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Resumo 

Entre os muitos assuntos tratados pela contabilidade no campo acadêmico, está a 
análise custo- volume- lucro, base de preocupação constante para os administradores de 
empresa, devido sua a influência direta no lucro. 

A combinação  dessas variáveis influencia diretamente o lucro da empresa, 
tornando-se indispensável o seu controle, já que  o objetivo principal da empresa é 
maximizar o lucro do proprietário. As análises dessas variáveis, permitem aos 
administradores verificar o desempenho efetivo da empresa, de forma a medir a 
lucratividade , e se o realizado ocorreu de acordo com o planos iniciais da empresa. Esta 
seria a forma tradicional de medir o desempenho da empresa,  associado a outras formas de 
avaliação, como: rentabilidade  do ativo, lucro por ação, valor patrimonial por ação, fluxo 
de caixa descontado, etc.  

Num outro enfoque  procura-se mostrar também  o novo conceito pela ótica  de 
custo - valor - preço, que são os três pilares do lucro. Por esse conceito, abordado de forma 
diferente, procura-se mostrar sua importância e as relações com os conceitos de  valor 
agregado  ou valor adicionado e as formas de distribuição de riquezas. 

Por ultimo, apresenta-se a nova versão moderna do lucro, o EVA – Economic 
Value Added, que significa valor econômico agregado ou valor econômico adicionado. Se a 
empresa agrega valor, o EVA será positivo; caso contrário, será negativo. Mostra-se ainda a 
fórmula de cálculo do EVA  para uma  empresa e outros exemoplos, bem como algumas 
considerações sobre suas vantagens, limitações e problemas. Faz-se  também uma pequena 
abordagem sobre o MVA- Market Value Added .      

Palavra chave -  EVA 
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1 - TIPOS DE CUSTOS 
 Para melhor entendimento sobre custo - volume- lucro, convém definir os seus 
componentes variáveis e fixos, para se poder calcular os efeitos do volume sobre cada um 
desses custos. 
 CREPALDI (1998), afirma que  custos e despesas variáveis  " são aquelas  que 
variam diretamente  com a produção. Ex:   mão-de-obra, matéria-prima e comissão de 
vendas. Ela têm as seguintes características: 
• Variam no total em proporção direta com o volume de atividades; 
• Permanecem constantes do ponto de vista unitário, ainda que varie o  volume de 

produção; 
• Podem ser apropriadas com precisão aos produtos; e  
• O controle de seu consumo e incorrência, é de responsabilidade dos níveis inferiores da 

administração ". 
HORNGREN( 1981), apresenta um conceito mais  sucinto: “ são uniformes por  

unidade, mas seu total varia na razão direta do total da atividade ou do volume 
relacionado". 

Quanto aos custos fixos,  CREPALDI ( op. cit. ),  conceitua da seguinte forma : " 
são aqueles que não variam diretamente com o volume de produção. Ex. aluguel de fábrica, 
salários de gerentes, honorários da diretoria etc.  Têm as seguintes características:  
• o volume total é fixo dentro de certo intervalo de produção;  
• diminuem, unitariamente,  à medida que aumenta o volume de produção; e 
• Seu controle depende dos níveis superiores da administração “.  

Um outro conceito é apresentado por   HORNGREN( op. cit.), que afirma que 
custo fixo " é  um custo que não varia no total, mas que vai diminuindo unitariamente com 
o aumento do volume ". 
 
2 - RELAÇÕES  CUSTO - VOLUME - LUCRO  

As relações entre essas variáveis são de fácil entendimento e perfeitamente 
aceitáveis nos meios acadêmicos, já que são apresentadas de forma prática. 

CREPALDI ( op. cit.)  aponta que, “ esta análise é um instrumento utilizado para 
projetar o lucro que seria obtido  em diversos níveis possíveis de produção e vendas, bem 
como para analisar o impacto sobre o lucro de modificações no preço de venda, nos custos 
ou em ambos. Ele é baseado no custeio variável e, através dele, pode-se estabelecer qual a 
quantidade mínima  que a empresa deverá  produzir e vender, para que não incorra em 
prejuízo “.   

Observa-se  na prática de exercícios numéricos,  a relação entre as variáveis que 
mostram  perfeitamente como o lucro e os custos  mudam, quando há uma mudança no 
volume.  

A tradicional relação custo-volume-lucro permite que se calcule e se mostre 
graficamente o ponto de equilíbrio da empresa, através do  conhecido break-even-point, que 
é mostrado em pequena abordagem, sem maiores  detalhes, por não constar nos objetivos 
desta proposta de trabalho. 
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3 - CÁLCULO DO CUSTO-VOLUME-LUCRO 
As relações entre as variáveis são bastante divulgadas nos livros de contabilidade 

de custos e gerencial. A  forma mais simples pode ser apresentada através do seguinte 
exemplo:  
A Cia. Vera Cruz fabrica apenas um tipo de lâmina, cujos dados são 
apresentados a seguir para um ano qualquer: 
         R$ 
1) Custos e despesas fixas      2.190.000,00 / 
ano  
Custos e despesas variáveis     6,50/ unidade 

 
2) BALANÇO PATRIMONIAL – R$1,00 
ATIVO      PASSIVO 
Ativo circulante  800.000  Passivo circulante    500.000 
Ativo permanente          1200.000  Patrimônio líquido 1.500.000 
TOTAL           2.000.000  TOTAL  2.000.000 
 
3) O preço de venda médio estimado é de R$9,50 / unidade. 
Os dados acima, permitem que se calcule: 
a) O ponto de equilíbrio ( PE): 
PE = 2.190.000 / 3 = 730.000  unidades  ( break-even-point) 
Pv – Cuv = 8,50 – 5,50 = R$ 3 
b) O volume de vendas para que se obtenha um lucro de 10% sobre o Patrimônio líquido: 
Lucro líquido = 0,10 x  1.500.000 = R$ 150.000  

 
Custos e despesas fixas + lucro =  2.190.000 + 150.000 = R$ 2.340.000 
 
Quantidade a ser vendida :  2.340.000 / 3 = R$ 780.000 
 
Ou  780.000  x 8,50  =  R$ 6.630.000 
          R$ 
1,00 
Vendas     780.000 x 8,50   6.630.000 
Custos variáveis    780.000 x 5,50  4.290.000 
Margem de contribuição   780.000 x 3,00  2.340.000 
 
Custos e Despesas fixas       2.190.000 
 
Lucro operacional/ Lucro líquido        150.000  
 Esta seria uma das formas tradicionais de se medir o lucro de uma empresa,  
considerando os custos  e quantidades.  
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4 - MANTER O EQUILÍBRIO  CUSTO - VALOR - PREÇO 
A variável   que surge na nova relação é o valor, de difícil mensuração. Na verdade 

a empresa precisa conhecer o valor de seus produtos, o custo de produzi-los e os preços que 
esses produtos podem  obter no mercado. 

O problema  de administração dessas variáveis, fica por conta dos executivos, ou 
seja: criar negócios por intermédio das vendas dos bens e serviços que proporcionem valor 
a um preço razoável  para  os clientes a um custo aceitável pela empresa. Quando os 
executivos conseguem criar valor a custo menor do que os concorrentes, suas empresas 
prosperam e lucram. 

No mundo moderno de hoje, o objetivo das empresas tem que ser  adaptado às 
novas exigências  do mercado globalizado, onde a meta é  criar valor  a um preço aceitável 
pela sociedade a um custo mínimo para a empresa. Quando se consegue estabelecer esta 
relação de forma que o valor seja maior que o custo, essas empresas tendem  a se  manter  
firmes no mercado, criando riquezas .  

 
Segundo  MAITAL(1996), " as decisões  administrativas são calcadas em três 

pilares  -  custo, valor e preço (Figura 1). O custo é o que a empresa paga aos funcionários e 
fornecedores  para colocar um bem ou um serviço no mercado. Valor é o grau de utilidade 
que esses bens e serviços representam para os consumidores. E  preço é o que os 
compradores pagam". 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 1 - O três pilares do Lucro. 
        Fonte: MAITAL(1996), pag.6  
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        Figura 1 - Custo , valor e preço 
         Fonte: MAITAL, (1996). 
Verifica-se que nas variáveis apresentadas, se  considera o novo enfoque  

moderno, adaptado à nova ordem econômica, onde as palavras chaves são: benchmarking, 
just-in-time, competitividade, qualidade total, custo, valor e preço. 

As três variáveis estão relacionadas com a administração moderna e têm um papel 
importante como  forma de gerenciar os planos da empresa num mercado globalizado e 
altamente competitivo. 

As decisões a serem tomadas pelos executivos têm por base este tripé, associado a 
outros fatores como sabedoria, experiência, senso de humor, humildade, coragem e sorte ( 
MAITAL, op.cit.) . 

Um caso que se pode mostrar das relações custos - valor - preço, é o caso ocorrido 
com a IBM que em 1972 e em 1982 era a maior empresa do mundo. Em 1992 esta empresa 
já não era a maior, ocorrendo um período de decadência entre 1989 a 1990.  O que 
aconteceu com esta empresa é explicado por   MAITAL ( op. cit.), através das relações  
entre as variáveis: 

          1)  Custos - Como acontece com a maioria das grandes empresas lucrativas, 
os problemas da IBM foram criados pelo seu próprio sucesso. Os lucrativos 
computadores mainframe System/360 deram-lhe a condição de líder no 
mercado. Mas ele criou também uma gigantesca organização burocrática, 
que levou a empresa a dobrar a folha de pagamento em apenas três anos 
(1963-66) , a ter 407 mil funcionários em 1986, o que tornou o processo de 
tomada de decisões da empresa pesado e lento (em alguns casos, um projeto 
ou decisão precisava ser assinado por mais de uma dezena de executivos 
para que pudesse ser implementado). Quando Lou Gerstner assumiu a 
direção-executiva da IBM, em 1993, constatou que os custos da empresa 
(incluindo Pesquisa e Desenvolvimento) consumiam 42 por cento de suas 
vendas, enquanto a concorrente gastava apenas um terço desse valor. A 
demissão de 120 mil funcionários reduziu os custos com pessoal em 3 
bilhões de dólares, da noite para o dia. Mas outras despesas (como dar baixa 
de produtos obsoletos em estoque) chegavam a 7 bilhões de dólares. Os 
custos com processamento de dados da IBM comprometiam 1 dólar a cada 
14 dólares que a empresa faturava - uma proporção quase quatro vezes 
maior do que a de outras empresas americanas. 
               Mas, além de serem altos, os custos eram difíceis de ser 
localizados. Para tentar consertar uma estrutura já visivelmente quebrada, no 
ano de 1990 a IBM foi dividida em 13 unidades operacionais. Mas essa 
mudança não foi acompanhada de uma mudança no processo de coleta e 
análise dos dados e, consequentemente, a empresa não conseguiu descobrir 
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a origem das despesas desnecessárias. 
 2) Valor -  A  IBM já pode cobrar um preço à altura da qualidade e 

desempenho dos seus produtos, cuja liderança de mercado era incontestável. 
Preocupada com a liderança no mercado de computadores mainfrarne, a 
IBM foi surpreendida pelo lançamento de computadores pessoais, 
minicomputadores e estações de trabalho cada vez mais potentes. Indife-
rente ao desenvolvimento da tecnologia que tornou os computadores 
pessoais muito mais competitivos por intermédio de uma tecnologia que ela 
:mesma criou (conhecida como RISC - Reduced Instruction Set Computing), 
ela não percebeu o enorme potencial desse mercado. Outro erro cometido 
pela empresa foi na avaliação do PC (que ela criou em 1981), deixando que 
os concorrentes e imitadores dominassem o mercado, simplesmente porque 
o produto era marginalizado dentro da própria IBM, particularmente pela 
sua equipe de vendas. Por fim, a empresa manteve-se fiel a uma política de 
estabilidade no emprego, quando ela já tinha se mostrado completamente 
inviável. 
3) Preço - Os preços dos produtos da IBM caíram juntamente com o valor 
que eles tinham no mercado. Em conseqüência da queda nos preços e da 
subida dos custos, a margem de lucro bruto da IBM - que era muito mais 
alta do que a dos concorrentes, em uma faixa de 55 por cento,  caiu para a 
média do setor, que era de cerca de 40 por cento. O processo de 
reestruturação da empresa consumiu 28 bilhões de dólares. A faixa do lucro, 
situada no centro do triângulo custo-valor-preço, era cada vez menor. 
Em 1992, a IBM registrou um prejuízo de quase 5 bilhões de dólares, um 
pouco menor do que o apresentado pela Ford Motor Co. (cujo prejuízo foi 
de 7,4 bilhões de dólares) e bem menor do que o da General Motors (23,5 
bilhões de dólares). Na verdade, existem muitas semelhanças entre a IBM, 
GM e Ford. As três ignoraram a ameaça representada pelo lançamento de 
versões menores e mais baratas dos produtos que fabricavam -PCs e carros 
compactos. 

Verifica-se então que um descuido do controle das variáveis  chaves do negócio, 
fez com que esta empresa  de sucesso fosse levada ao prejuízo. Uma nova adaptação ao 
mercado foi   realizada, sendo a IBM em 1999 a 6ª . no ranking das 100 maiores dos 
Estados Unidos, com Receita de US$ 87.548,0 milhões e possuindo um valor de mercado 
de US$ 193.810,5 milhões.   

Como conclusão, MAITAL (1996),  afirma que “para realizar uma gestão  
eficiente é preciso manter  custo, preço e valor, em uma balança de precisão e observar com 
atenção todos os fatores capazes de alterar este equilíbrio, para melhor ou para pior”. 
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5 - VALOR AGREGADO OU VALOR ADICIONADO 
Derivado do conceito de valor, surge o de valor agregado, que pode ser 

exemplificado da seguinte forma: 
 
 
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALOR AGREGADO - diferença entre o custo da madeira para o carpinteiro e o 

valor da mesa quando ele a vende.  
A  nível macroeconômico, o valor  pode ser traduzido como a criação de riquezas, 

salários e empregos para a sociedade, conceito muito assemelhado ao  valor agregado para 
apuração do PIB - Produto Interno Bruto. 

O conceito de valor é pouco divulgado, mas pode também  ser enfocado  através 
das idéias de outros autores, como o conceito de valor adicionado. 

Conforme NEVES  et al.(1998), valor adicionado ou valor agregado "representa a 
riqueza criada por uma entidade num determinado período de tempo ( geralmente 1 ano). 
Podemos afirmar que a soma das importâncias  agregadas representa, na verdade    a soma 
das riquezas criadas". 

Este  conceito  apresentado deixa dúvidas já que, no nosso entendimento fica 
difícil medir e avaliar as riquezas criadas.   

O entendimento de valor adicionado pode ser representado   através dos 
Demonstrativos de Resultados, segundo NEVES ( op. cit.). 

 
 

    CARPINTEIRO 

COMPRA MADEIRA 

ETAPA DE TRANSFORMAÇÃO 

 MESA ( produto final) 

    VENDA       

VALOR AGREGADO  
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TABELA 1 – Demonstrativo de Resultados 
 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - R$ 
 
Receita de Venda  200.000 Receita de venda 200.000 
CMV      80.000 CMV     80.000 
Lucro     120.000 Valor adicionado  120.000 
 
A primeira observação que se faz  na Tabela I acima, é que o lucro apurado no 

primeiro momento é o conhecido lucro bruto, que seria igual ao valor adicionado. 
Qual seria a riqueza criada por este valor adicionado? 
Poderia este valor ser distribuído da  seguinte forma:   R$ 
Salários .................................................................. 28.000,00 
Encargos Sociais ...................................................   8.000,00 
Governo ( impostos) ............................................ 52.000,00 
Lucros retidos ....................................................... 32.000,00 
Verifica-se então, pelo conceito inicial que o valor  adicionado pela empresa como 

riqueza, seria R$120.000,00 distribuído desta forma. Observa-se ainda que dos Lucros 
retidos a empresa poderia optar  por reter uma parcela menor, caso surgissem outras 
despesas ou algum tipo  de transferência de parte dos lucros, como para reservas.  

O conceito e sua  valorização tem se tornado uma exigência em muitos  países, 
como informação necessária para avaliação de projetos de investimentos, onde devem  ser 
mencionadas quais riquezas serão geradas, advindo daí sua importância. 

Esta informação se torna necessária, em virtude de os Relatórios de Administração 
e Notas Explicativas,  não fazerem menção ao valor adicionado ou às riquezas criadas. No 
Brasil, algumas empresas já começam a informar as  riquezas criadas.  

 Nos anexos de I a III, apresentamos uma amostra do valor adicionado e a 
distribuição das riquezas, das empresas Light – Serviços de Eletricidade, Companhia  
Siderúrgica Nacional e Companhia Vale do Rio Doce. 
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6 - EVA – ECONOMIC VALUE ADDED  

Um dos mais tradicionais   parâmetros de medir ou avaliar o desempenho das 
empresas é o lucro, que mostra através do cruzamento com outras variáveis do Balanço e 
do Demonstrativo de Resultados, diversos indicadores, como: 

• Rentabilidade do Patrimônio Líquido = Lucro / Patrimônio Líquido 
• Retorno do Ativo = Lucro /  Ativo Operacional  
• Margem Líquida = Lucro / Vendas Líquidas , etc. 

Estes indicadores são estáticos e medem  a situação da empresa naquele momento, 
mas são de grande utilidade por servir de base para análise econômica e financeira de 
empresas.   Outras ferramentas de avaliação de empresas podem ser citadas, como:    Lucro 
por ação;  Valor patrimonial da ação e Fluxo de caixa descontado. 

Um novo método  surge no mercado de medição do desempenho das 

empresas, que poderia ser chamado de  versão moderna do lucro. O  

EVA significa:  valor econômico agregado ou valor econômico 

adicionado. 

Este indicador surgiu nos manuais alemães  de economia no início do século, sendo 
mais tarde aprimorado pela consultoria americana Stern Stewart  & Co.   

O EVA está relacionado com o acionista da empresa. O acionista pode investir na 
empresa ou colocar seu dinheiro no mercado financeiro, sempre observando o custo de 
oportunidade do mercado Se investir na empresa, espera um retorno com o  EVA  positivo 
que  será um bom negócio para o acionista; caso contrário, será mau negócio. 

O EVA pode ser medido pela diferença entre o LUCRO OPERACIONAL  LÍQUIDO  
E O CUSTO DO CAPITAL INVESTIDO, onde temos: 

 
 
 
 
 
Como todo  método de avaliação, o EVA apresenta algumas vantagens, limitações  e 

também apresenta problemas, como veremos a seguir:  
Vantagens: 
a) instrumento de avaliação num mercado arriscado; 
b) verificar  a criação de valor para o acionista; 
c) verificar se as atividades da empresa são rentáveis; 
d) ajudar a descobrir onde estão as maiores possibilidades de ganhos. 
Limitações: 
a) indicador do passado e presente, sem avaliar a empresa no futuro;  
Problemas: 

SE  AGREGA VALOR  - EVA SERÁ POSITIVO 
 

SE NÃO AGREGA VALOR – EVA SERÁ NEGATIVO 
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a) as empresas desconhecem o capital investido em ativos ( estoques, caixa, 
imobilizado, etc.); 

b) implementação rápida na empresa; 
c) falta de treinamento dos funcionários; 
d) forma de comunicação na empresa. 

O EVA está associado ao comprimento dos objetivos da empresa, onde 

o executivo é premiado com bônus se for atingida as metas previamente 

estabelecidas, ou seja a criação de valor.  O bom desempenho do EVA 

está atrelado a remunerações variáveis na empresa, onde todos 

participam. Em 1999 a empresa BRAHMA distribuiu entre os 

funcionários  bônus de R$39 milhões. 

No   Brasil, algumas empresas já vêm trabalhando com o EVA, como é  o caso  da 
empresa BRAHMA.  

A implantação do EVA na empresa BRAHMA,  começou em 1995, 
objetivando a valorização do negócio no mercado de cervejas.  O resultado 
podia ser medido  pelas   ações da BRAHMA  que estavam, na época, entre 
as maiores valorizações na Bolsa de Valores. A meta  de implantação do 
EVA continuou em 1996, sempre procurando  a criação de valor para a 
companhia, objetivando maximizar o retorno do capital investido pelo 
acionista. O  EVA nesta empresa está associado ao gerenciamento moderno, 
onde se busca melhorias contínuas,  através da implantação das seguintes 
medidas: 
1) Redução do custo de capital próprio, aumentando a participação dos recursos de 

terceiros, via aumento do pagamento extraordinário de dividendos; 
2) Política de recompra de ações;     
3)   Política  objetivando aumentar as receitas e reduzir custos;   
3) Qualificação dos fornecedores, inclusive estrangeiros, onde as parcerias resultaram em 

contratos de longo prazo; 
4) Melhoria na qualidade do produto; 
5) Controle dos custos variáveis; 
6) Programa de produtividade fabril, objetivando reduzir custos variáveis e fixos; 
7) Reestruturação dos ativos; 
8) Aporte de novas tecnologias; 
9) Sistema de informações de Marketing; 
10) Novas fábricas e modernização das já existentes; 
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11) Abertura de oportunidades de mercado, principalmente  negócios que agreguem valor  
à companhia; 

12)  Comprometimento de todos os funcionários e diretores com esses objetivos. 
Outro caso, que podemos exemplificar é o da PERDIGÃO, que adota uma gestão 

voltada para criar valor no negócio, da seguinte forma: 
a)  O objetivo a ser perseguido pela empresa: lucro;  
b) Investimentos de longo prazo: modernização de fábricas e novas unidades;  
c) Distribuição eficiente ( logística). 

O resultado  dessa gestão, pode ser  avaliado através  do aumento de 
valor de mercado da empresa na Bolsa de Valores que, durante um período 
de 5 anos, passou de R$ 231 milhões para R$ 400 milhões.  

 
Outra forma de medir o desempenho da empresa, que poderia ser chamada de 

complemento ao EVA,  é o MVA – Market Value  Added, que significa a diferença entre  o 
que os acionistas  investiram em uma empresa e o que podem obter  de retorno. 
Se o resultado for positivo, pode-se dizer  que a empresa realmente criou 
valor para os detentores  de suas ações.  Outra maneira de medir seu 
desempenho é calcular a diferença entre o valor de mercado de uma empresa 
( quanto se obteria  se vendesse todas as ações) e o capital  investido pelos 
acionistas. Na verdade, esse procedimento mede o valor agregado de todo o 
desempenho de uma empresa numa determinada data. 
           No caso de empresas brasileiras, a revista Exame publicou out. de 1997, alguns 
desempenhos medidos pela EVA e MVA, como a seguir: 
          
 R$ 
Empresas EVA MVA 
Brahma 3,2 bilhões 147 milhões 
Souza Cruz - 152 milhões 
Antarctica (100,4 milhões) (422,2 milhões) 
Eletrobrás - (37,2 bilhões) 
Telebrás - (9,7 bilhões) 
Telesp - 2,4 bilhões 
Light - 1,4 bilhão 
 
     A revista Fortune publicou,  em 1996,  as cinco empresas que mais criaram valores para 
seus acionistas:  Coca-Cola, General Electric, Merk, Phillip Morris e Microsoft). Seus      
MVAs        variaram     numa   faixa  entre     US$ 44,9     bilhões   de    dólares ( 
Microsoft) a US$ 87,8 bilhões de dólares ( Coca- Cola). No caso contrário, é citada a 
FORD, como a  maior destruidora de valor, com US$ 19,2 bilhões de dólares negativos.  
  
7  – CÁLCULO DO EVA 
 Para melhor entendimento do EVA,  apresentamos os  dados hipotéticos da 
Empresa Saga S/A, compostos através  do Balanço Patrimonial  e do Demonstrativo de 
Resultados, em  valores constantes  e ajustados  no período analisado como segue: 
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BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA  SAGA  S/A  R$ mil 

ATIVO                   19x1                  19x2                 19x3 
ATIVO CIRCULANTE 20.000 70.000 68.000 
      Disponível 2.000 5.000 5.000 
      Duplicatas a receber 8.500 45.000 25.000 
      Estoques 9.500 20.000 38.000 
      Despesas antecipadas 0 0 0 
    
REALIZÁVEL A LONGO 
PRAZO 

 
2.000 

 
3.000 

 
2.000 

    
ATIVO PERMANENTE 45.000 27.000 50.000 
      Investimentos 13.500 7.000 8.000 
      Imobilizado 31.500 20.000 42.000 
      Diferido  0 0 0 
TOTAL DO ATIVO 67.000 100.000 120.000 

 
PASSIVO                19x1              19x2               19x3 

PASSIVO CIRCULANTE 15.000 40.000 45.000 
      Fornecedores 2.000 3.000 10.000 
      Contas a pagar 10.000 15.000 15.000 
      Empréstimos 3.000 22.000 20.000 
    
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 10.000 5.000 8.000 
      Financiamentos 10.000 5.000 8.000 
    
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 42.000 55.000 67.000 
      Capital 20.000 20.000 27.000 
      Reservas   10.000 30.000 30.000 
      Lucros Acumulados 12.000 5.000 10.000 
    
TOTAL DO PASSIVO 67.000 100.000 120.000 
 
 
 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA EMPRESA SAGA S/A        R$ mil 

CONTAS              19x1           19x2             19x3 
 Vendas líquidas 80.000 120.000 150.000 
- Custo dos produtos  vendidos  52.000 84.000 90.000 
= Lucro bruto 28.000 36.000 60.000 
 - Despesas operacionais 13.000 14.000 30.000 
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           Administrativas 5.000 3.500 8.000 
            Vendas 7.000 5.500 12.000 
            Financeiras 1.000 5.000 10.000 
= Lucro operacional 15.000 22.000 30.000 
+ Receita não operacional 1.500 2.000 10.000 
- Despesa não operacional 3000 4.000 15.000 
= Lucro antes do IR 13.500 20.000 25.000 
- Provisão para o IR 4.500 6.000 13.000 
= Lucro líquido  9.000 14.000 18.000 

Admite-se ainda: 
a) Taxa mínima de atratividade (TMA) como sendo a taxa  mínima que compensa  ao 

investidor  optar por determinado investimento ou projeto. 
Ex.  TMA = 15%  
TIR ( taxa interna de um projeto ou investimento) = 20% 
Se  TIR  > TMA  - o projeto ou investimento é rentável para o investidor. 
b) Custo de oportunidade ( COP), como sendo o ônus decorrente  de não fazer 

determinado investimento num determinado projeto, ao longo do tempo. 
  COP = 15%  
c) CALCULANDO-SE  O EVA PARA CADA ANO: 
CONCEITO DO   EVA - PODE SER MEDIDO PELA DIFERENÇA ENTRE O LUCRO  
LÍQUIDO  E  O CUSTO DO CAPITAL INVESTIDO. 
ANO 19x1 ( final do ano) 
O capital investido está representado pelo Patrimônio Líquido ( PL) no ano 19x1: 
PL =  42.000.000 
COP  =   0,15 x PL =   0,15  x  42.000.000 =  6.300.000 
LUCRO LÍQUIDO ( LL ) = 9.000.000 
EVA =  LL – COP = 9.000.000 – 6.300.000 =  2.700.000 ( adição de valor) 
ANO 19x2 ( final do ano) 
O capital investido está representado pelo Patrimônio Líquido ( PL) no ano 19x2: 
PL =  55.000.000 
COP  =   0,15 x PL =   0,15  x  55.000.000 =  8.250.000 
LUCRO  LÍQUIDO ( LL ) = 14.000.000 
EVA =  LL – COP = 14.000.000 – 8.250.000 = 5.750.000 ( adição de valor) 
ANO 19x3  ( final do ano) 
O capital investido está representado pelo Patrimônio Líquido ( PL) no ano 19x3: 
PL =  67.000.000 
COP  =   0,15 x PL =   0,15  x  67.000.000 =  10.050.000 
LUCRO LÍQUIDO ( LL ) = 18.000.000 
EVA =  LL – COP = 18.000.000 – 10.050.000 = 7.950.000 ( adição de valor) 
 Verifica-se então, para o exemplo acima a criação de valor nos três anos 
analisados. 
 
 Uma outra forma de cálculo do Eva pode ser apresentada através dos seguintes 
exemplos: 
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 Exemplo 1 - A  Cia.  Megacorp  tem uma estrutura de  capital firmada por 30% de capital 
de terceiros de longo prazo, a custo líquido  de 22% ao ano, sendo que sobre os 70% 
restantes, os seus acionistas exigem um retorno de  25% ao ano. A capitalização total da 
empresa é de R$100 milhões. Considerando que a empresa apresentou  um lucro 
operacional após os impostos de R$35 milhões, calcule o EVA da empresa. 
 
Fórmula do EVA =  Lucro operacional  após o IR – ( Custo de capital x Capital investido) 
IR – Imposto de Renda 
 
 
 
 
 
O cálculo deve ser feito, com base no custo médio ponderado de capital, conforme abaixo:  
 
Estrutura de Capital  R$ mil Participação (%)  (a)  Custo (b)    a   x b 
Capital de terceiros  30.000 30,0 0,22 0,066 
Capital próprio 70.000 70,0 0,25 0,175 
Total 100.000 100,00  0,241 
   0,241 ou 24,1% - Custo médio ponderado de capital 
 
EVA =  35.000.000 -  ( 0,241 x 100.000.000)  
EVA = 35.000.000 – 245.100.000 = 10.900.000 E VA = R$ 10.900.000 
 
 
Exemplo 2 – A Cia. Telstar  tem ativos operacionais de R$120.000, sendo que seu 
endividamento geral é de 40%. O custo bruto de capital de terceiros é de 18% ao ano, e o 
retorno esperado pelos seus investidores é de 22% ao ano reais. A empresa teve um lucro 
operacional em 1996 de R$ 40.000 e sua alíquota de  imposto de renda  é de 40%. Qual foi 
o EVA da Telstar em 1996? 
 
Ativo operacional = R$ 120.000 
Endividamento =  40%    Custo =  0,18  ( 1 – IR) = 0,18  ( 1 – 0,40)  = 0,108 ou 10,8% 
 
  
Estrutura de Capital  R$ Participação (%)  (a)  Custo (b)    a   x b 
Capital de terceiros  48.000 40,0 0,108 0,0432 
Capital próprio 72.000 60,0 0,22 0,1320 
Total 120.000 100,00  0,1752 
   0,1752 ou 17,52% - Custo médio ponderado de capital 
 
EVA =  40.000 -  ( 0,1752 x 120.000)  
EVA = 40.000 – 21024 = 18.976   E VA = R$ 18.976 
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Exemplo 3 -  Os acionistas da Riobell  S/A, uma empresa  provedora de serviços  da 
Internet, querem  saber se a empresa está criando  valor com os investimentos nela 
realizados. A empresa paga 18% ao ano no seu empréstimo de curto prazo e de 16% ao ano 
no de longo prazo. O custo de capital  próprio da empresa é de 20% ao ano, e a Riobell  tem 
uma alíquota total de  imposto de renda de 35%.  O capital investido pela empresa é de 
R$160.000 e o Lucro operacional após o IR é de R$ 30.000 . Calcule o EVA da empresa? 
 
 
Empréstimo de curto prazo =  0,18 ( 1 – IR) = 0,18 ( 1 – 0,35) = 0,117 ou 11,7% 
 
Empréstimo de longo  prazo =  0,16 ( 1 – IR) = 0,16 ( 1 – 0,35) =0,104 ou 10,4% 
 
 
 
 
 
   
Estrutura de Capital  R$ Participação (%)  (a)  Custo (b)    a   x b 
Empréstimo de curto prazo 30.000 18,75 0,117 0,0219 
Empréstimo de longo prazo 50.000 31,25 0,104 0,0325 
Capital próprio 80.000 50,00 0,20 0,1000 
Total 160.000 100,00  0,1544 
   0,1544 ou 15,44% - Custo médio ponderado de capital 
 
EVA =  30.000 -  ( 0,1544 x 160.000)  
EVA = 30.000 – 24.704 = 5.296   E VA = R$ 5.296 
 
 
 
8) CONCLUSÕES 

O novo contexto globalizado e altamente competitivo e o aumento das 
responsabilidades sociais das empresas, faz com que a grande preocupação não seja 
somente o lucro, mas também  a criação de valor  e a distribuição das riquezas na 
sociedade. 
 O exame dos  indicadores  tradicionais  apresentados neste 
documento continuarão contribuindo de forma específica,  como referências 
básicas e dando suporte  para análises e verificação do desempenho das 
empresas.   
 Os  indicadores de desempenho, como o EVA e MVA, tem sua importância,  
porque agregam novos  conceitos compatíveis com a  gestão moderna de administração nas 
empresas, onde o foco é a criação de valor. 
 O desempenho do EVA está associado a atuação do executivo como gestor da 
administração da empresa, onde suas habilidades deverão contribuir  para a criação de valor 
para a empresa,  para a distribuição das riquezas  e  retorno para os acionistas.     
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 O EVA consolida-se como um ferramental para medir o desempenho  da empresa. 
O executivo tem um papel fundamental na tomada de decisão, objetivando  atingir as metas 
estabelecidas através da criação de mais valor a custo menor, fazendo com que a empresa 
prospere e lucre. 
 
ANEXO I 
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO  -  R$ MIL 
EMPRESA – LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE 

   EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 
 1999 1998 
1- RIQUEZA PRODUZIDA 3.258.239  2.876.061 
Vendas de mercadorias 3.252.645  2.891.579 
Não operacionais        5.594   (15.519) 
2- RIQUEZA CONSUMIDA 1.392.457 1.186.160 
Matérias-primas consumidas 1.170.291    907.519 
Materiais, serviços de terceiros e outros   200.331    200.589 
Perda/ Recuperação de valores ativos     21.853      78.052 
3- VALOR ADICIONADO BRUTO ( 1-2) 1.865.782 1.689.901 
4 – Depreciação, Amortização, Exaustão    179.650    138.541 
5- VALOR ADICIONADO LÍQUIDO   
PRODUZIDO PELA ENTIDADE  ( 3 - 4) 1.686.132 1.551.360 
6 – Capitalização de despesas    300.368    113.939 
Pessoal     59.440      51.621 
Juros e variações  monetárias e cambiais    240.928      62.318 
7- VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 
TRANSFERÊNCIA 

   211.681      29.346 

Resultado de equivalência  patrimonial      38.787    (30.248) 
Receitas financeiras    172.894     59.594 
8 –VALOR ADICIONADO LÍQUIDO( 5+6+7) 2.198.181 1.694.645 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 2.198.181 1.694.645 
REMUNERAÇÃO DO TRABALHO   288.075   285.012 
     Salários e benefícios   270.493   277.513 
     Provisões e indenizações     17.582       7.499  
GOVERNO (TRIBUTOS)   897.464    873.730 
     Impostos , taxas e contribuições   799.194    818.652 
     COFINS - depósito inicial     98.270      55.078 
JUROS E ALUGUÉIS 1.265.862    342.845 
REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO      0             212.000 
LUCROS RETIDOS (252.320)     (18.942) 
  
 
ANEXO II 
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998 
Em milhões de reais 
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 1998 1997 
Geração do Valor Adicionado   

Riqueza produzida a Preço de Produtos 2.849 2.981 
(-) Riqueza consumida 1.188 1.238 

   
Valor Adicionado Bruto 1.661 1.743 

Recebido de terceiros 277 287 
Valor Adicionado Líquido 1.938 1.230 

   
Distribuição do Valor Adicionado (%)   

Remuneração do trabalho 21 25 
Remuneração do capital de terceiros 18 16 

Governo ( tributos) 23 17 
Fundo para reinvestimento ( depreciação) 14 13 

Remuneração do capital próprio 24 29 
Total 100 100 

 
ANEXO III  
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998 
Em milhões de reais 
 1998 1997 Variação % 
Geração do Valor Adicionado    

Receita de vendas e não operacionais 3.376 3.185 6 
(-) Minérios  adquiridos de terceiros (279) (318) (12) 

Serviços de terceiros (264) (254) 4 
Materiais e óleo combustível (404) (423) (4) 

Energia, comunicação, propaganda, comercial e outros (435) (311) 40 
Gastos com estudos e pesquisas (56) (55) 2 

Aluguéis (31) (40) (23) 
Valor Adicionado Bruto 1.907 1.784 7 

Depreciação e exaustão (252) (271) (7) 
Valor Adicionado Líquido 1.655 1.513 9 

Recebido de terceiros (Receita fin.e Equivalência Pat.) 670 608 10 
Valor Adicionado total 2.325 2.121 10 

Distribuição do Valor Adicionado    
Empregados 457 669 (32) 

Governo 335 291 15 
Capital de terceiros 504 405 24 

Remuneração aos acionistas 732 515 42 
Lucros retidos 297 241 23 

Total 2.325 2.121 10 
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