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Resumo 
 

Hoje vivemos uma nova ordem mundial, ou seja, a globalização que promete 
quebrar as barreiras e as fronteiras comerciais existentes.  A Internet veio quebrar essas 
barreiras, pelo menos com referência a informação. A rede mundial encurta distância e 
alimenta a esperança de um mundo melhor. Após ter registrado ganho excelente na 
bolsa, as empresas pontocom. tiveram sua derrocada com a quebra da NASDAQ em 
2000. Para alguns analistas a supervalorização das empresas pontocom não passava de 
uma especulação do mercado, criando uma bolha. Porém, nem todos são céticos com 
referencia a Internet e a Nova Economia. “Aqueles que acreditam que a Nova Economia 
acabou por causa do fracasso dos negócios pontocom estão sendo ingênuos ou obtusos 
na definição do termo Nova Economia” (Alvin toffler,2001).”É como dizer que a Revolução 
Industrial havia acabado porque algumas fábricas fecharam as portas em Londres, na 
década de 1830”. A Nova Economia tem como berço os Estados Unidos da América, pois 
foi lá onde nasceu as maiores empresas de alta tecnologia do planeta, apostando em 
uma nova revolução econômica para o país. Porém aonde segue a economia após a 
quebra da NASDAQ? A Era da Informação cumprirá com a promessa de transformar a 
sociedade melhor? A revolução na produtividade foi real ou não passou de ilusão 
estatística? 
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1.  INTRODUÇÃO 
 
 
 

As propostas para obtenção de respostas para a crise da NASDAQ vêm de um 
número significativo de analista, pesquisadores, mestres e doutores na área de finanças: 
“The dark side of valuation “ (Damodaran, 2001); “Avaliação de Investimentos” 
(Damodaran, 1998); “Avaliação de Empresas – Valuation” (Copeland, Koller & Murrin, 
1994); “The Information Economy” (Varian, 1995). 

 
Quando a bolha especulativa da Internet estourou em abril de 2000, um grande 

maremoto atingiu o pregão eletrônico da bolsa de tecnologia NASDAQ. Depois das 
empresas virtuais terem sido arrasadas, as marolas inundaram as companhias de 
tecnologia. Até a poderosa Microsoft, cujas ações, desabaram 15,6% num único dia – a 
maior queda diária da companhia nos últimos 13 anos. As bolsas de Nova York e a 
NASDAQ juntas perderam numa só semana o equivalente ao PIB do Brasil multiplicado 
por três – US$ 2 bilhões. 

 
O impacto fez despencar as ações das empresas de tecnologia, informática e 

Internet e causou demissões em massa. O valor das ações continuou a cair em 2000 e 
passou para o novo milênio em queda vertiginosa. Até maio de 2001, o efeito dominó 
havia derrubado 493 empresas de Internet, segundo estudo pela Webmergers, empresa 
da Califórnia especializadas em fusões e aquisições na Internet. As vítimas mais graves 
foram às companhias de comércio eletrônico (47% das falências) e as empresas de 
conteúdo (27%). 110 empresas entraram em liquidação e foram vendidas, somando 
transações de US$ 3 bilhões. 

 
Mais nem tudo está perdido, uma pesquisa publicada pela BusinessWeek/Harris, 

baseada em entrevistas com cidadãos de diversas classes sociais nos Estados Unidos, 
indicam que as pessoas continuam otimistas com a Nova Economia após  a queda da 
NASDAQ, pois muitos investidores podem ter perdido tudo , mas não deixaram 
esmorecer o apetite pelos investimentos. Muitos ainda enxergam nas ações uma 
aplicação de longo prazo, sujeita a altos e baixos, e um grande número de investidores 
passou a diversificar as estratégias e a se concentrar na análise de balanços 
patrimoniais. 

 
Talvez a causa de tudo isso seja fruto da arrogância, pelo êxito e pelo excesso de 

confiança, de algumas das empresas mais bem-sucedidas da era pontocom, em seus 
sistemas de computados de classe mundial, que descobriram que até mesmo a melhor 
informação é tão boa somente quanto as mentes que as interpretam. A revolução na 
tecnologia da computação colocou informações financeiras quase perfeitas ao alcance de 
quase qualquer gerente. Porém, não há informação que possa substituir o julgamento 
humano. Quando esse julgamento é obscurecido, como aconteceu em alguns casos, pela 
grandeza irracional da bolha da alta tecnologia, pode não ser possível ver o que os 
números estão dizendo. Como diz Adrian J. Slywotzky, da Mercer Management 
Consulting “Uma bolha é como um campo gravitacional. Tira sua capacidade de pensar 
com a clareza necessária”. 
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2.  ATIVOS DIGITAIS 
 
 
2.1  Métodos de Avaliação 
 

 

Existe um postulado para a avaliação de um ativo é o de que o comprador não 
pague mais por um ativo do que ele realmente vale. Porém as percepções de valor têm 
que ter o suporte da realidade, o que implica que o preço pago por qualquer ativo deve 
refletir a riqueza que se espera ser gerada e para esse cálculo existem diversos métodos. 

 

Todavia qualquer método a ser adotado deverá levar em consideração: riscos, 
incertezas macroeconômicas, mercados de capitais, controle de fluxo de caixa e também 
os riscos políticos. O objetivo desse artigo é demonstrar se as metodologias atuais de 
avaliação conseguem captar as principais questões que estão sendo colocadas pelas 
empresas, principalmente as pertencentes à nova economia.  

 

Apesar da existência de vários métodos de avaliação, geralmente a literatura da 
área tem centrado sua atenção em quatro desses métodos: fluxo de caixa descontado, 
lucro residual, múltiplo e valor de mercado.  Existem outros métodos que podem ser 
utilizados, mas que são extensões das técnicas citadas, como é o caso da teoria de 
opção, que pode ser considerada um refinamento do fluxo de caixa descontado. 

 

O fluxo de caixa descontado é o método de avaliação mais popular entre os 
teóricos, sendo bastante recomendado na bibliografia existente. (Veja, por exemplo, 
Copeland et al., 1999). Além disso, o fluxo de caixa descontado é o método referenciado 
nas transações de compra e venda de grandes empresas e em processos de 
privatização. O fato de contar com a simpatia dos teóricos faz com que essa técnica 
muitas vezes seja considerada a única correta em termos de avaliação.  

 

O fluxo de caixa descontado é bastante simples na sua essência, sendo 
necessário somente descontar o fluxo de caixa projetado de uma empresa para o seu 
valor presente. A rigor, qualquer pessoa com um pouco de conhecimento de matemática 
financeira poderia utilizar esse método de avaliação. Na prática, no entanto, é mais 
complexa e tem mostrado que o fluxo de caixa descontado é mais difícil de ser utilizado 
do que se pode inicialmente imaginar. Para fazer a estimativa do fluxo de caixa futuro de 
uma empresa é necessário que se tenha uma perspectiva sobre o comportamento da 
economia. Como a estimativa de que a economia irá crescer nos próximos anos, e que 
isso beneficiará a empresa, pode não se cumprir ou não no mesmo patamar previsto, os 
erros na previsão de variáveis que possam influenciar o fluxo de caixa da empresa que 
está sendo avaliada podem afetar o resultado obtido. Dois avaliadores, trabalhando de 
forma independente, podem ter opiniões diferentes sobre quais são as variáveis 
importantes e como essas irão influenciar na sua avaliação. 

 

A favor do fluxo de caixa descontado tem-se o reconhecimento da teoria desse 
ser o método mais correto. Uma alternativa é o método do lucro residual, que adquiriu 
popularidade recentemente com a difusão do valor econômico agregado (EVA). Através 
da obra The Quest for Value, de Stewart e de uma reportagem que saiu na influente 
revista de negócios norte-americana Fortune, o conceito de que a empresa deveria incluir 
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na apuração do seu resultado a mensuração do custo do capital próprio tornou-se 
bastante difundido no mundo empresarial. (Stewart, 1991; Tully, 1993)  

 

Na realidade a utilização do lucro residual, ou lucro supranormal como é referido 
por alguns economistas, é anterior a obra de Stewart. Alguns economistas famosos, 
como David Ricardo, além de autores na área contábil, como Gabriel Priebich e os mais 
influentes pesquisadores da contabilidade, Edwards e Bells, já tratavam do lucro residual 
nas suas obras. Peasnell, demonstrou, na década de setenta, que era possível conciliar a 
taxa de retorno contábil, uma medida freqüentemente desprezada de escolha de projetos, 
com a taxa interna de retorno, conhecida como TIR. Em outras palavras, existia uma 
ligação entre uma medida contábil e outra baseada no fluxo de caixa, na seleção de 
projetos.  

 

Na década de oitenta circulou um texto no meio acadêmico onde seu autor, 
James Ohlson, demonstrava que era possível determinar o valor de um ativo a partir dos 
valores contábeis. O método desenvolvido por Ohlson foi posteriormente refinado e 
divulgado na revista de contabilidade canadense The Contemporary Accounting 
Research. (Ohlson, 1999) A idéia do lucro residual é simples e poderosa. Uma empresa 
terá mais valor se conseguir obter lucro acima de uma situação “normal”. Quanto maior 
for a diferença entre o lucro gerado pela empresa e o lucro normal, diferença essa que 
recebe a denominação de lucro residual, maior o valor da empresa. Esse lucro residual 
de cada exercício futuro é trazido a valor presente, juntamente com o valor do ativo 
contábil existente no horizonte futuro de tempo. 

 

O modelo possui uma restrição importante, que os pesquisadores da área 
denominam de clean surplus. Em termos simples o clean surplus diz que todas as 
alterações do patrimônio líquido, exceto integralização ou distribuição do capital social, 
deve passar pela demonstração do resultado. É importante notar que o modelo de 
avaliação pelo lucro residual não depende, por exemplo, de políticas contábeis. A decisão 
do tratamento da despesa com pesquisa, considerando como um item do ativo ou como 
despesa do exercício, não influencia o resultado numérico obtido. Ohlson também 
demonstrou que o resultado obtido pelo modelo do lucro residual é idêntico ao do fluxo de 
caixa descontado, desde que as suposições sejam também coerentes. (Ohlson, 1999)  

 

O método de avaliação de uma empresa pelo seu lucro residual possui pelo 
menos uma grande vantagem em termos da precisão do resultado obtido. Enquanto os 
fluxos de caixa descontados trabalham 100% de valores estimados futuros, o modelo do 
lucro residual utiliza como parte da avaliação o valor do ativo obtido pela contabilidade. 
Imaginando uma empresa cujo valor contábil represente 60% do seu valor, pode-se 
afirmar que o modelo terá que trabalhar com estimativas do lucro residual que irão trazer 
uma “imprecisão” de 40%. (White et al., 1997) 

 

Mas tanto o fluxo de caixa descontado quanto o lucro residual podem exigir um 
conjunto de informações que não se encontram a disposição do analista. Para empresas 
de pequeno e médio porte ou para empresas que não possuem divulgação sistemática 
dos seus resultados, é comum utilizar o método do múltiplo na avaliação de empresas. 
(Reilly e Schweihs, 1999 e 2000) Procura-se utilizar uma variável, geralmente contábil, 
que possa funcionar como uma aproximação de métodos mais apurados. Uma 
observação entre um conjunto de empresas pode constatar que a receita anual 
representa em média 25% do valor obtido pelo fluxo de caixa descontado. Utilizando esse 
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dado como parâmetro, passa-se a calcular o valor das empresas desse setor utilizando a 
receita anual dividida por 25%. O apelo da simplicidade do uso do método deve ser 
evitado quando ocorrerem mudanças nas condições da economia ou do setor de atuação 
da empresa.  

 

O quarto método, do mercado, tenta determinar quanto se gastaria para criar uma 
nova empresa com as mesmas características da que está sendo avaliada. São 
computados todos os valores do ativo existente na empresa, inclusive o ativo intangível. 
(Reilly e Schweihs, 1999) Um grave problema decorre da distinção sutil entre o valor da 
empresa e com o valor de mercado dos ativos.  

 

Faz-se necessário estabelecer qual o método se adequará melhor a avaliação das 
empresas pontocom, uma vez que essas empresas têm características diferentes das 
empresas industriais. As constantes mudanças no mercado de alta tecnologia e suas 
características de estrutura diferenciada requer uma análise mais profunda de como pode 
ser avaliada essas empresas. 

 
Face ao exposto, quais as técnicas, metodologias e parâmetros deverão ser 

observados quando da avaliação de empresas da Nova Economia. Existe uma 
metodologia única para se aplicar a essas empresas? Qual a mais adequada? Quais as 
questões mais relevantes a serem analisadas quando de uma avaliação de uma empresa 
da Nova Economia? 

 
 
 
2.2  Valor X Lucro Digital 
 

 

Algumas das mais conhecidas empresas da nova economia possuíam um alto 
valor de mercado da suas ações, mesmo não tendo conseguido gerar lucro. O caso mais 
sintomático é o da empresa de venda de livros pela internet Amazon. Isso levantou um 
debate entre lucro e valor. Os livros de finanças condenaram durante muitos anos a 
busca do lucro como opção prioritária de determinação do desempenho da empresa e 
das suas unidades administrativas. (vide, por exemplo, Brigham e Houston, 1999) 

 

Ao tentar explicar a existência de empresa no mundo moderno, Ronald Coase 
demonstrou que essa forma de organização, onde o mercado conseguia fazer com que o 
custo de transação fosse o menor possível. (Coase, 1993) Na verdade, analisando a 
história da humanidade pode-se perceber que a existência da empresa é uma exceção, e 
não uma regra. Mais recentemente, um dos fenômenos observados é a redução do custo 
de transação proporcionado pela internet. Um estudo da Goldman Sachs (apud Silva, 
2000) mostra que em alguns setores, o custo para se fazer um negócio através da rede 
pode ser um menor custo do que em relação a forma tradicional. 

 

O comércio on-line também permite melhoria no gerenciamento da cadeia de 
suprimentos, cortando varias camadas de intermediários. Melhor informação possibilita 
as empresas reduzirem a necessidade de manter grandes estoques. (Caride, 2001; 
Crespo, 2001) Como a manutenção de estoques esteve parcialmente associada a 
incertezas decorrentes da cadeia de valor, a existência de uma ligação direta entre 
empresas pode eliminar a necessidade de manutenção de parte desse estoque. Em 
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outras palavras, troca-se um ativo tangível por um intangível. 

 

Uma das acusações mais freqüentes aos analistas financeiros é a excessiva 
ênfase na última linha da demonstração do resultado do exercício. As empresas da nova 
economia na fase inicial de investimento geralmente não conseguem produzir resultados 
em decorrência dos pesados investimentos. Isso provocou uma reação contraria ao lucro 
como uma medida de desempenho. 

 

  
2.3  Valor de um ativo 
 
  
 Damodaran (1998) diz que todo ativo seja financeiro ou real, tem valor. 
 Importa observar que a palavra valor tem dois significados: às vezes designa a 
utilidade de um determinado objeto, outras vezes o poder de compra que o referido 
objeto possui, em relação a outras mercadorias. O primeiro pode se chamar de “valor de 
uso”, e o segundo, “valor de troca”. Geralmente as coisas que têm o mais alto valor de 
uso freqüentemente têm pouco ou nenhum valor de troca; e vice-versa, os bens que têm 
o mais alto valor de troca muitas vezes têm pouco ou nenhum valor de uso. O melhor 
exemplo para se entender o conceito é o dado por Adam Smith (1723) em seu livro “A 
Riqueza das Nações” onde ele aborda o seguinte: “Nada é mais útil do que a água e, no 
entanto, dificilmente se comprará alguma coisa com ela, ou seja, dificilmente se 
conseguirá trocar água por alguma outra coisa. Ao contrário, um diamante dificilmente 
possui algum valor de uso, mas por ele se pode, muitas vezes, trocar uma quantidade 
muito grande de outros bens”. 
 
 Verifica-se uma certa confusão nos conceitos de valor e riqueza, para tanto diz 
Adam Smith “Um homem é rico ou pobre de acordo com o grau em que possa desfrutar 
de tudo que é necessário, útil e agradável à vida humana”. 
 
 Portanto, o valor difere essencialmente da riqueza porque o valor depende não da 
abundância, mas da facilidade ou dificuldade da produção. O trabalho de um milhão de 
homens nas indústrias produzirá sempre o mesmo valor, mas não produzirá sempre a 
mesma riqueza.Com o crescimento da tecnologia proporcionando uma melhor 
produtividade, a criação de novos mercados em que se possam fazem trocas mais 
vantajosas, um milhão de homens pode produzir, em dada situação, o dobro ou o triplo 
da quantidade de riquezas e do que é “necessário, útil e agradável” do que eles 
produziriam em outras circunstâncias. 
 
 Uma outra questão é a mensuração do valor. O escritor Destutt de tracy (1804) 
diz: “Medir qualquer coisa é compará-la com uma determinada quantidade da mesma 
coisa que tomamos como medida-padrão, como unidade de comparação. Desse modo, 
medir para determinar um comprimento, um peso, um valor é determinar quantas vezes 
representam em metros, gramas, dinheiro, em síntese, quantas unidades do mesmo 
tipo”.   
 

Ainda nesse contexto, o aumento e a diminuição dos lucros de capital dependem 
das mesmas causa do estado de progresso ou de declínio da riqueza da sociedade, 
porém essas causas afetam um e outro de maneira muito diferente. O aumento do 
capital, o qual faz subir os salários, tende a baixar o lucro. Quando o capital de muitos 
comerciantes ricos é aplicado no mesmo negócio, naturalmente sua concorrência tende a 
reduzir seus lucros. Pode-se dizer que ainda que seja impossível determinar com algum 
grau de precisão qual é ou foi a média dos lucros do capital, no presente ou no passado, 
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a consideração dos juros do dinheiro é capaz de expressar uma idéia sobre os lucros. 
Pode-se adotar que, onde se pode ganhar muito com o uso do dinheiro, muito se pagará 
por esse uso, e onde pouco se pode ganhar com o uso dele, menos ainda é o que se 
pagará por esse uso. Conforme, a taxa habitual de mercado dos juros variar em um país, 
podemos Ter certeza de que os lucros do capital variarão com ela: baixam quando ela 
baixa, e sobem quando ela sobe. Portanto, a evolução dos juros do dinheiro pode levar-
nos a formar alguma idéia sobre a evolução do lucro de capital. 

 
  

 
3.  CUSTO E LUCRO NA ECONOMIA DIGITAL 
 
 
3.1  Uma empresa digital precisa produzir lucro? 

 

 Muitos economistas acreditam que, embora computadores são indubitavelmente 
úteis sozinhos, eles levarão a Internet ao seu mais alto potencial econômico. O E-
commerce cresceu apenas 1% das vendas totais na América, mas esta crescendo 
rapidamente. As Empresas ponto.com, como Amazon e eBay , se tornaram nomes 
conhecidos, mas eles são muito mais importante do ponto de vista econômico para o 
business-to-business, ligando compradores e vendedores eletronicamente ao longo da 
cadeia de suprimentos. O Gartner Grupo, fez previsões de que o comércio global 
business-to-business (B2B) alcançará $4 trilhões em 2003, comparados com menos de 
$400 bilhões de vendas on-line para comércio business-to-cosumer (B2C) de 
consumidores. 
  

A melhor forma de analisar o impacto da Internet na economia é verificar a queda 
no custo de se um introduzir, estas informações. Expressando graficamente, a Internet 
empurra a curva de oferta (potencial produtivo de uma economia) para à direita (veja 
quadro 1), exatamente do mesmo modo como a invenção da roda ou da eletricidade fez 
no passado. Não há nenhuma mudança na demanda agregada (D1), o nível de equilíbrio 
de produção sobe de Q1 até Q2, e o nível de preço cai de p1 até p2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martin e Petty (2000) afirmam que o uso do lucro como medida de desempenho 
apresenta cinco importantes problemas: a) o lucro não é igual ao fluxo de caixa; b) não 
reflete o risco; c) não inclui o custo de oportunidade do capital próprio; d) sua 

Q2Q1

P1 

P2 

D1

D1

S1

S2

S1

S2

Quantidade

Preço 

Quadro 1
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mensuração muda de empresa para empresa; e) e não considera o valor do dinheiro no 
tempo.  

 

Dentre os problemas apresentados por Martin e Petty, provavelmente a influência 
das políticas contábeis na mensuração do lucro, denominado de administração do lucro, 
seja o aspecto mais destacado contra o uso do lucro. (Healy e Wahlen, 1999) Nesse 
sentido, a administração baseada na medida contábil do lucro pode induzir os gerentes a 
escolhas que são as melhores para a avaliação de desempenho de curto prazo em 
detrimento da agregação de valor de longo prazo. (Copeland et al., 2.000) 

 

Desse modo, a ausência de lucro em algumas empresas da nova economia é 
parcialmente justificada pelos problemas detectados na medida contábil: afinal, para que 
ter lucro se essa não é uma medida confiável de desempenho? A resposta em termos de 
avaliação de empresas é simples: um empreendimento provavelmente não gera 
resultados positivos nos primeiros anos, mas isso deve ser revertido em anos futuros. 
Como as empresas da nova economia estão desbravando setores novos, o valor elevado 
da cotação de suas ações decorre da perspectiva futura de conseguir gerar lucros 
superiores aos setores tradicionais.  

 

A inexistência do lucro para os métodos do fluxo de caixa descontado e valor 
residual não impede que os mesmo sejam utilizados na determinação do valor de uma 
empresa. A inexistência de lucro ou do fluxo de caixa livre nos primeiros anos do 
empreendimento pode ser compensada por lucros residuais mais elevados no futuro ou 
por uma geração positiva de fluxo de caixa livre. O uso do múltiplo é duvidoso uma vez 
que não é possível estabelecer uma regra entre um múltiplo qualquer e o valor das 
empresas já que as mesmas somente recentemente entraram no mercado. Já o uso do 
valor de mercado dos ativos é muito complexo, uma vez que uma parcela substancial 
desses ativos é intangível.  

 

Volta-se a questão original: o lucro é importante como medida para as empresas 
da nova economia? Quando se considera uma visão de curto prazo a resposta é não, 
pois essas empresas estão fazendo um grande investimento que poderá ser mais tarde 
recompensado. Mas em longo prazo o lucro é uma medida relevante. A persistência de 
empresas com prejuízo não é sustentável no longo prazo, pois o investidor deseja o 
retorno do seu investimento, quer sob a forma da valorização das ações ou através do 
pagamento de dividendos. Nenhum investidor racional compra ações de uma empresa 
sem nenhuma perspectiva de gerar lucro no longo prazo.  

 

Mas a perspectiva futura das empresas da nova economia está condicionada a 
uma série de questões que precisam ser esclarecidas, antes de determinar sua 
avaliação. Um dos pontos mais relevantes é que não temos certeza se a forma de 
organização da economia que conhecemos manter-se-á no futuro. Isso diz respeito ao 
comportamento dos denominados custos de transações. 
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3.2  Qual o impacto do custo de transação e distribuição na Economia 
Digital?   
 
 
O B2B pode cortar custos das empresas de vários modos. Reduzindo os custos 

de aquisição, procurando um fornecedor mais barato e obtendo lucros de eficiência. É 
muito mais barato colocar um pedido de compra on-line, pois provavelmente você terá 
menos erros em pedidos de faturamento. Isso pode parecer insignificante, mas a Cisco 
demonstrou que em um único trimestre seus pedidos solicitados pelos clientes tiveram 
que ser refeitos por causa de erros em seu sistema de atendimento por telefone e fac-
símile. Quando ela trocou para pedidos on-line, a taxa de erro caiu para 2%, 
economizando cerca de $500 milhões para a empresa. Uma empresa de 
telecomunicações da Inglaterra observou que comprando bens e serviços on-line reduz o 
custo de transação de 90% para 11% cortando os custos diretos de bens e serviços de 
compras. (The Economist, 2000) 
   

Uma segunda forma de economia é por meio dos custos de distribuição, muito 
mais baixos para bens e serviços que podem ser eletronicamente entregue, tais como: 
serviços financeiros, software e música. Para se ter uma idéia o custo marginal para um 
banco de uma transação pela Internet é de apenas um centavo, comparados com 27 
centavos via alto atendimento em uma máquina eletrônica, 52 centavos via telefone e de 
$1.14 diretamente no guichê da agência bancária. O comércio on-line permite também 
melhoria no gerenciamento da cadeia de suprimentos, cortando varias camadas de 
intermediários. Melhores informações permitem as empresas reduzirem a necessidade 
de manter grandes estoques. O modelo de pedido de compra da DELL para montagem 
de um computador elimina completamente inventários, e está sendo amplamente 
copiado. 
  

As trocas através de business-to-business estão acontecendo nas empresas de 
carro, aço, construção civil e aeroespacial, pois estas irão fornecer um mercado eficiente 
para compradores e vendedores nas trocas de produtos e insumos. Essas trocas 
provavelmente surgirão na maioria das grandes indústrias. As montadoras GM, Ford, 
Daimler-Chrysler e Renault-Nissan planejam mudar todo seu negócio para transação 
eletrônica, com um movimento estimado de $250 bilhões e 60.000 provedores. De acordo 
com essa estimativa, as empresas que estiverem lidando com fornecedores on-line 
podem reduzir o custo de fazer um carro em até 14%. 
 

A mudança no custo de transação pode alterar a forma como o mercado organiza 
suas transações. Se o custo de transação se altera espera-se que a forma tradicional da 
empresa também seja influenciada. O processo de terceirização ocorrido a partir da 
década de oitenta do século XX é decorrente do menor custo de se fazer transação entre 
empresas. Nesse caso, o custo de transação possibilitou que muitas atividades que 
tradicionalmente estavam sendo executadas pela própria organização pudessem ser 
transferidas para terceiros.  

 

Hagell II e Singer (1999) acreditam que as empresas tradicionais, que possuíam 
três negócios típicos (relacionamento com o cliente, administração de estrutura e 
inovação) terá que mudar, centrando somente num desses negócios. Se o alto custo de 
transação do mercado no passado incentivou que atividades econômicas fossem 
centralizadas numa única organização, a redução nesse custo certamente afetará o perfil 
da empresa no futuro. A questão mais relevante para o processo de avaliação é como 
levar isso em consideração. Isso poderá representar grandes oportunidades para as 
empresas com maior capacidade de adaptação, bem como pode elevar o risco dos 
negócios das empresas tradicionais.  
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O custo de transação também possui um efeito sob a forma que é realizada a 
transação entre a empresa e o cliente. As mudanças tecnológicas afetaram também os 
custos de distribuição de alguns produtos, que por sua vez influencia na avaliação das 
empresas. 

 

O impacto do custo de distribuição está influenciando a forma como livros, 
softwares, música, entre outros, chega ao consumidor final. Em alguns casos isso poderá 
implicar na eliminação de partes substanciais da cadeia de valor. A influência disso sobre 
a avaliação é colocar em questão se algumas empresas da velha economia conseguirão 
sobreviver a mudanças na cadeia de valor sem uma redefinição substancial na forma de 
fazer negócios.  

 

3.4  A produtividade da Economia Digital 
 

 

Robert Solow, um laureado com o Nobel em Economia constatou que era possível 
verificar o impacto do computador na vida diária das pessoas, mas não nas estatísticas 
de produtividade. A afirmação de Solow ficou conhecida como o paradoxo da 
produtividade e tem se tornado um dos assuntos mais discutidos nas publicações 
acadêmicas.  

 

Os estudos oficiais de produtividade têm demonstrado que ocorreu a queda na 
produtividade dos setores financeiros e de saúde, dois dos setores que mais tem 
investido em tecnologia nos últimos anos. Se não existe ganho de produtividade, projetos 
de modernização feitos pelas empresas nos últimos anos não representam, per si, uma 
vantagem que deva ser considerada na avaliação. Em outras palavras, uma instituição 
financeira que fez investimentos na modernização de suas agências não deve ter um 
maior valor que outra instituição com um alto uso de mão-de-obra.  

 

É irônico que nesta era da informação exista uma carência distinta de estatísticas 
com que medir o impacto econômico verdadeiro de computadores. Isto não é só um 
assunto de falta de dados em novos negócios, como comércio eletrônico. O problema 
principal é que os dados estatísticos projetados para a era industrial talvez sejam 
inadequados para medir produção no século 21. 

 

Essa questão parece contradizer os aspectos apresentados nos dois itens 
anteriores (custos de distribuição e custos de transação). Na verdade existem pelo 
menos duas possíveis explicações para o paradoxo da produtividade. A primeira 
explicação diz respeito a própria mensuração da produtividade. A mensuração de 
produtividade é difícil na prática e não leva em consideração benefícios como aumento 
de qualidade, conveniência e atendimento ao consumidor. Se a melhoria de qualidade 
não é considerada na mensuração de produtividade, o seu crescimento será suavizado.  

 

Os dados oficiais mostram que a produtividade da assistência médica nos 
Estados Unidos reduziu em mais de 20% durante a década de noventa, sendo que o 
desempenho foi pior quando se compara a situação atual com a década de sessenta. 
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(The Economist, 2000) Entretanto, existem poucas dúvidas de que as inovações na área 
de saúde fazem com que os pacientes gastem menos tempo nos hospitais e nas 
unidades de tratamento intensivo. Existem estimativas que o número de médicos por 
pessoas no futuro tende a reduzir substancialmente em decorrência do uso intensivo de 
tecnologia. (Egger, 2000) Novamente, estudos baseados em indicadores tradicionais, 
como leitos por hospital, tendem a mascarar esses ganhos.  

 

Eddy (1998) mostra que as medidas de desempenho no setor de saúde possuem 
diversos problemas que passam pela melhoria do sistema de informação existente. 
Conforme lembra uma recente reportagem da revista The Economist (2000), as 
estatísticas oficiais falham em mensurar o benefício da escolha dos consumidores. No 
início da década de setenta existiam cinco tipos de tênis; em 1999, eram 285 tipos. Na 
década de 70 eram quatro tipos de leite; agora existem mais de duas dezenas.  

 

Se a estatística não tiver uma forma de calcular a qualidade dos produtos, todos 
os carros seriam como modelo do Henry Ford-T, lançado em 1908 e basicamente 
inalterado por duas décadas; mas as mudanças nos modelos dos produtos tornam-se 
cada vez mais comum, e quanto mais rápidas a taxa de inovação de produto, maior pode 
ser o erro estatístico. Se melhorias da qualidade são ignoradas, o crescimento de 
produtividade será suavizado. Por exemplo, a introdução de Bancos 24 horas on-line, 
melhorou substancialmente os serviços bancários oferecidos aos clientes, ainda que as 
estatísticas oficiais registram-se pequenos valor desses benefícios.  

 

Uma segunda possível resposta para o paradoxo da produtividade encontra-se 
num estudo feito por Paul David que mostrou que o crescimento da produtividade não 
acelerou até quarenta anos depois da introdução da energia elétrica no início de 1880. A 
razão disso é que até 1920 menos da metade da maquinaria industrial americana era 
movida pela eletricidade. (apud The Economist, 2000) As empresas precisavam de tempo 
para compreender como reorganizar suas fábricas em relação ao aparecimento da 
energia elétrica para colher os lucros de eficiência. A história demonstra que o mesmo 
ocorreu quando do aparecimento da invenção do vapor. O mesmo estudo sugere que 
uma tecnologia começará a ter um efeito significativo em produtividade somente quando 
alcançar uma taxa de penetração de 50%. Somente recentemente o uso do computador 
alcançou esse índice em alguns países desenvolvidos.  

 

Na Nova Economia, os altos e baixos do ciclo de tecnologia afetam o conjunto da 
economia com mais intensidade que no passado.  Nos anos noventa, os investimentos 
em tecnologia da informação alastraram-se como fogo no palheiro: entre 1995 e 2000, o 
crescimento ajustado à inflação foi de 20% ao ano. Os gastos com capital e de consumo 
com essa tecnologia foram responsáveis por algo entre um quarto e um terço do 
crescimento econômico obtido durante a maior parte do período. Seu impacto sobre o 
crescimento agora é negativo. No primeiro semestre de 2001, o investimento em TI caiu à 
taxa anual de 6%.  

 

O desespero do ciclo da tecnologia é aumentado pela dependência que as 
empresas do setor têm em relação ao financiamento proveniente de capitais de risco, 
ofertas iniciais de ações e títulos de alta rentabilidade (junk bonds). Todos os três são 
muito sensíveis aos humores do mercado financeiro. Segundo a empresa de pesquisa de 
Venture Economics, divisão da Thomson financial, o volume de capital de risco disponível 
aumento de US$ 3,5 bilhões em 1990 para US$ 104 bilhões no ano de 2000.  
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Alguns analistas, dizem que os dois principais fatores que condicionarão a 
recuperação serão: inovação e capacidade de redução de custos. Alan Greenspan, 
relatou em julho/2000 ao Comitê do Sistema Bancário do Senado, "Todas as nossas 
avaliações indicam, que percorremos apenas a metade da atual expansão tecnológica." 
Acredita-se que os investimentos não tardarão a voltar para o setor , dotados de 
softwares e equipamentos mais modernos, os trabalhadores americanos serão, capazes 
de produzir mais quantidade de bens e serviços com menos esforço. E é essa a essência 
da definição de "ganhos de produtividade".  

 

 

Parece não existir dúvida que a inovação tecnológica advinda da revolução do 
micro-computador e da internet provocará transformações na organização empresarial 
moderna. Se os ganhos de produtividade são/serão concretos, quem usufruirá dessas 
transformações?  

 

3.5      O Ganho da Tecnologia Digital 
 

 

Em termos do modelo de avaliação do lucro residual, uma empresa agregará valor 
ser conseguir obter um lucro que percentualmente seja superior ao custo do capital 
investido. A lógica do investidor seria investir nas empresas que teriam condições de 
utilizar a posição estratégica para, num futuro próximo, obter lucro residual, mesmo que 
as demonstrações contábeis atuais não sejam as mais adequadas. Mas é necessário 
perguntar quem será beneficiado pela revolução tecnológica? Ou, em outras palavras,  as 
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empresas da nova economia conseguirão usufruir a posição estratégica para obter lucro 
residual compatível com o risco que está sendo assumido pelos investidores? 

 

Observando algumas empresas pioneiras da nova economia, como a Microsoft, a 
resposta parece promissora. O lucro residual da Microsoft no ano de 1999 chegou a 
US$3,776 milhões, indicando um retorno sobre o capital de 56,2% para um custo de 
capital de 12,6%. (Martin e Petty, 2000)  

 

Entretanto, quando se compara com a introdução da energia elétrica ou do 
automóvel no início do século XX o otimismo deve ser considerado com ressalva. Os 
lucros podem ultrapassar a produtividade por um período somente para as empresas que 
conseguem construir uma barreira de poder através do monopólio. Mas se acreditamos 
que a tecnologia da informação pode reduzir barreiras para entrada de novos 
competidores e aumentar a competição, as margens de lucro irão provavelmente 
encolher, significando que os benefícios não ficarão nas empresas.  

 

Conforme afirma George Stigler, existe uma proposição da economia que sob 
competição a taxa de retorno do investimento tende a igualar em todas as indústrias. 
(apud Madden, 2000). Ou seja, de uma forma geral, a teoria econômica é cética em 
relação ao lucro supranormal: em longo prazo é impossível manter esse lucro em 
decorrência da concorrência entre as unidades econômicas.  

 

O comércio B2B cortará custos, mas os custos mais baixos da companhia são 
preços e lucros mais baixos de outras. A crescente transparência de preço, leva a 
Internet trocar o poder dos produtores para os consumidores, e então é bem provável que 
as margens de lucro médio sejam pequenas. Diante disso, serão os consumidores, e não 
os produtores, que absorverão a maior parte das recompensas. 

 

Dessa forma, talvez o mercado tenha ficado um pouco otimista demais com os 
efeitos da revolução tecnológica sobre o lucro residual das empresas dessa nova 
economia. Da mesma forma como ocorreu com a disputa pelo mercado de automóveis 
no passado, quando a possibilidade de grandes lucros futuros atraiu inúmeros 
investidores, a maturidade do mercado fez sair inúmeras empresas do setor, restando 
algumas poucas empresas com poder de oligopólio. Cabe analisar como o risco será 
afetado.  

 

3.6  Risco na Economia Digital 
 

 

O nível de risco envolvido geralmente é levado em consideração no fluxo de caixa 
descontado e no lucro residual através da taxa de desconto utilizada: quanto maior o 
risco assumido, maior a taxa. Isso, por sua vez, reduz o valor estimado da empresa. A 
nova economia afeta o risco das novas empresas devido a elevada taxa de mortalidade 
geralmente observada em setores inovadores. Christensen et al. (1998) mostram que das 
17 mais representativas empresas existentes na indústria de HD em 1976 todas faliram, 
abandonaram o setor ou foram adquiridas até 1990. Durante esse período, os autores 
contaram 124 empresas que entraram no setor e 100 que deixaram. Se o número de 
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falências é elevado isso aumenta o risco dos investimentos realizados nas empresas da 
nova economia.  

 

Se o risco é maior, maior a taxa de desconto deve levar um valor é menor. Mas 
como explicaria a presença dessas empresas na lista das mais valorizadas pelo 
mercado? Na nova economia a criação de networks é um fenômeno importante e a sua 
conquista tem sido levada em consideração por, pretensamente, permitir a possível futura 
geração de lucro residual para a empresa. Empresas como Microsoft estão atuando num 
setor de risco mais elevado, mas por terem uma posição privilegiada perante seus 
concorrentes, o mercado considera a possibilidade da empresa exercer essa situação 
para gerar lucros acima do normal.  

 

Existem dois outros aspectos importantes que podem afetar o nível de risco das 
empresas da nova economia. Para medir o retorno esperado de investimento utiliza-se 
uma taxa de desconto que é a média ponderada dos custos das dívidas e do custo do 
capital próprio. Essa taxa é essencial para o estabelecimento da taxa de retorno mínimo 
aceitável em novas propostas de investimento. Os investimentos que tem rendimento 
maior que o custo de capital criarão valor para o acionista, enquanto aqueles cujo 
rendimento seja menor que o custo de capital reduzirão valor para o acionista.  

 

Para o custo da dívida é bom lembrar que a taxa de juros do mercado deve 
aumentar para encorajar o financiamento dos novos projetos de investimentos. Isso 
naturalmente eleva a taxa de desconto. Da parte do custo do capital próprio, as empresas 
da nova economia caracterizam-se por possuir baixo nível de investimento em ativo 
tangível. Em caso de dificuldade financeira, a possibilidade do acionista recuperar seu 
investimento é menor por não ter uma garantia real.  

 

Mas o efeito da nova economia também deverá influenciar o risco das 
empresas tradicionais pelas razões já expostas anteriormente, como a redução 
dos custos de transação, as alterações da cadeia de valor ou as mudanças nos 
custos de distribuição. Nesse ponto é importante considerar que o modelo do 
fluxo de caixa descontado e do lucro residual consegue tratar de forma apropriado 
à elevação do nível de risco através da taxa de desconto. Já os modelos de 
mercado e de múltiplos não estão adequadamente preparados para incorporar de 
forma mais explicita o risco. 

 

3.7   A Internet e a previsão da demanda 
 
 

Segundo a revista BusinessWeek (agosto/2001) “Mesmo para os mais 
experimentados, a previsão da demanda é uma ciência inexata. Na Sloan School of 
Management, do Massachusetts Institute of Technology, (MIT) há anos alunos e 
executivos participam do “jogo da cerveja”, no qual assumem os papéis de cervejeiro, 
distribuidor, atacadista e varejista e procuram estimar a demanda através de ciclos 
econômicos. Quase todos erram – em especial, aqueles que estão mais distantes do 
consumidor.  De acordo com John d. Sterman, prof. do MIT, o segredo está em descobrir 
como os consumidores finais estão se comportando e produzir para agradá-los, e não 
aos fabricantes, distribuidores ou varejistas que estão entre você e eles.”  



 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Curva de Demanda do Consumidor é a quantidade demandada varia 
inversamente com o preço, permanecendo constantes a renda monetária nominal e os 
preços das demais mercadorias. 

A chamada ordem do pânico e outras distorções servem somente para criar 
confusão. Para Sterman, “se você está no ramo de macarrão, quer saber quanta massa 
as pessoas estão cozinhando e comendo, não quantos estão comprando e, certamente, 
não quanto os supermercados e distribuidores estão encomendando à fábrica”. 

É óbvio que a posse de boas informações não garante a sensatez de ações. Por 
exemplo, as montadoras de automóveis geralmente têm uma idéia melhor que a média 
sobre a demanda global, uma vez que seus economistas analisam dados de importância 
comprovada, como índices de formação de famílias e pesquisas sobre a confiança dos 
consumidores.  

Para muitos analistas do Vale do Silício, a capacidade para fazer previsões 
acuradas pode depender de como os produtos de uma empresa estão posicionados no 
mercado. As novas indústrias, em rápido crescimento, são surpreendidas pelos bons 
resultados dos seus produtos nos primeiros anos e ficam surpresas quando a demanda 
cai. De acordo com Kathleen M. Eisenhardt, professora de estratégia na Stanford 
University, “em um mercado altamente dinâmico, ambíguo e imprevisível, as pessoas 
cometem erros. Isso é inerente ao tipo de negócio.” 

Em muitos setores, principalmente os de alta tecnologia – a imprevisibilidade é 
inevitável. Uma solução seria continuar inovando e desenvolvendo serviços para vender 
com os produtos. Talvez, Craig H. Muhlhauser, presidente da Exide Technologies, tenha 
razão ao afirmar: “Divido o mundo em dois segmentos: num, cria-se a demanda; no outro, 
prestam-se serviços à demanda.” 

Por melhor que as empresas procurem prever a demanda, quase sempre errarão. 
O caos é simplesmente mais comum do que padrões ordenados e previsíveis. O 
professor adjunto na Wharton School, Paul J.H. Schoemaker, afirma que é errado ater-se 
demais a uma previsão. É melhor usar um planejamento de cenários, no qual você se 
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prepara para enfrentar diferentes conjuntos de circunstâncias. Ele complementa dizendo 
“Você não pode reduzir a incerteza, mas pode administrá-la, se tiver opções”. 

 Na Internet, os preços podem ser continuamente testados em tempo real, e as 
respostas dos clientes podem ser imediatamente recebidas. Se, por exemplo, um e-
business quer determinar o impacto de vendas de 3% de aumento de preço, ele  testa a 
resposta citando o preço mais alto para a 50° visita no site e compara as taxas de 
compra. Estes testes podem ajudar também uma empresa a predizer flutuações de 
volume resultantes de preço quando este cai fora da faixa de indiferença. 

   
  Este tipo de prova pode ter resultados dramáticos. Por exemplo, em um teste de 

preço on-line administrado por uma empresa de serviços de software - Zilliant, empresa 
de produtos de eletrônica reduziu quatro vezes os preços dos produtos em 7%. O Volume 
de vendas para três daqueles produtos aumentados foi de 5% a 20%-não foi suficiente 
para compensar o custo da redução de preço. Porém, com o quarto produto no fim das 
vendas mais que dobraram. A empresa analisou os dados e aprendeu que a maioria de 
seus clienes eram pessoas de segundo grau e de universidades. A redução de preço, ao 
que parece, descobriu um novo segmento de demanda oculta. De posse deste 
conhecimento, a empresa criou um local na Web especial para suprir estes compradores 
e oferecer a eles preços especiais para determinados grupos. E mais, a empresa também 
repensou sua abordagem para vender o produto no mercado educacional fora da 
Internet. 

 
  Os preços de prova das empresas on-lines devem tomar grande cuidado para não 

alienar clientes. Recentemente, a "Amazon.com" ficou com raiva de seus clientes e 
ativaram uma onda de publicidade ruim quando em um preço teste ofereceu DVD a 
compradores descontos de 30%, 35%, e 40% abaixo do preço de varejo sugerido pelo 
fabricante. Quando o teste foi descoberto, uma grande parte daqueles compradores que 
recebeu o desconto menor estava irada. Em toda fase, de projetar o teste através de 
respostas de manipulação para reclamações ou investigações, empresas deviam lembrar 
que o propósito de tal teste é para juntar informações, e não obter receita. Algumas 
empresas, quando testarem um preço mais alto que um previamente publicado, 
reembolsaram a diferença assim que o pedido de compra foi faturado e enviaram um e-
mail para manter contato com os clientes. 

 
  As empresas podem testar também respostas de clientes não só para níveis 
diferentes de descontos, mas também para abordagens diferentes de descontos. Eles 
podem descobrir se clientes respondem melhores a uma oferta de quantidade limitada ou 
a um desconto de porcentagem, por exemplo. A FairMarket, que instala leilões B2B e 
desenvolve  tecnologia de preço-automático, acha que clientes compram mais depressa 
e aceita preços mais altos em artigos quando eles verificam uma redução de preço, do 
que quando eles são informados de só uma quantidade limitada restante. A prova deste 
tipo de abordagem é um caminho de pouco risco para desenvolver regras muito práticas 
de preço. Tais testes em uma loja de "cimento e tijolos" seriam extremamente caros e 
complexos, e eles não teriam tanta informação detalhada. 
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4. O LUCRO DIGITAL 
 

 

Esse fato foi reforçado pela necessidade de criar redes de externalidades, 
somente possível com uma grande penetração no mercado. (The Economist, 2000) 
Nesse sentido, alguns analistas passaram a dedicar uma maior atenção à receita como 
um importante indicador de participação da empresa no setor, em lugar do lucro (em 
muitos casos de prejuízo). O problema entre a Priceline e a SEC (Securities and 
Exchange Commission) sobre a definição de receita levantou a discussão sobre a 
importância da mensuração da receita como um indicativo da conquista das 
externalidades no setor de venda de passagens aéreas.  

 

Mas a queda do mercado acionário das empresas de alta tecnologia ocorrida no 
ano de 2.000 mostrou que alguns investidores talvez já estejam querendo ver a 
lucratividade da empresa, em lugar de acreditar em falsas promessas de conquista de 
mercado. Isso fez o mercado acionário a voltar a prestar atenção nos dividendos. Na 
segunda metade dos anos noventa os dividendos responderam por apenas 10% do 
retorno total das ações que compõem o índice de 500 ações da Standard & Poor’s; na 
primeira parte dessa mesma década essa participação foi de 20%, conforme dados da 
Ibotson Associates. (Simon, 2001)  

 

Em outras palavras, não se pode afirmar que o lucro contábil seja uma medida 
ultrapassada para os novos tempos da nova economia, conforme afirma Lev (2000) 
Evidentemente não se pode também afirmar que seja a medida mais adequada. 
Recentes discussões em torno da mensuração do lucro poderão contribuir de forma 
decisiva para o aperfeiçoamento do lucro contábil. Acredita-se que ainda seja cedo para 
proclamar o fim do lucro como medida de desempenho de uma empresa. 

 

5. Conclusão 
 

É inegável que as transformações ocorridas nos últimos anos poderá afetar de 
forma decisiva as empresas no novo milênio. Entretanto, percebe-se que as próprias 
empresas da nova economia estão aprendendo com as empresas da velha economia, 
caminhando para uma mescla de empresa, do tipo que os americanos chamam de 
"bricks-and-clicks" (tijolos e cliques). Os clicks (cliques) estão se tornando bricks (tijolos), 
para sobreviverem e apresentarem medidas positivas referentes ao fluxo de caixa livre ou 
ao lucro residual, que é fundamental em qualquer mundo seja ele virtual ou físico. 

 

É provável que as empresas vencedoras serão aquela que combinarem 
capacidade do mundo real (físico) com as da internet (virtual). Podemos citar como 
exemplos dessa transição (Manzoni, 2001): o Parlo, curso de línguas pela web, passará 
dar aulas fisicamente nas empresas; Lokau, site de leilões virtuais, estreou um programa 
de televisão; e site My Country, que exporta produtos para brasileiros no exterior, vai se 
transformar em uma "trade" real.  

 

Qual a lógica por trás disso tudo? Provavelmente as empresas da nova economia 
perceberam que o mundo ainda é movido por medidas tradicionais de desempenho, 
como o fluxo de caixa ou o lucro residual. Os investidores querem obter retorno sobre 
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seus investimentos e isso as empresas pontocom, de uma maneira geral, não 
conseguiram demonstrar no tempo desejado. 

 

Dos quatro métodos apresentados no início do texto percebe-se que tanto o fluxo 
de caixa descontado quanto o lucro residual tem capacidade de mensurar as questões 
apresentadas ao longo do texto. Mas o múltiplo e o valor de mercado fracassam em 
algumas delas. 
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