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Resumo: Após caracterizar os principais aspectos relacionados ao conceito de E. V. A. 
(Economic Value Added), o artigo apresenta um estudo de caso em que foi demonstrada 
a aplicabilidade prática do E. V. A. em empresa prestadora de serviços de pequeno porte. 
São evidenciados os detalhes das etapas necessárias para implementação, como a 
coleta dos dados e respectivas fontes, os cálculos pertinentes e são comentados os 
resultados encontrados e as vantagens e limitações da metodologia empregada. 
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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
As constantes modificações do ambiente de mercado atual, ocasionadas 

principalmente pela acirrada competição a que estão submetidas as empresas, exige que 
os administradores detenham informações de cunho gerencial em quantidade e 
qualidade suficientes para fundamentar suas decisões cotidianas de forma escorreita. 

Isto porque, independentemente do porte da organização, cada vez mais a 
gestão das empresas tende a necessitar de informes tecnicamente consistentes, até 
como forma de ter condições mínimas de competitividade. E para que os gestores 
possam desempenhar suas funções com o nível adequado às exigências impostas pelo 
mercado, a coleta e análise de informações dos ambientes internos e externos se torna 
imprescindível. 

Nesta direção, a elaboração de um pertinente sistema de informações 
gerenciais torna-se uma obrigação para as empresas, seja qual for o segmento em que 
estejam inseridas. Normalmente tal sistema contribui com relatórios onde o administrador 
vai examinar os informes fornecidos e analisar as alternativas para os cenários que são 
apresentados. A ênfase de tais informações pode recair sobre aspectos externos 
(participação mercadológica, análise das estratégias dos concorrentes etc) ou, como é 
mais comum, visar aspectos gerenciais internos (satisfação do quadro de funcionários, 
volume de recursos gastos por setor, custos de produção, orçamentos, fluxo de caixa 
etc). 

Entretanto, nem sempre os fatores relacionados com a rentabilidade do 
negócio são enfocados pelos controles gerenciais, notadamente nas empresas de 
pequeno porte ou familiares. Este problema se agrava, de forma especial, quando a 
empresa é uma prestadora de serviços e necessita empregar alto volume de recursos em 
ativos fixos utilizados para locação, como é o caso da entidade enfocada neste artigo. 

 Para minimizar tal dificuldade pode ser utilizado o conceito de EVA (Economic 
Value Added), como forma de verificar a rentabilidade do capital investido. Para 
evidenciar essa possibilidade, neste artigo relata-se estudo de caso efetuado em 
empresa de pequeno porte que atua na locação de equipamentos. Após mencionar os 
principais aspectos relacionados ao tema, exemplifica-se a aplicação prática do conceito 
EVA e comentam-se as etapas que foram seguidas para tanto. 
 
 
 
2 - EVA (ECONOMIC VALUE ADDED) 

  
O EVA é um indicador do valor econômico agregado que possibilita a 

executivos, acionistas e investidores uma nítida visão acerca da rentabilidade do capital 
empregado na empresa. Ou seja, mostra se este foi bem ou mal investido em termos de 
geração de riquezas para o empreendimento. 

O poder do conceito de “Valor Econômico Adicionado” origina-se da idéia de 
que o gestor pode não conhecer se uma operação está realmente criando valor, levando-
se em conta o custo de oportunidade de todo o capital utilizado. Na maioria das 
operações internas das companhias, não se tem idéia de qual ou de quanto é o valor 
agregado pelas mesmas. 

Assaf Neto et al (2002, p. 61) comentam que EVA é uma marca registrada nos 
EUA, no Brasil e em outros países, de propriedade da empresa de consultoria Stern 
Stewart & Co., sendo empregado como um sistema amplo de gestão de empresas 
baseada no conceito de valor econômico agregado. 

Esses autores listam quatro abordagens distintas para o EVA: 
a) EVA – formulação contábil do lucro líquido: a determinação do EVA acontece com 

a dedução do valor pago para remunerar os recursos captados dos acionistas, 
também conhecido como capital próprio. Por esta abordagem considera-se que os 
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juros pagos na captação de recursos alheios (capital de terceiros) já foram abatidos 
das receitas como despesas financeiras, originando o lucro líquido; 

b) EVA – formulação contábil do lucro operacional: nesta concepção o cálculo do 
EVA realizado com a subtração dos valores que remuneraram os recursos captados 
junto a terceiros, bem como o capital próprio, do lucro operacional (ou NOPLAT1); 

c) EVA – formulação financeira do RROI: o cálculo do EVA considera, por este 
enfoque, a aplicação do percentual do RROI  (residual return on investment) sobre o 
total dos recursos captados (investimento total). O RROI, segundo tais autores, é o 
“spread entre a taxa de retorno de uma empresa (ROI) menos o seu respectivo custo 
de capital.”; 

d) EVA – formulação financeira do WACC: é o enfoque mais tradicional de obtenção 
do EVA deduzindo-se do lucro operacional (NOPLAT) a parcela resultante do WACC 
(sigla de Weight Average Cost of Capital, que expressa o custo médio ponderado do 
capital, ou o custo de oportunidade da empresa obtido pela ponderação dos custos 
dos capitais próprios e de terceiros). 

Para Cavalcante Filho e Misumi (1998, p. 263) o EVA proporciona uma visão 
de curto prazo para os acionistas, evidenciando se uma companhia está criando riqueza 
ou se está destruindo o capital investido. Além disso, tal ferramenta proporciona, a cada 
ano, uma medida de desempenho que pode ser obtida rapidamente. Comentam também 
que “os pesquisadores da Stern Stewart desenvolveram o EVA para medir se, em cada 
ano, a companhia está ganhando dinheiro suficiente para pagar o custo real do capital 
que administra”. Se o EVA for positivo, a companhia, naquele ano, está aumentando o 
capital dos acionistas. 

O valor econômico agregado (EVA) é, segundo Kassai et al (2000, p. 193), o 
valor que a empresa agrega após remunerar todos os recursos investidos, quer sejam 
financiados pelo custo do capital obtido de terceiros (Ki) ou pelo custo do capital próprio 
(Ke).  Esses autores (p. 197) registram, ainda, que o conceito de EVA tem sido 
empregado “como ferramenta de gestão baseada em valor, onde o foco não se restringe 
apenas à empresa como um todo, mas direcionado a todas as partes. A análise do que 
agrega ou não valor passa a dar suporte ao processo decisório.” 

 De acordo com Atkinson et al (2000, p. 649), o valor econômico adicionado 
(também conhecido como receita residual) equivale à receita menos o custo econômico 
do investimento produzido por aquela receita, podendo ser calculado pela seguinte 
fórmula: Valor Econômico Adicionado = Lucro – Custo de Capital. Ressalvam, entretanto, 
que ao contrário do retorno sobre investimento, o valor econômico adicionado não induz 
os administradores a rejeitar investimentos que possam render valores que superam o 
custo de capital. 

Para calcular o EVA é necessário saber o custo do capital (de terceiros e de 
acionistas), que é dado pela taxa que a empresa paga na obtenção de recursos. Deve-se 
levar em consideração bases realistas, quando for apurado o custo do capital, isto é, a 
taxa de retorno obtida pelos acionistas, caso investissem em outra empresa do mesmo 
ramo, porte, nível de risco etc. Se a empresa estiver utilizando capital próprio e de 
terceiros, para obter o custo total do capital, deverá calcular a média ponderada de 
ambos e, depois, determinar o investimento de capital que fez nas operações (máquinas, 
veículos, capital de giro, pesquisa, treinamento etc). O custo do capital é dado pela 
fórmula: 

Custo do Capital = Capital total (Passivos + Patrimônio Líquido) 
(x) 

Taxa de captação do capital 
 
Supondo que uma empresa possua capital total (Passivo + Patrimônio 

Líquido) de R$ 200.000,00 constituídos por 30% de capital emprestado a juros de 

                                                 
1 O acrônimo NOPLAT, em inglês, refere-se a Net OPerating Less Adjusted Taxes. 
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mercado (a 45% ao ano) e 70% de Patrimônio Líquido da empresa, com taxa de retorno 
(TIR) desejada pelos acionistas de 25% ao ano, o custo do capital seria de: 

Capital total (Passivo + Patrimônio Líquido) = R$ 200.000,00 
Taxa de Captação do Capital = 31% [(30% x 45% juros) + 9,70% x 25% TIR )] 
Custo do Capital = R$ 62.000,00 (R$ 200.000,00 x 31%) 

 Para calcular o EVA, baseado no exemplo acima e, supondo que o lucro 
líquido, após a dedução dos impostos, seja de R$ 65.000,00, subtrai-se o Custo do 
Capital (R$ 62.000,00). Neste caso, sobraram R$ 3.000,00, o que significa que a 
empresa obteve EVA positivo, ou seja, gerou riqueza aos acionista. Caso contrário, as 
operações da empresa estariam destruindo a riqueza dos mesmos. 
 De forma resumida, Cavalcante Filho e Misumi (1998, p. 264) propõem o 
cálculo do EVA através da equação EVA = A – B, onde (A) é o lucro líquido operacional 
real da companhia, menos os impostos pagos e (B) o custo de todos os capitais 
empregados no ano (capitais de terceiros e próprio). Ainda segundo esses autores, a 
partir do cálculo do EVA, que representa o momento atual na avaliação global do 
negócio, os analistas obtêm uma radiografia realista do desempenho da companhia. Ou 
seja, serão capazes de medir se é pertinente a companhia empregar determinado nível 
de capital (próprio e de terceiros), avaliando se este capital rende mais do que custa para 
ser captado. 
 Kassai et al (2000, p. 195) aduzem que o cálculo do EVA (lucro líquido após 
remunerar inclusive o capital próprio), baseado em relatórios contábeis, pode ser 
sintetizado conforme expresso no quadro 1. 
Quadro 1 – Cálculo do EVA 

Patrimônio Líquido da Empresa (PL) 40.000 
                                Custo do Capital Próprio (Ke)                 18% 

Lucro Líquido contábil   21.000 
( - ) Custo do Capital Próprio (PL X Ke)   7.200 
= EVA      13.800 

Fonte: Adaptado de Kassai et al (2000).   
 
Após o cálculo do EVA, o gestor deve analisar a pertinência do resultado 

obtido. Conforme o caso, pode encetar iniciativas no sentido de aumentar a riqueza 
gerada pelas operações, ou seja, aumentando o EVA.  

Segundo Wernke (2001, p. 105), dentre as ações  que podem ser utilizadas 
para aumentar o EVA podem ser relacionadas:  
a) tentar lucrar mais sem usar mais capital: reduzir custos e cortar gastos, elevando o 

faturamento aproveitando as oportunidades de mercado e necessidades dos clientes;  
b) usar menos capital nas operações: revisar procedimentos, despesas e custos ligados 

a ele; 
c) investir capital em projetos de alto retorno: utilizar todo ou parte do capital de forma 

extremamente sensata. 
Exemplificando: uma maneira de lucrar mais sem usar mais capital seria 

aumentar as vendas mantendo-se o mesmo investimento; usar menos capital diminuindo 
os estoques, os investimentos em clientes e os investimentos em ativos fixos, conforme 
Cavalcante Filho e Misumi (1998, p. 264). 

Partindo-se do princípio de que a empresa está inserida em um projeto que 
visa proporcionar EVA positivo, os administradores poderão saber, através deste, se 
estão criando ou destruindo a riqueza dos acionistas e produzindo valor adicional para a 
organização. Neste sentido, Atkinson et al (2000, p. 650) elencam razões para o uso do 
valor econômico adicionado. Porém, salientam que estas variam de empresa para 
empresa: 
- o EVA trata os interesses dos acionistas e da administração do mesmo modo, 
encorajando-os a agir como donos ou investidores; 
- é de aplicação e entendimento facilitados; 
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- se adequa às iniciativas para melhorias das operações, pois o sucesso requer melhoria 
contínua do EVA; 
- tem correlação com o valor de mercado superior a qualquer outra medida de 
desempenho operacional; 
- une-se diretamente às expectativas do investidor através das melhorias visadas pelo 
EVA; 
- enfoca o desempenho em longo prazo usando um banco de bônus (recompensa, 
incentivo) e objetivos predeterminados de melhoria; 
- fornece uma linguagem comum para medida de desempenho, apoio à decisão, 
compensação e comunicação, aplicável a todo tipo de empresa. 

As seções seguintes apresentam um estudo de caso em que o conceito EVA 
foi empregado para analisar o investimento em uma pequena empresa prestadora de 
serviços. 
 
 
 
3 – ESTUDO DE CASO 

 
As próximas seções evidenciam as peculiaridades do estudo de caso 

realizado através da caracterização da empresa onde se realizou a pesquisa, da 
descrição dos procedimentos adotados e do relato e análise dos resultados alcançados. 
 
 
 
3.1 – Descrição da empresa estudada 

 
O estudo de caso foi realizado no primeiro trimestre de 2002 na empresa 

“Beta” (utilizou-se um nome fictício por solicitação dos administradores), que atua como 
prestadora de serviços de sonorização, iluminação, locação e montagem de palcos para 
eventos artísticos e culturais. Fundada em 1993, a entidade está sediada no município de 
Tubarão (região sul de Santa Catarina) e conta com oito funcionários. Sua área de 
atuação mercadológica abrange os três estados sulinos, com a maior participação do 
faturamento cabendo ao mercado catarinense. 

Legalmente constituída como sociedade por quotas de responsabilidade 
limitada e enquadrada na categoria de pequena empresa, a mesma não possui 
escrituração contábil regular que lhe proporcione demonstrativos contábeis como Balanço 
Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (D. R. E.). Em função de tal fato, 
a gerência da empresa não utiliza a contabilidade como fonte de informações gerenciais 
e não dispõe de estimativas tecnicamente consistentes acerca da rentabilidade do 
investimento realizado. 

Visando facultar aos sócios/investidores uma análise do retorno do capital 
investido na firma, optou-se por utilizar o conceito de EVA. Neste sentido, para execução 
do estudo foram realizados procedimentos visando obter os dados necessários para 
cálculo do valor econômico adicionado pelas atividades da empresa em determinado 
período. Tais procedimentos são comentados na seqüência. 

 
 
 

3.2 – Procedimentos realizados 
 
Para determinar o EVA da empresa pesquisada foram adotados os seguintes 

procedimentos: 
a) exame dos controles internos existentes que pudessem servir como fonte de dados; 
b) levantamento do balanço patrimonial (com valores atualizados ou a preços de 

mercado) e da demonstração do resultado mensal; 



 7

c) determinação das taxas de juros do capital de terceiros e da remuneração do capital 
próprio desejada pelos quotistas/investidores; 

d) cálculo do EVA do período e análise dos resultados.  
Tais etapas do estudo são detalhadas a seguir. 

 
 
 
3.2.1 – Exame dos controles internos 

 
Inicialmente foram averiguados os controles internos disponíveis na empresa. 

Constatou-se que não haviam demonstrações contábeis como Balanço Patrimonial e 
Demonstrativo de Resultados elaborados com base nas normas contábeis. Apenas 
apurava-se o lucro mensal pela dedução dos gastos mensais do faturamento total no 
período respectivo, de forma extra-contábil. Além disso, a administração mantinha 
controles relacionados com as contas a pagar, contas a receber e movimentação 
bancária mensal, permitindo um controle financeiro adequado às necessidades 
informativas dos gestores da entidade. 

Na etapa seguinte do estudo, foram elaboradas as demonstrações contábeis 
necessárias ao cálculo do EVA (Economic Value Added), conforme enfocado no próximo 
tópico. 
 
 
 
3.2.2 – Levantamento de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado 
Mensal 
 

Em decorrência da indisponibilidade de um balanço patrimonial, para os 
objetivos deste estudo foi necessário o levantamento de todos os itens ativos e passivos 
da empresa no início do período pesquisado e posterior atualização à medida que os 
valores fossem se alterando, mensalmente. Ou seja, ao final de cada mês do trimestre 
pesquisado efetuava-se um balanço patrimonial de cunho extra-contábil, utilizando os 
valores de mercado para os ativos imobilizados (como equipamentos, veículos, prédios, 
terrenos etc) e valores atualizados (saldos nas datas-base)  para os demais componentes 
patrimoniais (como caixa, bancos, contas a receber, fornecedores, salários e encargos 
sociais a pagar, empréstimos etc). Com isso, o Patrimônio Líquido foi determinado com 
base na equação “Ativos menos Passivos”.  

Evidentemente que tal procedimento não está imune a críticas por parte de 
teóricos da seara contábil, mas do ponto de vista gerencial se mostra adequado para as 
finalidades informativas que o estudo se propôs a ofertar, notadamente por utilizar 
valores atuais e de mercado dos bens, direitos e dívidas da organização em lume. 

O quadro 2 evidencia o Balanço Patrimonial elaborado para o último mês do 
trimestre analisado. 
Quadro 2 – Balanço Patrimonial Extra-contábil (Valores em R$) 
ATIVO CIRCULANTE                                     PASSIVO CIRCULANTE                  
Caixa e bancos                (14.119,00)             Fornecedores                                 67.923,18  
Contas a receber               89.996,00              Salários e Encargos a Pagar           5.848,88 
Outros créditos                    1.050,00              Outras dívidas                              135.049,88  
A. PERMANENTE                                           PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Imobilizado                      562.123,45              (Ativo menos Passivo)                 430.228,51    
ATIVO TOTAL                 639.050,45              PASSIVO TOTAL                        639.050,45 
Fonte: dados internos da empresa pesquisada. 
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Quanto à determinação do lucro do período, foi aprimorada a demonstração 
de resultado que já vinha sendo empregada pelos administradores da entidade, 
proporcionando uma informação mais qualitativa em termos de lucratividade das 
operações mensais. Saliente-se que com o intuito de corroborar os valores apurados 
como lucro dos meses analisados, os mesmos foram confrontados com as variações dos 
saldos iniciais e finais do Patrimônio Líquido de cada período. Foram constatadas, então, 
pequenas distorções, em termos de valor, que não comprometem significativamente a 
qualidade da informação oriunda. 

O quadro 3 apresenta o modelo de Demonstração de Resultado utilizada 
neste estudo de caso, para o último mês do trimestre enfocado. 
Quadro 3 – Resultado do Período (valores em R$) 
Fatores                                                                                         Valor R$        % do Total 
1 - RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     
(+) Valor total dos contratos do período                                   104.600,00           100,00%      
2 - DEDUÇÕES DA RECEITA 
(--) Tributos incidentes sobre o faturamento                              (3.315,60)            (3,17%) 
3 - CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
(--) Custos dos serviços prestados no período                         (29.431,27)         (28,14%) 
4 - CUSTOS INDIRETOS DO PERÍODO 
(--) Pessoal                                                                               (11.074,65)         (10,59%) 
(--) Administração                                                                     (24.891,11)          (23,80%)    
(--) Outros                                                                                     (751,36)            (0,72%)  
5 – (1-2-3-4) RESULTADO DO PERÍODO                                35.136,01            33,59% 
Fonte: dados internos da empresa 

 
Posteriormente ao levantamento do Balanço Patrimonial e da Demonstração 

de resultado, procedeu-se o cálculo do custo de captação de recursos, conforme 
evidenciado a seguir. 
 
 
 
3.2.3 – Determinação do Custo Total de Captação de Recursos Próprios e de 
Terceiros 

 
O procedimento seguinte ao levantamento das demonstrações contábeis 

(Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado) foi a determinação da taxa de juros 
média dos recursos captados junto a terceiros e da taxa de retorno desejada pelos 
investidores. Ou seja, o Custo Total de Captação dos recursos utilizados no período. 

No caso da taxa de juros relativa ao capital alheio empregado nas operações, 
formado principalmente por fornecedores e instituições bancárias, o cálculo da taxa 
média levou em consideração a proporção de cada fator no total do passivo e a 
respectiva taxa de juros.  

Em relação à taxa de remuneração do capital investido pelos quotistas, 
conforme entrevista realizada com os mesmos verificou-se que estes desejam retorno de 
5% (cinco por cento) ao mês. Consideram tal taxa condizente com suas expectativas de 
investimento e a conjuntura atual do segmento. 

O quadro 4 evidencia o cálculo realizado para determinar o custo total de 
captação, considerando-se o último mês do trimestre estudado. 
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Quadro 4 – Custo Total de Captação de Recursos 
Fonte dos Recursos                      Valor            Percentual     Taxa de     Custo Total de 
                                                      (R$)             do total (A)   Juros (B)  Captação (AxB)     
Passivo (capital de terceiros)   208.821,94           32,68%        6,00%           1,96% 
Patr. Líquido (capital próprio)   430.228,51           67,32%        5,00%           3,37% 
Total de Recursos Captados    639.050,45         100,00%           ---               5,33% 
 

A seção vindoura demonstra o cálculo do EVA considerando os dados 
apurados nas etapas anteriores deste estudo. 

 
 
 

3.2.4 – Cálculo do EVA e análise do resultado 
 
Para o caso em análise, o cálculo do EVA foi efetuado conforme demonstrado 

no quadro 5. 
Quadro 5 – Determinação do EVA do Período 
Capital Total empregado (em R$)                                        (a)                           639.050,45 
Custo Total de Captação de recursos (em %)                     (b)                                   5,33% 
Custo de Captação de recursos (em R$)                             (c = a X b)                 34.040,74     
Lucro do Período (em R$)                                                    (d)                             35.136,01  
EVA do Período (em R$)                                                      (e  = d – c)                  1.095,27     

 
O total dos recursos captados no período, quer seja capital de terceiros ou 

próprio, foi de R$ 639.050,45. Para obtenção de tais recursos a empresa teve que arcar 
com um custo médio de captação de recursos de 5,33% ao mês, implicando em um custo 
de captação de R$ 34.040,74. Como o lucro do período foi de R$ 35.136,01, superando o 
custo de captação (R$ 34.040,74), obteve-se um EVA positivo de R$ 1.095,27. Ou seja, 
no período analisado as operações da empresa proporcionaram um montante de lucro 
que foi suficiente para remunerar o capital de terceiros e o capital próprio empregado nas 
operações e ainda agregar valor ou riqueza ao patrimônio dos investidores. 

Convém ressaltar que tal procedimento foi realizado durante todo o trimestre 
pesquisado, propiciando uma avaliação mensal da rentabilidade do investimento efetuado 
pelos quotistas. Em virtude dos resultados (EVA) obtidos a cada mês, a direção da 
empresa pode encetar medidas que otimizassem o capital empregado nas operações.  

Além disso, conforme demonstrado neste artigo, os dados necessários podem 
ser conseguidos com facilidade junto aos controles internos já existentes ou 
elaborados/aprimorados durante a pesquisa, propiciando a continuidade da análise do 
EVA das operações da empresa por tempo indeterminado. 

No que tange às principais limitações da metodologia empregada, podem ser 
elencadas as seguintes: 
a) uso de demonstrações contábeis (balanço patrimonial e demonstração do 

resultado do exercício) levantadas de forma extra-contábil: mesmo considerando-
se a não existência de escrituração contábil que fornecesse tais demonstrativos,  este 
procedimento pode implicar em erros quanto à adequada situação patrimonial a ser 
considerada. Para minimizar essa dificuldade, cabe que sejam utilizados valores de 
mercado atualizados de todos os componentes patrimoniais. Além disso, é pertinente 
que o administrador conte com a assessoria de profissional da área contábil para 
facultar uma fundamentação técnica mais aprofundada no assunto, diminuindo as 
possibilidades de erros; 

b) dificuldade na determinação das taxas de remuneração do capital alheio e do 
capital próprio: conforme a complexidade da estrutura de captação de recursos de 
terceiros (através da utilização de várias linhas de crédito concomitantemente, por 
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exemplo), a determinação da taxa média ponderada pode ser dificultosa. Ainda, a 
determinação da taxa de remuneração do capital próprio pode gerar dúvidas quanto à 
sua pertinência, dada às diversas peculiaridades inerentes. 

 
 
 
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O poder informativo do conceito EVA vem sendo enaltecido em diversas 

publicações das áreas contábil e administrativa. Mesmo com algumas restrições e 
limitações inerentes à metodologia, a sua capacidade de gerar informações acerca da 
rentabilidade do capital investido pode ser considerada como superior, em diversos 
aspectos, às medidas que tradicionalmente vinham sendo empregadas para tal 
finalidade. 

Além disso, conforme demonstrado através do estudo de caso ora relatado, 
sua aplicabilidade prática pode facilmente ser conseguida, mesmo em empresas de 
pequeno porte e sem uma escrituração contábil consistente e regular. Basta, para tanto, 
que os dados necessários sejam coligidos corretamente e escolhida a abordagem que 
melhor se coadune com os interesses dos gestores ou às limitações do banco de dados 
disponível na organização que pretende utilizá-lo. 

O esforço despendido na obtenção dos dados e cálculo do EVA é plenamente 
justificável pela qualidade da informação proporcionada, que possibilita analisar a 
coerência das medidas tomadas quanto à captação dos recursos junto a terceiros ou dos 
investidores, bem como a eficácia do investimento de tal montante no intuito de agregar 
ou gerar riqueza para os acionistas ou quotistas da entidade. 
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