma 

trajetória.   

 
3.11 Setor 9 – Papel e Celulose 

 

O setor de papel e celulose no Brasil é demasiadamente favorecido pela vasta extensão sob o 

clima tropical, favorecendo assim o crescimento florestal. O ciclo de formação de uma floresta 

para fabricação industrial, por exemplo, o eucalipto, é relativamente menor se comparado com 

outros países produtores de papel e celulose. Isso estabelece uma vantagem competitiva para as 

empresas do setor, sendo, portanto, o Brasil o produtor de celulose com o menor preço do 

mundo e também um grande exportador dessa matéria-prima.  

 
Ainda pode-se dizer que o país apresenta uma característica peculiar por apresentar uma 

indústria de papel bem diversificada, com alta tecnologia e potencial de crescimento interno e 

externo.  

 

O quadro 9 apresenta a composição do setor para esse estudo. 
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Quadro 9 
Setor 9 – Papel e Celulose 

 Empresas 

1 Aracruz – Consolidado 

2 Bahia Sul – Consolidado 

3 Celulose Irani - Não Consolidado 

4 Dixie Toga – Consolidado 

5 Klabin – Consolidado 

6 Melpaper – Consolidado 

7 Mont Aranha – Consolidado 

8 Ripasa – Consolidado 

9 Suzano Bahia Sul - Consolidado 

10 Votorantim C P – Consolidado 

 

A tabela 34 apresenta o resultado do teste estatístico da significância da amostra e a correlação 

entre as medidas de desempenho selecionadas para esse estudo. 

 

Tabela 34 

Teste estatístico de significância da amostra e correlação – setor 9 

 
Correlations

1 ,767** ,419 ** 
. ,000 ,000 

74 74 74 
,767** 1 ,794 ** 
,000 . ,000 

74 79 79 
,419** ,794** 1 
,000 ,000 . 

74 79 79 

Pearson 
C l tiSig. (2-

il d)N 
Pearson 
CSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l tiSig. (2-
t il d)N 

eva 

ll 

loa 

eva ll loa 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-
t il d)

**.  
 

 
 

 

 

 

 

No setor de papel e celulose, a comparação dos testes estatísticos efetuados, constata-se elevada 

associação linear positiva entre as variáveis de desempenho Contábil e de valor. A amostra 

Paired Samples Correlations

74 ,419 ,000 
74 ,767 ,000 
79 ,794 ,000 

eva & loaPair 1 
eva & llPair 2 
ll & loaPair 3 

N Correlation Sig.
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permite verificar que existe uma menor variância de dados para as medidas de desempenho 

contábil e de valor. 

 

Verifica-se que no período pesquisado houve uma semelhança nas médias constantes 

apresentadas pelas medidas de desempenho contábil e de valor, podendo ser divergente em 

períodos não analisados. A tabela 35 apresenta o teste Kolmogorov-Smirnov.  

 

Tabela 35 

Teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) – setor 9 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov 
T t

74 79 79 
-61550 12523

4
16568
119195

0
24079
6

23591
5,201 ,224 ,255 

,201 ,224 ,255 
-,078 -,191 -,195 
1,733 1,990 2,266 
,005 ,001 ,000 

N 
Mea
Std. 
D i i

Normal 
P

a,b 

Absolut
Positiv
Negativ

Most 
EDifference

Kolmogorov-
S i ZAsymp. Sig. (2-

il d)

eva ll loa 

Test distribution is 
N l

a.  
Calculated from 
d t

b.  
 

 

Na inferência sobre a igualdade de médias de duas amostras emparelhadas, formando pares de 

observações, cujas diferenças são testadas para checar se o resultado é zero ou não, utilizando o 

teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S), o resultado para o setor 9 é a aderência à normalidade, 

possuindo assim uma distribuição normal.  
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Tabela 36 

Teste estatístico ANOVA – setor 9 

 ANOVA

1,27E+1
2

7 1,811E+1
1

8,409 ,000
1,42E+1
2

66 2,154E+1
02,69E+1

2
73

1,86E+1
2

7 2,663E+1
1

7,113 ,000
2,66E+1
2

71 3,744E+1
04,52E+1

2
78

1,17E+1
2

7 1,676E+1
1

3,755 ,002
3,17E+1
2

71 4,462E+1
04,34E+1

2
78

Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal

eva 

ll 

loa 

Sum 
fSquare df Mean 

S
F Sig. 

 
 

 

 

No teste ANOVA do setor 9 está demonstrado que pode haver distorções das médias nas três 

medidas vista pela rejeição da hipótese nula pelo fato do sig ser inferior a 0,01, devido as 

próprias distorções dos dados contábeis, não inviabilizando a amostra devido a existência da 

normalidade e da correlação ser significativa 

 

A seguir será apresentado o desempenho das medidas de desempenho contábil e de valor das 

duas empresas selecionadas para o setor 9.  

 

1 - Aracruz - consolidado

(1.000.000)

0

1.000.000

2.000.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

LL LO Ajustado EVA ($)

 
 

Figura 23 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 9 – 
empresa 1 – período: 1996 a 2003 
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10 - Votorantim CP - consolidado

(500.000)
0

500.000
1.000.000
1.500.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

LL LO Ajustado EVA ($)

 
Figura 24 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 9 – 

empresa 10 – período: 1996 a 2003 
 
O comportamento do desempenho das medidas de desempenho contábil (LL e LOA) e de valor 

(EVA®) apontam para a mesma tendência verificada até nesse momento, ou seja, por um lado o 

LOA comporta-se de maneira diversa ao LL e EVA®.  Por outro lado, o EVA® apresenta 

tendência de comportamento similar ao LL com a margem negativa por levar em consideração, 

em sua formulação de cálculo, o custo do capital investido. 

 
3.12 Setor 10 – Petróleo e Gás 

 

A poluição atmosférica caracterizada muitas vezes pela alta concentração de gases tóxicos e 

partículas sólidas emitidas por grandes industriais, veículos de transportes e também pela 

população em geral (por exemplo, sistema de aquecimento doméstico), enfim, são fatores que 

contribuem para que o homem busque alternativas na preservação do meio ambiente. 

 

O setor apresenta uma alternativa vantajosa para diminuir a agressão ao meio ambiente, o uso 

do gás natural. Os benefícios da utilização do gás natural são vários: (i) melhoria de padrões 

ambientais, se comparado com outras fontes de energia, pois produz baixo nível de emissão de 

dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio e outros e (ii) o transporte também é melhor se 

comparado com demais fontes de energia, pois são utilizados dutos,  que são tecnicamente mais 

seguros e confiáveis. Porém, são desafios para o setor que dependem, em muitos casos, de 

investimentos para serem concretizados. 

 

O quadro 10 apresenta a composição da empresa do setor. 
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Quadro 10 
Setor 10 – Petróleo e Gás 

 Empresas 

1 Comgás - Não Consolidado 

2 Ipiranga Dist - Consolidado 

3 Ipiranga Pet - Consolidado 

4 Petrobrás - Consolidado 

5 Petrobrás Distr-Não Consolidado 

6 Supergasbrás - Consolidado 

 

Na seqüência, serão apresentadas as tabelas dos testes estatísticos efetuados. 
 
 

Tabela 37 
Teste estatístico de significância da amostra e correlação – setor 10 

 Correlations

1 ,934** ,937 ** 
. ,000 ,000 

46 46 46 
,934** 1 ,996 ** 
,000 . ,000 

46 48 48 
,937** ,996** 1 
,000 ,000 . 

46 48 48 

Pearson 
C l tiSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l iSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l tiSig. (2-
t il d)N 

eva 

ll

loa 

eva ll loa 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-
t il d)

**.  
 

 
 

 

 

 

No setor de 10, a comparação dos testes estatísticos efetuados evidencia elevada associação 

linear positiva entre as variáveis de desempenho contábil e de valor. A amostra permite verificar 

que existe uma menor variância de dados para as medidas de desempenho contábil e de valor. 

 

Verifica-se que no período pesquisado houve uma semelhança nas médias constantes 

apresentadas pelas medidas de desempenho contábil e de valor, podendo ser divergente em 

períodos não analisados.  

 

Paired Samples Correlations

46 ,937 ,000
46 ,934 ,000
48 ,996 ,000

eva & loaPair 1 
eva & llPair 2 
ll & loaPair 3 

N Correlation Sig.
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Tabela 38 

Teste de Kolmogorov-Smirnov ((K-S) – setor 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) o resultado para o setor 10 é a aderência à 

normalidade, apresentando assim uma distribuição normal.  

 

Tabela 39 

Teste estatístico ANOVA – setor 10 

 ANOVA

3,74E+1
3

7 5,349E+1
2

1,042 ,419
1,95E+1
4

38 5,133E+1
22,33E+1

4
45

5,10E+1
3

7 7,281E+1
2

,565 ,780
5,15E+1
4

40 1,288E+1
35,66E+1

4
47

4,85E+1
3

7 6,931E+1
2

,615 ,740
4,51E+1
4

40 1,127E+1
34,99E+1

4
47

Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal

eva 

ll 

loa 

Sum 
fSquare df Mean 

S
F Sig. 

 
 

 

Na análise de variância de um fator, o teste ANOVA demonstra que no setor 10 pode haver 

igualdade das médias nas três medidas de desempenho pesquisadas. 

 

A seguir será apresentado o desempenho das medidas de desempenho contábil e de valor das 

duas empresas selecionadas para o setor.  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

46 48 48 
363495 1,E+06 1,E+06 
2,E+06 3,E+06 3,E+06 

,435 ,427 ,413 
,435 ,427 ,413 
-,293 -,356 -,354 
2,952 2,956 2,859 
,000 ,000 ,000 

N 
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme 
Differences 

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

eva ll loa 

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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1 - Comgás - não consolidado

(200.000)

(100.000)

0

100.000

200.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

LL LO Ajustado EVA ($)

 
Figura 25 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 10 – 

empresa 1 – período: 1996 a 2003 
 

6 - Supergasbras - Consolidado

(50.000)

0

50.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

LL LO Ajustado EVA ($)
 

Figura 26 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 10 – 
empresa 6 – período: 1996 a 2003 

 
O comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor também apresenta correlação 

para esse setor. Na figura 25 o efeito das correlações positivas e fortes, em 1999, se manteve 

para todas as medidas. O LL, LOA e EVA® desse período (1999) caíram bruscamente. Para o 

restante do período observado, as médias permaneceram constantes. 

 
3.13 Setor 11 – Química 

 
O setor químico, além de produzir petróleo e gás natural, ou seja, as fontes primárias de 

combustível, produz também matérias-primas básicas para o sistema industrial, tais como 

embalagens, utilidades domésticas de plásticos, tecidos, calçados, alimentos, brinquedos, 

produtos de limpeza, pneus, eletroeletrônicos, tintas, descartáveis etc. Sendo assim, o setor é 

representado pela indústria fornecedora de matérias-primas e produtos para todos os setores 

produtivos, da agricultura ao aeroespacial. Desempenha relevante papel na economia. No 

Brasil, o setor químico é o segundo em importância na formação do PIB industrial. 



 101

Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Indústria Química (ABIQUIM), as 

exportações brasileiras de produtos químicos em 2004 foram ligeiramente superiores a US$ 

5,9 bilhões em 2004, com aumento de 23,2% em relação ao total de US$ 4,8 bilhões 

exportados em 2003. Em volume, o País exportou mais de 7,4 milhões de toneladas, 3% mais 

do que em 2003. As vendas externas de produtos químicos representaram 6,1% do total de 

bens exportados pelo País, em dólares, em 2004. (disponível em 

<http://www.abiquim.org.br>). 

Ainda segundo a ABIQUIM, as importações de produtos químicos pelo País foram recorde 

em 2004, somando mais de US$ 14,5 bilhões, valor 31,6% maior do que o total de US$ 11 

bilhões importados em 2003. Em volume, o País importou 24,1 milhões de toneladas de 

produtos químicos em 2004. As compras externas de produtos químicos responderam por 

23,1%, em dólares, do total das importações brasileiras em 2004. 

Em 2004, a indústria química, beneficiada principalmente pela melhora geral da economia, 

que em termos de PIB cresceu 5,2%, atingiu recordes de produção e de vendas, com impactos 

positivos sobre a receita do segmento. Além da melhora da demanda no mercado interno, 

parcela substancial do aumento do faturamento líquido é justificada pela valorização do real, 

em relação ao dólar, durante praticamente todo o ano passado.  

No entanto, a explicação mais importante para a elevação do faturamento pode ser atribuída à 

recuperação dos preços de diversos produtos químicos no mercado internacional, que acabou 

tendo reflexos no País. O comportamento dos preços, que foram impactados pela demanda 

mundial aquecida, notadamente na Ásia, trouxe uma importante questão à tona, não só no 

Brasil, mas também em outros países: a falta de investimentos em níveis suficientes para 

atender ao aumento geral do consumo, causando, no curto e no médio prazos, elevação de 

preços. Acrescenta-se, por fim, a forte pressão sobre os preços dos produtos químicos 

derivados da nafta petroquímica e do gás natural, que foram afetados pelas altas das cotações 

internacionais do petróleo. (<http://www.abiquim.org.br>, acesso em 09/05/2005). 

É um setor extremamente importante para o desenvolvimento e fortalecimento da indústria 

nacional. A tecnologia de ponta desse setor pode ser o fator determinante para que o país cresça 

em produção e deixe de importar produtos essenciais para o abastecimento da indústria de 

transformação. 

 

O quadro 11 mostra a composição desse setor. 
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Quadro 11 
Setor 11 – Química 

 Empresas 

1 Adubos Trevo - Não Consolidado 

2 Agroceres - Não Consolidado 

3 Biobras – Consolidado 

4 Bombril – Consolidado 

5 Braskem - Consolidado 

6 Bunge Brasil - Consolidado 

7 Bunge Fertiliz - Consolidado 

8 Cargill Fertilizant - Consolidado 

9 Ciquine - Não Consolidado 

10 Copesul - Consolidado 

11 EDN – Consolidado 

12 Ferti Serrana - Consolidado 

13 Fertibras - Consolidado 

14 Fertisul - Não Consolidado 

15 Fertiza - Consolidado 

16 Fosfértil - Consolidado 

17 Ipiranga Ref - Consolidado 

18 Millennium - Não Consolidado 

19 Nitrocarbono - Consolidado 

20 Oxiteno - Consolidado 

21 Petroflex - Consolidado 

22 Petróleo Manguinhos - Consolidado 

23 Petroquímica União - Consolidado 

24 Petroquisa - Não Consolidado 

25 Polialden - Não Consolidado 

26 Polipropileno - Consolidado 

27 Politeno – Consolidado 

28 Pronor – Consolidado 

29 Química Geral - Não Consolidado 

30 Ren Hermann - Consolidado 

31 Rhodia-Ster - Consolidado 

32 Trikem – Consolidado 

33 Ultrapar – Consolidado 

34 Unipar – Consolidado 

35 White Martins - Consolidado 
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As tabelas dos testes estatísticos efetuados serão apresentadas a seguir (40 a 42). 

 

Tabela 40 

Teste estatístico de significância da amostra e correlação - setor 11 

 Correlations

1 ,789** ,259 ** 
. ,000 ,000 

214 214 214 
,789** 1 ,567 ** 
,000 . ,000 
214 243 243 
,259** ,567** 1 
,000 ,000 . 
214 243 243 

Pearson 
C l tiSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l iSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l tiSig. (2-
t il d)N 

eva 

ll

loa 

eva ll loa 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-
t il d)

**.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

No setor químico, a comparação dos testes estatísticos efetuados, constata-se elevada associação 

linear positiva entre as variáveis de desempenho contábil e de valor. A amostra permite verificar 

que existe uma menor variância de dados para as medidas de desempenho contábil e de valor. 

 

Contata-se nesse setor pesquisado a existência de semelhança nas médias constantes 

apresentadas pelas medidas de desempenho contábil e de valor, podendo ser divergentes em 

períodos não analisados.  

 

Paired Samples Correlations

214 ,259 ,000 
214 ,789 ,000 
243 ,567 ,000 

eva & loaPair 1 
eva & llPair 2 
ll & loaPair 3 

N Correlation Sig. 
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Tabela 41 

Teste de Kolmogorov-Smirnov ((K-S) – setor 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na inferência sobre a igualdade de médias de duas amostras emparelhadas, formando pares de 

observações, cujas diferenças são testadas para checar se o resultado é zero ou não, utilizando o 

teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S), o resultado para o setor 11 é a aderência à normalidade, 

apresentando assim uma distribuição normal.  

 

Tabela 42 

Teste estatístico ANOVA – setor 11 

 ANOVA

2,72E+1
1

7 3,887E+1
0

,761 ,620
1,05E+1
3

206 5,106E+1
01,08E+1

3
213

2,13E+1
1

7 3,036E+1
0

,784 ,601
9,10E+1
2

235 3,872E+1
09,31E+1

2
242

5,17E+1
1

7 7,384E+1
0

1,904 ,070
9,11E+1
2

235 3,879E+1
09,63E+1

2
242

Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal

eva 

ll 

loa 

Sum 
fSquare df Mean 

S
F Sig. 

 
 

No setor 11, aplicando o teste ANOVA, está demonstrado que pode haver igualdade das médias 

nas três medidas de desempenho pesquisadas. 

 

A seguir será apresentado o desempenho das medidas de desempenho contábil e de valor das 

duas empresas selecionadas para o setor 11.  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

214 243 243 
-65892 32854,1 78067,1 
225068 196170 199501 

,304 ,257 ,236 
,246 ,210 ,211 
-,304 -,257 -,236 
4,441 4,013 3,683 
,000 ,000 ,000 

N 
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme 
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

eva ll loa 

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data. b. 
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1 - Adubos Trevo - Não Consolidado

(200.000)

(100.000)

0

100.000

200.000
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LL LO Ajustado EVA ($)
 

Figura 27 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 11 – 
empresa 1 – período: 1996 a 2003 

 

34 - Unipar - Consolidado

(200.000)

0

200.000

400.000
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LL LO Ajustado EVA ($)
 

Figura 28 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 11 – 
empresa 34 – período: 1996 a 2003 

 
Nesse setor, a baixa correlação entre EVA® e LOA pode ser visualizada pelo descolamento do 

gráfico do EVA® com os demais. Existe correlação significativa pois nas figuras 27 e 28 fica 

nítido o acompanhamento da trajetória, mas descolado. Também para esse setor, constata-se a 

tendência do comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor nos mesmos 

parâmetros já mencionados para os setores anteriormente apresentados. 

 

3.14 Setor 12 – Siderurgia e Metalurgia 

 
No cenário internacional, o setor de siderurgia e metalurgia apresenta forte reestruturação desde 

o final da década de 80. Essa reestruturação se deu principalmente pela forte demanda 

tecnológica imposta pela competição globalizada. Foram efetuadas fusões, aquisições e 

incorporações expressivas, principalmente na década de 90. Hoje, o setor opera com largas 
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escalas de produção para o aumento da produtividade, forçando assim maiores investimentos e 

melhora nos níveis de eficiência. 

 

No Brasil, o setor também passa por processo de reestruturação, seguindo a tendência mundial. 

A privatização do setor siderúrgico e a abertura de mercados marcaram essa nova tendência em 

ampliar a competitividade. Atualmente, as empresas estão investindo em modernização, 

desenvolvimento tecnológico e ampliação de capacidade de produção. É notável a 

implementação de programas de melhoria de qualidade e redução de custos. 

 

Para esse estudo, foram selecionadas trinta e oito empresas. O quadro 12 mostra essa 

composição. 

Quadro 12 
Setor 12 – Siderurgia e Metalurgia 

 Empresas 

1 Acesita – Consolidado 

2 Aco Altona - Não Consolidado 

3 Aços Villares – Consolidado 

4 Amadeo Rossi – Consolidado 

5 Belgo Mineira – Consolidado 

6 CBC Cartucho - Não Consolidado 

7 Cimaf - Não Consolidado 

8 Coinvest - Não Consolidado 

9 Confab – Consolidado 

10 Cosipa – Consolidado 

11 Eluma – Consolidado 

12 Fer Demellot - Não Consolidado 

13 Ferbasa – Consolidado 

14 Ferro Ligas - Não Consolidado 

15 Fibam - Não Consolidado 

16 Forjas Taurus – Consolidado 

17 Gerdau – Consolidado 

18 Gerdau Met – Consolidado 

19 Hercules – Consolidado 

20 Latasa – Consolidado 

21 Mangels – Consolidado 

22 Mannesmann – Consolidado 

23 Met Duque – Consolidado 
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24 Metisa – Consolidado 

25 Micheletto - Não Consolidado 

26 Paraibuna – Consolidado 

27 Paranapanema – Consolidado 

28 Persico - Não Consolidado 

29 Rimet – Consolidado 

30 S Gobain Canal – Não Consolidado 

31 Sam Industr - Não Consolidado 

32 Sibra – Consolidado 

33 Sid Nacional – Consolidado 

34 Sid Riogran - Não Consolidado 

35 Sid Tubarão – Consolidado 

36 Tekno – Consolidado 

37 Usiminas – Consolidado 

38 Zivi – Consolidado 

 

As tabelas resultantes dos testes estatísticos efetuados estão apresentadas na seqüência. 

 

Tabela 43 

Teste estatístico de significância da amostra e correlação– setor 12 

 Correlations

1 ,506** ,274 ** 
. ,000 ,000 

230 230 230 
,506** 1 ,863 ** 
,000 . ,000 
230 265 264 
,274** ,863** 1 
,000 ,000 . 
230 264 264 

Pearson 
C l tiSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l iSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l tiSig. (2-
t il d)N 

eva 

ll

loa 

eva ll loa 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-
t il d)

**.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Paired Samples Correlations

230 ,274 ,000 
230 ,506 ,000 
264 ,863 ,000 

eva & loaPair 1 
eva & llPair 2 
ll & loaPair 3 

N Correlation Sig. 
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No setor de siderurgia e metalurgia a comparação dos testes estatísticos efetuados, constata-se 

elevada associação linear positiva entre as variáveis de desempenho contábil e de valor. 

Verificou-se a existência de menor variância de dados para as medidas de desempenho contábil 

e de valor. 

 

Verificou-se também que no período pesquisado houve uma semelhança nas médias constantes 

apresentadas pelas medidas de desempenho contábil e de valor, podendo ser divergente em 

períodos não analisados.  

 

Tabela 44 

Teste de Kolmogorov-Smirnov ((K-S) – setor 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na inferência sobre a igualdade de médias de duas amostras emparelhadas, formando pares de 

observações, cujas diferenças são testadas para checar se o resultado é zero ou não, utilizando o 

teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S), o resultado para o setor 12 é a aderência à normalidade, 

apresentando assim uma distribuição normal.  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

230 265 264 
-52685 88182,1 109559 
195520 290840 269813 

,244 ,311 ,298 
,244 ,311 ,298 
-,225 -,235 -,237 
3,708 5,066 4,839 
,000 ,000 ,000 

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b 

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences 

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

eva ll loa 

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data. b. 
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Tabela 45 

Teste estatístico ANOVA – setor 12 

 ANOVA

8,51E+1
1

7 1,216E+1
1

3,414 ,002 
7,90E+1
2

222 3,560E+1
08,75E+1

2
229

2,44E+1
2

7 3,486E+1
1

4,504 ,000 
1,99E+1
3

257 7,740E+1
02,23E+1

3
264

1,61E+1
2

7 2,299E+1
1

3,356 ,002 
1,75E+1
3

256 6,850E+1
01,91E+1

3
263

Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal

eva 

ll 

loa 

Sum 
fSquare df Mean 

S
F Sig. 

 
 

 

No teste ANOVA, ou seja, na análise de variância de um fator, no setor 12 está demonstrado 

que pode haver distorções das médias nas três medidas, o que é visto pela rejeição da hipótese 

nula pelo fato do sig ser inferior a 0,01 devido às próprias distorções dos dados contábeis, não 

inviabilizando a amostra devido à existência da normalidade e da correlação ser significativa. A 

seguir será apresentado o desempenho das medidas de desempenho contábil e de valor das duas 

empresas selecionadas para o setor 12.  

 

1 - Acesita - Consolidado
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(500.000)

0

500.000
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Figura 29 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 12 – 
empresa 1 – período: 1996 a 2003 
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37 - Usiminas - Consolidado
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Figura 30 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 12 – 
empresa 37 – período: 1996 a 2003 

 

Novamente constata-se a baixa correlação entre EVA® e LOA vista no descolamento das 

figuras 29 e 30. Não obstante, o comportamento das medidas de desempenho contábil (LL) e de 

valor (EVA®) seguem a mesma tendência no período observado. A medida contábil LOA segue 

tendência diversa das anteriores. 

 
3.15 Setor 13 – Telecomunicações 

 

Está claramente evidente a forte concorrência das empresas do setor de telecomunicações, 

principalmente na telefonia móvel. As empresas investem com muito vigor em marketing e 

propaganda constante, provocando assim resultados negativos em várias empresas do setor, pois 

o retorno esperado ainda não está acontecendo.  

 

Alterações no sistema de taxas por parte das operadoras poderão determinar mudanças 

expressivas para 2005, sendo, portanto, indicador de impacto no resultado. Um exemplo de 

mudança importante é a sinergia operacional, ou seja, um ajuste de sincronia entre telefonia fixa 

e móvel, diminuindo assim custos para o cliente. Ademais, vale ressaltar que o mercado 

exigente e mais bem informado estará buscando alternativas de uso, tanto na telefonia móvel 

quanto na fixa. O resultado disso será um setor mais cauteloso em tomada de decisões, 

principalmente no âmbito financeiro.  

 

O quadro 13 demonstra a composição desse setor. 
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Quadro 13 

Setor 13 – Telecomunicações 
 Empresas 

1 Amazônia Celular - Não consolidado 

2 Brasil T Par - Consolidado 

3 Brasil Telecom - Consolidado 

4 Ceterp - Consolidado 

5 CRT Celular - Consolidado 

6 CRT CiaRGTelec - Não Consolidado 

7 CTMR Celular - Não Consolidado 

8 Embratel Part – Consolidado 

9 Melhor e Resistenc - Não Consolidado 

10 Tel B Campo - Não Consolidado 

11 Telaima - Não Consolidado 

12 Telamazon - Não Consolidado 

13 Telasa - Não Consolidado 

14 Telasa Celular-Não Consolidado 

15 Tele Celular Sul – Consolidado 

16 Tele Centroeste Celular-Consol 

17 Tele Leste Celular-Consolidado 

18 Tele Nordeste Cel – Consolidado 

19 Tele Norte Celular- Consolidado 

20 Tele Sudeste Cel – Consolidado 

21 Teleamapa - Não Consolidado 

22 Telebahia Celular - Não Consolidado 

23 Telebahia - Não Consolidado 

24 Telebras – Consolidado 

25 Telebrasilia - Não Consolidado 

26 Telebrasilia Cel - Não Consolidado 

27 Teleceara - Não Consolidado 

28 Teleceara Celular - Não Consolidado 

29 Telefonica Data Hld-Não Consolidado 

30 Telegoias - Não Consolidado 

31 Telegoias Celular - Não Consolidado 

32 Telemar-Tele – Consolidado 

33 Telemar Norte Leste-Não Consolidado 

34 Telemig Cel Part – Consolidado 

35 Telemig Celular-Não Consolidado 

36 Telemig - Não Consolidado 
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37 Telepar Celular - Não Consolidado 

38 Telepara - Não Consolidado 

39 Telepisa - Não Consolidado 

40 Telepisa Celular - Não Consolidado 

41 Telergipe - Não Consolidado 

42 Telesergipe Celular-Não Consolidado 

43 Telerj Celular-Não Consolidado 

44 Telern - Não Consolidado 

45 Telern Celular-Não Consolidado 

46 Telesc Celular - Não Consolidado 

47 Telesc - Não Consolidado 

48 Telesp Celular-Não Consolidado 

49 Telesp Cel Part – Consolidado 

50 Telesp Operac – Consolidado 

51 Telesp Part – Consolidado 

52 Telest - Não Consolidado 

53 Telma - Não Consolidado 

54 Telpa - Não Consolidado 

55 Telpa Celular - Não Consolidado 

56 Telpe - Não Consolidado 

57 Telpe Celular - Não Consolidado 

 

Na seqüência serão apresentados os testes estatísticos efetuados para a verificação do nível de 

significância da amostra e correlação entre as variáveis selecionadas. 

 

Tabela 46 

Teste estatístico de significância da amostra e correlação – setor 13 

 Correlations

1 -,502** -,660 ** 
. ,000 ,000 

202 202 202 
-,502** 1 ,932 ** 
,000 . ,000 
202 290 289 

-,660** ,932** 1 
,000 ,000 . 
202 289 291 

Pearson 
C l tiSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l iSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l tiSig. (2-
t il d)N 

eva 

ll

loa 

eva ll loa 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-
t il d)

**.  
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No setor de telecomunicações, a comparação dos testes estatísticos efetuados evidencia elevada 

associação linear positiva entre as variáveis de desempenho contábil e de valor. A amostra 

verificou a existência de uma menor variância de dados para as medidas de desempenho 

contábil e de valor. 

 

Houve uma semelhança nas médias constantes apresentadas pelas medidas de desempenho 

contábil e de valor, podendo ser divergentes em períodos não analisados.  

 

Tabela 47 

Teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) – setor 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No teste Kolmogorov-Smirnov (K-S), ou seja, na inferência sobre a igualdade de médias de 

duas amostras emparelhadas, formando pares de observações, cujas diferenças são testadas para 

checar se o resultado é zero ou não, o resultado para o setor 13 é a aderência à normalidade, 

apresentando assim uma distribuição normal.  

 

Paired Samples Correlations

202 -,660 ,000
202 -,502 ,000
289 ,932 ,000

eva & loaPair 1 
eva & ll Pair 2 
ll & loa Pair 3 

N Correlation Sig.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

202 290 291 
-327926 139929 183193 
617250 413819 477026 

,345 ,296 ,301 
,263 ,296 ,301 
-,345 -,292 -,290 
4,907 5,035 5,132 
,000 ,000 ,000 

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b 

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme 
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

eva ll loa 

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data. b. 
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Tabela 48 

Teste estatístico ANOVA – setor 13 

 ANOVA

3,61E+1
2

7 5,163E+1
1

1,373 ,219
7,30E+1
3

194 3,761E+1
17,66E+1

3
201

3,71E+1
2

7 5,305E+1
1

3,268 ,002
4,58E+1
3

282 1,623E+1
14,95E+1

3
289

5,90E+1
2

7 8,422E+1
1

3,966 ,000
6,01E+1
3

283 2,124E+1
16,60E+1

3
290

Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal

eva 

ll 

loa 

Sum 
fSquare df Mean 

S
F Sig. 

 
 

Pode haver igualdade das médias nas três medidas de desempenho pesquisadas para o setor 13, 

sendo essa constatação apresentada no teste ANOVA, apenas na variável EVA®. Nas demais, 

há indícios de diferenças nas médias, porém, sem prejuízo das análises por haver normalidade e 

correlação entre as mesmas, podendo ser apenas discrepâncias nos dados contábeis. 

 

A seguir será apresentado o desempenho das medidas de desempenho contábil e de valor das 

duas empresas selecionadas para o setor 13.  

 

 

1 - Amazônia Celular - Não Consolidado

-150.000

-100.000

-50.000

0

50.000
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LL LO Ajustado EVA ($)
 

Figura 31 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 13 – 
empresa 1 – período: 1996 a 2003 
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50 - Telesp Operac - Consolidado

(2.000.000)

(1.000.000)

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000
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LL LO Ajustado EVA ($)
 

Figura 32 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 13 – 
empresa 50 – período: 1996 a 2003 

 

O setor de telecomunicações apresenta a tendência de comportamento das medidas selecionadas 

em conformidade com os demais setores. O EVA® apresenta uma margem negativa sobre o LL, 

apresentando a mesma tendência de comportamento. O LOA está com comportamento distinto 

das outras duas medidas, porém apresentando uma margem positiva sobre o LL. 

 
3.16 Setor 14 – Têxtil 

 
O setor têxtil no Brasil tem uma participação histórica e decisiva no processo de 

desenvolvimento industrial. Razão disso é que o setor foi um dos primeiros a ser implantado 

desde os tempos do Império. O setor está estruturado com empresas espalhadas por todas as 

regiões do país. É um setor gerador de empregos, tanto diretamente quanto na produção de 

matérias-primas e vários outros insumos. Tem também uma característica de criação de outras 

indústrias, entre as quais de máquinas têxteis, de fibras artificiais e sintéticas, de embalagens, 

de drogas e anilinas.  

 

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) (disponível 

em <http://www.abit.org.br>), a julgar pelo cenário que se desenha no início de 2005, a 

indústria têxtil e de confecções brasileira terá de redobrar esforços para atingir a meta de 

responder por 1% do comércio internacional na área.  

 

Ainda segundo essa instituição, pela primeira vez em mais de quatro décadas não há contenções 

físicas nos principais compradores mundiais, os Estados Unidos e a Europa. O Acordo de 

Têxteis e Vestuário (ATV) terminou em 31 de dezembro passado, depois de suceder o 
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Multifibras e o Acordo Internacional de Têxteis de Algodão. Sem cotas que limitem as vendas 

de cada país exportador, a voracidade chinesa ganha espaço. 

 
Os números norte-americanos dão conta da disparada dos têxteis chineses nos Estados Unidos, 

tomando mercado da América Latina, a despeito dos acordos de referência em vigor. Já se fala 

em aumento de mais de 1000% no primeiro trimestre de 2005 em produtos como camisas e 

calças de algodão. O governo dos Estados Unidos estuda a necessidade de impor algum tipo de 

barreira aos produtos chineses. Na Europa, os dirigentes aguardam para avaliar a real dimensão 

das vendas asiáticas na região com o fim das contenções, antes de tomar medidas restritivas. Pelo 

acordo firmado no âmbito da Organização Mundial de Comércio (OMC), os países cujos 

mercados sofrerem danos comprovados poderão lançar mão de restrições para proteger o 

comércio local até 2008. (<http://www.abit.com.br> - acesso em 16/05/2005).  

 

Esses são os principais desafios para o setor nos próximos anos. O quadro 14 apresenta a 

composição do setor para esse estudo. 

 
Quadro 14 

Setor 14 – Têxtil 
 Empresas 

1 Alpargatas – Consolidado 

2 Brasperola – Consolidado 

3 Buettner - Não Consolidado 

4 Cambuci – Consolidado 

5 Cedro – Consolidado 

6 Cia Hering – Consolidado 

7 Coteminas – Consolidado 

8 Cremer – Consolidado 

9 Czarina - Não Consolidado 

10 Dohler – Consolidado 

11 Encorpar – Consolidado 

12 F Guimarães - Não Consolidado 

13 Fab C Renaux – Consolidado 

14 Guararapes – Consolidado 

15 Hering Text - Não Consolidado 

16 Jaragua Fabril – Consolidado 

17 Karsten – Consolidado 

18 Kuala – Consolidado 

19 Linhas Círculo-Não Consolidado 

20 Marisol – Consolidado 
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21 Pettenati - Não Consolidado 

22 Santanense – Consolidado 

23 Santista Têxtil – Consolidado 

24 Schlosser - Não Consolidado 

25 Staroup - Não Consolidado 

26 Tecel S José – Consolidado 

27 Teka – Consolidado 

28 Tex Renaux – Consolidado 

29 Vicunha Têxtil - Consolidado 

30 Vulcabrás - Não Consolidado 

31 Wembley – Consolidado 

32 Wentex - Não Consolidado 

 

As tabelas dos testes estatísticos efetuados estão apresentadas na seqüência. 

 

Tabela 49 

Teste estatístico de significância da amostra e correlação – setor 14 

 Correlations

1 ,493** -,108 
. ,000 ,129 

198 198 198 
,493** 1 ,648 ** 
,000 . ,000 
198 222 221 

-,108 ,648** 1 
,129 ,000 . 
198 221 221 

Pearson 
C l tiSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l iSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l tiSig. (2-
t il d)N 

eva 

ll

loa 

eva ll loa 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-
t il d)

**.  
 

 
 

 

 

 

 

A amostra permite verificar que existe uma menor variância de dados para as medidas de 

desempenho contábil e de valor. Pois na comparação dos testes estatísticos efetuados, constata-

se elevada associação linear positiva entre as variáveis de desempenho contábil e de valor.  

Paired Samples Correlations

198 -,108 ,129
198 ,493 ,000
221 ,648 ,000

eva & loaPair 1 
eva & llPair 2 
ll & loaPair 3 

N Correlation Sig.
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Ainda constata-se que no período pesquisado houve uma semelhança nas médias constantes 

apresentadas pelas medidas de desempenho contábil e de valor, podendo ser divergente em 

períodos não analisados.  

 

Tabela 50 

Teste de Kolmogorov-Smirnov ((K-S) – setor 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na inferência sobre a igualdade de médias de duas amostras emparelhadas, formando pares de 

observações, cujas diferenças são testadas para checar se o resultado é zero ou não, o resultado 

para o setor 14 é a aderência à normalidade, apresentando assim uma distribuição normal. Para 

tal constatação, utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

 

Tabela 51 

Teste estatístico ANOVA – setor 14 

 ANOVA

6,47E+0
9

7 924954743,
2

,662 ,704
2,66E+1
1

190 139768186
02,72E+1

1
197

8,22E+0
9

7 117447235
0

1,170 ,321
2,15E+1
1

214 100353062
32,23E+1

1
221

1,16E+1
0

7 165933813
8

1,677 ,116
2,11E+1
1

213 989397204,
62,22E+1

1
220

Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal

eva 

ll 

loa 

Sum 
fSquare df Mean 

S
F Sig. 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

198 222 221 
-25257 157,924 11492,7 

37160,3 31763,9 31791,7 
,244 ,172 ,169 
,178 ,137 ,165 
-,244 -,172 -,169 
3,437 2,563 2,506 
,000 ,000 ,000 

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b 

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences 

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

eva ll loa 

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data. b. 
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No teste ANOVA, ou seja, na análise de variância de um fator, está demonstrado que pode 

haver igualdade das médias nas três medidas de desempenho pesquisadas para o setor 14. 

 

A seguir será apresentado o desempenho das medidas de desempenho contábil e de valor das 

duas empresas selecionadas para o setor 14.  

 

1 - Alpargatas - Consolidado

(200.000)

(100.000)

0

100.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

LL LO Ajustado EVA ($)
 

Figura 33 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 14 – 
empresa 1 – período: 1996 a 2003 

 

 

31 - Wembley - Consolidado
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Figura 34 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 14 – 
empresa 31 – período: 1996 a 2003 

 

 

De acordo com as constatações já apresentadas nos setores anteriormente analisados, o setor 

têxtil não difere dos resultados apresentados. O EVA® mantém-se com margem negativa sobre 

o LL no período observado. 
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3.17 Setor 15 – Transportes e Serviços 

 

No cenário internacional, com o aumento significativo nas demandas internas e externas da 

economia mundial, o reflexo recai diretamente no setor de transporte aéreo. Esse setor está 

selecionado nesta pesquisa como transportes e serviços. Para tanto, o principal desafio para um 

setor que contabiliza sucessivas perdas nos últimos anos é a modernização e serviços expressos. 

 

Ademais, inexistindo no Brasil um sistema de transporte terrestre eficiente, quer seja em 

rodovias ou em ferrovias, o setor de transportes aéreos passa a ser analisado com maior 

interesse pela sociedade. Outro fator importante e que deve ser levado em consideração é a 

dimensão geográfica do país em que a importância de um setor de transporte aéreo eficiente 

pode reduzir custos empresariais em elevadas proporções. 

 

Para este estudo, o setor está composto conforme demonstrado no quadro 15. 
 

Quadro 15 
Setor 15 – Transportes e Serviços 

 Empresas 

1 TAM - Não Consolidado 

2 TAM Cia Invest – Consolidado 

3 Transbrasil - Não Consolidado 

4 Varig - Consolidado 

5 Varig Serviços - Consolidado 

6 Vasp - Consolidado 

 

As tabelas dos testes estatísticos efetuados na amostra estão apresentadas na seqüência. 

Tabela 52 

Teste estatístico de significância da amostra e correlação – setor 15 
 

Correlations

1 ,966 ** ,639 ** 
. ,000 ,001 

22 22 22 
,966 ** 1 ,522 ** 
,000 . ,003 

22 30 30 
,639 ** ,522 ** 1 
,001 ,003 . 

22 30 30 

Pearson 
C l tiSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l iSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l tiSig. (2-
t il d)N 

eva 

ll

loa 

eva ll loa 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-
t il d)

**.  
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Verifica-se menor variância de dados para as medidas de desempenho contábil e de valor. No 

setor de transportes e serviços, a comparação dos testes estatísticos efetuados, constata-se 

elevada associação linear positiva entre as variáveis de desempenho contábil e de valor. 

  

O setor também apresenta, no período pesquisado, semelhança nas médias constantes 

apresentadas pelas medidas de desempenho contábil e de valor, podendo ser divergentes em 

períodos não analisados.  

 

Tabela 53 

Teste de Kolmogorov-Smirnov ((K-S) – setor 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na aplicação do teste Kolmogorov-Smirnov (K-S), ou seja, na inferência sobre a igualdade de 

médias de duas amostras emparelhadas, formando pares de observações, cujas diferenças são 

testadas para checar se o resultado é zero ou não, o resultado para o setor 15 é a aderência à 

normalidade, apresentando, assim, uma distribuição normal.  

 

Paired Samples Correlations

22 ,639 ,001
22 ,966 ,000
30 ,522 ,003

eva & loaPair 1 
eva & llPair 2 
ll & loaPair 3 

N Correlation Sig.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

22 30 30 
-48052 16461,9 46820,4 
195340 174523 114973 

,118 ,108 ,157 
,092 ,108 ,157 
-,118 -,103 -,060 
,554 ,590 ,860 
,919 ,878 ,451 

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b 

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences 

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

eva ll loa 

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data. b. 
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Tabela 54 

Teste estatístico ANOVA – setor 15 

 ANOVA

3,20E+1
1

7 4,564E+1
0

1,326 ,308
4,82E+1
1

14 3,441E+1
08,01E+1

1
21

1,25E+1
1

7 1,785E+1
0

,518 ,811
7,58E+1
1

22 3,447E+1
08,83E+1

1
29

1,50E+1
1

7 2,138E+1
0

2,013 ,099
2,34E+1
1

22 1,062E+1
03,83E+1

1
29

Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal

eva 

ll 

loa 

Sum 
fSquare df Mean 

S
F Sig. 

 
 

 

Está demonstrado para o setor de transportes e serviços que pode haver igualdade das médias 

nas três medidas de desempenho pesquisadas. Para tanto analisou-se o teste ANOVA. 

 

A seguir será apresentado o desempenho das medidas de desempenho contábil e de valor das 

duas empresas selecionadas para o setor 15.  

 

2 - TAM Cia Invest - Consolidado
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Figura 35 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 15 – 

empresa 2 – período: 1996 a 2003 
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6 - Vasp - Consolidado
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Figura 36 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 15 – 
empresa 6 – período: 1996 a 2003 

 
Seguindo a mesma tendência até então verificada, o setor de transportes e serviços apresenta o 

comportamento do EVA® com uma margem negativa do LL no período pesquisado. Como em 

raras situações observadas até então, a figura 36 demonstra um comportamento de LOA inferior 

ao LL e em alguns momentos também inferior ao EVA®.  

 

Essas variações são explicadas pelos diversos problemas enfrentados pelo setor nesses últimos 

anos, em que o processo de reestruturação demanda altos investimentos, forte concorrência, 

defasagem nos preços das tarifas, entre outros, marcado sucessivos períodos de resultados 

negativos. 

 

3.18 Setor 16 – Veículos e Peças 

 

O setor de veículos e peças está composto na sua grande parte por empresas fabricantes de 

peças para o setor automotivo do país e exterior. Embora a divisão esteja se referindo também à 

parte de veículos, nas empresas selecionadas nesse estudo não estão apresentadas as montadoras 

de automóveis. Para essa seleção da pesquisa, os fabricantes de autopeças e peças gerais 

compõem o grupo. 

 

Segundo dados <http://www.acionista.com.br/setor/dt_27_05_04_autopecas.htm>, todas as 

empresas que compõem o setor de autopeças apresentam desempenho positivo, apesar do 

resultado de cada uma delas estar relacionado com motivos diversos. Por exemplo, a empresa 

Marcopolo chegou a ter um problema de pressão de margens, mas o crescimento no volume 

de vendas é positivo e deve continuar em um ritmo crescente. A companhia possui fábricas 
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espalhadas por vários países, como o México, Colômbia, Argentina, África do Sul e Portugal, 

e exporta para mais de sessenta regiões ao redor do mundo. A empresa é líder no Brasil e já se 

posiciona como líder do setor de carrocerias de ônibus no cenário mundial.  

 

O quadro 16 apresenta as empresas pesquisadas. 

 
Quadro 16 

Setor 16 – Veículos e Peças 
 Empresas 

1 Albarus – Consolidado 

2 Bic Caloi – Consolidado 

3 Bic Monark – Consolidado 

4 Cofap – Consolidado 

5 DHB – Consolidado 

6 Embraer – Consolidado 

7 Fras-Le – Consolidado 

8 IVI - Não Consolidado 

9 Mahle-Cofap - Consolidado 

10 Maio Gallo - Não Consolidado 

11 Marcopolo - Consolidado 

12 Metal Leve - Consolidado 

13 Nakata - Não Consolidado 

14 Plascar - Consolidado 

15 Randon Part - Consolidado 

16 Recrusul - Consolidado 

17 Riosulense - Não Consolidado 

18 Sifco - Consolidado 

19 SPSCS Industrial - Consolidado 

20 Tupy  - Consolidado 

21 Wetzel - Consolidado 

22 Wiest – Consolidado 

 

Os testes estatísticos efetuados estão apresentados nas tabelas seguintes. 
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Tabela 55 

Teste estatístico de significância da amostra e correlação – setor 16 

 Correlations

1 ,862** ,854 ** 
. ,000 ,000 

142 142 142 
,862** 1 ,909 ** 
,000 . ,000 
142 154 154 
,854** ,909** 1 
,000 ,000 . 
142 154 154 

Pearson 
C l tiSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l iSig. (2-

il d)N 
Pearson 
C l tiSig. (2-
t il d)N 

eva 

ll

loa 

eva ll loa 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-
t il d)

**.  
 

 
 

 

 

 

Também no setor 16, a comparação dos testes estatísticos efetuados mostra elevada associação 

linear positiva entre as variáveis de desempenho contábil e de valor. A amostra permitiu a 

verificação da existência de uma menor variância de dados para as medidas de desempenho 

contábil e de valor. 

 

Constatou-se também que no período pesquisado houve uma semelhança nas médias constantes 

apresentadas pelas medidas de desempenho contábil e de valor, podendo ser divergentes em 

períodos não analisados.  

Tabela 56 

Teste de Kolmogorov-Smirnov ((K-S) – setor 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Correlations

142 ,854 ,000
142 ,862 ,000
154 ,909 ,000

eva & loaPair 1 
eva & llPair 2 
ll & loaPair 3 

N Correlation Sig.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

142 154 154 
-3911,1 26346,2 51693,5 
86434,6 139189 225271 

,313 ,348 ,363 
,313 ,348 ,363 
-,219 -,252 -,335 
3,732 4,318 4,509 
,000 ,000 ,000 

N 
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences 

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

eva ll loa 

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data. b. 
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Na inferência sobre a igualdade de médias de duas amostras emparelhadas, utilizando o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S), o resultado para o setor 16 é a aderência à normalidade, 

apresentando assim uma distribuição normal.  

 

Tabela 57 

Teste estatístico ANOVA – setor 16 

 
ANOVA

6,26E+1
0

7 894430999
1

1,210 ,302
9,91E+1
1

134 739397089
61,05E+1

2
141

1,20E+1
1

7 1,714E+1
0

,880 ,524
2,84E+1
2

146 1,948E+1
02,96E+1

2
153

3,63E+1
1

7 5,184E+1
0

1,023 ,418
7,40E+1
2

146 5,069E+1
07,76E+1

2
153

Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal
Between 
GWithin 
GTotal

eva 

ll 

loa 

Sum 
fSquare df Mean 

S
F Sig. 

 
 

Aplicando o teste ANOVA, ou seja, na análise de variância de um fator, no setor 16 está 

demonstrada a igualdade das médias nas três medidas de desempenho pesquisadas. 

 

A seguir será apresentado o desempenho das medidas de desempenho contábil e de valor das 

duas empresas selecionadas para o setor 16.  

 

1 - Albarus - Consolidado

(50.000)

0

50.000

100.000

150.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

LL LO Ajustado EVA ($)
 

Figura 37 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 16 – 
empresa 1 – período: 1996 a 2003 
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22 - Wiest - Consolidado

(60.000)

(40.000)

(20.000)

0

20.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

LL LO Ajustado EVA ($)
 

Figura 38 – Comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor – setor 16 – 
empresa 22 – período: 1996 a 2003 

 

Da mesma maneira como foi abordado para os demais setores, no de veículos e peças, a 

tendência permanece a mesma. As medidas de desempenho contábil e de valor (LL e EVA®) 

apresentam comportamentos similares, diferenciando basicamente pela consideração do custo 

do capital investido pelo EVA® em relação ao LL. 

 
3.19 Resultados Obtidos 

 

A análise dos resultados obtidos nos testes estatísticos já foi efetuada para cada setor 

pesquisado. De maneira geral, pode-se afirmar que o comportamento dos setores pesquisados 

apresenta similaridades no intervalo de tempo estudado. Em todos os setores houve uma grande 

significância da correlação entre as variáveis, lucro contábil, lucro ajustado e EVA®. 

 

Também se verificou em todos os setores quando na demonstração das medidas de desempenho 

contábil e de valor um comportamento similar de desempenho. Isso vale dizer que se confirma a 

suposição inicial desse estudo de que a medida de desempenho contábil (LL) difere da medida 

de desempenho de valor (EVA®), principalmente por esta levar em conta o custo do capital 

envolvido no negócio e a primeira, não. 

 

Ademais, nesse universo de 346 empresas, número irrelevante de empresas apresentou 

comportando diferenciado, sendo, provavelmente, explicável por alguma mudança interna de 

estrutura de capital na empresa.  
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De forma geral, pode dizer que no período observado na pesquisa, ou seja, no intervalo de 

tempo de 1996 a 2003, as empresas pertencentes aos dezesseis setores da economia brasileira, 

apresentaram um comportamento de medidas de desempenho contábil (LL e LOA) e de valor 

(EVA®) totalmente correlacionados e similares, ficando o valor do EVA® apenas abaixo das 

possíveis trajetórias das variáveis LL e LOA. 
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CAPÍTULO 4 – RELAÇÃO ENTRE MEDIDAS CONTÁBEIS DE DESEMPENHO E 

DE VALOR COM AS VARIÁVEIS ECONÔMICAS 

 

O capítulo quatro faz uma correlação entre as variações de desempenho contábil e de valor 

obtidas no capítulo três (lucro líquido - LL, lucro operacional ajustado LOA e EVA®) e as 

variáveis econômicas pré-estabelecidas. Para esse estudo foram classificadas as seguintes 

variáveis econômicas: PIB, taxa de câmbio, taxa de inflação, Ibovespa e taxa Selic. Além dos 

parâmetros utilizados na pesquisa e limitações do estudo, o capítulo traz a análise individual de 

cada um dos dezesseis setores da economia, justificando assim os resultados obtidos. 

 
4.1 - Delimitação da Pesquisa 
 

Seguindo a mesma formatação do capítulo três, a pesquisa está apresentada em dezesseis 

setores da economia brasileira, totalizando 346 empresas com ações negociáveis em bolsas de 

valores. Nesse capítulo, a pesquisa está direcionada para o estudo das variáveis de desempenho 

contábil e de valor e o relacionamento com variáveis econômicas. 

 

4.2 – Metodologia 

 

O estudo foi executado individualmente em cada setor apresentado. O período de observação e 

análise compreende os anos de 1993 a 2003. O teste estatístico da amostra apresentada foi 

elaborado no programa SPSS. O teste estatístico efetuado foi o da correlação de Pearson. A base 

conceitual do teste estatístico está fundamentada no capítulo três deste estudo.  

 

No teste estatístico, para todos os setores, foram analisadas duas hipóteses: 

Ho = a correlação é zero 

H1 = a correlação no universo é diferente de zero. 

 

Após a apresentação da tabela do teste para cada setor estudado, serão apresentadas as 

principais conclusões e tendência do setor. Será abordado o comportamento das variáveis de 

desempenho selecionadas (contábil e de valor) com o comportamento das variáveis econômicas.  
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4.3 Setor 1 – Alimentos e Bebidas 

 

No setor 1, foram pesquisadas as medidas de desempenho contábil e de valor com relação ao 

comportamento das variáveis macroeconômicas já estabelecidas anteriormente, durante o 

período de oito anos, entre 1996 a 2003. O teste estatístico foi feito na mesma base conceitual 

do capítulo três, sendo, portanto dispensável sua argumentação. A tabela 58 demonstra essa 

correlação. 

Tabela 58 

Correlação do Desempenho – Setor 1 

 
Pelos testes efetuados, nota-se a existência de correlações significativas em 95% de confiança 

(ou 5% de significância) (indicadas por *) e em 99% (indicadas por **). Obviamente, as 

correlações com confiança de 99% (ou 1% de significância), são estatisticamente mais 

coerentes. 

 

Nesse setor, o teste estatístico apontou que nenhumas das variáveis econômicas obtiveram 

correlação com as variáveis LL, LOA e EVA®. Isso vale dizer que o comportamento das 

medidas de desempenho do setor de alimentos para o período estuda de 1996 a 2003, não 

Correlations

1 ,921 ** ,878 ** -,051 -,008 ,049 ,013 ,091
, ,000 ,000 ,489 ,910 ,506 ,858 ,220

184 183 152 184 184 184 184 184
,921 ** 1 ,790 ** -,071 ,074 ,111 ,017 ,084
,000 , ,000 ,340 ,322 ,134 ,822 ,255
183 183 152 183 183 183 183 183

,878 ** ,790 ** 1 -,062 -,002 ,038 ,013 ,077
,000 ,000 , ,446 ,979 ,643 ,872 ,349
152 152 152 152 152 152 152 152

-,051 -,071 -,062 1 -,406 ** ,036 ,259 ** -,711 **
,489 ,340 ,446 , ,000 ,559 ,000 ,000
184 183 152 264 264 264 264 264

-,008 ,074 -,002 -,406 ** 1 ,641 ** ,126 * ,076
,910 ,322 ,979 ,000 , ,000 ,040 ,218
184 183 152 264 264 264 264 264

,049 ,111 ,038 ,036 ,641 ** 1 ,407 ** ,025
,506 ,134 ,643 ,559 ,000 , ,000 ,681
184 183 152 264 264 264 264 264

,013 ,017 ,013 ,259 ** ,126 * ,407 ** 1 -,391 **
,858 ,822 ,872 ,000 ,040 ,000 , ,000
184 183 152 264 264 264 264 264

,091 ,084 ,077 -,711 ** ,076 ,025 -,391 ** 1
,220 ,255 ,349 ,000 ,218 ,681 ,000 ,
184 183 152 264 264 264 264 264

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 

LL 

LOA 

EVA 

PIB 

CÂMBIO 

INFLAÇÃO 

IBOVESPA 

SELIC 

LL LOA EVA PIB CÂMBIO INFLAÇÃO IBOVESPA SELIC

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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apresentam relações significativas de desempenho com as variáveis econômicas selecionadas 

para o mesmo período. 

 

A hipótese é nula, ou seja, no setor de alimentos não se pode correlacionar nenhum tipo de 

variável econômica para a análise com o desempenho contábil e de valor durante o período 

estudado, portanto nenhuma das variáveis econômicas estudadas não impactam no desempenho 

das medidas de desempenho analisadas, LL, LOA e EVA®. Ressalta-se, contudo que se o 

estudo fosse feito em períodos isolados, por exemplo, ano a ano, poderia apresentar a rejeição 

da hipótese nula, apresentando então impacto na análise.  
 
4.4 Setor 2 – Comércio 

 

No setor 2, foram pesquisadas as empresas que compõem o setor, nos mesmos parâmetros 

utilizados nos testes do capítulo três. A tabela 59 demonstra a correlação entre LL, LOA e 

EVA® com as variáveis econômicas: 

Tabela 59 

Correlação do Desempenho – Setor 2 

 
 

Correlations

1 ,820 ** ,469 ** ,023 ,043 ,141 ,045 ,049
, ,000 ,000 ,830 ,689 ,192 ,682 ,652

87 87 75 87 87 87 87 87
,820 ** 1 ,194 -,034 ,149 ,199 ,044 ,059
,000 , ,096 ,750 ,163 ,062 ,685 ,584

87 89 75 89 89 89 89 89
,469 ** ,194 1 ,053 ,092 ,061 ,012 -,075
,000 ,096 , ,653 ,432 ,601 ,921 ,525

75 75 75 75 75 75 75 75
,023 -,034 ,053 1 -,406 ** ,036 ,259 ** -,711 **
,830 ,750 ,653 , ,000 ,706 ,006 ,000

87 89 75 112 112 112 112 112
,043 ,149 ,092 -,406 ** 1 ,641 ** ,126 ,076
,689 ,163 ,432 ,000 , ,000 ,184 ,425

87 89 75 112 112 112 112 112
,141 ,199 ,061 ,036 ,641 ** 1 ,407 ** ,025
,192 ,062 ,601 ,706 ,000 , ,000 ,790

87 89 75 112 112 112 112 112
,045 ,044 ,012 ,259 ** ,126 ,407 ** 1 -,391 **
,682 ,685 ,921 ,006 ,184 ,000 , ,000

87 89 75 112 112 112 112 112
,049 ,059 -,075 -,711 ** ,076 ,025 -,391 ** 1
,652 ,584 ,525 ,000 ,425 ,790 ,000 ,

87 89 75 112 112 112 112 112

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 

LL 

LOA 

EVA 

PIB 

CÂMBIO 

INFLAÇÃO 

IBOVESPA 

SELIC 

LL LOA EVA PIB CÂMBIO INFLAÇÃO IBOVESPA SELIC

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Para o setor de comércio também não foi detectada nenhuma correlação significativa com as 

variáveis de desempenho contábil e de valor com as variáveis econômicas. Para o setor 

pesquisado, no intervalo de tempo observado (1996 a 2003) há forte aceitação da hipótese nula, 

ou seja, a inexistência de correlação entre as variáveis desejadas e as macroeconômicas. A 

existência de outras correlações não estão nos objetivos do trabalho em relação as variáveis 

macroeconômicas com elas mesmas. 

 

4.5 Setor 3 – Construção 

 

No setor 3, o da construção, foi pesquisado o impacto das variáveis econômicas no desempenho 

das medidas contábil e de valor. A tabela 60 demonstra os resultados obtidos da correlação. 

 

Tabela 60 

Correlação do Desempenho – Setor 3 

 
 

Também no setor de construção existe a forte aceitação da hipótese nula, pois não foi observada 

nenhuma correlação significativa entre as medidas de desempenho contábil (LL e LOA) e de 

valor (EVA®), com as variáveis econômicas. 

 

Correlations

1 -,221* ,769** ,065 -,119 -,175 -,167 ,040
, ,037 ,000 ,545 ,265 ,099 ,116 ,705

90 89 75 90 90 90 90 90
-,221 * 1 -,692** -,074 -,072 -,126 -,026 ,094
,037 , ,000 ,493 ,504 ,239 ,808 ,383

89 89 74 89 89 89 89 89
,769 ** -,692** 1 ,005 -,008 -,088 -,153 -,003
,000 ,000 , ,963 ,944 ,451 ,189 ,977

75 74 75 75 75 75 75 75
,065 -,074 ,005 1 -,406** ,036 ,259 ** -,711**
,545 ,493 ,963 , ,000 ,706 ,006 ,000

90 89 75 112 112 112 112 112
-,119 -,072 -,008 -,406** 1 ,641 ** ,126 ,076
,265 ,504 ,944 ,000 , ,000 ,184 ,425

90 89 75 112 112 112 112 112
-,175 -,126 -,088 ,036 ,641** 1 ,407 ** ,025
,099 ,239 ,451 ,706 ,000 , ,000 ,790

90 89 75 112 112 112 112 112
-,167 -,026 -,153 ,259** ,126 ,407 ** 1 -,391**
,116 ,808 ,189 ,006 ,184 ,000 , ,000

90 89 75 112 112 112 112 112
,040 ,094 -,003 -,711** ,076 ,025 -,391 ** 1
,705 ,383 ,977 ,000 ,425 ,790 ,000 ,

90 89 75 112 112 112 112 112

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 

LL 

LOA 

EVA 

PIB 

CÂMBIO 

INFLAÇÃO 

IBOVESPA 

SELIC 

LL LOA EVA PIB CÂMBIO INFLAÇÃO IBOVESPA SELIC

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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4.6 Setor 4 – Eletroeletrônicos 

 

Nesse setor, houve a existência de correlação positiva entre variáveis econômicas e o 

comportamento das medidas de desempenho contábil e de valor. Os resultados d correlação no 

setor 4, de eletroeletrônicos, está demonstrada na tabela 61. 

 

Tabela 61 

Correlação do Desempenho – Setor 4 

 
Para o setor de eletroeletrônicos, verificou-se existência de correlação, ou seja, houve a rejeição 

da hipótese nula. Essa correlação representa um nível de significância de 95% do LL com PIB e 

a taxa de câmbio e em 99% do LL com a taxa Selic. 

 

Isso vale dizer que no setor 4, ao fazer a análise do desempenho do LL deverá ser observado 

também o desempenho das variáveis econômicas PIB, taxa de câmbio e taxa Selic, pois essas 

variáveis apresentam forte correlação no período observado. Sendo assim, a análise poderá ser 

mais completa, atendendo melhor ao objetivo maior da empresa que é o de maximizar a riqueza 

do acionista. 

Correlations

1 ,722 ** ,525 ** ,235 * -,196 * -,099 ,064 -,242 **
, ,000 ,000 ,011 ,034 ,289 ,496 ,008

117 117 99 117 117 117 117 117
,722 ** 1 ,089 ,060 -,049 ,064 ,089 -,068
,000 , ,378 ,518 ,602 ,495 ,340 ,468
117 117 99 117 117 117 117 117

,525 ** ,089 1 ,160 -,150 -,117 ,040 -,177
,000 ,378 , ,113 ,138 ,249 ,691 ,080

99 99 99 99 99 99 99 99
,235 * ,060 ,160 1 -,406 ** ,036 ,259 ** -,711 **
,011 ,518 ,113 , ,000 ,659 ,001 ,000
117 117 99 152 152 152 152 152

-,196 * -,049 -,150 -,406 ** 1 ,641 ** ,126 ,076
,034 ,602 ,138 ,000 , ,000 ,121 ,352
117 117 99 152 152 152 152 152

-,099 ,064 -,117 ,036 ,641 ** 1 ,407 ** ,025
,289 ,495 ,249 ,659 ,000 , ,000 ,756
117 117 99 152 152 152 152 152

,064 ,089 ,040 ,259 ** ,126 ,407 ** 1 -,391 **
,496 ,340 ,691 ,001 ,121 ,000 , ,000
117 117 99 152 152 152 152 152

-,242 ** -,068 -,177 -,711 ** ,076 ,025 -,391 ** 1
,008 ,468 ,080 ,000 ,352 ,756 ,000 ,
117 117 99 152 152 152 152 152

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 

LL 

LOA 

EVA 

PIB 

CÂMBIO 

INFLAÇÃO 

IBOVESPA 

SELIC 

LL LOA EVA PIB CÂMBIO INFLAÇÃO IBOVESPA SELIC

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Esses resultados entram em conformidade com algumas tendências apontadas para o setor no 

capítulo três. A forte concorrência impôs às empresas brasileiras a reestruturação da produção e 

do gerenciamento de capital. Sendo assim, em se tratando de análise financeira e contábil para o 

setor, quando na análise do desempenho da medida contábil LL, há de se levar em consideração 

o relacionamento com as variáveis econômicas PIB, taxa de câmbio e taxa Selic. Tais variáveis 

econômicas estão correlacionadas positivamente com essa medida contábil no intervalo de 

tempo pesquisado. 

 
4.7 Setor 5 – Energia Elétrica 

 

No setor de energia elétrica foi verificada a correção significativa entre medidas de desempenho 

contábil e de valor, com variáveis econômicas. A tabela 62 demonstra os resultados obtidos. 

 

Tabela 62 

Correlação do Desempenho – Setor 5 

 
 

Correlations

1 ,731 ** -,500 ** ,038 -,056 -,151 * -,017 -,074
, ,000 ,000 ,581 ,422 ,029 ,803 ,285

217 217 188 211 211 211 211 211
,731 ** 1 -,599 ** -,074 -,042 -,053 ,032 ,104
,000 , ,000 ,283 ,542 ,443 ,642 ,130
217 218 188 212 212 212 212 212

-,500 ** -,599 ** 1 ,022 -,026 -,114 -,090 -,031
,000 ,000 , ,766 ,725 ,124 ,226 ,681
188 188 188 182 182 182 182 182

,038 -,074 ,022 1 -,406 ** ,036 ,259 ** -,711 **
,581 ,283 ,766 , ,000 ,553 ,000 ,000
211 212 182 272 272 272 272 272

-,056 -,042 -,026 -,406 ** 1 ,641 ** ,126 * ,076
,422 ,542 ,725 ,000 , ,000 ,037 ,211
211 212 182 272 272 272 272 272

-,151 * -,053 -,114 ,036 ,641 ** 1 ,407 ** ,025
,029 ,443 ,124 ,553 ,000 , ,000 ,676
211 212 182 272 272 272 272 272

-,017 ,032 -,090 ,259 ** ,126 * ,407 ** 1 -,391 **
,803 ,642 ,226 ,000 ,037 ,000 , ,000
211 212 182 272 272 272 272 272

-,074 ,104 -,031 -,711 ** ,076 ,025 -,391 ** 1
,285 ,130 ,681 ,000 ,211 ,676 ,000 ,
211 212 182 272 272 272 272 272

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 

LL 

LOA 

EVA 

PIB 

CÂMBIO 

INFLAÇÃO 

IBOVESPA 

SELIC 

LL LOA EVA PIB CÂMBIO INFLAÇÃO IBOVESPA SELIC

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Nesse setor, foi observado a existência de correlação significativa apenas do LL com relação a 

taxa da inflação em 95% de confiança. Na análise desse setor, a medida de desempenho 

contábil, LL, quando analisada deverá ser observado o seu desempenho com o comportamento 

da taxa de inflação do mesmo período, podendo assim, obter melhores resultados na análise 

efetuada.  

 

As demais medidas de desempenho, contábil (LOA) e EVA® não apresentam, nesse setor, 

nenhuma correlação com as variáveis econômicas, sendo, portanto desnecessário para efeito de 

análise do desempenho do comportamento de tais medidas, o relacionamento com as variáveis 

econômicas. 

 
4.8 Setor 6 – Máquinas Industriais 

 

No setor 6, máquinas industriais, foram pesquisadas as empresas componentes do setor, 

correlacionando das medidas de desempenho contábil e de valor com as variáveis econômicas. 

A tabela 63 demonstra os resultados obtidos. 

Tabela 63 

Correlação do Desempenho – Setor 6 

 

Correlations

1 ,915 ** ,865 ** -,011 -,052 ,080 -,012 ,163
, ,000 ,000 ,918 ,630 ,453 ,909 ,128

89 89 79 89 89 89 89 89
,915 ** 1 ,744 ** -,103 ,047 ,140 -,023 ,230 *
,000 , ,000 ,339 ,662 ,190 ,830 ,030

89 89 79 89 89 89 89 89
,865 ** ,744 ** 1 -,007 -,088 ,032 -,039 ,152
,000 ,000 , ,954 ,441 ,779 ,735 ,181

79 79 79 79 79 79 79 79
-,011 -,103 -,007 1 -,406 ** ,036 ,259 ** -,711 **
,918 ,339 ,954 , ,000 ,706 ,006 ,000

89 89 79 112 112 112 112 112
-,052 ,047 -,088 -,406 ** 1 ,641 ** ,126 ,076
,630 ,662 ,441 ,000 , ,000 ,184 ,425

89 89 79 112 112 112 112 112
,080 ,140 ,032 ,036 ,641 ** 1 ,407 ** ,025
,453 ,190 ,779 ,706 ,000 , ,000 ,790

89 89 79 112 112 112 112 112
-,012 -,023 -,039 ,259 ** ,126 ,407 ** 1 -,391 **
,909 ,830 ,735 ,006 ,184 ,000 , ,000

89 89 79 112 112 112 112 112
,163 ,230 * ,152 -,711 ** ,076 ,025 -,391 ** 1
,128 ,030 ,181 ,000 ,425 ,790 ,000 ,

89 89 79 112 112 112 112 112

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 

LL 

LOA 

EVA 

PIB 

CÂMBIO 

INFLAÇÃO 

IBOVESPA 

SELIC 

LL LOA EVA PIB CÂMBIO INFLAÇÃO IBOVESPA SELIC

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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No setor 6, detectou-se a existência de correlação do LOA com a taxa Selic em 95% de 

confiança. As demais medidas estudadas não apresentaram correlação com as variáveis 

econômicas. 

 

Sendo assim, para o setor de máquinas industriais, ao se analisar o comportamento da medida 

de desempenho contábil (LOA), necessário se faz também um estudo da evolução da taxa selic, 

pois essa evolução está correlacionada com o comportamento do LOA para o período 

observado, explicando assim, em 95% seu desempenho. Ressalta-se ainda a importância de que 

essa correlação está totalmente relacionada com o intervalo de tempo observado, podendo 

apresentar números diferentes em outros períodos. 

 
4.9  Setor 7 – Mineração 

 

No setor de mineração não foi identificada nenhuma correlação significativa na amostra 

pesquisada. A tabela 64 demonstra os resultados. 

Tabela 64 

Correlação do Desempenho – Setor 7 

 

 

Correlations

1 ,689** ,513** -,121 -,020 ,032 -,018 ,228
, ,000 ,005 ,532 ,917 ,868 ,925 ,233

29 29 28 29 29 29 29 29
,689 ** 1 ,069 -,072 ,207 ,345 -,014 ,168
,000 , ,729 ,711 ,280 ,067 ,943 ,383

29 29 28 29 29 29 29 29
,513 ** ,069 1 -,167 -,057 -,087 -,096 ,281
,005 ,729 , ,395 ,774 ,661 ,628 ,148

28 28 28 28 28 28 28 28
-,121 -,072 -,167 1 -,406* ,036 ,259 -,711**
,532 ,711 ,395 , ,021 ,844 ,153 ,000

29 29 28 32 32 32 32 32
-,020 ,207 -,057 -,406* 1 ,641 ** ,126 ,076
,917 ,280 ,774 ,021 , ,000 ,490 ,679

29 29 28 32 32 32 32 32
,032 ,345 -,087 ,036 ,641** 1 ,407 * ,025
,868 ,067 ,661 ,844 ,000 , ,021 ,890

29 29 28 32 32 32 32 32
-,018 -,014 -,096 ,259 ,126 ,407 * 1 -,391*
,925 ,943 ,628 ,153 ,490 ,021 , ,027

29 29 28 32 32 32 32 32
,228 ,168 ,281 -,711** ,076 ,025 -,391 * 1
,233 ,383 ,148 ,000 ,679 ,890 ,027 ,

29 29 28 32 32 32 32 32

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N 

LL 

LOA 

EVA 

PIB 

CÂMBIO 

INFLAÇÃO 

IBOVESPA 

SELIC 

LL LOA EVA PIB CÂMBIO INFLAÇÃO IBOVESPA SELIC

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Nesse setor, o de mineração, não foi detectado nenhuma correlação significativa com o 

desempenho das medidas contábeis (LL e LOA) e de valor (EVA®) e o seu relacionamento com 

as variáveis econômicas. Sendo assim, no intervalo de tempo observado, há forte aceitação da 

inexistência de correlação, ou seja, da hipótese nula. 

 

Vale lembrar novamente que, a existência de eventuais correlações entre as variáveis de estudo 

entre si já foram discutidas e as macroeconômicas entre si não estão nos objetivos da tese. 

 
4.10 Setor 8 – Minerais não-metálicos 

 

No setor 8, minerais não-metálicos, também não foi identificada nenhuma correlação 

significativa entre LL, LOA e EVA® com as variáveis econômicas. A tabela 65 apresenta os 

resultados obtidos. 

 

Tabela 65 

Correlação do Desempenho – Setor 8 

 
 

Correlations

1 ,969 ** ,730 ** -,026 -,017 ,039 ,086 ,055
, ,000 ,000 ,853 ,901 ,778 ,536 ,691

54 54 46 54 54 54 54 54
,969 ** 1 ,668 ** ,014 ,001 ,056 ,085 ,003
,000 , ,000 ,918 ,997 ,688 ,542 ,983

54 54 46 54 54 54 54 54
,730 ** ,668 ** 1 -,096 ,074 ,167 ,059 ,221
,000 ,000 , ,524 ,623 ,269 ,698 ,141

46 46 46 46 46 46 46 46
-,026 ,014 -,096 1 -,406 ** ,036 ,259 * -,711 **
,853 ,918 ,524 , ,001 ,777 ,039 ,000

54 54 46 64 64 64 64 64
-,017 ,001 ,074 -,406 ** 1 ,641 ** ,126 ,076
,901 ,997 ,623 ,001 , ,000 ,319 ,550

54 54 46 64 64 64 64 64
,039 ,056 ,167 ,036 ,641 ** 1 ,407 ** ,025
,778 ,688 ,269 ,777 ,000 , ,001 ,842

54 54 46 64 64 64 64 64
,086 ,085 ,059 ,259 * ,126 ,407 ** 1 -,391 **
,536 ,542 ,698 ,039 ,319 ,001 , ,001

54 54 46 64 64 64 64 64
,055 ,003 ,221 -,711 ** ,076 ,025 -,391 ** 1
,691 ,983 ,141 ,000 ,550 ,842 ,001 ,

54 54 46 64 64 64 64 64

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 

LL 

LOA 

EVA 

PIB 

CÂMBIO 

INFLAÇÃO 

IBOVESPA 

SELIC 

LL LOA EVA PIB CÂMBIO INFLAÇÃO IBOVESPA SELIC

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Nesse setor, existe forte aceitação da hipótese nula, no intervalo de tempo observado. Sendo 

assim, ao se analisar o setor 8, não se faz necessário o relacionamento do comportamento das 

medidas contábil e de valor com nenhuma das variáveis econômicas, pois nesse caso, nenhuma 

delas apresenta indícios de explicação desse comportamento. 

 
4.11 Setor 9 – Papel e Celulose 

 
No setor de papel e celulose, foi identificada a correlação significativa de medidas de 

desempenho contábil com variáveis econômicas. A tabela 66 demonstra essa correlação. 

 

Tabela 66 

Correlação do Desempenho – Setor 9 

 
 

Observando a tabela 66, pode-se demonstrar as seguintes correlações: 

• LL e taxa selic (95% de confiança); 

• LOA e taxa selic (95% de confiança) e 

• LOA e taxa de inflação (99% de confiança). 

 

Correlations

1 ,794 ** ,767 ** -,050 -,145 ,006 ,066 ,222 *
, ,000 ,000 ,659 ,201 ,957 ,564 ,049

79 79 74 79 79 79 79 79
,794 ** 1 ,419 ** -,100 ,100 ,293 ** ,064 ,248 *
,000 , ,000 ,380 ,382 ,009 ,574 ,027

79 79 74 79 79 79 79 79
,767 ** ,419 ** 1 -,016 -,171 -,044 ,058 ,191
,000 ,000 , ,893 ,144 ,709 ,626 ,102

74 74 74 74 74 74 74 74
-,050 -,100 -,016 1 -,406 ** ,036 ,259 * -,711 **
,659 ,380 ,893 , ,000 ,751 ,021 ,000

79 79 74 80 80 80 80 80
-,145 ,100 -,171 -,406 ** 1 ,641 ** ,126 ,076
,201 ,382 ,144 ,000 , ,000 ,264 ,503

79 79 74 80 80 80 80 80
,006 ,293 ** -,044 ,036 ,641 ** 1 ,407 ** ,025
,957 ,009 ,709 ,751 ,000 , ,000 ,823

79 79 74 80 80 80 80 80
,066 ,064 ,058 ,259 * ,126 ,407 ** 1 -,391 **
,564 ,574 ,626 ,021 ,264 ,000 , ,000

79 79 74 80 80 80 80 80
,222 * ,248 * ,191 -,711 ** ,076 ,025 -,391 ** 1
,049 ,027 ,102 ,000 ,503 ,823 ,000 ,

79 79 74 80 80 80 80 80

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 

LL 

LOA 

EVA 

PIB 

CÂMBIO 

INFLAÇÃO 

IBOVESPA 

SELIC 

LL LOA EVA PIB CÂMBIO INFLAÇÃO IBOVESPA SELIC

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Isso vale dizer que, ao se analisar o setor 9, no período observado, será possível explicar que o 

desempenho da taxa selic impactou diretamente no desempenho do LL e do LOA. Ainda a 

medida LOA além da taxa selic, sofreu impacto também da taxa de inflação do período. É 

importante salientar que a medida de desempenho de valor, o EVA® não está correlacionado 

com nenhuma variável econômica.   

 
4.12 Setor 10 – Petróleo e Gás 

 

O setor de petróleo e gás não apresenta nenhuma correlação dos dados pesquisados. A tabela 67 

demonstra os resultados obtidos. 

 

Tabela 67 

Correlação do Desempenho – Setor 10 

 

 
 

Nesse setor, existe forte aceitação da hipótese nula, pois não houve nenhuma correlação 

significativa com o desempenho das medidas contábeis e de valor e o seu relacionamento com 

as variáveis econômicas. Sendo assim, ao se analisar esse setor, é dispensável o estudo de 

variáveis econômicas para a análise do desempenho de medidas contábil e de valor. 

Correlations

1 ,996 ** ,934 ** -,021 -,077 ,011 -,022 ,129
, ,000 ,000 ,885 ,602 ,943 ,885 ,384

48 48 46 48 48 48 48 48
,996 ** 1 ,937 ** -,047 -,080 ,000 -,016 ,150
,000 , ,000 ,752 ,590 ,999 ,914 ,310

48 48 46 48 48 48 48 48
,934 ** ,937 ** 1 ,000 -,117 -,012 -,039 ,140
,000 ,000 , ,998 ,440 ,938 ,798 ,353

46 46 46 46 46 46 46 46
-,021 -,047 ,000 1 -,406 ** ,036 ,259 -,711 **
,885 ,752 ,998 , ,004 ,808 ,076 ,000

48 48 46 48 48 48 48 48
-,077 -,080 -,117 -,406 ** 1 ,641 ** ,126 ,076
,602 ,590 ,440 ,004 , ,000 ,392 ,607

48 48 46 48 48 48 48 48
,011 ,000 -,012 ,036 ,641 ** 1 ,407 ** ,025
,943 ,999 ,938 ,808 ,000 , ,004 ,864

48 48 46 48 48 48 48 48
-,022 -,016 -,039 ,259 ,126 ,407 ** 1 -,391 **
,885 ,914 ,798 ,076 ,392 ,004 , ,006

48 48 46 48 48 48 48 48
,129 ,150 ,140 -,711 ** ,076 ,025 -,391 ** 1
,384 ,310 ,353 ,000 ,607 ,864 ,006 ,

48 48 46 48 48 48 48 48

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 

LL 

LOA 

EVA 

PIB 

CÂMBIO 

INFLAÇÃO 

IBOVESPA 

SELIC 

LL LOA EVA PIB CÂMBIO INFLAÇÃO IBOVESPA SELIC

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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4.13 Setor 11 – Química 

 

O setor de química apresenta correlação entre medida de desempenho contábil (LOA) com 

variáveis econômicas. A tabela 68 demonstra os resultados obtidos. 

 

Tabela 68 

Correlação do Desempenho – Setor 11 

 
No setor de química, detectou-se forte correlação entre o LOA e a taxa de câmbio e também do 

LOA com a taxa de inflação. No primeiro caso, o nível de confiança atingiu 95% e no segundo, 

99%. 

 

Para tanto, na análise do setor de química, na observação do desempenho do LOA para o 

período de 1996 a 2003, pode-se afirmar o impacto resultante da taxa de câmbio e da taxa de 

inflação do período. Para as demais medidas (LL e EVA®) nenhuma das variáveis econômicas 

podem ser equiparadas na análise do desempenho. 

 

 

Correlations

1 ,567 ** ,789 ** -,032 -,018 -,088 -,073 ,040
, ,000 ,000 ,624 ,777 ,173 ,260 ,539

243 243 214 243 243 243 243 243
,567 ** 1 ,259 ** -,064 ,133 * ,189 ** -,001 ,116
,000 , ,000 ,323 ,038 ,003 ,985 ,070
243 243 214 243 243 243 243 243

,789 ** ,259 ** 1 -,008 -,027 -,127 -,063 -,023
,000 ,000 , ,906 ,693 ,064 ,357 ,736
214 214 214 214 214 214 214 214

-,032 -,064 -,008 1 -,406 ** ,036 ,259 ** -,711 **
,624 ,323 ,906 , ,000 ,547 ,000 ,000
243 243 214 280 280 280 280 280

-,018 ,133 * -,027 -,406 ** 1 ,641 ** ,126 * ,076
,777 ,038 ,693 ,000 , ,000 ,034 ,205
243 243 214 280 280 280 280 280

-,088 ,189 ** -,127 ,036 ,641 ** 1 ,407 ** ,025
,173 ,003 ,064 ,547 ,000 , ,000 ,672
243 243 214 280 280 280 280 280

-,073 -,001 -,063 ,259 ** ,126 * ,407 ** 1 -,391 **
,260 ,985 ,357 ,000 ,034 ,000 , ,000
243 243 214 280 280 280 280 280

,040 ,116 -,023 -,711 ** ,076 ,025 -,391 ** 1
,539 ,070 ,736 ,000 ,205 ,672 ,000 ,
243 243 214 280 280 280 280 280

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 

LL 

LOA 

EVA 

PIB 

CÂMBIO 

INFLAÇÃO 

IBOVESPA 

SELIC 

LL LOA EVA PIB CÂMBIO INFLAÇÃO IBOVESPA SELIC

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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4.14 Setor 12 – Siderurgia e Metalurgia 

 

O setor 12 também apresenta correlação das medidas de desempenho contábil e de valor com 

variáveis econômicas. A tabela 69 demonstra os resultados obtidos. 

 

Tabela 69 

Correlação do Desempenho – Setor 12 

 
 

No setor de siderurgia e metalurgia detectou-se a existência de correlação significativa em 95% 

do LOA com a taxa selic e do EVA® com a taxa de câmbio. A medida de desempenho contábil 

LL, não apresentou nenhuma correlação com as variáveis econômicas no período observado. 

 

Nesse caso, ao se analisar o desempenho do LOA, a recomendação é que a taxa selic também 

seja analisada pois o seu comportamento impactou nesse desempenho. O comportamento do 

EVA® para esse setor sofreu impacto da taxa de câmbio.  

 

 

Correlations

1 ,863 ** ,506 ** ,028 -,106 ,032 ,016 ,099
, ,000 ,000 ,654 ,084 ,600 ,791 ,106

265 264 230 265 265 265 265 265
,863 ** 1 ,274 ** -,022 -,017 ,114 ,031 ,127 *
,000 , ,000 ,723 ,782 ,064 ,612 ,040
264 264 230 264 264 264 264 264

,506 ** ,274 ** 1 ,112 -,169 * -,051 ,025 -,022
,000 ,000 , ,089 ,010 ,445 ,703 ,736
230 230 230 230 230 230 230 230

,028 -,022 ,112 1 -,406 ** ,036 ,259 ** -,711 **
,654 ,723 ,089 , ,000 ,531 ,000 ,000
265 264 230 304 304 304 304 304

-,106 -,017 -,169 * -,406 ** 1 ,641 ** ,126 * ,076
,084 ,782 ,010 ,000 , ,000 ,027 ,186
265 264 230 304 304 304 304 304

,032 ,114 -,051 ,036 ,641 ** 1 ,407 ** ,025
,600 ,064 ,445 ,531 ,000 , ,000 ,659
265 264 230 304 304 304 304 304

,016 ,031 ,025 ,259 ** ,126 * ,407 ** 1 -,391 **
,791 ,612 ,703 ,000 ,027 ,000 , ,000
265 264 230 304 304 304 304 304

,099 ,127 * -,022 -,711 ** ,076 ,025 -,391 ** 1
,106 ,040 ,736 ,000 ,186 ,659 ,000 ,
265 264 230 304 304 304 304 304

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 

LL 

LOA 

EVA 

PIB 

CÂMBIO 

INFLAÇÃO 

IBOVESPA 

SELIC 

LL LOA EVA PIB CÂMBIO INFLAÇÃO IBOVESPA SELIC

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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4.15 Setor 13 – Telecomunicações 

 

Outro setor que apresenta correlação entre medidas de desempenho contábil e de valor com as 

variáveis econômicas é o setor de telecomunicações. A tabela 70 demonstra essa correlação. 

 

Tabela 70 

Correlação do Desempenho – Setor 13 

 

 
Para esse setor houve correlação positiva em alguns casos e os resultados obtidos do teste 

estatístico são: 

• LL com o Ibovespa (95% de confiança)  

• EVA® com a taxa Selic (95% de confiança)  

• LOA com Ibovespa (99% de confiança) 

 

Observa-se nesse setor a relação das duas medidas de desempenho contábil (LL e LOA) com o 

Ibovespa. O EVA® também está fortemente correlacionado com a taxa selic, sendo portanto, 

recomendável a análise conjunta dessas variáveis para efeito de entendimento do 

comportamento dessa medida. 

Correlations

1 ,932 ** -,502 ** ,096 -,114 -,024 ,136 * -,047
, ,000 ,000 ,103 ,053 ,684 ,021 ,423

290 289 202 290 290 290 290 290
,932 ** 1 -,660 ** ,042 -,104 ,013 ,179 ** ,036
,000 , ,000 ,480 ,077 ,823 ,002 ,542
289 291 202 291 291 291 291 291

-,502 ** -,660 ** 1 ,099 ,027 ,006 -,080 -,150 *
,000 ,000 , ,161 ,707 ,933 ,257 ,034
202 202 202 202 202 202 202 202

,096 ,042 ,099 1 -,406 ** ,036 ,259 ** -,711 **
,103 ,480 ,161 , ,000 ,442 ,000 ,000
290 291 202 456 456 456 456 456

-,114 -,104 ,027 -,406 ** 1 ,641 ** ,126 ** ,076
,053 ,077 ,707 ,000 , ,000 ,007 ,105
290 291 202 456 456 456 456 456

-,024 ,013 ,006 ,036 ,641 ** 1 ,407 ** ,025
,684 ,823 ,933 ,442 ,000 , ,000 ,588
290 291 202 456 456 456 456 456

,136 * ,179 ** -,080 ,259 ** ,126 ** ,407 ** 1 -,391 **
,021 ,002 ,257 ,000 ,007 ,000 , ,000
290 291 202 456 456 456 456 456

-,047 ,036 -,150 * -,711 ** ,076 ,025 -,391 ** 1
,423 ,542 ,034 ,000 ,105 ,588 ,000 ,
290 291 202 456 456 456 456 456

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 

LL 

LOA 

EVA 

PIB 

CÂMBIO 

INFLAÇÃO 

IBOVESPA 

SELIC 

LL LOA EVA PIB CÂMBIO INFLAÇÃO IBOVESPA SELIC

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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4.16 Setor 14 – Têxtil 

 

No setor 14, têxtil, nenhuma correlação entre as medidas LL, LOA e EVA® foram observadas 

com relação às variáveis econômicas. A tabela 71 demonstra os resultados obtidos. 

 

Tabela 71 

Correlação do Desempenho – Setor 14 
 

 
 

No setor têxtil não houve nenhuma correlação significativa, ocorrendo então forte aceitação da 

hipótese nula. Nesse caso não se detectou correlação significativa com o desempenho das 

medidas contábeis e de valor e o seu relacionamento com as variáveis econômicas no teste 

estatístico realizado.  

 

Na análise setorial têxtil, torna-se dispensável o estudo de variáveis econômicas para a explicar 

o comportamento do desempenho de medidas contábil e de valor. 

 

 

Correlations

1 ,648 ** ,493 ** ,060 -,128 -,066 -,037 -,002
, ,000 ,000 ,370 ,057 ,329 ,578 ,972

222 221 198 222 222 222 222 222
,648 ** 1 -,108 -,065 ,018 ,095 ,006 ,108
,000 , ,129 ,339 ,788 ,159 ,932 ,109
221 221 198 221 221 221 221 221

,493 ** -,108 1 ,035 -,092 -,099 -,103 -,006
,000 ,129 , ,623 ,198 ,166 ,150 ,931
198 198 198 198 198 198 198 198

,060 -,065 ,035 1 -,406 ** ,036 ,259 ** -,711 **
,370 ,339 ,623 , ,000 ,565 ,000 ,000
222 221 198 256 256 256 256 256

-,128 ,018 -,092 -,406 ** 1 ,641 ** ,126 * ,076
,057 ,788 ,198 ,000 , ,000 ,043 ,225
222 221 198 256 256 256 256 256

-,066 ,095 -,099 ,036 ,641 ** 1 ,407 ** ,025
,329 ,159 ,166 ,565 ,000 , ,000 ,686
222 221 198 256 256 256 256 256

-,037 ,006 -,103 ,259 ** ,126 * ,407 ** 1 -,391 **
,578 ,932 ,150 ,000 ,043 ,000 , ,000
222 221 198 256 256 256 256 256

-,002 ,108 -,006 -,711 ** ,076 ,025 -,391 ** 1
,972 ,109 ,931 ,000 ,225 ,686 ,000 ,
222 221 198 256 256 256 256 256

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 

LL 

LOA 

EVA 

PIB 

CÂMBIO 

INFLAÇÃO 

IBOVESPA 

SELIC 

LL LOA EVA PIB CÂMBIO INFLAÇÃO IBOVESPA SELIC

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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4.17 Setor 15 – Transportes e Serviços 

 

O setor de transportes e serviços apresenta rejeição da hipótese nula no teste estatístico 

efetuado, ou seja, existe correlação entre medidas de desempenho contábil e de valor com 

variáveis econômicas. A tabela 72 demonstra essa correlação. 

 

Tabela 72 

Correlação do Desempenho – Setor 15 

 
Para o setor de transportes e serviços o teste estatístico apresenta correlação positiva em alguns 

casos e os resultados obtidos são: 

• LOA com a taxa de inflação (95% de confiança);  

• LOA com a taxa de câmbio (99% de confiança) e 

• EVA® com a taxa de inflação (95% de confiança). 

 

Sendo assim, a medida de desempenho contábil LOA quando analisada deve ser levado em 

consideração as variáveis econômicas taxa de inflação e taxa de câmbio, podendo então ser feito 

uma relação mais plausível para efeito de análise do comportamento dessa medida no intervalo 

de tempo pesquisado, pois apresentam a mesma tendência de comportamento. 

Correlations

1 ,522 ** ,966 ** ,038 -,223 -,219 ,007 ,010
, ,003 ,000 ,841 ,236 ,246 ,969 ,958

30 30 22 30 30 30 30 30
,522 ** 1 ,639 ** ,156 -,506 ** -,420 * -,101 ,029
,003 , ,001 ,410 ,004 ,021 ,596 ,879

30 30 22 30 30 30 30 30
,966 ** ,639 ** 1 ,148 -,328 -,476 * -,044 -,171
,000 ,001 , ,511 ,136 ,025 ,846 ,446

22 22 22 22 22 22 22 22
,038 ,156 ,148 1 -,406 ** ,036 ,259 -,711 **
,841 ,410 ,511 , ,004 ,808 ,076 ,000

30 30 22 48 48 48 48 48
-,223 -,506 ** -,328 -,406 ** 1 ,641 ** ,126 ,076
,236 ,004 ,136 ,004 , ,000 ,392 ,607

30 30 22 48 48 48 48 48
-,219 -,420 * -,476 * ,036 ,641 ** 1 ,407 ** ,025
,246 ,021 ,025 ,808 ,000 , ,004 ,864

30 30 22 48 48 48 48 48
,007 -,101 -,044 ,259 ,126 ,407 ** 1 -,391 **
,969 ,596 ,846 ,076 ,392 ,004 , ,006

30 30 22 48 48 48 48 48
,010 ,029 -,171 -,711 ** ,076 ,025 -,391 ** 1
,958 ,879 ,446 ,000 ,607 ,864 ,006 ,

30 30 22 48 48 48 48 48

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N 

LL 

LOA 

EVA 

PIB 

CÂMBIO 

INFLAÇÃO 

IBOVESPA 

SELIC 

LL LOA EVA PIB CÂMBIO INFLAÇÃO IBOVESPA SELIC

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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A medida de desempenho de valor, EVA® também segue a mesma tendência de 

comportamento com a taxa de inflação do período. 

 
4.18 Setor 16– Veículos e Peças 

 

No setor 16, veículos e peças, detectou-se a existência de apenas uma correlação significativa. 

A tabela 73 demonstra os resultados obtidos. 

 

Tabela 73 

Correlação do Desempenho – Setor 16 

 
 

Nesse setor, a medida de desempenho contábil LOA está correlacionada com a taxa de inflação 

em um nível de significância de 95%. As demais medidas LL e EVA® não apresentam nenhuma 

correlação significativa com as variáveis econômicas observadas no intervalo de tempo de 1996 

a 2003. 

  

 

Correlations
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Sig. (2-tailed)
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Sig. (2-tailed)
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Sig. (2-tailed)
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LL 
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LL LOA EVA PIB CÂMBIO INFLAÇÃO IBOVESPA SELIC

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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4.19– Resultados Obtidos 

 

Após a análise dos resultados para cada setor, necessário se faz uma compilação dos dados para 

então concluir os resultados dessa fase da pesquisa. O quadro 17 faz esse resumo. 

 
Quadro 17 

Resumo dos Resultados entre Relacionamento das Medidas Contábil de Desempenho e de 
Valor com as Variáveis Econômicas. 

 
 Setor Relação entre LL, LOA e EVA® com as variáveis econômicas 

1 Alimentos e Bebidas Não houve nenhuma relação significativa 
2 Comércio Não houve nenhuma relação significativa 
3 Construção Não houve nenhuma relação significativa 
4 Eletroeletrônicos Existência de correlação: 

• LL com PIB 
• LL com a taxa de câmbio 
• LL com a taxa Selic 

5 Energia Elétrica Existência de correlação: 
• LL com a taxa de inflação 

6 Máquinas Industriais Existência de correlação: 
• LOA com a taxa Selic 

7 Mineração Não houve nenhuma relação significativa 
8 Minerais não-metálicos Não houve nenhuma relação significativa 
9 Papel e Celulose Existência de Correlação: 

• LL com a taxa Selic 
• LOA com a taxa Selic 
• LOA e taxa de inflação 

10 Petróleo e Gás Não houve nenhuma relação significativa 
11 Química Existência de Correlação: 

• LOA e taxa de câmbio 
• LOA e taxa de inflação 

12 Siderurgia e Metalurgia Existência de Correlação: 
• LOA e taxa Selic 
• EVA® com a taxa de câmbio 

13 Telecomunicações Existência de Correlação: 
• LL com o Ibovespa 
• LOA com o Ibovespa 
• EVA® com a taxa Selic 

14 Têxtil Não houve nenhuma relação significativa 
15 Transportes e Serviços Existência de Correlação: 

• LOA com a taxa de inflação 
• LOA com a taxa de câmbio 
• EVA® com a taxa de inflação 

16 Veículos e Peças Existência de Correlação: 
• LOA com a taxa de inflação 

 

Observando a quadro 17 pode-se verificar que alguns setores não apresentam nenhum tipo de 

correlação entre o desempenho das variáveis contábil (LL e LOA) e de valor (EVA®) com as 

variáveis econômicas pré-estabelecidas.  
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Porém, outros setores apresentam, com nível de significância de entre 95% e 99%, correlações 

entre si. Com o objetivo de melhor a análise detalhada dos setores que apresentam correlação e 

dos setores que não apresentam correlação, a seguir será demonstrada a quadro 18. 

 

Quadro 18 

Classificação dos Setores – Correlação Positiva do Teste 
 

 Setores – não apresentam correlação 
positiva 

 Setores – apresentam correlação positiva 

1 Alimentos e Bebidas 4 Eletroeletrônicos 
2 Comércio 5 Energia Elétrica 
3 Construção 6 Máquinas Industriais 
7 Mineração 9 Papel e Celulose 
8 Minerais não-metálicos 11 Química 
10 Petróleo e Gás 12 Siderurgia e Metalurgia 
14 Têxtil 13 Telecomunicações 
  15 Transportes e Serviços 
  16 Veículos e Peças 

 

 

Dos 16 setores pesquisados, 7 não apresentam nenhuma relação significativa de correlação 

existente entre as medidas de desempenho contábil (LL e LOA) e de valor (EVA®) com as 

variáveis econômicas: PIB, taxa de câmbio, taxa de inflação, Ibovespa e taxa Selic. São eles: 

alimentos, comércio, construção, mineração, minerais não-metálicos, petróleo e gás e têxtil. 

Para esses casos, rejeita-se, portanto a hipótese nula do teste estatístico efetuado.  

 

Concluindo, na análise do comportamento e tendência do desempenho do LL, LOA e EVA® 

não são necessárias às considerações de tendência do comportamento das variáveis econômicas 

estabelecidas para esse estudo, no período de 1996 a 2003. 

 

Entre os setores que apresentam correlação positiva, nesse estudo são 9, pode-se concluir que os 

mesmos de alguma forma apresentam tendência de comportamento similar entre medidas de 

desempenho contábil (LL e LOA) e de valor (EVA®) com as variáveis econômicas. Para tanto o 

quadro 19 detalha essas relações. 
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Quadro 19 
Relações entre LL, LOA e EVA® e Variáveis Econômicas em Setores Específicos. 

 
 

Setor Correlações observadas 

4 Eletroeletrônicos • LL com PIB 
• LL com a taxa de câmbio 
• LL com a taxa Selic 

5 Energia Elétrica • LL com a taxa de inflação 
6 Máquinas Industriais • LOA com a taxa Selic 
9 Papel e Celulose • LL com a taxa Selic 

• LOA com a taxa Selic 
• LOA e taxa de inflação 

11 Química • LOA e taxa de câmbio 
• LOA e taxa de inflação 

12 Siderurgia e Metalurgia • LOA e taxa Selic 
• EVA® com a taxa de câmbio 

13 Telecomunicações • LL com o Ibovespa 
• LOA com o Ibovespa 
• EVA® com a taxa Selic 

15 Transportes e Serviços • LOA com a taxa de inflação 
• LOA com a taxa de câmbio 
• EVA® com a taxa de inflação 

16 Veículos e Peças • LOA com a taxa de inflação 
 

 

Pela demonstração da tabela os nove setores selecionados apresentam, de alguma forma 

correlação significativa entre o comportamento das medidas de desempenho contábil (LL e 

LOA) e de valor (EVA®) com as variáveis econômicas: PIB, taxa de câmbio, taxa de inflação, 

Ibovespa e taxa Selic. 

 

As análises individuais de cada setor poderão demonstrar seu grau de comprometimento dessa 

tendência de comportamento, obviamente levando em consideração os fatores internos e 

externos balizadores para cada segmento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta parte final serão apresentadas as principais conclusões do estudo efetuado. Serão 

abordadas as contribuições observadas para a área contábil, bem como as limitações de 

utilização prática do estudo. 

De acordo com o objetivo escolhido empresas, ou seja, o de maximização do seu valor de 

mercado, necessária se faz a existência de sistemas de informações eficientes para se apurar tal 

suposição. Os sistemas capazes de mensurar, controlar e avaliar os eventos que ocorrem na 

empresa são sistemas fundamentados na teoria contábil. Partindo desse pressuposto, a 

contabilidade é, então, responsável por manter informações constantes para uma organização 

auxiliando-a no alcance do objetivo maior que é a maximização do seu valor. 

 

Entretanto, as medidas de desempenho contábeis por si só não demonstram ao acionista se 

houve crescimento ou não dessa riqueza. Surgem, então, as medidas de desempenho baseadas 

no conceito do valor. Para esse estudo foi priorizado o estudo do EVA®. Diante de divergências 

observadas entre medidas de desempenho contábil, se comparadas com medidas de 

desempenho baseada em valor, surgem indagações para pesquisas, as quais esse estudo se 

propôs a analisar num primeiro momento, a correlação do LL, LOA e EVA e também a relação 

existente da tendência do comportamento entre LL, LOA e EVA®. 

 

Para responder a essa questão, selecionou-se uma amostra composta de 346 empresas com 

ações negociáveis em bolsas de mercadorias. Essa composição está dividida em dezesseis 

setores da economia. Ressalta-se a exclusão da área financeira neste estudo por apresentar 

peculiaridades nos processos contábeis não aplicáveis aos demais setores. Após essa divisão, 

foram aplicadas testes estatísticos. A fundamentação da escolha dos testes e os resultados para 

cada setor foram apresentadas no capítulo dois desse estudo e no apêndice C. 

 

As conclusões da primeira etapa do estudo a que se pôde chegar foram as seguintes: 

 

• para todos os setores pesquisados, de acordo com os testes estatísticos aplicados e 

para o período de tempo observado, pode-se afirmar que o comportamento das 

medidas de desempenho contábil (LL e LOA) e de valor (EVA)  apresentam 

similaridades de comportamento;  
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• em todos os setores houve uma grande significância da correlação entre as medidas 

de desempenho (ditas como variáveis), sendo elas lucro contábil, lucro ajustado e 

EVA®; 

 

• a medida de desempenho contábil (LL) difere da medida de desempenho de valor 

(EVA®) principalmente pelo fato de a segunda levar em conta o custo do capital 

envolvido no negócio e 

 

• o desempenho do EVA® apresenta-se em níveis abaixo das possíveis trajetórias das 

variáveis LL e LOA, pelo fato já exposto anteriormente. 

 

Num segundo momento da pesquisa, em que se questionou se o desempenho do lucro líquido e 

do valor econômico agregado está relacionado com alguma variável econômica relevante e se o 

comportamento de variáveis econômicas exerce influência sobre o desempenho de medidas de 

desempenho contábil e de valor das empresas brasileiras, foram feitos novamente testes 

estatísticos envolvendo as medidas de desempenho contábil e de valor, com variáveis 

econômicas pré-estabelecidas. 

 

As variáveis econômicas selecionadas para este estudo foram: taxa de câmbio, taxa de inflação, 

taxa de juros, expectativa de mercado e taxa de crescimento. As medidas de desempenho 

contábil (LL, LOA) e de valor (EVA®) foram relacionadas com as variáveis econômicas no 

intervalo de tempo observado. 

 

As conclusões da segunda etapa foram as seguintes: 

 

• alguns setores (alimentos e bebidas, comércio, construção, mineração, minerais não-

metálicos, petróleo e gás, têxtil)  não apresentam nenhum tipo de correlação entre o 

desempenho das variáveis contábil (LL e LOA) e de valor (EVA®) e as variáveis 

econômicas pré-estabelecidas;  

 

• outros setores (eletroeletrônicos, energia elétrica, máquinas industriais, papel e 

celulose, química, siderurgia e metalurgia, telecomunicações, transportes e serviços, 
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veículos e peças) apresentam, com nível de significância de entre 95% e 99%, 

correlações entre si significativas com certas variáveis econômicas; 

 

• rejeitou-se, a hipótese nula do teste estatístico efetuado em que não houve nenhuma 

relação significativa de correlação existente entre as medidas de desempenho 

contábil (LL e LOA) e de valor (EVA®) com as variáveis econômicas; 

 

• dos dezesseis setores pesquisados, sete não apresentam essa relação: alimentos, 

comércio, construção, mineração, minerais não-metálicos, petróleo e gás e têxtil;  

 

• na análise do comportamento e tendência do desempenho do LL, LOA e EVA® não 

é necessária consideração da tendência do comportamento das variáveis econômicas 

estabelecidas para esse estudo, no período de 1996 a 2003; 

 

• em relação aos setores que apresentam correlação positiva, conclui-se que os 

mesmos de alguma forma apresentam tendência de comportamento similar entre 

medidas de desempenho contábil (LL e LOA) e de valor (EVA®) e as variáveis 

econômicas e, por fim,  

 

• os setores: eletrônicos, energia elétrica, máquinas industriais, papel e celulose, 

químico, siderurgia e metalurgia, telecomunicações, transportes e serviços, veículos 

e peças, apresentam, de alguma forma, correlação significativa entre o 

comportamento das medidas de desempenho contábil (LL e LOA) e de valor 

(EVA®) e as variáveis econômicas. 

 

As principais limitações deste estudo podem ser resumidas em duas. A primeira diz respeito às 

análises individuais de cada setor. Nesse aspecto pode haver certo grau de comprometimento 

dessa tendência de comportamento, obviamente levando em consideração os fatores internos e 

externos determinantes de cada segmento. 

 

A segunda limitação diz respeito ao fato de ter podido ocorrer um certo viés na composição da 

seleção da empresas. Ao se trabalhar com empresas de capital aberto com ações negociáveis em 

bolsas de valores, excluem-se as micro, pequenas e médias empresas. Estas, por sua vez, podem 
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estar sofrendo o impacto das variáveis econômicas de uma sociedade com maior intensidade do 

que o universo selecionado. 

 

Como contribuição para pesquisa na área contábil, espera-se que partindo deste estudo, 

trabalhos futuros possam prosseguir o trabalho iniciado, analisando-se, então, setores de 

interesse de cada pesquisador. Como pode ser observada, a composição da amostra deste 

abrangeu somente dezesseis setores da economia.  

 

Cada um apresenta peculiaridades e características próprias sendo perfeitamente cabíveis as 

análises detalhadas, profundas e individuais de cada um deles. Analisar um setor em sua mais 

pura essência requer um estudo minucioso e detalhado na sua composição, como, por exemplo, 

segmento, mercado nacional e internacional, sistemas de produções, sistemas de informações, 

concorrência entre outros. Sendo assim, pode-se concluir que, de certa forma, cada um desses 

setores a partir do estudo efetuado pode dar origem a um novo e diferente trabalho. 

 

Outra contribuição fortemente destacada nesta pesquisa é o aspecto multidisciplinar apresentado 

pelo estudo. Além da teoria contábil e da análise de medidas de desempenho contábil, 

trabalhou-se neste estudo com variáveis econômicas. Este trabalho apenas iniciou um processo 

de aprofundamento, que precisa ser seguido, em pesquisas continuadas e conjuntas com outras 

áreas do conhecimento empresarial, nesse caso específico, a economia.  

 

Finalmente, o estudo aborda, além do tema atual de análise de medidas de desempenho contábil 

e de valor, o impacto das variáveis econômicas exercidas sobre tal comportamento. Deixa, 

portanto um leque de opções para que futuros pesquisadores possam utilizá-lo como referencial 

de análise e estudo. 
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