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RESUMO 

 

O conceito e a metodologia da Dinâmica de Sistemas vêm sendo utilizados cada vez 

mais frequentemente no diagnóstico dos negócios corporativos, conforme demonstra 

a literatura pertinente. Esta dissertação abordou o tema Geração de Valor com base 

nas teorias de Dinâmicas de Sistemas. O objetivo do trabalho foi elaborar um 

modelo baseado em Dinâmica de Sistemas que contribuiria na estratégia de 

Geração de Valor de uma empresa, neste caso a Vale S.A. Assim, foram estimados 

o risco sistêmico médio (Beta) e o custo médio ponderado de capital (WACC) da 

Vale S.A. considerando-se os anos de 2012 a 2017, e posteriormente foi simulado 

seu comportamento futuro pelo método de Dinâmica de Sistemas alterando-se 

algumas variáveis como o WACC e o ROIC e verificando os possíveis cenários de 

geração de valor resultantes. Para isso, foi realizado um estudo de caso, de 

natureza descritiva-explanatória, na Vale S.A, em que foram coletados dados de 

demonstrações contábeis de 2012 a 2017 informados na Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) para se definir os valores das variáveis do modelo de Dinâmica de 

Sistemas proposto nesta pesquisa. Posteriormente, foram analisados os dados a 

partir do modelo de simulação computacional criado e calibrado, com a utilização do 

programa VenSim®, com base na metodologia proposta por Sterman (2000). Pela a 

análise dos resultados, o valor de Beta médio encontrado foi de 1,28 indicando uma 

sensibilidade dos retornos da Vale S.A maiores do que a carteira de mercado 

Ibovespa (IBOV). O custo médio ponderado de capital (WACC) oscilou pouco, porém 

houve um maior valor em 2015 (24,55%), sendo o menor valor no ano de 2016 

(15,83%). A Vale S.A. apresentou uma geração de valor média negativa de -R$ 

25.620.683.733,56 entre 2012 e 2017. Pelos resultados das simulações em 

Dinâmica de Sistemas elaboradas nesta pesquisa, percebe-se que o parâmetro 

WACC é mais sensível do que o parâmetro ROIC, pois com a variação do WACC 

em 10 anos houve uma geração de valor positiva mais rápida do que com a variação 

do ROIC. Os resultados também apresentaram que uma variação simultânea de -3% 

ao ano no parâmetro WACC e +3% ao ano no parâmetro ROIC em 10 anos 

gerariam um valor positivo significativamente alto à Vale de R$ 9.803.709.000,00. 

 

Palavras-chave: Geração de Valor. EVA. Beta. WACC. ROIC. Dinâmica de 

Sistemas. Vale S.A. Desempenho Organizacional. Simulação Computacional.  



 

ABSTRACT  

 

The concept and methodology of System Dynamics has been increasingly used in 

the diagnosis of corporate business, as shown in the relevant literature. This 

dissertation addressed the theme of Value Generation based on theories of System 

Dynamics. The objective of the work was to elaborate a model based on Systems 

Dynamics that would contribute to the strategy of Value Generation of a company, in 

this case Vale S.A. Thus, the average systemic risk (Beta) and the weighted average 

cost of capital (WACC) of Vale SA were estimated considering the years from 2012 

to 2017, and its future behavior was simulated by the Dynamic Systems method, 

varying some variables such as WACC and ROIC and verifying the possible 

scenarios of resulting value generation. Therefore, a descriptive-explanatory case 

study was carried out at Vale S.A., in which data from the 2012 to 2017 financial 

statements were collected by the Brazilian Securities and Exchange Commission 

(CVM) to determine the values of the model variables of Systems Dynamics 

proposed in this research. Subsequently, data were analyzed from the computer 

simulation model created and calibrated, using the VenSim® program, based on the 

methodology proposed by Sterman (2000). By analyzing the results, the average 

Beta value found was 1.28 indicating a sensitivity of Vale S.A returns greater than the 

Ibovespa (IBOV) market portfolio. The weighted average cost of capital (WACC) 

fluctuated slightly, but there was a higher value in 2015 (24.55%), the lowest value in 

2016 (15.83%). Vale S.A. presented a generation of negative average value of -R$ 

25,620,683,733.56 between 2012 and 2017. Based on the results of the Systems 

Dynamics simulations developed in this research, it can be seen that the WACC 

parameter is more sensitive than the ROIC parameter, because with the WACC 

variation in 10 years there was a faster positive value generation than with the 

variation of ROIC. The results also showed that a simultaneous variation of -3% per 

year in the WACC parameter and + 3% per year in the ROIC parameter over 10 

years generates a significant positive value of R$ 9,803,709,000.00. 

 

Keywords: Value Generation. EVA. Beta. WACC. ROIC. Systems Dynamics. Vale 

S.A. Organizational Performance. Computational Simulation. 
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1 INTRODUÇÃO: Contextualizando e objetivando o estudo  

 

Atualmente, o aumento das mudanças ambientais decorrentes das inúmeras fontes 

de informação, tecnologias e redes de comunicação pode fazer com que as 

empresas sejam obrigadas a ajustar o seu modelo de negócios organizacional, de 

forma sustentável, fazendo com que o seu desempenho possa se adaptar ao 

ambiente mais incerto, turbulento e dinâmico no qual vivemos. Sendo assim, uma 

organização que possui foco em eficiência preocupa-se com a construção e a 

mudança da estrutura organizacional a fim de que possa sobreviver ao ambiente 

dinâmico e repleto de mudanças e tenha condições de atingir os seus objetivos 

organizacionais (Villela, 2000). Contudo, Soares (2012) reforça a importância do 

planejamento para a implantação de processos de mudança e de melhoria do 

desempenho organizacional de uma empresa e de como esses processos podem 

proporcionar melhores posições e vantagens competitivas frente aos concorrentes.  

 

Uma política organizacional bem elaborada só é duradoura até que uma nova 

versão a substitua (Galbraith, 1977). Este conceito é similar ao conceito positivista 

de Thomas Kuhn (2013) sobre como a persistência de certas anomalias - um 

problema ou dificuldade que o paradigma ou teoria atual não consegue resolver - 

pode provocar uma crise que leve a uma mudança no paradigma, ou seja, ocorre 

uma revolução científica, neste caso organizacional.   

 

Neste contexto, com a necessidade das organizações se desenvolverem e 

adaptarem suas políticas às constantes mudanças ambientais, a Geração de Valor 

traduz o objetivo final das empresas, de forma responsável, de desenvolvimento 

sustentável em relação às expectativas de seus stakeholders (Bhimani & 

Soonawalla, 2005). 

 

Sob o prisma da sustentabilidade, a análise de desempenho organizacional, numa 

perspectiva integrativa e sistêmica, busca identificar as variáveis de subsistemas e 

suas relações e inter-relações com outros subsistemas com o objetivo de se 

escolher as melhores estratégias para o sistema organizacional como um todo 

(Dutra, 2003). 
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Assim, a Geração de Valor aos stakeholders almeja o equilíbrio entre o desempenho 

organizacional, tanto econômica, quanto social e ecologicamente com o objetivo de 

criar valor a todos Stakeholders de uma organização (Van Marrewijk, 2003). 

 

Sob a perspectiva de desempenho e aprendizado, Senge (2009) propõe um modelo 

de aprendizagem organizacional que implica na criação de ambientes nos quais os 

empregados de uma empresa poderão aprender continuamente a partir de suas 

atividades práticas e de suas reflexões sobre a organização. Aquele autor utiliza os 

conceitos de Dinâmica de Sistema, sob uma abordagem mais qualitativa, por meio 

dos diagramas de ciclos causais e dos feedbacks positivos e negativos, além da 

simulação computacional para melhor compreender e refletir sobre o ambiente 

organizacional. Senge (2009) mostra ainda que existem cinco dimensões que 

permitem a aprendizagem organizacional e a melhoria de seu desempenho: domínio 

pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, aprendizagem em grupo e o 

pensamento sistêmico, que integra as outras quatro. 

 

Conceitualmente, a Dinâmica de Sistemas interessa-se essencialmente pela análise 

do comportamento de sistemas complexos ao longo do tempo e à simulação desse 

comportamento, utilizando ferramentas computacionais (Sterman, 2000). Do ponto 

de vista da utilização da Dinâmica de Sistemas no contexto dos negócios, três 

aplicações são propostas por Bastos (2003):  

 

 Investigação e solução de problemas: consiste na busca pela compreensão 

da estrutura dinâmica de um sistema complexo que gera um determinado 

comportamento problemático ao longo do tempo; 

 Projeto de soluções: busca construir um modelo quantitativo de simulação 

computacional que permite explorar as consequências de determinadas 

decisões e assim propor cenários, recursos e políticas que poderão mitigar os 

problemas analisados e definir novos procedimentos organizacionais; e, 

 Laboratórios de aprendizagem: visa a construção dos chamados 

“micromundos” ou “simuladores de voo gerencial” com o objetivo de 

desenvolver um ambiente de aprendizagem e treinamento organizacional 

individual ou em grupo. 
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A Figura 1 sintetiza a aplicação da Dinâmica de Sistemas nos negócios proposta por 

Bastos (2003). 

 
 
Figura 1 

Aplicações da Dinâmica dos Sistemas nos negócios. 
Fonte: Adaptado de Bastos, A. A. (2003). A Dinâmica de Sistemas e a compreensão de estruturas de 

negócios. São Paulo: Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo. 

 

Algumas pesquisas utilizando-se a Dinâmica de Sistemas foram desenvolvidas nas 

áreas da gestão organizacional, tais como os trabalhos nas áreas de Manutenção, 

(Shahanaghi & Yazdian, 2009); Logística, (Da Silva, Ferreira, Belderrain, & Correia, 

2016); Operações, (de Figueiredo, 2010); (Wiazowski & da Silva, 1999); Estratégia, 

(Fernandes, 2003); Planejamento de Vendas e Operação, (Domingos, Politano, & 

Pereira, 2015); Tributária, (Carvalho, 2008); Marketing, (Crescitelli & Figueiredo, 

2009); Sustentabilidade (Encalada, Caceres, Bandala, & Wright, 2017) e Financeira, 

(Bueno, 2010). Porém, a ausência de aplicação da Dinâmica de Sistemas no campo 

da Geração de Valor, principalmente em sua perspectiva financeira em uma 

mineradora, representa uma das motivações para a realização deste trabalho. 

     

A unidade de análise desta pesquisa, a Mineradora Vale S.A., é uma empresa 

brasileira, privada, com sede no Rio de Janeiro, que possui capital aberto, e está 

presente em 30 países ao redor do mundo. Atualmente, é líder mundial em produção 

de minério de ferro, pelotas e níquel. Até dezembro de 2017 ela produziu 

aproximadamente 348,8 milhões de toneladas métricas de minério de ferro, 311 

milhões de níquel e 46,2 milhões de pelotas. A Vale S.A possui atuação nos 
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segmentos de mineração de ferro, níquel, carvão, cobre, fertilizantes, manganês e 

ferroligas; em logística, siderurgia e energia 1. 

  

Diante dos aspectos apresentados sobre a Dinâmica de Sistemas, constatou-se 

ainda poucos estudos explorados em Ciências Sociais no Brasil sobre esse tema. 

Paralelamente, considerando-se o percentual significativo de participação da 

Mineradora Vale S.A. nos negócios de commodities no mercado brasileiro e mundial, 

torna-se pertinente uma investigação que busque demonstrar como o desempenho 

organizacional da Mineradora Vale S.A. pode ser melhorado, de forma sustentável, 

tornando-a mais competitiva, a partir de sua análise pela Dinâmica de Sistemas.  

 

Sendo assim, esta pesquisa irá procurar responder à seguinte questão: O modelo 

baseado em Dinâmica de Sistemas pode contribuir na estratégia de Geração de 

Valor de uma empresa? 

 

1.1 Objetivos 

 
1.1.1 Objetivo Geral 

 
Para responder à pergunta desta pesquisa, é proposto o seguinte objetivo geral: 

Elaborar um modelo baseado em Dinâmica de Sistemas que possa contribuir na 

estratégia de Geração de Valor de uma empresa. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Os passos necessários para o cumprimento do objetivo geral foram estabelecidos 

conforme os objetivos específicos explicitados a seguir:  

1) Quantificar a Geração de Valor EVA® da Vale S.A; 

2) Elaborar e calibrar um modelo baseado em Dinâmica de Sistemas; e, 

3) Simular cenários de Geração de Valor EVA® da Vale S.A com o uso de 

Dinâmica de Sistemas.  

___________________________________ 

1  Disponível em: (http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/Paginas/default.aspx), acesso em 

19/12/2017.  

http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/Paginas/default.aspx
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Para alcançar os objetivos propostos, foi realizado um estudo de caso de caráter 

descritivo-explanatório. A coleta de dados foi realizada por meio das demonstrações 

contábeis informadas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Para a análise dos 

dados, foi empregada a técnica de simulação (experimento) computacional pelo 

programa VenSim®. 

 

1.2 Justificativas do estudo 

 
A graduação em Engenharia Mecânica concede a este pesquisador a oportunidade 

de associar aspectos matemáticos e de controle da Dinâmica de Sistemas, oriundos 

da área de Engenharia, aplicando-os à área da Administração. O presente trabalho 

também é relevante para este autor, que é um profissional que atua na área de 

mineração e poderá utilizar o conhecimento adquirido nesta pesquisa em futuras 

aplicações profissionais no segmento industrial. 

 

No contexto do estado da literatura pertinente, procedeu-se neste trabalho a busca 

intensa de contribuições empíricas em bases de artigos acadêmicos, tais como 

SPELL, ScienceDirect e Emerald Insight e, apesar do esforço deste pesquisador, 

não se encontrou estudo analítico e crítico no âmbito de uma associação da 

Dinâmica de Sistemas com a melhoria do desempenho organizacional e da geração 

de valor, de forma sustentável, em uma organização. Nesse sentido, é de bom 

alvitre supor que os gestores dessas empresas necessitam de estudos relevantes 

que discutam temas inerentes à estratégia sustentável dessas organizações 

juntamente associadas à aplicação da Dinâmica de Sistemas no contexto de 

cenários estratégicos. Para a academia a importância do tema está associada à sua 

natureza descritiva-explanatória, pois a Dinâmica de Sistemas e o método de 

pesquisa experimental por simulação ainda são poucos explorados nos estudos de 

Ciências Sociais no Brasil e pouco tratados na literatura referente às pesquisas 

qualitativas e quantitativas em administração. Um estudo acadêmico com a devida 

consistência epistemológica, teórica, morfológica e tecnológica, atendendo aos 

cânones de uma produção científica, haverá de proporcionar contribuições 

substanciais ao estado da arte do tema em estudo e é aderente aos propósitos de 

um mestrado profissional em administração. 
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Para a empresa, a importância do tema Dinâmica de Sistemas deve-se à 

possibilidade de estimar os impactos futuros decorrentes de cenários alternativos na 

Geração de Valor ou em outro tema relacionado a qualquer área do conhecimento 

para analisar a complexidade de seus negócios multinacionais. Ademais, as 

relações de causa e efeito das variáveis envolvidas no sistema complexo, no qual a 

Vale S.A. está inserida, o tempo de resposta desse sistema após as tomadas de 

decisões de seus gestores e os efeitos de realimentação (“feedback”) das variáveis 

de seus negócios fazem com que a aplicação da simulação por Dinâmica de 

Sistemas às empresas possa ajudar na antecipação de oportunidade ou ameaças, 

não somente com base apenas em históricos, mas também como um recurso cuja 

simulação torna possível, dentro de sua complexidade organizacional, analisar 

possíveis resultados e ações futuras sobre um determinado sistema, problema ou 

oportunidade. 

 

1.3 Estrutura da Pesquisa 

 

A estrutura desta pesquisa é dividida em cinco capítulos. O primeiro corresponde à 

introdução, que contempla o tema, a contextualização, a problemática, os objetivos e 

a sua justificativa. No segundo capítulo, referencial teórico, é apresentado os 

aspectos conceituais da Geração de Valor e os principais conceitos, tipos e modelos 

de Dinâmica de Sistemas. No terceiro capítulo descreve-se a metodologia, com a 

caracterização da pesquisa, o quadro de referências, a descrição da unidade de 

análise e observação e a técnica de coleta e de análise de dados. Também será 

apresentado brevemente o programa de simulação em Dinâmica de Sistemas 

VenSim® que será utilizado na análise de dados deste trabalho. No quarto capítulo 

serão apresentados e discutidos os resultados desta pesquisa. No quinto e último 

capítulo são feitas as considerações finais seguido das referências, apêndices e 

anexos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO: Fundamentando o estudo 

 
Este capítulo traz uma discussão sobre as definições, os principais conceitos e 

elementos norteadores da Geração de Valor no contexto da metodologia analítica da 

Dinâmica de Sistemas, desenvolvida em base às contribuições literárias deste 

campo. Preliminarmente, destaca-se que as contribuições da literatura, 

considerando-se a importância da dualidade do tema “Geração de Valor” e 

“Dinâmica de Sistemas”, ainda é escassa. Em função desta realidade, a abordagem 

se edifica no contexto do posicionamento positivista e determinístico que o tema 

requer neste estágio para a aplicação objetiva na indústria em análise. 

 

2.1 Sobre a Geração de Valor  

 
Nesta seção serão abordadas as medidas de risco e retorno financeiro, o modelo de 

precificação de ativos de capital (CAPM), a estrutura de capital e o custo médio 

ponderado de capital (WACC). Por fim, será apresentada a abordagem de geração 

de valor pelo método de valor econômico agregado (EVA®).  

 

2.1.1 Risco e Retorno 

 
Todo tipo de investimento incorre em se correr riscos, pois o resultado do 

investimento não pode ser totalmente conhecimento por se tratar de um 

acontecimento futuro. No entanto, é possível se identificar a probabilidade de 

diversos resultados potenciais para um tipo de investimento, o que torna possível a 

quantificação do grau de risco e a determinação de ações para mitigá-lo. Na teoria 

econômica há uma diferenciação entre risco e incerteza. Esta não pode ser medida 

matematicamente enquanto o risco pode ser determinado a partir da probabilidade 

dos resultados do investimento (Kishtainy, 2013). 

 
A definição do risco é diretamente relacionada ao binômio risco-retorno que é 

bastante utilizado nas avaliações de ações e títulos financeiros. O risco é geralmente 

entendido pelas pessoas como algo negativo que pode gerar um resultado 

indesejável na vida. Em Finanças, o risco de um investimento é relacionado à 

probabilidade de um menor retorno com relação ao ganho esperado. Quanto maior a 

probabilidade de um retorno negativo ou muito pequeno, mais arriscado é o 
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investimento. Na estatística, o risco é definido como a dispersão (medida pelo desvio 

padrão ou pela variância) sobre o valor esperado - medido pela média (Damodaran, 

2009; Weston & Brigham, 2000; e Assaf Neto, 2012), entre outros. Assim, quanto 

mais arriscado for um investimento maior será a necessidade e o desejo do 

investidor de se obter um maior retorno que compense o risco ao se investir 

(Damodaran, 2009).  

 

Assaf Neto (2012) comenta sobre duas perspectivas de se pensar em risco. A 

primeira refere-se a um mesmo nível de risco em que o investidor tende a escolher a 

alternativa de investimento que gere o maior retorno possível. A segunda 

perspectiva é, analogamente, para um mesmo nível de retorno, o investidor procura 

decidir pela a alternativa que apresente o menor risco possível. Por esses modos de 

se pensar em risco, o perfil do investidor irá influenciar em sua escolha de 

investimento, pois o seu grau de aversão ao risco irá determinar a alternativa de 

investimento a ser escolhida e consequentemente o retorno a ser obtido.  

 

Existem dois tipos de riscos inerentes a um investimento: o risco sistemático e o 

risco específico (risco não sistemático). O risco específico é característico do próprio 

projeto ou investimento, ou seja, é o risco inerente às operações da empresa 

investidora, os riscos sobre os custos, escopos, prazos e qualidade, dentre outras 

áreas ou segmentos do projeto. O risco não sistemático pode ser minimizado pela 

diversificação da carteira de investimentos de uma empresa, pois cada tipo de 

investimento possuirá riscos específicos diferentes e distintos o que refletirá na 

mitigação do risco não sistemático total da carteira de investimentos (Markowitz, 

1952).      

 

O risco de mercado caracteriza o risco sistemático sendo o investimento ou projeto 

afetado pelas conjunturas políticas, econômicas, sociais, culturais, submetido às 

variações das taxas de juros econômicas, da inflação, às mudança políticas, etc. 

Esse tipo de risco não pode ser minimizado, pois não depende das ações do 

administrador ou do projeto. Assim, o risco total do investimento é composto pelo 

risco não sistemático, que poder ser mitigado pela diversificação da carteira de 

investimento, e pelo risco sistemático, inerente ao mercado, que não pode ser 

mitigado (Assaf Neto, 2012). 
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A seguir, é apresentado o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM) 

utilizado para se calcular o custo de capital próprio de uma empresa, a partir da 

avaliação de seus ativos sobre a ótica do risco e do retorno.  

 

2.1.2 Modelo de Precificação de Ativos Financeiros – CAPM 

 
A seguir, com o objetivo de determinar o custo de capital próprio necessário para o 

cálculo do EVA®, será apresentado o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros – 

CAPM – ou Capital Asset Pricing Model. 

 

O modelo CAPM foi desenvolvido na década de 1960 por William Sharpe e Jack 

Treynor que incorporaram importantes conceitos e metodologias desenvolvidos 

anteriormente pelos trabalhos de Harry Markowitz e James Tobin. Markowitz, Sharpe 

e Merton Miller receberam o prêmio Nobel de Economia em 1990 por estas e outras 

seminais contribuições, por explicar o binômio risco e retorno de um portfólio de 

ativos de investidores além de fornecer um método para o cálculo do custo de 

capital próprio de uma organização (Berk, DeMarzo, & Harford, 2010; Gitman, 1997; 

Neto & Martins, 2011; Ross, Westerfield, Jaffe, & Lamb, 2015; Young & O'Byrne, 

2003).  

 

Berk et al. (2010) apresentam a Equação 1 para o cálculo do método CAPM.  

 

𝑘𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑥 [𝐸 (𝑅𝑚) −  𝑅𝑓]         (1) 

 

Onde: 

ke - CAPM – expectativa de retorno de qualquer ativo de risco; 

Rf - o retorno ou taxa sobre um ativo livre de risco; 

Beta - uma medida do risco sistemático (não diversificável) do ativo; 

E (Rm) – expectativa de retorno de uma carteira representativa de mercado. 

 

O modelo CAPM pode proporcionar diferentes tipos de análises sobre o risco/retorno 

com relação a um determinado ativo financeiro a depender da parte interessada 

envolvida. Para com o acionista, o modelo CAPM refletirá a taxa de retorno que ele 

visa compensar o risco sobre o ativo a se investir. Já para o gestor empresarial, 
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representará o retorno que ele poderá oferecer ao acionista considerando-se os 

riscos que o investidor deverá assumir (Lima, 2015). 

 

A taxa livre de risco utilizada no cálculo do modelo CAPM deve apresentar três 

características essenciais: inexistência de risco de default (inadimplência); de 

reinvestimento e de oscilação da taxa de juros aplicada sobre o ativo  (Póvoa, 2012). 

Este autor argumenta que essas características são encontras em títulos 

governamentais cujo retorno estão ligados à taxa Selic. Póvoa (2012) indica o uso 

da Nota do Tesouro Nacional B (NTN-B - principal), indexada pelo IPCA, como a 

taxa livre de risco no Brasil. 

 

O modelo CAPM utiliza-se do índice beta como uma medição do risco não 

diversificável. Este índice mede a variação de um ativo financeiro em relação a uma 

carteira de mercado (Brigham & Ehrhardt, 2012). 

 

O beta da carteira de mercado padrão é por construção igual à unidade. Ativos que 

possuem beta maior do que a unidade variam mais do que a carteira de mercado. Já 

ativos que variam menos do que a carteira de mercado possuem beta menor do que 

a unidade (Póvoa, 2012). 

 

Nogueira, Rabelo e de Mello (2009) apresentam a Equação 2 para o cálculo do beta.   

 

𝑏𝑒𝑡𝑎 =
𝐶𝑜𝑣 (𝑅𝑖,𝑅𝑚)

𝑉𝑎𝑟 (𝑅𝑚)
            (2) 

 

Onde: 

Cov (Ri, Rm) – covariância entre o retorno do ativo i e o retorno da carteira de 

mercado; 

Var (Rm) – variância do retorno da carteira de mercado. 

 

A última variável utilizada no cálculo do custo de capital próprio é o prêmio de risco 

representado pela parcela [E(Rm)-Rf] da Equação 1. Não há na literatura brasileira 

um percentual de referência para essa parcela do cálculo CAPM. No entanto, nos 

EUA o prêmio de risco médio é aproximadamente 5% (Damodaran, 2007). Póvoa 
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(2012) recomenda um percentual mais elevado para o prêmio de risco no Brasil 

devido aos riscos específicos políticos e econômicos do país. 

 

2.1.3 O Balanço Patrimonial (BP)  

 

O Balanço Patrimonial (BP) é um documento contábil obrigatório pela lei n° 6404/76, 

que demonstra a situação patrimonial e financeira de uma empresa em determinado 

momento. Geralmente, sua publicação refere-se ao último dia do ano civil. No 

balanço patrimonial ficam registradas, em contas, as decisões de financiamento e de 

investimentos da empresa (de Iudícibus, 2010; Atkinson, Banker, Kaplan, & Young, 

2000). Sua importância se deve à possibilidade de se extrair inúmeros dados e 

informações precisas com relação aos recursos da empresa, sua origem devido ao 

capital aplicado por terceiros, a liquidez e o percentual de capital próprio em um 

determinado momento (de Iudícibus & Marion, 2011). 

 

No lado direito do balanço patrimonial está o passivo, cujas contas representam a 

origem dos recursos, ou seja, “capital de terceiros” e “capital próprio”. Ele é 

composto por contas que formam a obrigação a pagar e o patrimônio líquido que 

consiste nos recursos provenientes dos proprietários da empresa (de Iudícibus & 

Marion, 2011).  

 

O passivo é divido em três partes: passivo circulante, exigível a longo prazo e 

patrimônio líquido. O passivo circulante é composto por contas que representam 

obrigações a pagar no curto prazo, ou seja, obrigações cujos vencimentos ocorrerão 

até o término do exercício social. As contas do exigível a longo prazo compreendem 

as obrigações a pagar cujos vencimentos ocorrerão após o encerramento do 

exercício social. O patrimônio líquido representa os recursos pertencentes aos 

proprietários da empresa como o capital social, as reservas e os lucros (Souza, 

Lima-Neto, Souza, & Sousa, 2017). 

 

No lado esquerdo do balanço patrimonial está o ativo, em que estão reunidas todas 

as contas que representam aplicações dos recursos em bens e direitos a receber na 

data de emissão do Balanço Patrimonial (de Iudícibus & Marion, 2011). 

 



 

 

25 

O ativo é composto também por três partes: ativo circulante, ativo realizável de longo 

prazo e ativos permanentes. O ativo circulante é composto por contas que 

representam bens e direitos que, devido a sua natureza, estão em constante 

circulação. Desse modo, todas as contas que possuem liquidez imediata ou que 

possam ser convertidas em dinheiro no curto prazo, isto é, até a elaboração do 

próximo Balanço Patrimonial, integrarão o “ativo circulante”. O ativo realizável de 

longo prazo é constituído por contas que representam os direitos cujos vencimentos 

ocorram após o término do exercício fiscal. Com a passagem do tempo, essas 

contas são transferidas para o ativo circulante. São classificados nesse grupo de 

contas os adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas. O 

ativo não circulante é composto pelas contas que representam as aplicações de 

recursos que têm caráter permanente na empresa, ou seja, recursos que a empresa 

não pretende vender como o imobilizado, investimentos e intangíveis (Souza, Lima-

Neto, Souza, & Sousa, 2017). 

 

2.1.4 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

 

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é um relatório contábil obrigatório 

pela lei n° 6404/76 que evidencia a formação do resultado líquido do exercício pelo 

confronto das receitas com os custos e as despesas apuradas em obediência ao 

regime de competência (de Iudícibus, 2010; Atkinson et al., 2000). 

 

Além da importância do DRE para o entendimento da apuração de lucro ou prejuízo 

da entidade, ele também é relevante para se efetuar a comparação com outros 

exercícios, e consequentemente analisar as possibilidades de crescimento 

organizacional, identificar se ocorreram mudanças nos custos e qual a margem de 

contribuição que a organização está a apurar em determinado exercício (de 

Iudícibus & Marion, 2011). 

 

A lei n° 6404/76 descrimina os seguintes tópicos obrigatórios para a Demonstração 

do Resultado do Exercício (Atkinson et al., 2000): 

 

 Receita Bruta (Vendas ou Serviços); 

 Deduções da Receita Bruta; 
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 Receita Líquida; 

 Custo das Mercadorias, Produtos ou Serviços; 

 Lucro Bruto; 

 Despesas (Gerais, Administrativas, Vendas); 

 Receitas ou Despesas com Investimentos, Pessoas Ligadas; 

 Outras Receitas ou Despesas; 

 Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras; 

 Receitas e Despesas Financeiras; 

 Resultado antes dos Tributos sobre os Lucros; 

 Despesas com Tributos sobre os Lucros; 

 Resultado Líquido das Operações Continuadas; 

 Vendas/Custos (vendas de itens do não circulante) Resultado de Operações 

Descontinuadas; 

 Resultado Líquido do Período. 

 

2.1.5 A Estrutura de Capital e Custo Médio Ponderado de Capital – WACC 

 
A escolha da proporção ótima da estrutura de capital, o capital próprio ou de 

terceiros (dívida), possui o objetivo de proporcionar à organização o menor Custo 

Médio Ponderado de Capital – WACC – maximizando o valor da empresa 

(Damodaran, 2009; Neto & Martins, 2011). 

 
O custo das dívidas possui duas características essenciais para a escolha da melhor 

relação de capital de terceiros/capital próprio (Damodaran, 2009; Neto & Martins, 

2011; Young & O'Byrne, 2003): 

  

a) Benefício fiscal: os juros são dedutíveis para fins de imposto de renda; e, 

b) Custo de insolvência financeira: custo adicional sobre a utilização de capital 

de terceiros em virtude do não cumprimento das obrigações decorrentes da 

dívida. 

 

Modigliani & Miller (1958) em sua primeira proposição mostraram que, em um 

mercado perfeito, o valor de uma empresa não é alterado pela composição de sua 

estrutura de capital (capital próprio e de terceiros). Em sua segunda proposição, 
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Modigliani & Miller (1958) levaram em consideração as possíveis imperfeições de 

mercado expressadas pelas deduções fiscais possibilitada pela utilização de capitais 

de terceiros e argumentaram que o endividamento (alavancagem) aumenta o risco 

e, por consequência, incrementa o retorno aos acionistas. (Modigliani & Miller, 1958; 

Neto & Martins, 2011).  

 

Em um mundo real, uma empresa pode mudar o seu valor com o benefício fiscal dos 

juros deduzidos do imposto de renda pela utilização do capital de terceiros o que 

aumenta a quantia (valor) disponível aos acionistas e aos terceiros. A Proposição I 

de Modigliani & Miller foi alterada, considerando-se os impostos, sendo aceito que o 

valor de uma empresa endividada pode ser calculado considerando-se a hipótese da 

organização ser financiada unicamente por capital próprio mais o benefício fiscal 

produzido pela a alavancagem financeira (Modigliani & Miller, 1963).  

 

O Custo Médio Ponderado do Capital – WACC (Weighted Average Capital Cost) 

normalmente reflete o custo total de capital e a taxa de desconto utilizada em 

diversos projetos ou investimentos (Assaf Neto & Lima, 2011).  

 

Berk et al., 2010 apresentam a Equação 3 para o cálculo do WACC:   

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑘𝑒 𝑥 [𝐸/(𝐷 + 𝐸)] +  [𝐾𝑑 𝑥 (1 − 𝑡) 𝑥 (𝐷/(𝐷 + 𝐸)) ]           (3) 

 

Onde: 

WACC = Custo médio ponderado de capital; 

Kd = Custo do capital de terceiros (despesas financeiras sobre dívidas de curto e 

longo prazo); 

t = Alíquota de impostos sobre o resultado ou lucro; 

E = Capital próprio (equity) - representado pelo patrimônio líquido sobre o passivo 

total da empresa (desconsiderando as contas de fornecedores, salários e encargos); 

D = Dívida (debt) de curto e longo prazo sobre o passivo total da empresa 

(desconsiderando as contas de fornecedores, salários e encargos); e, 

Ke = Custo do capital próprio = CAPM. 
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2.1.6 Valor Econômico Agregado - EVA® 

 
Um dos modelos de medição de geração de valor mais utilizado atualmente para 

uma organização e seus acionistas é o Valor Econômico Agregado (EVA®) 

desenvolvido pela consultoria americana Stern Stewart Co. Este conceito remonta 

aos economistas clássicos que o chamavam de “Lucro Econômico” retrata o valor 

remanescente aos proprietários do negócio após satisfazerem todos os custos, 

neles incluídos o custo de capital (Neto & Martins, 2011). 

 

O conceito do método EVA® abrange o lucro operacional de um período contábil 

deduzido dos impostos a serem pagos e dos custos ponderados dos capitais 

próprios e de terceiros restando apenas o valor gerado pela organização no período, 

ou seja, na prática, trata-se do resultado operacional mínimo exigido pelos 

proprietários de capital - os credores e acionistas (Assaf Neto & Lima, 2011; 

Milbourn, 2001). 

 

Samanez (2007) apresenta a Equação 4 para o cálculo do método EVA®.  

 

𝐸𝑉𝐴 =  𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − (𝐶% 𝑥 𝐶𝐼)         (4) 

 

Onde: 

NOPAT - Net Operating Profit After Taxes ou Lucro Operacional Líquido após a 

dedução dos Impostos; 

C% - Custo do Capital investido ou Custo Médio Ponderado de Capital (WACC); e, 

CI - Capital Total investido na organização ou Ativo Econômico. 

 

O Capital Total Investido ou Ativo Econômico é a soma da Necessidade de Capital 

de Giro (NCG) com o Ativo Realizável a Longo Prazo e o Ativo Permanente Líquido 

(Investimentos, Imobilizados e Intangíveis) – Equação 5 (Galvão, Bressan, & de 

Campos, 2008). 

 

𝐶𝐼 =  𝑁𝐶𝐺 + 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 + 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑡𝑒 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜         (5) 
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A Necessidade de Capital de Giro é dada pela diferença entre o ativo cíclico ou 

operacional (Clientes, Estoques, Caixas, Bancos, etc.) e o passivo cíclico ou 

operacional (Fornecedores, Impostos, etc.) - Equação 6 (Galvão, Bressan, & de 

Campos, 2008; Fleuriet, 2003). 

 

𝑁𝐶𝐺 = 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶í𝑐𝑙𝑖𝑐𝑜 − 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶í𝑐𝑙𝑖𝑐𝑜            (6) 

 

Young & O'Byrne (2003) corroboram a Equação 4 apresentando-a sob uma outra 

forma: 

𝐸𝑉𝐴 = [(𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) x CI]                         (7) 

 

Onde: 

ROIC - Retorno sobre o capital investido, que é o NOPAT dividido pelo capital total 

investido (CI); 

WACC - Custo Médio Ponderado de Capital. 

 

De forma esquemática, a Equação 7 pode ser apresentada sobre a seguinte notação 

(Young & O'Byrne, 2003): 

 

Vendas Líquidas 

(-) Despesas Operacionais 

(=) Lucro Operacional 

(-) Imposto de Renda 

(=) NOPAT (Lucro operacional líquido após o imposto de renda) 

(-) Custo de Capital (WACC x CI) 

(=) EVA 

 

Com a utilização do método de análise do valor econômico agregado, as 

organizações podem avaliar o seu desempenho atual, lucratividade, investimentos e 

compensar seus executivos por incentivos proporcionais a um percentual do EVA® 

calculado (Bastos, Nakamura, David, & Rotta, 2009; Helfert, 2000). 

 

A abordagem do Valor Econômico Adicionado (EVA®) utiliza dados históricos das 

empresas provenientes de demonstrações contábeis e do mercado financeiro. 



 

 

30 

Porém, o estudo do comportamento futuro sob a perspectiva da geração de valor se 

torna pertinente para que tomadas de decisões possam ser realizadas com 

antecedência baseando-se em possíveis simulações e estimativas de geração de 

valor futuras. Para isso, o entendimento da metodologia da Dinâmica de Sistemas se 

torna pertinente para que seja possível simular a geração de valor no futuro a partir 

de informações históricas contábeis e financeiras. Com esse objetivo, na próxima 

seção serão apresentados os principais conceitos sobre Dinâmica de Sistemas.   

 

2.2 Breve descrição sobre a Dinâmica de Sistemas 

 

Nesta seção será abordada a metodologia de Dinâmica de Sistemas. Serão 

apresentados os principais conceitos, o diagrama de fluxo causal, o diagrama de 

fluxo e estoque, alguns modelos de Dinâmica de Sistemas e pesquisas recentes 

nessa área. 

 

2.2.1 Conceitos Fundamentais 

 

O marco na área de Dinâmica de Sistemas (System Dynamics) foi a publicação do 

livro “Industrial Dynamics”, por Jay Forrester no MIT (Massachusetts Institute of 

Technology), no início da década de 1960 (Forrester, 1961). Essa obra foi 

inicialmente aplicada à simulação nas áreas de teoria de controle e processos 

industriais. Todavia, hoje ela é aplicada em diversas áreas como a Biologia, a 

Engenharia e as Ciências Sociais conforme ilustrado na Figura 2 (de Carvalho, 

2001). 

 

Em seu livro “Principles of Systems”, Forrester (1968) apresenta uma definição de 

sistemas que se apresenta adequada e concisa aos estudos em Dinâmica de 

Sistemas: 

...Conforme o seu uso, “sistema” significa um grupo de partes que operam em 
conjunto para um objetivo comum. Um automóvel é um sistema de 
componentes que trabalham em conjunto para prover transporte. Um piloto 
automático e um avião formam um sistema para voar a uma altitude pré-
estabelecida. Um depósito e uma plataforma de carregamento formam um 
sistema para a entrega de mercadorias em caminhões. Um sistema pode 
incluir pessoas, bem como partes físicas. O almoxarife e os funcionários do 
escritório constituem uma parte do sistema almoxarifado. A gerência de uma 
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empresa é um sistema de pessoas para alocar recursos e regular a atividade 
de um negócio. Uma família é um sistema para viver e criar crianças. 
 

 

Figura 2 

Algumas áreas nas quais a Dinâmica de Sistemas é aplicada. 
Fonte: de Carvalho, J. P. (2001). Mapas cognitivos baseados em regras difusas: modelação e 

simulação da dinâmica de sistemas qualitativos. Lisboa: Tese de Doutorado, Universidade 
Técnica de Lisboa. 

 

Os sistemas podem ser classificados de “abertos” ou “fechados”. Conforme Forrester 

(1968) os sistemas fechados também são chamados de sistemas com feedback 

(feedback systems). 

Sistemas abertos são aqueles que têm a característica de que as saídas 
respondem às entradas, porém estão dissociadas destas últimas e não têm 
sobre elas nenhuma influência. Um sistema aberto não tem consciência do 
seu próprio desempenho e uma ação passada não controla uma ação futura. 
Um automóvel em si é um sistema aberto, pois ele não é governado por onde 
ele esteve no passado e também não tem um objetivo para estar no futuro. 

 

De acordo com Colombo (2003) sistemas fechados (feedback systems) são aqueles 

cujo comportamento presente é influenciado de alguma forma pelo seu 

comportamento passado. Assim, por exemplo, o sistema composto por um motorista 

e seu automóvel possui o objetivo de trafegar por uma rodovia a uma velocidade 

pré-determinada legalmente por um órgão de trânsito. O comportamento presente 

de acelerar ou desacelerar desse sistema depende do seu estado anterior cuja 

velocidade pode ter ultrapassado ou não o limite de velocidade permitido pela 

legislação para a rodovia. 

A partir da definição de sistemas, abertos e fechados, pode-se agora iniciar o estudo 

sobre a Dinâmica de Sistemas pela introdução de seu conceito fundamental. Para 
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Sterman (2000), a Dinâmica de Sistema é um campo que possui o objetivo de 

mapear estruturas de sistemas organizacionais ou sociais e verificar a inter-relação 

de seus elementos num contexto amplo em que cada parte contribui para um 

processo comum. Assim, o mesmo autor comenta que, através da simulação por 

Dinâmica de Sistemas, pode-se compreender como um determinado sistema se 

comporta ao longo do tempo e como possíveis mudanças em seus elementos 

afetam todo o seu comportamento. Neste mesmo sentido, outra definição sobre 

Dinâmica de Sistemas é citada por Encalada, Caceres, Bandala e Wright (2017), ao 

comentar como Jay W. Forrester ao criar a técnica de Dinâmica de Sistemas no 

ínicio da década de 1960 desenvolveu uma teoria para simular sistemas complexos, 

não lineares que contenham feedbacks. Assim, as pesquisas pertinentes vêm 

contemplando a esta literatura contribuições significativas à formação de um corpo 

teórico/metodológico mais bem fundamentado, denso e aplicável às corporações e 

suas circunstâncias.  

 

O uso da Dinâmica de Sistemas possibilita a construção de um modelo da realidade. 

Seus elementos e suas relações de causa e efeito podem ser visualizados por 

diagramas e gráficos através da simulação computacional. Isso torna possível a 

experimentação de alternativas e mudanças no comportamento dos elementos de 

um sistema e a definição de cenários que podem resultar em diferentes 

comportamentos de um mesmo sistema (Walters, et al., 2016). 

 

Colombo (2003) explica como os sistemas podem ser complexos, representados por 

modelos com milhares ou mesmo milhões de variáveis, que com seu grau de 

detalhamento e complexidade possuem enormes quantidades de ciclos de feedback 

que se auto influenciam e definem um comportamento dinâmico padrão do sistema 

para um determinado conjunto de condições iniciais e um determinado conjunto de 

variações nos seus parâmetros. Sterman (2000), assim como Colombo (2003), 

condensa esses padrões em seis tipos básicos conforme ilustrado na Figura 3. 

 

De acordo com Sterman (2000), os feedbacks positivos produzem comportamentos 

de crescimentos exponenciais que podem levar um determinado sistema à 

catástrofe, caso não haja nenhuma restrição a esse crescimento. Este 

comportamento é visualizado na Figura 3 a). Já o comportamento dos feedbacks 
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negativos tende a produzir uma situação de equilíbrio a um determinado sistema - 

Figura 3 b). Na Figura 3 c) o comportamento oscilatório é ocasionado por feedbacks 

negativos com tempos de retardo (delays) nas respostas dos efeitos em relação às 

causas do sistema. Quando os feedbacks negativos agem juntamente com 

feedbacks positivos podem ocasionar o comportamento mostrado na Figura 3 d) no 

qual inicialmente o comportamento é de crescimento exponencial (feedback positivo) 

com posterior situação de equilíbrio (feedback negativo).  

 

Os padrões a), b) e c) da Figura 3, segundo Sterman (2000), seriam padrões 

fundamentais de comportamento dos sistemas complexos.  

 

Sterman (2000) também propõe mais dois padrões compostos como sendo de 

ocorrência comum, que é o crescimento seguido de oscilação (overshoot) – Figura 3 

e) - e o crescimento seguido de colapso – Figura 3 f). 

 

Figura 3 

Padrões característicos de comportamentos da Dinâmica de Sistemas. 
Fonte: Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world. 

Boston: Irwin McGraw-Hill e Colombo, R. (2003). Aplicação de jogo de empresas: um 
experimento com geração randômica de cenários em sistemas dinâmicos. São Paulo, São Paulo: 
Tese de Doutorado, FGV. 

 

Ao se considerar um sistema como um todo, levando-se em conta todas as 

interações de suas variáveis, dentro do contexto analisado, é possível obter 

resultados consistentes desse sistema quando submetidos a influências externas 
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e/ou internas. Como os sistemas complexos possuem comportamentos não lineares, 

característicos dos ciclos de feedbacks, conforme ilustrado na Figura 3, o seu 

comportamento ao longo do tempo é imprevisível através de modelos mentais e/ou 

aproximações por linearizações (Colombo, 2003).  

 

A Dinâmica de Sistemas utiliza dois tipos de diagramas que podem ser simulados 

por computador e que são compostos por enlaces de feedback que se interagem: o 

diagrama de laço causal (modelagem “soft”) e o diagrama de estoque e fluxo 

(modelagem “hard”), conforme destaca Sterman (2000).  

 

Esses diagramas serão mais detalhados a partir deste ponto, sendo que inicialmente 

já é possível avaliar as diferenças entre suas modelagens observando-se a Tabela 

1. 

Tabela 1 

Diferenças entre as modelagens soft e hard 

 

Fonte: Bastos, A. A. (2003). A Dinâmica de Sistemas e a compreensão de estruturas de negócios. 
São Paulo: Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo. 

 

2.2.2 Diagrama de Laço Causal 

 

Os diagramas de laço causal representam as relações de causa e efeito entre as 

variáveis ou elementos de um determinado sistema complexo e permitem que as 

estruturas de retro-alimentação (“feedback”) sejam visualizadas (Pidd, 1998). Talvez, 

o primeiro passo ao se utilizar a “Dinâmica de Sistemas” seja entender os enlaces 

das retro-alimentações que fazem parte do sistema complexo em estudo (Garcia, 

2006). 
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Para Cardozo (2000), o diagrama de laço causal permite uma visão sistêmica da 

estrutura causal do sistema complexo cuja utilização ocorre nas seguintes situações: 

em conceitualização de problemas; no desenvolvimento de modelos de fluxo e 

estoque; na análise qualitativa e explicação de resultados de simulações; e em 

projetos de novas políticas. 

 

O diagrama de laço causal se inicia e se conclui na mesma variável o que constitui 

uma sequência de relações circulares, conforme pode ser visto na Figura 4, ou seja, 

todas as variáveis são ao mesmo tempo causa de um evento e efeito de outro. Um 

sistema complexo representa uma sucessão de eventos de causa e efeito e de 

diversos ciclos de retroalimentação. Os diagramas de laços causais são a base para 

a construção de diagramas de fluxo e estoque na área de “Dinâmica de Sistemas” 

(Martin, 2001).  

 

Figura 4 

Diagrama de laço causal. 
Fonte: Garcia, J. M. (2006). Theory and Practical Exercises. Barcelona: MIT Sloan School of 

Management  
 
 

Os elementos básicos dos diagramas de laço causal são as variáveis e as setas.  

(Musse, 2010). Na Figura 5, apresenta-se a notação para diagramas causal 

propostas por (Sterman, 2000). 
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Figura 5 

Notação do diagrama de laço causal. 
Fonte: Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world. 

Boston: Irwin McGraw-Hill. 

 

Segundo Sterman (2000), um laço causal é caracterizado por sua polaridade. Um 

número par de relações negativas caracteriza um laço de feedback positivo, 

enquanto um número ímpar de relações negativas um feedback negativo, conforme 

pode ser visto na Figura 6. A representação da causa e efeito é realizada por setas 

ou flechas no diagrama causal que são acompanhadas de sinais positivos (+) ou 

negativos (-) que indica o tipo de influência de uma variável sobre a outra. O sinal (+) 

indica que uma mudança na variável de origem da flecha produz uma mudança no 

mesmo sentido na variável destino. Já o sinal (-) indica um efeito da variável destino 

contrário à mudança da variável de origem da seta. 

 

Na  Figura 6 é possível reconher os dois arquétipos, de reforço e de equilíbrio, 

comumente encontrados em Dinâmica de Sistemas. Reconhecê-los num diagrama 

causal através dos números de relações negativas que caracteriza um laço é uma 

tarefa relativamente fácil e ajuda muito no entendimento do comportamento evolutivo 

de um sistema complexo ao longo do tempo (Villela, 2005). 
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Figura 6 

Arquétipo de Reforço e de Equilíbrio. 
Fonte: Villela, P. R. (2005). Introdução à dinâmica de sistemas. Juiz de Fora, MG: Dissertação de 

Mestrado, Universidade Federal de Juiz de Fora. 

 

De Carvalho (2001) comenta sobre o padrão circular de causas e efeitos 

encontrados em sistemas complexos e sobre a preocupação da Dinâmica de 

Sistemas em mostrar o comportamento desses padrões circulares e de seus ciclos 

de retro-alimentação (“feedback”). Na Figura 7 é possível visualizar os ciclos de 

reforço (“feedback positivo”) que proporcionam um crescimento exponencial de um 

determinado sistema complexo. Além disso, na Figura 7 é possível visualizar os 

ciclos de equilíbrio (“feedback negativo”) que fazem com que o sistema mantenha o 

seu equilíbrio (Sterman, 2000).  

 

 

Figura 7 

Ciclos de feedback positivo (a) e negativo (b). 
Fonte: Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world. 

Boston: Irwin McGraw-Hill. 
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Sterman (2000) esclarece como os processos de feedback, presente em sistemas 

complexos, encontram-se em várias situações ao nosso redor. A expansão da 

população mundial, o crescimento de start-ups, as quedas abruptas na bolsa de 

valores e a proliferação de micróbios em nossos organismos são exemplos de 

feedbacks positivos. Já a tendência de nossos corpos tentarem manter a nossa 

temperatura interna em 37 ⁰C, as dificuldades encontradas em alterar o status-quo 

numa organização e as relações econômicas de equilíbrio entre oferta e demanda 

são exemplos de feedbacks negativos. 

 

Em Dinâmica de Sistemas é possível simular, também, o impacto do tempo e dos 

atrasos (“Delays”) no comportamento de um sistema complexo. Esses Delays são 

encontrados em situações nas quais os efeitos de uma determinada causa não 

ocorrem imediatamente, mas sim posteriormente em outro momento que pode ser 

medido, por exemplo, em horas, meses ou em vários anos, conforme Garcia (2006). 

 

A Figura 8 ilustra um exemplo de diagrama “Soft” (Ciclos Causais). Este diagrama 

apresenta relacionamento entre causa, efeito e retroalimentações nos setores 

comercial, operacional, de suprimentos e financeiro nas quais Domingos, Politano, & 

Pereira (2015) realizaram parte da análise de sua pesquisa. 

 

Para Richmond & Peterson (2001), o fato dos diagramas causais não permitirem a 

distinção entre fluxos e estoques, nem a sua simulação computacional, e se 

basearem apenas em palavras e setas para caracterizar um laço de realimentação, 

podem conduzir a deduções erradas sobre o comportamento de um determinado 

sistema complexo. Por isso, a importância da simulação computacional através do 

método de diagrama de fluxo e estoque da Dinâmica de Sistemas que será mais 

bem detalhada na próxima seção do presente estudo. 
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Figura 8 

Exemplo de abordagem “Soft” (Ciclos Causais) da Dinâmica de Sistemas de 

planejamento de vendas e operações. 
Fonte: Domingos, J. C., Politano, P. R., & Pereira, N. A. (2015). Modelo de dinâmica de sistemas para 

o processo de S&OP ampliado. Gestão & Produção, 22 (4), 755-788. 
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2.2.3 Diagrama de Fluxo e Estoque 

 

Para Pidd (1998), o principal objetivo dos diagramas de fluxo e estoque é 

representar os relacionamentos quantitativos (matemáticos) entre as variáveis de 

estoque (acumulações) e as variáveis de fluxo (taxas) que formam um modelo 

dinâmico de um sistema complexo enfatizando a estrutura física do sistema 

analisado.   

 

Os principais elementos necessários para a construção dos diagramas de fluxo e 

estoque são os níveis (estoques) e as taxas (fluxos). No diagrama de laço causal foi 

visto que os laços de realimentação ou feedback são os blocos principais para a 

compreensão de um determinado sistema complexo. Já no diagrama de fluxo e 

estoque, os níveis e os fluxos são importantes, pois constituem os blocos que 

formam esses laços de realimentação (Musse, 2010). 

 

Na Figura 9 é apresentada a notação proposta por Sterman (2000) para os 

diagramas de fluxo e estoque e adaptada por Colombo (2003) como orientação ao 

leitor não familiarizado com a notação desses diagramas em Dinâmica de Sistemas. 

 

Figura 9 

Notação para os diagramas de níveis e fluxos utilizado no programa Vensim®. 
Fonte: Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world. 

Boston: Irwin McGraw-Hill. 
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Musse (2010) também apresenta os principais elementos de um diagrama de fluxo e 

estoque, conforme pode ser visualizado na Figura 10, que basicamente são: os 

estoques, os fluxos, os conversores (variáveis auxiliares) e os conectores (setas). 

 

Figura 10 

Outra notação para os diagramas de níveis e fluxos utilizado no programa Stella II®. 
Fonte: Musse, J. (2010). Backcasting e dinâmica de sistemas como instrumentos para criar 

conhecimento em sistemas complexos, visando à tomada de decisão. Florianópolis: Tese de 
Doutorado, Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Já Filho (2001) esclarece todos esses elementos conforme visto na Figura 11 e na 

descrição a seguir: 

 
O retângulo representa o nível, acumulações ou estoques; as flechas com 
duas linhas sólidas representam os fluxos físicos com sua variável de fluxo; 
as demais são variáveis auxiliares ou constantes; as nuvens representam a 
fonte e o destino; e, as setas representam os fluxos de informação. 

 

Figura 11 

Diagrama de Fluxo e Estoque. 
Fonte: Filho, J. B. (2001). Simulação dinâmica de modelos operacionais com enfoque aplicado à 

engenharia de projetos. Florianópolis, SC: Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de 
Santa Catarina. 

 

As nuvens, representadas na Figura 11 como fonte e destino, estão fora dos limites 

do sistema complexo analisado. Por isso, possuem essa notação em nuvem e não 

são consideradas nos resultados e comportamentos do sistema em suas simulações 

computacionais (Musse, 2010). 

Variável

NÍVELVariável FLUXO

de entrada
Variável FLUXO

de saída

ConstanteVariável Auxiliar
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Forrester (1961) criou a metáfora da hidráulica (ver Figura 12), que é usada por 

diversos autores para explicar o comportamento de estoque e fluxo na área de 

Dinâmica de Sistema como, por exemplo, Sterman (2000). Dessa metáfora, a noção 

de estoque (reservatório) remete ao conceito matemático de acumulação ou 

integração dos fluxos de entrada menos os fluxos de saída. A seguir é apresentada 

a Equação 8 referente ao valor acumulado do estoque em determinado tempo (t), 

segundo o conceito da hidráulica, na sua forma integral, onde Estoque (t0) é o valor 

inicial do estoque no instante t0 (Sterman, 2000).   

 

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 (𝑡) =  ∫ [𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑡) −  𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜𝑠𝑎í𝑑𝑎  (𝑡)] 𝑑𝑡 + 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 (𝑡0)
𝑡

𝑡0
           (8) 

 

A equação do estoque pode também ser escrita na sua forma diferencial (Sterman, 

2000): 

 

𝑑(𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒)  

𝑑𝑡
= 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 =  𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜𝑠𝑎í𝑑𝑎          (9) 

 

 

Figura 12 

Exemplos de Fluxo e Estoque em Dinâmica de Sistemas. 
Fonte: Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world. 

Boston: Irwin McGraw-Hill. 
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De acordo com Sterman (2000), a unidade de medida da variável fluxo é 

especificada em unidades por unidades de tempo (pessoas/dia, litros/hora). Já a 

unidade de medida da variável estoque é sempre uma unidade fixa (pessoas, litros). 

A Figura 13 mostra alguns exemplos de estoques e fluxos utilizados em Dinâmica de 

Sistemas (Colombo, 2003). 

 

Figura 13 

Exemplos de diagrama de Fluxo e Estoque em Dinâmica de Sistemas. 
Fonte: Colombo, R. (2003). Aplicação de jogo de empresas: um experimento com geração randômica 

de cenários em sistemas dinâmicos. São Paulo, São Paulo: Tese de Doutorado, FGV. Adaptado 
de Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex 
world. Boston: Irwin McGraw-Hill. 

 

Musse (2010) mostra um exemplo - Figura 14 – de acréscimo de um conversor ou 

variável auxiliar em um diagrama de fluxo e estoque que neste caso representa a 

taxa de nascimento do sistema analisado. Sterman (2000) esclarece que as 

variáveis de fluxo são funções mais complexas derivadas das variáveis de estoque. 

População
Taxa de

Nascimento
Taxa de Morte

Pessoas
Pessoas/ano Pessoas/ano

Funcionários
Taxa de

Admissões
Taxa de

Demissionários

Taxa de

Aposentados

Taxa de Demitidos

PessoasPessoas/ano Pessoas/ano

Pessoas/ano

Pessoas/ano

Dívida
Empréstimos Amortização

$
$/ano $/ano
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Sendo assim, em alguns casos é necessária a subdivisão das variáveis de fluxo em 

uma ou várias variáveis auxiliares para uma melhor compreensão da modelagem 

computacional (da Costa, 2004). 

 

Figura 14 

Exemplo de um conversor em um diagrama de Fluxo e Estoque. 
Fonte: Musse, d. O. (2010). Backcasting e dinâmica de sistemas como instrumentos para criar 

conhecimento em sistemas complexos, visando à tomada de decisão. Florianópolis: Tese de 
Doutorado, Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

A Tabela 2 apresenta algumas terminologias utilizadas em diversos campos do 

conhecimento que são importantes para uma melhor assimilação da distinção entre 

variáveis do tipo estoque e do tipo fluxo (Colombo, 2003). 

 

Tabela 2 

Terminologia utilizada para a distinção entre estoques e fluxos em vários campos do 

conhecimento 

 

Fonte: Colombo, R. (2003). Aplicação de jogo de empresas: um experimento com geração randômica 
de cenários em sistemas dinâmicos. São Paulo, São Paulo: Tese de Doutorado, FGV e Sterman, 
J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world. Boston: 
Irwin McGraw-Hill. 
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Para Ford (1999) e Martin (1997), os elementos essenciais para a elaboração do 

modelo dinâmico em Dinâmica de Sistemas são os estoques e os fluxos. Segundo 

eles, qualquer sistema complexo pode ser representado por essas duas variáveis. 

A variável estoque pode representar integrações (acumulações) ou somatórias. A 

forma como o estoque será representado dependerá dos intervalos de tempo nos 

quais os fluxos ocorrem. Caso o intervalo seja contínuo o estoque representará 

integrações ou acumulações, caso seja intervalos de tempo discretos o estoque 

representará somatórias. Já Cardozo (2000) esclarece que o principal problema na 

modelagem em Dinâmica de Sistemas está na dificuldade de se definir de forma 

precisa as variáveis de fluxo do sistema complexo analisado. Outros aspectos 

importantes a serem considerados em Dinâmica de Sistemas são os efeitos ou a 

sua percepção de forma não imediata.  Atrasos (“Delays na língua inglesa”) estão 

presentes em vários momentos em nossa vida, assim como nos efeitos em sistemas 

complexos. O efeito de uma determinada ação pode levar muito tempo para ocorrer 

ou ser percebido (Musse, 2010). 

 

Sterman (2003) comenta:  

 

Esses atrasos são importantes na Dinâmica de Sistemas. Sterman (2003) 
considera que é difícil para a percepção humana calcular esses atrasos. Em 
sua evolução, o homem aprendeu a perceber problemas cujos efeitos são 
imediatos, como sentir a pele queimar ao colocar a mão no fogo. O autor 
resgata o conceito de racionalidade limitada para considerar que a mente 
humana tem dificuldade de perceber uma relação causal quando causas e 
efeitos estão distantes no tempo. 

 

A Figura 15 ilustra um exemplo de diagrama “Hard” (Estoques e Fluxos). Este 

diagrama apresenta relacionamento os estoques e fluxos dos setores comercial, 

operacional e de suprimentos nas quais Domingos, Politano, & Pereira (2015) 

realizaram a simulação e a análise de sua pesquisa. 
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Figura 15 

Exemplo de abordagem “Hard” (Estoques e Fluxos) da Dinâmica de Sistemas para 

os setores de Produção e Compras. 
Fonte: Domingos, J. C., Politano, P. R., & Pereira, N. A. (2015). Modelo de dinâmica de sistemas para 

o processo de S&OP ampliado. Gestão & Produção, 22 (4), 755-788. 
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2.2.4 Sobre os Modelos de Dinâmica de Sistemas 

 

2.2.4.1 Modelo de Sterman 

 

Sterman (2000) comenta que inicialmente um modelador em Dinâmica de Sistemas 

é convidado por um contato de uma organização que acredita que o modelador e/ou 

suas ferramentas de modelagem poderão ser úteis. Assim, o primeiro passo de um 

modelador, após o encontro com o contato inicial da organização, que poderá não 

ser o seu cliente (aquele cuja solução do problema é importante), é descobrir o real 

problema e o seu verdadeiro cliente. O contato inicial, caso ele não seja o real 

cliente, servirá como um interlocutor entre o modelador e o verdadeiro cliente. 

Sterman (2000) questiona: qual o procedimento para desenvolver um modelo que 

atenda às necessidades do seu cliente após você tiver obtido sucesso nas 

negociações para prestar um serviço de modelagem em uma organização? 

 

Sterman (2000) explica que, na prática, não há nenhuma “receita de bolo” ou 

procedimento para se elaborar um modelo de sucesso em Dinâmica de Sistemas 

que garantirá a sua utilidade. Esse processo é interativamente criativo no qual os 

modeladores terão estilos e aproximações diferentes entre si. Mesmo assim, os 

modeladores de sucesso, segundo Sterman (2000), seguiram um procedimento 

sistemático que envolve as seguintes atividades (ver Figura 16): (1) articular o 

problema a ser abordado, (2) formular a hipótese dinâmica ou a teoria sobre as 

causas desse problema, (3) formular o modelo que será simulado para testar a 

hipótese dinâmica, (4) testar esse modelo até que seja atingido o seu propósito ou o 

problema seja solucionado, (5) projetar e avaliar políticas para desenvolvimento da 

organização a partir dos resultados e do comportamento do sistema simulado. 

 

A Tabela 16 em anexo lista todos esses passos e acrescenta alguns 

questionamentos e principais ferramentas para cada um deles (Sterman, 2000). 
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Figura 16 

Modelo iterativo de Dinâmica de Sistemas proposto por Sterman. 
Fonte: Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world. 

Boston: Irwin McGraw-Hill. 

 

2.2.4.2 Modelo de Garcia 

 

Segundo Garcia (2006), o diagrama de fluxo e estoque, também chamado de 

Diagrama de Forrester, é uma tradução do diagrama causal para uma terminologia 

que permite escrever equações de sistemas não lineares em um computador com 

mais facilidade, ou seja, basicamente ocorre uma reclassificação de elementos do 

diagrama causal para o diagrama de fluxo e estoque.  

 

Conforme comentado na apresentação do modelo de Sterman (2000), Garcia (2006) 

também enfatiza que não há regras estritas sobre como realizar a transformação de 

um diagrama causal para um diagrama de fluxo e transformação, porém há uma 

maneira geralmente aceita entre os modeladores de sucesso em Dinâmica de 

Sistemas para abordar essa transformação. Assim, Garcia (2006) apresenta os 

seguintes passos para a elaboração dos diagramas de fluxo e estoque que serão 

mais bem detalhados na Figura 17: 

 

1. Faça um retrato metal instantâneo do sistema analisado e de seus elementos 

(pessoas, insumos, animais, equipamentos, etc.) – estes serão os estoques; 

2. Encontrar ou criar os elementos que constituem a “variação de estoque” 

(pessoas/dia; litros/hora; etc.); 

1. Articulção do Problema

(Seleção de sua Fronteira)

2. Hipótese Dinâmica

3. Formulação do

Modelo Dinâmico
4. Teste do

Modelo

5. Projetar e Avaliar

Políticas Organizacionais
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3. Os elementos restantes serão as variáveis auxiliares. Elas permitirão uma 

melhor visualização dos aspectos que afetam o comportamento dos fluxos. 

Garcia (2006) reforça que certa ordem é necessária para os passos descritos 

anteriormente. Assim, na Figura 17 é possível visualizar as etapas e as 

características essenciais de cada estágio do modelo de Garcia (2006) para que 

seja realizada a modelagem dos diagramas de Dinâmica de Sistemas. Garcia (2006) 

reforça que embora os passos apresentados na Figura 17 demonstrem uma certa 

linearidade, é possível que, em algumas ocasiões, seja necessário realizar um 

processo mais iterativo devido á novas percepções adquiridas sobre o problema 

e/ou sistema analisado. 

 

 

Figura 17 

Modelo iterativo de Dinâmica de Sistemas proposto por Garcia. 
Fonte: Adaptado de Garcia, J. M. (2006). Theory and Practical Exercises. Barcelona: MIT Sloan 

School of Management.  

 

Segundo Ford (1999), a elaboração de um modelo de simulação computacional em 

Dinâmica de Sistemas é um processo iterativo de erros e acertos. O grau crescente 

de complexidade apresentado durantes as etapas dos modelos existentes em 

Dinâmica de Sistemas terminam no momento em que o comportamento esperado do 

sistema analisado é satisfatório. Ford (1999) comenta: 

 

Numa etapa mais avançada, o modelo pode ser utilizado para aprender sobre 
o comportamento simulado e ainda melhorá-lo pela aplicação de políticas 
apropriadas. 
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2.2.4.3 Modelo de Cardozo 

 

Cardozo (2000) propõe um modelo com oito passos para a construção e teste de 

simulações em Dinâmica de Sistemas apresentado a seguir: 

1. Aquisição de conhecimentos; 

2. Especificação do comportamento dinâmico; 

3. Construção do diagrama de laços causais; 

4. Construção do diagrama de fluxo e estoque; 

5. Estimativa de valores dos parâmetros; 

6. Verificação da consistência; 

7. Análise de sensibilidade; 

8. Aplicação de políticas. 

 

Segundo Cardozo (2000), o primeiro passo é necessário para se adquirir o maior 

conhecimento possível sobre o problema e os objetivos do modelo. É importante 

também nesse passo identificar as relações e variáveis mais importantes do sistema 

analisado. 

 

No segundo passo o mais importante é verificar se o sistema analisado possui 

comportamento dinâmico. Caso afirmativo, nesse passo é necessário elaborar um 

gráfico da variação no tempo de uma das variáveis mais importantes do sistema 

analisado. Este gráfico é chamado por Cardozo (2000) de “modo de referência”. 

 

O terceiro passo consiste na construção do diagrama de laço causal para 

visualização dos principais feedbacks do sistema. 

 

O quarto passo é a construção do diagrama de fluxo e estoque. Assim, a 

importância de seguir alguns aspectos básicos na construção desse diagrama: deve-

se iniciar pela definição das variáveis de estoque; posteriormente devem-se 

adicionar os fluxos e finalmente as variáveis auxiliares e constantes do modelo.  

 

No quinto passo, a estimativa dos parâmetros deve ser feita uma por vez e uma 

faixa de variação deve ser considerada devido às incertezas na elaboração dessas 

estimativas. 



 

 

51 

No sexto passo deve-se simular o modelo e compara seu resultado com o “modo de 

referência” para se verificar a consistência do modelo criado. 

 

No sétimo passo deve-se testar a sensibilidade do modelo ao se mudar os valores 

dos parâmetros várias vezes ou se simular diversos tipos de cenário, como por 

exemplo, otimista, mais provável ou pessimista, para verificar o comportamento do 

resultado quanto a mudanças nas variáveis de maior incerteza. 

 

O último passo é a realização de teste de políticas, ou seja, parâmetros que o 

modelador possui controle, variando-se os parâmetros relacionados a essas 

políticas. Os parâmetros que não são controlados pelo modelador e sim pelo 

sistema são testados no sétimo passo (sensibilidade). 

 

2.3 Pesquisas na área de Dinâmica de Sistemas 

 
Sob a utilização dos conceitos de Dinâmica de Sistemas, Shahanaghi & Yazdian 

(2009) analisaram os efeitos da implantação do TPM (Manutenção Produtiva Total) 

sobre a confiabilidade, qualidade e taxa de produção de equipamentos empresariais. 

 

O diagrama de fluxo e estoque utilizado em suas simulações é apresentado na 

Figura 18.  
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Figura 18 

Diagrama de fluxo e estoque relacionado à confiabilidade e produção de 

equipamentos. 
Fonte: Shahanaghi, K., & Yazdian, S. A. (2009). Analyzing the effects of implementation of 

TotalProductive Maintenance (TPM) in the manufacturing companies: a system dynamics 
approach. World Journal of Modelling and Simulation, 5(2), 120-129. 

 
 

 

E
q

ui
p

m
en

t

d
ef

ec
ts

D
ef

ec
t 

el
im

in
at

io
n

th
ro

ug
h 

re
p

ai
r

D
ef

ec
t 

el
im

in
at

io
n

th
ro

ug
h 

P
M

D
ef

ec
t 

cr
ea

tio
n

ra
te

G
ro

ss

T
hr

o
ug

hp
ut

N
et

T
hr

o
ug

hp
ut

P
ro

d
uc

tio
n 

ra
te

Y
ie

ld
 r

at
e

S
al

e 
ra

te

S
cr

ap
 r

at
e

D
IF

 t
hr

o
ug

h

eq
ui

p
m

en
t 

ut
ili

za
tio

n

D
es

ig
n 

im
p

ro
ve

m
en

t

th
ro

ug
h 

em
p

lo
ye

e 
tr

ai
ni

ng

F
ra

ct
io

na
l d

ef
ec

t

el
im

in
at

io
n

F
ra

ct
io

na
l d

ef
ec

t

el
im

in
at

io
n 

th
ro

ug
h 

P
M

E
q

ui
p

m
en

t

re
lia

b
ili

ty

E
R

F

P
M

 e
ff

o
rt

B
re

ak
d

o
w

n

m
ai

nt
en

an
ce

 e
ff

o
rt

B
re

ak
d

o
w

n 
ra

te

B
R

F

M
ea

n 
tim

e 
to

re
p

ai
r

H
o

ur
 p

er
 P

M
M

ec
ha

ni
c 

P
M

ef
fo

rt

E
q

ui
p

m
en

t 
ut

ili
za

tio
n

fo
r 

p
ro

d
uc

tio
n

T
ra

in
in

g 
em

p
lo

ye
e

N
o

rm
al

 a
va

ila
b

le

tim
e

p
la

nn
ed

 p
re

ve
nt

iv
e

m
ai

nt
en

an
ce

M
ec

ha
ni

c 
us

ag
e

fa
ct

o
r 

p
er

 h
o

ur

M
ec

ha
ni

cs

av
ai

la
b

le
 f
o

r 
P

M T
o

ta
l n

um
b

er
 o

f

m
ec

ha
ni

cs

M
ec

ha
ni

cs
 n

ec
es

sa
ry

fo
r 

ea
ch

 b
re

ak
d

o
w

n

S
ta

nd
ar

d
 P

M

D
es

ir
ed

 t
hr

o
ug

hp
ut

L
ab

o
r 

fo
rc

e 
ut

ili
za

tio
n

fo
r 

p
ro

d
uc

tio
n

T
hr

o
ug

hp
ut

p
re

ss
ur

e

T
o

ta
l t

im
e 

fo
r

p
ro

d
uc

tio
nF
ra

ct
io

na
l

p
ro

d
uc

tio
n 

ra
te

P
ro

d
uc

tio
n

ca
p

ac
ity

F
ra

ct
io

na
l s

al
e 

ra
te

<
E

q
ui

p
m

en
t

re
lia

b
ili

ty
>

P
ro

ce
ss

 q
ua

lit
y

P
Q

 f
un

ct
io

n

F
ra

ct
io

na
l y

ie
ld

ra
te



 

 

53 

Os resultados mostraram que, com a implantação da Total Productive Maintenance 

(TPM), seria necessário um aumento de treinamento dos funcionários da 

organização. Isso levaria à queda dos defeitos e das taxas de falhas de 

equipamentos e, consequentemente, aumentaria a confiabilidade dessas máquinas, 

conforme pode ser visto na Figura 19 (Shahanaghi & Yazdian, 2009). 

 

 

 
Figura 19 

Resultados da relação da TPM com confiabilidade, taxa e qualidade de produção de 

equipamentos. 
Fonte: Shahanaghi, K., & Yazdian, S. A. (2009). Analyzing the effects of implementation of 

TotalProductive Maintenance (TPM) in the manufacturing companies: a system dynamics 
approach. World Journal of Modelling and Simulation, 5(2), 120-129. 

 

 

De forma preliminar, da Silva et al. (2016) elaboraram um modelo - Figura 20 -  para 

analisar o comportamento dinâmico da cadeia logística de mobiliários aeronáuticos. 

Para isso, eles variaram alguns parâmetros básicos do modelo de fluxo e estoque 

criado e obtiveram uma ampla visão dos momentos nos quais haveria redução ou 

aumento dos estoques da empresa analisada ao longo do período simulado. 
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Figura 20 

Diagrama de fluxo e estoque sobre uma cadeia logística da área de aeronáutica. 
Fonte: da Silva, S. B., Ferreira, M. D., Belderrain, M. C., & Correia, A. R. (2016). Modelagem da 

Cadeia Logística de Reposição de Componentes Aeronáuticos no contexto do System Dynamics. 
ITA, 7-12. 
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A metodologia de Dinâmica de Sistemas pode ser utilizada para o ensino da Teoria 

das Restrições em cursos de Gestão de Operações na área de Administração, 

conforme proposto por de Figueiredo (2010). A  Figura 21 mostra o diagrama de 

fluxo e estoque criado pelo autor no qual é a variação de estoque m1, m2 e/ou m3 

pode ser analisada graficamente a partir da construção de cenários em que ocorre 

ou não a existência de gargalos de máquinas, recursos ou demanda de produção. 

 

 
 

Figura 21 

Diagrama de fluxo e estoque aplicado à Teoria das Restrições. 
Fonte: de Figueiredo, J. C. B. (2010). Modelo Computacional para Simulação de Aplicação da Teoria 

das Restrições. Revista Alcance, 17(2), 19-31. 

 
A metodologia de Dinâmica de Sistemas foi incorporada à abordagem do Balanced 

Scorecard (BSC) através do estudo de caso realizado por Fernandes (2003). O 

diagrama Soft é utilizado apenas para explicitar as relações de causas e efeitos do 

sistema analisado e sua estrutura de feedbacks. Já o modelo hard permite a 

diversas simulações integrando-se várias áreas organizacionais ligadas à 

construção do BSC como: Finanças, Produção, Comercial e Logística (Fernandes, 

2003). Os diagramas simplificados propostos por Fernandes (2003) são 

apresentados na Figura 22. 
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Figura 22 

Diagramas simplificados Soft e Hard utilizados na modelagem do BSC (Balanced 

Scorecard). 
Fonte: Fernandes, A. D. (2003). Scorecard dinâmico: integrando a dinâmica de sistemas com o 

balanced scorecard. Enegep, 1-8. 
 
 

Crescitelli & Figueiredo (2009) propuseram um modelo de monitoramento de Brand 

Equity de uma determinada empresa ao longo do tempo utilizando a metodologia de 

Dinâmica de Sistemas. Segundo eles, a criação do modelo dinâmico ajuda no 

estudo da sensibilidade e no entendimento da dinâmica complexa na qual o 

gerenciamento de marca está inserido. A  Figura 23 apresenta o diagrama de fluxo 

e estoque proposto por Crescitelli & Figueiredo (2009) para o estudo de Brand 

Equity o qual, segundo eles, poderá ser adaptado para cada caso de estudo e 

planejamento referente à área de Brand Equity.  
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Figura 23 

Diagrama de fluxo e estoque aplicado ao estudo de Brand Equity. 
Fonte: Crescitelli, E., & Figueiredo, J. B. (2009). Brand equity evolution: a system dynamics 

model. BAR-ANPAD, 6(2), 101-117. 

 
 

Bueno (2010) propõe a utilização de Dinâmica de Sistemas para se analisar o 

modelo de crescimento economico de Solow-Swan de uma forma mais 

dinamicamente complexa. Os resultados de sua pesquisa mostraram que as 

simulações por Dinâmica de Sistemas puderam gerar previsões tão consistentes, 

com a evidencia empírica disponível na sua pesquisa, mesmo se tratado de um 

modelo que como tal adota hipóteses irrealistas. A Figura 24 mostra o diagrama de 

fluxo e estoque construído por Bueno (2010).  Ele conclui que a Dinâmica de 

Sistemas pode ser utilizada para escolhas de políticas econômicas, particularmente 

ligadas às questões de crescimento econômico a partir de suas simulações e análise 

de sensibilidade. 
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Figura 24 

Diagrama de fluxo e estoque referente ao modelo de crescimento econômico de 

Solow-Swan. 
Fonte: Bueno, N. P. (2010). O modelo de Solow-Swan na linguagem de dinâmica de sistemas: uma 

aplicação para o Brasil. Nova Economia, 20(2), 287-309. 

 

Um estudo realizado nos Estados Unidos sobre a variação da qualidade e da 

quantidade de água devido às mudanças climáticas foi realizado por Encalada et al. 

(2017). Este estudo simulou um modelo de fluxo e estoque por um período de 70 

anos sob as perspectivas de demanda (Figura 25), suprimento, qualidade, 

desempenho e controle de água populacional.  

 

Figura 25 

Diagrama de fluxo e estoque referente ao modelo de demanda de água de Encalada 

et al. (2017). 
Fonte: Encalada, J. A., Caceres, A. P., Bandala, E. R., & Wright, G. H. (2017). The impact of global 

climate change on water quantity and quality: A system dynamics approach to the US–Mexican 
transborder region. European Journal of Operational Research, 256 (2), 567-581. 
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3 METODOLOGIA: Apresentando a trajetória do estudo 

 

A seguir será apresentada a metodologia aplicada nesta pesquisa. Os seguintes 

tópicos serão tratados: a caracterização da pesquisa e da Vale S.A., o modelo de 

pesquisa em Dinâmica de Sistemas, a unidade de análise e observação e os 

métodos de coleta e a análise de dados. Também, serão apresentados alguns 

aspectos com relação à simulação a partir do software VenSim® Versão 6.4b que 

será utilizado na análise de dados deste trabalho e serão detalhadas as 

considerações para o cálculo do Beta médio (risco sistêmico), do NOPAT, do WACC 

médio e da Geração de Valor (EVA®) média. Por fim, na Tabela 3, será apresentada 

a síntese da metodologia utilizada para se alcançar os objetivos específicos desta 

pesquisa. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

O método de pesquisa utilizado neste trabalho foi o estudo de caso único e o seu 

tipo é o descritivo-explanatório. A questão da presente pesquisa, o modelo baseado 

na Dinâmica de Sistemas pode contribuir na estratégia de Geração de Valor de uma 

empresa, segundo Yin (2015), possui um caráter descritivo-explanatório devido à 

sugerir uma pesquisa que pode ser aplicada sobre um estudo de caso em que 

dados históricos e experimentos tendem a serem utilizados como estratégias de 

pesquisa. Segundo esse autor, a questão trabalha com aspectos operacionais que 

necessitam ser traçados ao longo do tempo e explicados ao invés de serem tratados 

como repetições ou incidências. 

 

Este trabalho utiliza como meio a pesquisa documental, uma vez que extrai 

informações de documentos publicados na CVM com relação ao Balanço 

Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício para se obter os valores 

das variáveis do Diagrama de Fluxo e Estoque obtido nesta pesquisa e de 

documentos da Vale S.A., disponíveis na imprensa escrita e on-line (Web). 

 

A abordagem deste trabalho caracteriza-se como quantitativa, pois são analisados 

dados numéricos de demonstrativos contábeis, de informações da empresa Vale 

S.A., da análise estatística/econométrica dos valores dos riscos, retornos, custos de 
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capital e geração de valor da Vale S.A. Além disso, a simulação de cenários futuros 

pelo programa Vensim® com base na metodologia de Dinâmica de Sistemas 

caracteriza-se uma abordagem quantitativa. Assim, a abordagem deste trabalho está 

inserida no paradigma positivista que, segundo Collins & Hussey (2005), se basea 

no raciocínio lógico, preciso e objetivo na investigação de problemas de pesquisa e 

previsão de cenários futuros ao invés de se basear em palpites, experiência e 

intuição.  

 

3.2 Modelo de pesquisa  

 

O modelo apresentado neste trabalho foi desenvolvido a partir do modelo de 

Sterman (2000) - Figura 16 e Tabela 16 (em anexo), para simular o comportamento 

futuro de geração de valor da Vale S.A., assim como propor melhorias do 

desempenho organizacional sobre o sistema analisado.  

 

A partir da coleta de dados obtida, foi criado o diagrama de fluxo e estoque do 

sistema para se analisar, através da simulação computacional, o comportamento 

futuro da Vale S.A. sobre nove simulações variando-se alguns parâmetros desse 

sistema (WACC e ROIC) e apresentando os resultados obtidos da simulação em 

forma de tabelas. Foram considerados os dados secundários sobre a Vale S.A. de 

2012 a 2017 coletados na CVM com relação ao Balanço Patrimonial e a 

Demonstração do Resultado do Exercício e também de publicações referentes ao 

Mercado de Capitais para se obter os valores das variáveis do Diagrama de Fluxo e 

Estoque obtido nesta pesquisa e apresentado na Figura 26.  

 

O software utilizado para a simulação do modelo de comportamento do sistema 

analisado da Vale S.A. consistiu no VenSim® Versão 6.4b.  

 

As constantes e variáveis descriminadas no digrama de fluxo e estoque criado sobre 

o sistema analisado foram inicialmente inseridas no VenSim® - Figura 26. Após, 

foram inseridas as equações preliminares e os valores para todas as variáveis 

encontradas e calculadas durante a coleta de dados da pesquisa. Em seguida, o 

modelo em Dinâmica de Sistemas foi calibrado conforme dados calculados de 

Geração de Valor EVA® do ano de 2017. Posteriormente, foram obtidos os 
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resultados por Dinâmica de Sistemas para as nove simulações realizadas nesta 

dissertação. 

 

A Figura 26 apresenta o diagrama de fluxo e estoque sobre Geração de Valor 

aplicado neste trabalho a partir da coleta de dados sobre a Vale S.A. na CVM, no 

Mercado de Capitais e do modelo de Sterman (2000) adaptado.  

 

As variáveis estoques, caracterizadas matematicamente por integrais, no modelo 

proposto na Figura 26, são a NCG, NOPAT e o EVA® apresentadas previamente no 

referencial teórico desta pesquisa assim como suas equações e conceitos. As 

variáveis fluxo, caracterizadas matematicamente por derivadas, são as responsáveis 

pelas mudanças das variáveis estoque. As demais variáveis são auxiliares e 

dependentes das variáveis fluxos. 

 

As Equações 1 a 6 foram utilizadas para relacionar todas as variáveis (estoque, fluxo 

e auxiliares) do modelo proposto na Figura 26 assim como calcular os valores das 

simulações para predizer a história futura da geração de valor pela informações 

obtidas nos Balanços Patrimoniais e Demonstrações do Resultado do Exercício da 

Vale S.A. e de publicações referentes ao Mercado de Capitais. 
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Figura 26 

Diagrama de fluxo e estoque – Gestão de Valor - Vale S.A. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Com o desenvolvimento das fórmulas e equações matemáticas entre as variáveis, o 

modelo de fluxo e estoque foi parametrizado e calibrado para funcionar sem erros. 

 

3.3 Unidade de análise e observação  

 

A unidade de análise desta dissertação foi a Vale S.A. caracterizada na Seção 3.6 

desta metodologia. As unidades de observação consistiram nas demonstrações 

contábeis informadas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nas publicações 

referentes ao Mercado de Capitais e nos documentos da Vale S.A., disponíveis na 

imprensa escrita e on-line (Web). 

 

3.4 Levantamento e processamento dos dados 

 

A abordagem quantitativa foi utilizada para a coleta de dados sobre o estudo de 

caso analisado através das técnicas de pesquisas documentais – dados secundários 

- sobre a Vale S.A. coletados na CVM e na Web.  

 

Os documentos contábeis e outras informações coletadas sobre a Vale S.A. são 

apresentados em anexo.  

 

Os dados coletados nesta pesquisa englobam os anos de 2012 a 2017. O seguinte 

roteiro foi realizado para a coleta de dados dos valores inseridos nas variáveis do 

diagrama de fluxo e estoque da Figura 26: 

 

a) A quantificação dos Betas (risco sistemático) foi baseada nos dados das 

cotações mensais da ação VALE3 S.A. e do índice Ibovespa (BVSP) de 2012 

a 2017, extraídos da base de dados do site Yahoo Finanças 

(https://br.financas.yahoo.com/ acesso em 01/03/2018). As estimativas dos 

coeficientes Betas foram elaboradas pelas ferramentas de análise de dados 

do Excel e pelo software Eviews 6.0. 

b) Para estimativa do custo de capital próprio da Vale S.A., foi utilizado o modelo 

CAPM. Para a taxa livre de risco foi considerado o título público NTN-B 

Principal com vencimento em 15/08/2024 obtido do site do Tesouro Direto do 

Governo Federal corrigido acrescentando-se a inflação considerando-se o 

https://br.financas.yahoo.com/
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índice de inflação IPCA. O prêmio de risco de mercado foi estimado em 5% 

conforme apresentado por diversos estudos e comentado no referencial 

teórico desta pesquisa. 

c) Para a estimativa do custo de capital de terceiros da Vale S.A., foi 

considerado os dados extraídos dos Balanços Patrimoniais da Vale S.A.. 

d) Para o cálculo do custo médio ponderado de capital inicial (WACC) e a 

geração de valor inicial (EVA®) foram considerados os dados fornecidos pelos 

Balanços Patrimoniais e pelas Demonstrações do Resultado do Exercício da 

Vale S.A. 

 

3.4.1 Cálculo do Beta médio 

 

O beta médio aplicado no modelo de diagrama de fluxo e estoque da empresa Vale 

S.A. foi calculado baseando-se na Equação 2 apresentada no referencial teórico 

desta dissertação considerando-se os dados das cotações mensais da ação VALE3 

S.A. e do índice Ibovespa (BVSP) de 2012 a 2017. 

 

𝑏𝑒𝑡𝑎 =
𝐶𝑜𝑣 (𝑅𝑖,𝑅𝑚)

𝑉𝑎𝑟 (𝑅𝑚)
      (2) 

 

Onde: 

Cov (Ri, Rm) – covariância entre o retorno do ativo i e o retorno da carteira de 

mercado; 

Var (Rm) – variância do retorno da carteira de trabalho. 

 

O beta médio pode ser estimado pela equação de regressão linear (Método dos 

Mínimos Quadrados Ordinários - MDO) que relaciona o retorno de um ativo aos 

retornos de mercado conforme a Equação 10 a seguir: 

 

𝑌𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑋𝑡 +  𝜀𝑡      (10) 

 

Onde: 

Yt = variável dependente ou retorno das ações das empresas; 

Xt = variável independente ou retorno de mercado - IBV; 
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α = interseção da reta de regressão ou valor médio da variável dependente quando 

a variável independente for igual a zero; 

β = coeficiente angular da reta de regressão (indica a intensidade da relação entre 

as variáveis dependente e independente ou sensibilidade entre o retorno do ativo e o 

retorno de mercado); 

εt = erro da regressão ou perturbação estocástica (é a diferença entre o valor 

observado e o valor estimado da variável dependente). 

 

O modelo clássico de regressão linear - o Método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários  (Equação 10) – foi utilizado para estimar os coeficientes estatísticos e o 

Beta nesta dissertação e foram apresentados os testes de correlação serial dos 

erros (autocorrelação) e de homoscedasticidade (variância constante dos erros da 

regressão). Se essas hipóteses não forem atendidas, deveriam ser empregados 

métodos alternativos para corrigir o problema. Nesta pesquisa, não serão 

apresentados testes em relação à normalidade e a média do erro, pois, em amostras 

grandes, a violação dos pressupostos não acarreta maiores problemas. 

 

Foi considerada a relação estocástica da variável dependente da Equação 10 que 

não pode ser prevista exatamente com base na variável independente, pois um erro 

aleatório encontra-se sempre presente (Gujarati, 2000; Johnston & Di Nardo, 2001). 

Para o modelo clássico de regressão, os seguintes aspectos são considerados com 

relação ao erro aleatório e determinado pela distribuição de probabilidade: 

 

a) normalidade: o εt tem distribuição normal; 

b) média zero: E(εt) = 0; 

c) homoscedasticidade: a variância do erro deve ser a mesma para todas as 

observações, E(εt)² = σ²; 

d) não existência de correlação serial: o erro de um período não afeta o erro 

do(s) período(s) subsequente(s), E(εiεj) = σ. 

 

Para estimar beta, bem como para os testes estatísticos pertinentes, foi empregado 

o software Eviews 6.0. 
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3.4.2 Cálculo do EVA® 

 

Para o cálculo do EVA® do modelo de diagrama de fluxo e estoque da Vale S.A. foi 

aplicada a Equação 7. 

 

O Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) foi determinado de acordo com a 

estrutura de capital das demonstrações contábeis da Vale S.A. dos anos de 2012 a 

2017. Para isso, o custo de capital próprio foi estimado pelo modelo CAPM, 

apresentado previamente no referencial teórico desta pesquisa, conforme os 

procedimentos a seguir: 

 

a) Beta médio (risco sistemático): calculado pelo Método dos Mínimos 

Quadrados Ordinários e, se necessário em face da presença de 

heteroscedasticidade, pelo modelo ARCH e GARCH.  

b) Taxa Livre de Risco: foi considerado o título público NTN-B Principal com 

vencimento em 15/08/2024 obtido do site do Tesouro Direto do Governo 

Federal corrigido acrescentando-se a inflação considerando-se o índice de 

inflação IPCA para os anos de 2012 a 2017. Admitiu-se uma taxa média anual 

da inflação pelo índice IPCA para todos os anos estudados (2012 a 2017) 

conforme séries históricas de inflação informadas pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística); 

c) Prêmio de Risco: foi adotado nesta pesquisa um prêmio de risco de 5% ao 

ano; 

d) Custo da Dívida: foi obtido por meio da razão das despesas financeiras sobre 

dívidas de curto e longo prazo extraído das demonstrações financeiras da 

Vale S.A. dos anos de 2012 a 2017. 

 

O NOPAT da Vale S.A., também necessário para a determinação do EVA®, foi 

calculado mediante informações das Demonstrações dos Resultados de Exercícios 

da Vale S.A. dos anos 2012 a 2017 e está de acordo com a notação de Young & 

O'Byrne (2003) sendo o NOPAT destacado de negrito: 

 

Vendas Líquidas 

(-) Despesas Operacionais 
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(=) Lucro Operacional 

(-) Imposto de Renda 

(=) NOPAT (Lucro operacional líquido após o imposto de renda) 

ROIC = NOPAT/CI 

(-) Custo de Capital (WACC x CI) 

(=) EVA 

 

O ROIC (Return on Invested Capital) retrata o retorno do capital empregado, e para 

o seu cálculo é necessário levantar o NOPAT e o montante do capital Investido. 

 

Se fosse possível identificar o excesso de caixa e outros ativos líquidos não 

necessários ao processo produtivo, o capital investido na empresa seria somente 

destinado à operação. Como isso não foi possível, devido à falta de informação 

restrita e gerida de modo centralizado pela tesouraria da empresa, o capital investido 

compreende as aplicações financeiras da empresa, portanto neste caso a 

contrapartida dessas aplicações devem ser lançadas como resultados das 

operações.  

 

Por fim, o capital investido, essencial para o cálculo do EVA®, foi extraído das 

demonstrações contáveis conforme Equação 5 e 6. 

 

3.5 Técnica de análise dos dados 

 

A abordagem quantitativa será utilizada para a análise dos dados através da 

simulação (experimento) computacional pelo programa VenSim®.  

 

3.5.1 Simulação (VenSim®) 

 
A empresa Ventana System desenvolveu o software VenSim PLE® e o comercializa 

gratuitamente em seu site desde que seja utilizado para fins acadêmicos. Este 

software possui uma linguagem própria que se diferencia de outros programas 

devido a sua linguagem computacional ser relativamente simples (Gonçalves, 2009). 
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O modelo - Figura 26 - desta pesquisa foi desenvolvido utilizando o software 

VenSim®. A versão utilizada foi “VenSim PLE® for Windows Version 6.4b (x32) 

Copyright 1988-2015 Ventana Systems ”. 

 
Gonçalves (2009) esclarece que o programa VenSim PLE®  utiliza, de modo simples, 

as mesmas nomenclaturas descritas anteriormente neste trabalho sobre os 

diagramas causas e de fluxo e estoque o que facilita a construção dos modelos 

computacionais em Dinâmica de Sistemas.  

 
No software VenSim PLE® a descrição matemática de um modelo precisa ser 

realizada a princípio somente pelas variáveis de fluxo e estoque. As variáveis 

auxiliares ou constantes são utilizadas em situações nas quais a descrição 

matemática, elaborada apenas pelos estoques e fluxo, se torna grande ou mais 

complexa (Gonçalves, 2009). 

 

A Figura 27 e Figura 29 ilustra alguns exemplos de modelos elaborados pelo 

programa VenSim PLE®. Já a Figura 28 mostra a janela na qual se inseriu uma 

equação de uma variável no software VenSim PLE®. 

 

 
Figura 27 

Modelo de Fluxo e Estoque de um negócio no programa Vensim®. 
 
Fonte: da Costa, H. L. (2004). Manual de Dinâmica de Sistemas - Vensim-PLE. Sorocaba, SP: 

Ventana Systems. 
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Figura 28 

Janela de equações de uma variável no programa Vensim®. 
Fonte: da Costa, H. L. (2004). Manual de Dinâmica de Sistemas - Vensim-PLE. Sorocaba, SP: 

Ventana Systems. 

 

 
Figura 29 

Exemplos de simples equações no programa Vensim®. 
Fonte: da Costa, H. L. (2004). Manual de Dinâmica de Sistemas - Vensim-PLE. Sorocaba, SP: 

Ventana Systems. 
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A solução das equações do programa VenSim PLE® é obtida por métodos 

numéricos de integração (método de Euler ou de Runge-Kutta de quarta ordem 

(RK4)) (da Costa, 2004). 

 

A seguir, na Tabela 3, é apresentada a síntese da metodologia utilizada para se 

alcançar os objetivos específicos desta pesquisa. 

 

Tabela 3 

Síntese da Metodologia 

 
 

Objetivos 

 

 
Autores 

 

Técnica de coleta 
de dados 

Técnica de análise 
dos dados 

 
Quantificar a Geração de 
Valor EVA® da Vale S.A. 

 

 
(Assaf Neto, 2012); (Assaf Neto, 

2011); (Berk et al., 2010); 
(Damodaran, 2007); (Damodaran, 
2009); (Fleuriet, 2003); (Helfert, 

2000); (Johnston, 2001); 
(Kishtainy, 2013); (Milbourn, 

2001); (Neto et al., 2011); (Ross 
et al., 2015); (Young & O’Byrne, 

2003) 
 

Pesquisa Documental - 

Elaborar e calibrar um 
modelo baseado em 

Dinâmicas de Sistemas. 

 
(Cardozo, 2000); (da Costa, 

2004); (Forrester, 1961); 
(Forrester, 1968); (Garcia, 2006); 
(Senge, 2009); (Sterman, 2000); 

(Warren, 2002) 
 

Pesquisa Documental Simulação 

Simular cenários de 
Geração de Valor EVA® da 

Vale S.A. com o uso de 
Dinâmica de Sistemas 

 
(Cardozo, 2000); (da Costa, 

2004); (Forrester, 1961); 
(Forrester, 1968); (Garcia, 2006); 
(Senge, 2009); (Sterman, 2000); 

(Warren, 2002) 
 

 
 

Pesquisa Documental 
 
 

Simulação 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.6 Caracterização da Vale S.A. 

 

A Vale S.A. - é uma empresa brasileira, privada, com sede no Rio de Janeiro, que 

possui capital aberto, e está presente em 30 países ao redor do mundo. Atualmente 

é líder mundial em produção de minério de ferro, pelotas e níquel. Até dezembro de 

2017 ela produziu aproximadamente 348,8 milhões de toneladas métricas de minério 

de ferro, 311 milhões de níquel e 46,2 milhões de pelotas. A Vale S.A possui 
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atuação nos segmentos de mineração de ferro, níquel, carvão, cobre, fertilizantes, 

manganês e ferroligas; em logística, siderurgia e energia1. 

 

No segmento de mineração, a Vale é a maior produtora mundial de minério de ferro 

e pelotas (finos de minério de ferro aglomerados) e possui rochas com teor de 67% 

de ferro (maior teor de ferro do mundo). O minério de ferro é extraído e beneficiado 

no Brasil onde a mina de Carajás, no Pará, é uma das maiores minas do mundo com 

o minério de ferro de melhor qualidade. O minério de ferro é utilizado para a 

fabricação de aços e ferros fundidos com aplicações, por exemplo, em pontes, 

carros, aviões e eletrodomésticos2.   

 

Na produção do Níquel, a Vale é a líder mundial com operações no Brasil, Canadá, 

Indonésia e em Nova Caledônia. O níquel é utilizado em aplicações que requerem 

alta resistência à corrosão e à temperatura2. Já na produção de Carvão, a Vale 

possui operações na Austrália e Moçambique e China e sua aplicação consiste tanto 

no campo metalúrgico quanto na área térmica2.  

 

Dois outros metais são produzidos no segmento de mineração pela Vale: o Cobre e 

o Manganês e ferroligas. O Cobre é produzido no Brasil, Canadá e na Zâmbia cuja 

aplicação encontra-se na condução de energia elétrica e calor2. O Manganês e os 

ferroligas são produzidos no Brasil nas regiões do Pará, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais e Bahia com aplicações essenciais nas composições químicas do aço e 

ferroligas2. 

 

A Vale também produz no segmento de mineração fertilizantes para os setores de 

agronegócios. Com fábricas no Brasil, Peru e projetos no Canadá, a Vale produz 

dois dos principais insumos para os fertilizantes: o Fosfato e o Potássio. O Potássio 

faz com que a raiz da planta se desenvolva melhor, aproveite mais área e absorva 

mais nutrientes do solo. Já o Fosfato melhora a circulação interna de líquidos pela 

planta melhorando assim a qualidade de seus frutos2. 

 

A Estrada de Ferro Carajás é utilizada para transportar minério de ferro, ferro-gusa, 

manganês, cobre, combustíveis e carvão. Dois projetos logísticos estão sendo 
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analisados pela Vale: Duplicação e Expansão da Estrada de Ferro Carajás e do 

Corredor Nacala em Moçambique3. 

 

A Vale também possui usinas e centrais hidroelétricas no Brasil, Canadá e Indonésia 

e as utilizam para sustentabilidade e geração de energia elétrica própria4. Já no 

segmento siderúrgico, a Vale possui Joint Venture com a Thyssen Krupp sobre uma 

planta siderúrgica no Rio de Janeiro e com a Califórnia Steel Industries nos Estados 

Unidos5. No Brasil, todo o sistema mina, ferrovia e usina de pelotização é interligado 

ao terminal marítimo6. A Vale possui portos e terminais no Brasil, Omã, Malásia, 

Indonésia e Argentina6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

1  Disponível em: (http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/Paginas/default.aspx), acesso em 

19/12/2017.  

2 Disponível em: (http://www.vale.com/brasil/PT/business/mining/Paginas/default.aspx), acesso em 

02/01/2018.  

3 Disponível em: (http://www.vale.com/brasil/PT/business/logistics/ports-terminals/Paginas/default.aspx), 

acesso em 02/01/2018.  

4 Disponível em: (http://www.vale.com/brasil/PT/business/energy/Paginas/default.aspx), acesso em 

02/01/2018.  

5   Disponível em: (http://www.vale.com/brasil/PT/business/steelmaking/Paginas/default.aspx), acesso em 

02/01/2018. 

6 Disponível em: (http://www.vale.com/brasil/PT/business/logistics/ports-terminals/Paginas/default.aspx), 

acesso em 02/01/2018.  

http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/Paginas/default.aspx
http://www.vale.com/brasil/PT/business/mining/Paginas/default.aspx
http://www.vale.com/brasil/PT/business/energy/Paginas/default.aspx
http://www.vale.com/brasil/PT/business/logistics/ports-terminals/Paginas/default.aspx
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS: Aplicando o modelo à Vale S.A. 

 

Baseando-se no referencial teórico e na metodologia desta dissertação, inicialmente 

foi estimado o Beta médio da Vale S.A. de 2012 a 2017. Em seguida, foi aplicado o 

método CAPM sobre o custo de capital próprio e o WACC foi obtido a partir das 

estruturas de capital e dos custos de financiamentos. Por fim, a partir dos montantes 

de capital investido e dos desempenhos operacionais, foi realizado previsões de 

Geração de Valor (EVA®) da Vale S.A. por Dinâmica de Sistemas alterando-se 

alguns parâmetros financeiros importantes como o ROIC e o WACC e 

posteriormente analisado o comportamento de geração de valor futuro da Vale S.A. 

a partir dessas alterações. 

 

Nas próximas seções da análise de resultados serão apresentados os resultados de 

cada uma dessas estimativas e previsões. 

 

4.1 O Risco Sistemático Médio da Vale S.A. (Beta) 

 
A Equação 2 é utilizada, tradicionalmente, para se estimar o Beta e associa o 

retorno de um ativo, em porcentagem, aos retornos do índice de mercado, também 

em porcentagem. Sua determinação pode ser realizada pela Equação 10 – Método 

dos Mínimos Quadrados. Para garantir a validade dos resultados e a significância 

das inferências do modelo de regressão, as seguintes hipóteses foram testadas:  

 
H0: o beta é igual a zero; 

H1: o beta é diferente de zero. 

 

A hipótese H1 é aceita, com um nível de significância de 5%, caso a probabilidade 

seja menor do que 5%. Caso contrário, aceita-se H0, ou seja, caso a probabilidade 

será maior do que 5%. 

 

Os resultados do Beta médio, considerando-se os dados de 2012 a 2016 sobre os 

preços da ação Vale3 e os valores do índice Ibovespa, encontram-se na  

Tabela 4 e na Figura 30 a seguir. 
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Tabela 4 

Estimativa do Beta Inicial 2016 Vale S.A. 

 
Variável Coeficientes Erro Padrão Estatística t Prob. 

C -0,0049 0,0111 -0,4441 0,6584 

IBV 1,2865 0,1917  6,7079 0,0000 

R² = 0,3947               R² ajustado = 0,3859 

F = 44,9964               D-W = 2,2745 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

Figura 30 

Cálculo do Beta médio por regressão linear sobre os retornos da ação VALE3 e 

Ibovespa. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

O Beta encontrado considerando-se o cenário de 2016 foi 1,28. Verifica-se que este 

valor é estatisticamente significativo, ou seja, pode-se rejeitar a hipótese H0 (Beta 

igual a zero). Ao se aceitar a hipótese H1 pode-se cometer o chamado Erro do Tipo 

1 em estatística que ocorre quando se rejeita a hipótese H0 sendo ela verdadeira, 

porém a probabilidade, neste caso, é praticamente nula baseado no Teste t e no 

valor P do “retorno IBOV” apresentado na Tabela 4. 

 

y = 1,28x - 0,0049
R² = 0,3947

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0
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Beta Médio 2012 a 2017 - Regressão Linear
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O valor de Beta 1,28 indica uma sensibilidade dos retornos da Vale S.A maiores do 

que a carteira de mercado Ibovespa (IBOV). Isso indica que neste ano quando o 

Ibovespa subiu, por exemplo, 1% os retornos das ações da Vale S.A subiram em 

1,28% e que os retornos das ações da Vale S.A foram mais voláteis do que os 

retornos médios do mercado. Portanto, as ações da Vale S.A, durante o período de 

2012 a 2017, foram mais arriscadas do que o mercado o que pode indicar um 

elevado endividamento da Vale S.A durante esse período. 

 

Estatisticamente pela Tabela 4 foi encontrado um baixo R2 ajustado equivalente a 

0,3859, ou seja, 38,59% dos retornos das ações da empresa Vale S.A podem ser 

explicados pela variação do Ibovespa. Portanto, 60,41% dos retornos das ações da 

Vale S.A. são explicados por outras variáveis não caracterizadas neste modelo. Berk 

et al. (2010) comenta que o baixo valor do R2 ajustado pode ser observado em 

várias empresas e mercado e o que torna a regressão válida é o valor probabilistico  

 

A Tabela 5 contém os resultados sobre o teste de correlação serial dos erros - Teste 

de Breusch-Godfrey. 

 

Tabela 5 

Teste Breusch-Godfrey para Verificação de Autocorrelação. 

 
Estatística F 0,873433 Prob. F (2,67) 0,4222 

Nº Obs x R² 1,804119 Prob. Qui-quadrado (2) 0,4057 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Pode-se aceitar a hipótese H0 de não observância de correlação serial dos erros, 

visto que a probabilidade é maior que o nível de 5% e está em conformidade com os 

pressupostos do modelo de regressão. 

Quando ocorre heterocedasticidade, os estimadores continuam não tendenciosos, 

mas deixam de ser eficientes. Isso violaria os pressupostos básicos do modelo de 

regressão, pois, na construção de intervalos de confiança para a elaboração dos 

testes de hipótese, os intervalos poderão ser mais largos ou estreitos do que 

corretos, levando-se em conta que a ineficiência dos erros-padrão não causam viés 

ou inconsistência nas estimativas dos betas (Wooldridge, 2002). 
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Assim, realizou-se o Breusch Godfrey para analisar a presença ou não de 

heterocedasticidade. Os resultados desse teste estão descritos na Tabela 6 a seguir. 

Tabela 6 

Teste Breusch-Godfrey para Verificação de Heteroscedasticidade. 
 

Estatística F 0,140160 Prob. Qui-quadrado (2) 0,7044 

Nº Obs x R² 0,143930 Prob. Qui-quadrado (2) 0,6633 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

O Breusch-Godfrey para verificação da heteroscedasticidade consiste em estimar 

uma regressão auxiliar dos erros elevados ao quadrado em relação à variável 

explicativa, seus quadrados e produtos cruzados. Multiplica-se o R² dessa regressão 

auxiliar pelo número de observações e compara-se com a distribuição Qui-quadrado, 

com “p” graus de liberdades, “p” é o número de coeficientes estimados na regressão 

auxiliar. 

Pode-se verificar, pelos dados da Tabela 6, que não há presença de 

heterocedasticidade, pois a H0 do teste postula a existência de homocedasticidade, 

isto é, a variância constante dos erros da regressão. Os testes permitem aceitar 

essa hipótese, pois a probabilidade de erro é maior que 5%. Como H0 foi aceita, 

isso indica que os erros apresentam variância constante. 

4.2 O Custo de Capital Próprio Médio da Vale S.A.  

 

O modelo utilizado para o cálculo do custo de capital próprio médio da Vale S.A. foi 

o CAPM, calculado a partir das médias da taxa livre de risco e do Beta de 2012 a 

2017. Além do beta médio apresentado na seção anterior desta pesquisa, foi 

necessário realizar o cálculo do ativo livre de risco médio e do prêmio de risco de 

mercado. 

 

Para a taxa livre de risco foi considerado o título público NTN-B Principal com 

vencimento em 15/08/2024 obtido do site do Tesouro Direto do Governo Federal 

corrigido acrescentando-se a inflação considerando-se o índice de inflação IPCA. O 

índice de inflação média utilizado foi de 6,50% ao ano (a.a.) com base nos dados 

históricos de 2012 a 2017 desse índice informados pelo IBGE.  
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A taxa de retorno média do título NTN-B Principal foi de 5,50% a.a. considerando a 

média entre 2012 a 2017. Portanto, a taxa livre de risco média (somando-se os 

retornos do título público NTN-B ao índice IPCA) foi de 12%.  

 
O prêmio de risco de mercado foi estimado em 5% conforme apresentado por 

diversos estudos e comentado no referencial teórico desta pesquisa. 

 
O Tabela 7 consolida as informações empregadas para a estimativa do custo de 

capital próprio (Ke) da Vale S.A. 

Tabela 7 

Custo de Capital Próprio Médio da Vale S.A. 

  
Taxa Livre de Risco média (RF) 12,00 % 

Beta médio da empresa (β) 1,28 % 

Prêmio de Risco do Mercado (RM)                                        5,00 % 

Prêmio de Risco da Empresa (β x RM) 6,40 % 

  

Custo do Capital Próprio (Ke = RF + β x RM) 18,40 % 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 
4.3 A Estrutura de Capital, o Custo da Dívida e o WACC Médio da Vale S.A.  

 

Foi realizado o cálculo do capital investido (CI), do custo da dívida e do Custo Médio 

Ponderado de Capital (WACC) de 2012 a 2017. Para o cálculo do capital investido, 

foi necessário calcular o somatório da Necessidade de Capital de Giro (NCG) – 

Equação 6 – ao ativo não circulante. O cálculo do capital investido é apresentado na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8 

Cálculo do Capital Investido (CI) da Vale S.A. (em milhares de reais) 

 
Componentes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 NCG (Necessidade 
de Capital de Giro) 

7.778.391 9.737.788 3.956.169 3.386.570 18.965.892 6.661.023 

(+) Ativo Realizável a 
Longo Prazo 

15.560.930 18.974.756 19.071.659 41.601.648 34.092.439 43.965.383 

(+) 
Investimento 13.044.460 8.396.791 10.977.902 11.481.466 12.046.204 11.801.596 

(+) 
Imobilizado 173.454.620 191.308.239 207.507.063 211.259.131 180.615.914 181.534.815  

(+) 
Intangível 18.822.027 16.095.817 18.114.144 20.789.490 22.394.406 28.094.181 

(=) Capital Investido 228.660.428 244.513.391 259.626.937 281.745.165 268.114.855 258.734.952 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Após o cálculo do capital investido no negócio, é necessário distinguir-se as fontes 

de financiamentos caracterizadas pela estrutura de capital da Vale S.A. composta 

por recursos provenientes dos acionistas e das dívidas. 

 

Para calcular a estrutura de capital foi considerado o capital investido (CI) no 

negócio e o seu patrimônio líquido consolidado (E) (Assaf Neto A., 2012). O 

componente da dívida foi calculado considerando-se a diferença entre o patrimônio 

líquido e o capital investido conforme observado na Tabela 9. 

 

Tabela 9 

Financiamento do Investimento – Dívida - da Vale S.A. (em milhares de reais) 

 
Componentes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
Capital Investido (CI) 228.660.428 244.513.391 259.626.937 281.745.165 268.114.855 258.734.952 

(-) Capital próprio     (E) 155.633.216 152.122.066 149.601.623 139.419.590 133.701.739 148.105.642 

(=) Dívida (D) 73.027.212 92.391.325 110.025.314 142.325.575 134.413.116 110.629.310 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 
 

Após o cálculo da dívida, considerando-se os valores das despesas financeiras 

informadas no DRE, pode-se estimar o custo da dívida conforme apresentado na 

Tabela 10.  

     

Tabela 10 

Custo da Dívida - Vale S.A. (em milhares de reais) 
 

Componentes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Despesa Financeira(DF) 11.024.452 
 

24.238.030 
 

23.420.661 
 

62.705.746 
 

25.708.268 
 

20.723.136 
 

Dívida (D) 73.027.212 92.391.325 110.025.314 142.325.575 134.413.116 110.629.310 

Kd = DF/D 15,10% 26,23% 21,29%  44,06%  19,13% 18,73% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Com a obtenção dos montantes referentes ao capital próprio e de terceiros (dívida) e 

seus respectivos custos de capitais, aplicam-se equação apresentada no referencial 

teórico - Equação 3 - para se obter o custo médio ponderado de capital. Assim, o 

WACC médio encontrado foi de 18%. 

 

A Tabela 11 a seguir mostra a estrutura de capital da Vale S.A. no período 

analisado. Desta tabela, nota-se um maior grau de alavancagem de 2012 a 2014 
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com o aumento de capital de terceiros em seus investimentos, porém a partir de 

2015 o percentual de capital de terceiros utilizado pela Vale S.A diminui 

consideravelmente. 

 

Tabela 11 

Estrutura de Capital – Vale S.A.  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 Capital Próprio 57,24% 49,87% 49,48% 57,62% 62,21% 68,06% 

 Capital de Terceiros 42,76% 50,13% 50,52% 42,38% 37,79% 31,94% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

4.4 A Geração de Valor (EVA®) da Vale S.A de 2012 a 2017.  

 

A Tabela 12 a seguir a sequência do cálculo da Geração de Valor EVA® da Vale 

S.A. de 2012 a 2017. É possível verificar que em média o retorno sobre o capital 

investido situou-se em 8,14%, porém com variações anuais consideravelmente 

grandes. Dentre o período analisado, constatou-se o maior ROIC no ano de 2016 

próximo a 14%. Em contrapartida, o pior desempenho foi observado em 2015, que 

resultou em uma taxa negativa de -0,53%. 

 

Tabela 12 

Cálculo do EVA® - Vale S.A. (em milhares de reais) 

 Componentes  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 Lucro Operacional antes 

das RF 
14.996.191 33.436.715 17.572.598 -28.337.139 25.072.734 34.533.678 

(+) Receitas Financeiras 2.619.345 5.794.798 8.667.498 26.167.311 27.657.490 11.073.606 

(=) Resultado Operacional 

(LAIR + Rf) 
17.615.536 39.231.513 26.240.096 -2.169.828 52.730.224 45.607.284 

(x) Custo (1-Tc) 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

(=) NOPAT  12.224.820 
 

27.225.865 
 

18.210.088 
 

-1.505.816 
 

36.593.694 
 

31.650.520 
 

 Capital Investido (CI) 228.660.428 244.513.391 259.626.937 281.745.165 268.114.855 258.734.952 

 ROIC = NOPAT/CI 5,35% 11,13% 7,01% -0,53% 13,65% 12,23% 

 WACC 15,87% 18,33% 16,86% 24,55% 15,83% 16,09% 

 Spread -10,52% -7,19% -9,85% -25,08% -2,18% -3,86% 

 EVA® -24.062.435 -17.585.290 - 25.570.069 - 70.675.523 - 5.848.437 -9.982.350 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

 

O custo médio ponderado de capital (WACC) oscilou pouco, porém houve um maior 

valor em 2015 (24,55%), sendo o menor valor no ano de 2016 (15,83%).  
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Ao se contrastar o ROIC ao custo de capital, considerando-se o montante do capital 

investido e o WACC, obtém o valor EVA®. Sob essa ótica, durante o período 

analisado, a Vale S.A. gerou um valor EVA® negativo de 2012 a 2017. Assim, a Vale 

S.A. apresentou uma geração de valor média negativa de -R$ 25.620.683.733,56. 

 

É importante considerar que a Vale S.A. ainda não pagou os encargos da dívida 

(uso de capital de terceiros), pois o prazo médio de dívida informado nos relatórios 

da Vale S.A. é de 8,4 anos. No entanto, ela vem remunerando seus acionistas a 

uma taxa anual de 18,40%, correspondente à taxa livre de risco de 12,00% a.a., 

acrescida de 6,4% (o prêmio de risco de 5,00% corrigido pelo beta de 1,28) de 

acordo com o modelo CAPM utilizado nesta dissertação. 

 

A remuneração de 18,40% a.a. é elevada, pois supera em 7,40% a taxa média anual 

Selic que vigorou durante o período analisado. 

 

É importante destacar, que em 2015 (ano em que houve uma maior perda de valor 

EVA®) verificou-se um menor valor do preço de minério de ferro (principal produto da 

Vale S.A.) conforme pode ser visto na Figura 31, o que justifica um menor lucro 

operacional antes das receitas financeiras desse ano. 

 

 

Figura 31 

Índice do preço de minério de ferro de 2010 a 2018. 
Fonte: http://www.vale.com/brasil/PT/business/mining/iron-ore-pellets/Paginas/Iron-Ore-Indices.aspx, 

acessado em 05/01/18. 

 

http://www.vale.com/brasil/PT/business/mining/iron-ore-pellets/Paginas/Iron-Ore-Indices.aspx
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A seguir são apresentadas as previsões de Geração de Valor (EVA®) da Vale S.A. 

pelo método de Dinâmica de Sistemas alterando-se algumas variáveis como o ROIC 

e o WACC e verificando os possíveis cenários de geração de valor resultantes. 

 

4.5 Previsões de Geração de Valor (EVA®) da Vale S.A. por Dinâmica de 

Sistemas 

 

O custo de capital muito elevado em decorrência da conjuntura nacional brasileira e 

também da situação da Vale S.A., que apresentou queda do preço da sua principal 

commodity (minério de ferro) nos últimos anos (ver Figura 31), fez com que ela se 

tornasse mais endividada. Essas situações provocaram elevação no custo de capital 

próprio e da dívida com reflexo na elevação do WACC. No entanto, este quadro 

tende a se reverter ao longo dos próximos dez anos. Assim, elaborou-se nove 

simulações utilizando a metodologia de Dinâmica de Sistemas através do software 

VenSim® sobre o modelo de Fluxo e Estoque elaborado nesta dissertação e 

apresentado na Figura 26.  

 

Três simulações de queda do WACC foram elaboradas considerando-se uma queda 

de -1% ao ano em dez anos na primeira simulação, uma queda de -2% ao ano em 

10 anos na segunda simulação e uma queda de -3% ao ano em 10 anos na terceira 

simulação sendo seus resultados apresentados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 

Resultado da simulação em 10 anos de queda sobre o valor do WACC (Custo Médio 

Ponderado de Capital) 

 WACC Variação em 10 anos EVA® (R$) – Em 10 anos 

Ano base: 2017 0,160909 - - 9.982.350.000,00 

Simulação 1 0,146428 (- 1,25 %) - 6.235.450.000,00 

Simulação 2 0,131947 (- 2,49 %) - 2.488.650.000,00 

Simulação 3 0,117465 (- 3,74 %) + 1.258.170.000,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Três simulações de aumento do ROIC foram realizadas nesta pesquisa 

considerando-se um aumento de +1% ao ano em dez anos na quarta simulação, um 

aumento de +2% ao ano em 10 anos na quinta simulação e um aumento de +3% ao 
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ano em 10 anos na sexta simulação sendo seus resultados apresentados na Tabela 

14. 

 

Tabela 14 

Resultado da simulação em 10 anos de aumento sobre o valor do ROIC 

 ROIC Variação em 10 anos EVA® (R$) – Em 10 anos 

Ano base: 2017 0,122328 - - 9.982.350.000,00 

Simulação 4 0,133337 (+ 0,98 %) - 7.133.740.000,00 

Simulação 5 0,144347 (+ 1,96 %) - 4.285.160.000,00 

Simulação 6 0,155356 (+ 2,94 %) - 1.436.640.000,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Percebe-se pelos resultados da Tabela 16 e Tabela 17 que o parâmetro WACC é 

mais sensível do que o parâmetro ROIC, pois com a variação do WACC em 10 anos 

houve uma geração de valor positiva mais rápida do que com a variação do ROIC.  

 

Por fim, três simulações de aumento do ROIC e queda do WACC simultaneamente 

foram elaboradas conforme pode ser visualizado pelos resultados da Tabela 15. 

 

Tabela 15 

Resultado da simulação em 10 anos de aumento sobre o valor do ROIC e queda do 

WACC simultaneamente 

 ROIC WACC EVA® (R$) – Em 10 anos 

Ano base: 2017 0,122328 0,160909 - 9.982.350.000,00 

Simulação 7 0,133337 0,146428 - 3.386.930.000,00 

Simulação 8 0,144347 0,131947 + 3.208.460.000,00 

Simulação 9 0,155356 0,117465 + 9.803.790.000,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Os resultados da Tabela 18 mostram que uma variação simultânea de -3% ao ano 

no parâmetro WACC e +3% ao ano no parâmetro ROIC em 10 anos geram um valor 

positivo significativo alto de R$ 9.803.709.000,00 à Vale S.A. 

 

Em síntese, o estudo financeiro analisado nesta dissertação sobre geração de valor, 

inicialmente pelo método analítico com base nos demonstrativos contábeis e 

posteriormente pela análise futura utilizando a metodologia de dinâmica de sistemas, 

apresentou os seguintes resultados mais relevantes: 
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1. O valor de Beta médio encontrado de 1,28 indica uma sensibilidade dos 

retornos da Vale S.A maiores do que a carteira de mercado Ibovespa (IBOV). 

Portanto, as ações da Vale S.A, durante o período de 2012 a 2017, foram 

mais arriscadas do que o mercado o que pode indicar um elevado 

endividamento da Vale S.A durante esse período. 

2. O custo médio ponderado de capital (WACC) oscilou pouco, porém houve um 

maior valor em 2015 (24,55%), sendo o menor valor no ano de 2016 

(15,83%).  

3. A Vale S.A. gerou um valor EVA® negativo de 2012 a 2017. Assim, a Vale 

S.A. apresentou uma geração de valor média negativa de -R$ 

25.620.683.733,56. 

4. Pelos resultados das simulações em Dinâmica de Sistemas através do 

modelo de Fluxo e Estoque elaborado nesta pesquisa e apresentado na 

Figura 26, percebe-se que o parâmetro WACC é mais sensível do que o 

parâmetro ROIC, pois com a variação do WACC em 10 anos houve uma 

geração de valor positiva mais rápida do que com a variação do ROIC. Os 

resultados das simulações também apresentaram que uma variação 

simultânea de -3% ao ano no parâmetro WACC e +3% ao ano no parâmetro 

ROIC em 10 anos geram um valor positivo significativo alto de R$ 

9.803.709.000,00. 

 

4.6 Sobre o modelo de Dinâmicas de Sistemas aplicado à Vale S.A. 

 
Para o complexo Vale S.A. a importância do tema Dinâmica de Sistemas deve-se à 

possibilidade de estimar cenários futuros de Geração de Valor ou de outro tema 

relacionado a qualquer área do conhecimento para analisar a complexidade de seus 

negócios multinacionais de alta escala de produção.  

 

Apesar do modelo desta dissertação em Dinâmica de Sistemas ter utilizado o 

conceito de Geração de Valor EVA®, é importante destacar que esse modelo, 

apresentado na Figura 26, possui vários aspectos não-financeiros que podem ser 

alterados na prática para simular outros tipos de cenários futuros de Geração de 

Valor. Sob esse aspecto, reside a importância não-financeira do modelo de 

Dinâmica de Sistemas elaborado nesta dissertação.  
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Ao se analisar a Figura 26, sob a ótica não-financeira, diversos aspectos 

estratégicos podem ser visualizados com o objetivo de se alterar as variáveis deste 

modelo para que seja possível simular cenários futuros baseando-se em diversas 

tomadas de decisões ligadas às áreas não-financeiras.  

 

Por exemplo, no cálculo do WACC diversas decisões governamentais estão 

inseridas através de suas leis tributárias relacionadas aos tributos municipais, 

estaduais e federais impostos às empresas, assim como nas taxas Selic e títulos do 

governo, importantes para o cálculo da taxa livre de risco. Além disso, o governo 

influencia em alguns custos organizacionais, necessários para o cálculo do NOPAT, 

como energia elétrica, combustíveis, água, royalties, dentre outros. 

 

A sociedade está inserida neste modelo por diversos agentes relacionados a alguma 

variável financeira explícita ou implícita apresentada na Figura 26, como por 

exemplo, os fornecedores (custos e despesas), consumidores (receitas), mercado 

(riscos, Ibovespa), acionistas (EVA®, investimentos, dividendos), diretoria (tomadas 

de decisões, políticas), empregados (competências, resultados operacionais), 

imprensa (publicidade, marketing). 

 

Portanto, esses aspectos não-financeiros são de extrema importância para a Vale 

S.A e outras organizações que forem utilizar o modelo de Geração de Valor por 

Dinâmica de Sistema, elaborado nesta dissertação, para que a análise seja mais 

completa e sistêmica. Assim, recomenda-se para pesquisas futuras sobre Geração 

de Valor, com a utilização da metodologia de Dinâmica de Sistemas, que se criem 

cenários que enfatizem estas variáveis e aspectos não-financeiros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluindo e recomendando novos estudos 

 
O objetivo geral desta pesquisa foi cumprido ao elaborar e avaliar um modelo 

baseado em Dinâmica de Sistemas que pode contribuir na estratégia de Geração de 

Valor de uma empresa. Esse modelo possibilita aos gestores de diversos segmentos 

empresariais a conhecerem as possíveis situações futuras de geração de valor pelo 

método EVA® de forma a poder prever ações mitigadoras para diversas situações de 

risco. 

 

A Dinâmica de Sistemas permite simular contextos complexos com flexibilidade 

diversas. Através de fórmulas conhecidas ou dados tabulados relacionados aos 

cenários de geração de valor propostos, o software VenSim® cria resultados e 

curvas de simulações futuras de todas as variáveis envolvidas no modelo de 

simulação. Não é necessário conhecimento avançado para criar ou gerar as 

previsões de geração de valor de sistemas complexos por Dinâmica de Sistemas. 

 

O estudo dos cenários desta pesquisa a partir de simulações não teve como objetivo 

prever o estado futuro de um conjunto pré-definido de variáveis, mas sim identificar 

diferentes trajetórias que essas variáveis poderiam percorrer, em especial o EVA®, 

gerando diferentes estados finais. A capacidade empresarial de antecipar as 

possíveis trajetórias futuras permite preparar preliminarmente as soluções 

necessárias às situações futuras. Isso permite um melhor planejamento estratégico 

no sentido de mitigar os impactos indesejados e de aproveitar possíveis 

oportunidades futuras. Assim, a construção de cenários permite lidar com as 

incertezas e inter-relações complexas que determinam o futuro dos resultados das 

diversas variáveis envolvidas. 

 

O objetivo desta dissertação foi menor em analisar conceitualmente a geração de 

valor, no entanto maior em utilizar os dados de uma empresa de grande porte para 

verificar a possibilidade de introduzir a Dinâmica de Sistema na gestão das 

organizações. Optou-se assim, como exemplo nesta dissertação, utilizar o modelo 

de gestão que tem grande apelo e é utilizado por algumas das maiores empresas 

internacionais que é a criação de valor baseada no método EVA®. Assim, foi 

possível calibrar o modelo de Fluxo e Estoque criado nesta dissertação (Figura 26) 
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para replicar os valores observados nos dados obtidos e daí apresentar simulações 

baseadas nas variável-chave de criação de valor: ROIC e WACC. Os resultados 

foram muito interessantes mostrando a dinâmica ao longo do tempo as quais 

dependem da atuação dos gestores em prol da estratégia corporativa na criação de 

valor. Registra-se, portanto, que é perfeitamente plausível e recomendado a 

utilização da metodologia de Dinâmica de Sistemas no campo das Ciências Sociais 

aplicadas e especificamente na gestão das organizações. 

 

As simulações elaboradas nesta dissertação através da metodologia de Dinâmica de 

Sistemas e da variação dos parâmetros WACC e ROIC foram bem conservadoras. 

Ademais, pode ser que a melhoria das condições econômicas brasileira e 

internacional leve a situação de queda do custo de financiamento (WACC) e 

melhoria do resultado operacional (ROIC). Assim sendo, optou-se por apresentar o 

terceiro bloco de simulações (simulações 7,8 e 9) considerando-se uma melhoria 

simultânea no ROIC e no WACC com as mesmas hipóteses conservadoras das 

simulações anteriores. 

 

A importância da associação da metodologia de Dinâmica de Sistemas à simulação 

pelo programa VenSim® e ao tema Geração de Valor EVA®, apresentado nesta 

dissertação, foi um avanço teórico, morfológico e tecnológico, pois não foi 

encontrado nenhum estudo analítico e crítico no âmbito dessa associação em uma 

mineradora ou em outra organização em plataformas de artigos científicos como, por 

exemplo, SPELL, ScienceDirect e Emerald Insight. Além disso, houve uma 

contribuição teórica significativa, com a devida consistência epistemológica, sobre a 

metodologia de Dinâmicas de Sistemas para o campo das Ciências Sociais a partir 

da utilização de importantes referências dessa área como Forrester (1961); Sterman 

(2000); Garcia (2006) e Senge (2009). 

 

Este trabalho apresenta algumas limitações. Primeiramente, os resultados obtidos 

não devem ser generalizados e não podem refletir o setor mineral como um todo. 

Recomenda-se que sejam realizados novos estudos sobre outras empresas do setor 

mineral e industrial.  
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Por fim, a pesquisa não pretendeu esgotar o assunto de geração de valor e o 

método da Dinâmica de Sistemas em relação ao setor de mineração. Contudo, a 

expectativa deste autor é que o trabalho possa subsidiar discussões e análise 

associado à aplicação da Dinâmica de Sistemas no contexto de cenários 

estratégicos de geração de valor assim como seja referência para novas pesquisas 

sobre esses temas na academia.  
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ANEXOS 

 

Tabela 16 

Passos para o modelo Sterman (2000) 

 

Fonte: Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world. 
Boston: Irwin McGraw-Hill. 
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Tabela 17 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 2017 Consolidada – Vale S.A 

 
 
Fonte:http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ExibeTodosDocumentosCVM.asp?CNPJ=33.592.

510/0001-54&CCVM=4170&TipoDoc=C&QtLinks=10. Acesso em 02/03/2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

01/01/2017 A 

31/12/2017

01/01/2016 

A 

31/12/2016

01/01/2015 A 

31/12/2015

3.01  Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 108.532.022 94.633.264 78.057.424

 3.02  Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -67.257.311 -61.143.430 -62.779.234

 3.03  Resultado Bruto 41.274.711 33.489.834 15.278.190

 3.04  Despesas/Receitas Operacionais -6.741.033 -12.770.201 -43.900.505

 3.04.01  Despesas com Vendas    

 3.04.02  Despesas Gerais e Administrativas -1.697.525 -1.754.530 -2.009.143

 3.04.03  Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos -1.603.866 -8.520.269 -35.323.874

 3.04.04  Outras Receitas Operacionais 666.955 500.727 759.066

 3.04.05  Outras Despesas Operacionais -4.408.415 -4.107.144 -5.800.824

 3.04.06  Resultado de Equivalência Patrimonial 301.818 1.111.015 -1.525.730

 3.05  Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 34.533.678 20.719.633 -28.622.315

 3.06  Resultado Financeiro -9.649.530 6.302.323 -36.053.047

 3.06.01  Receitas Financeiras 11.073.606 27.657.490 25.967.974

 3.06.02  Despesas Financeiras -20.723.136 -21.355.167 -62.021.021

 3.06.02.01  Despesas financeiras    

 3.06.02.02  Resultado de alienação/baixa de participação JV/coligadas    

 3.07  Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 24.884.148 27.021.956 -64.675.362

 3.08  Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -4.606.567 -9.566.080 19.339.041

 3.08.01  Corrente -2.663.967 -3.306.500 -1.148.432

 3.08.02  Diferido -1.942.600 -6.259.580 20.487.473

 3.09  Resultado Líquido das Operações Continuadas 20.277.581 17.455.876 -45.336.321

 3.10  Resultado Líquido de Operações Descontinuadas -2.607.589 -4.159.380 -660.301

 3.10.01  Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas -2.607.589 -4.159.380 -660.301

 3.10.02  Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas    

 3.11  Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 17.669.992 13.296.496 -45.996.622

 3.11.01  Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 17.627.201 13.311.455 -44.212.187

 3.11.02  Atribuído a Sócios Não Controladores 42.791 -14.959 -1.784.435

 3.99  Lucro por Ação - (Reais / Ação)    

 3.99.01  Lucro Básico por Ação    

 3.99.01.01  PNA 3,39 2,58 -8,58

 3.99.01.02  ON 3,39 2,58 -8,58

 3.99.02  Lucro Diluído por Ação    

 3.99.02.01  PNA 3,39 2,58 -8,58

 3.99.02.02  ON 3,39 2,58 8,58

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado - (Reais Mil)
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Tabela 18 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 2016 Consolidada – Vale S.A 

 
 
Fonte:http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ExibeTodosDocumentosCVM.asp?CNPJ=33.592.

510/0001-54&CCVM=4170&TipoDoc=C&QtLinks=10. Acesso em 12/12/2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2016 A 

31/12/2016

01/01/2015 A 

31/12/2015

01/01/2014 A 

31/12/2014

 3.01  Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 94.633.264 78.057.424 82.618.915

 3.02  Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -61.143.430 -62.779.234 -53.772.245

 3.03  Resultado Bruto 33.489.834 15.278.190 28.846.670

 3.04  Despesas/Receitas Operacionais -8.417.100 -42.469.488 -8.018.321

 3.04.01  Despesas com Vendas    

 3.04.02  Despesas Gerais e Administrativas -1.754.530 -2.009.143 -2.452.441

 3.04.03  Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos -4.167.168 -33.892.857 -353.191

 3.04.04  Outras Receitas Operacionais    

 3.04.05  Outras Despesas Operacionais -3.606.417 -5.041.758 -6.344.021

 3.04.06  Resultado de Equivalência Patrimonial 1.111.015 -1.525.730 1.131.332

 3.05  Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 25.072.734 -27.191.298 20.828.349

 3.06  Resultado Financeiro 1.949.222 -37.484.064 -14.765.047

 3.06.01  Receitas Financeiras 27.657.490 25.967.974 8.513.783

 3.06.02  Despesas Financeiras -25.708.268 -63.452.038 -23.278.830

 3.06.02.01  Despesas financeiras -21.355.167 -62.021.021 -23.140.356

 3.06.02.02  Resultado de alienação/baixa de participação JV/coligadas -4.353.101 -1.431.017 -138.474

 3.07  Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 27.021.956 -64.675.362 6.063.302

 3.08  Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -9.566.080 19.339.041 -3.658.472

 3.08.01  Corrente -3.306.500 -1.148.432 -2.375.785

 3.08.02  Diferido -6.259.580 20.487.473 -1.282.687

 3.09  Resultado Líquido das Operações Continuadas 17.455.876 -45.336.321 2.404.830

 3.10  Resultado Líquido de Operações Descontinuadas -4.159.380 -660.301 -2.185.242

 3.10.01  Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas -4.159.380 -660.301 -2.185.242

 3.10.02  Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas    

 3.11  Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 13.296.496 -45.996.622 219.588

 3.11.01  Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 13.311.455 -44.212.187 954.384

 3.11.02  Atribuído a Sócios Não Controladores -14.959 -1.784.435 -734.796

 3.99  Lucro por Ação - (Reais / Ação)    

 3.99.01  Lucro Básico por Ação    

 3.99.01.01  PNA 2,58 -8,58 0,19

 3.99.01.02  ON 2,58 -8,58 0,19

 3.99.02  Lucro Diluído por Ação    

 3.99.02.01  PNA 2,58 -8,58 0,19

 3.99.02.02  ON 2,58 8,58 0,19

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado - (Reais Mil)
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Tabela 19 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 2015 Consolidada – Vale S.A 

 
 
Fonte:http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ExibeTodosDocumentosCVM.asp?CNPJ=33.592.

510/0001-54&CCVM=4170&TipoDoc=C&QtLinks=10. Acesso em 12/12/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2015 A 

31/12/2015

01/01/2014 A 

31/12/2014

01/01/2013 A 

31/12/2013

 3.01  Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 85.499.184 88.274.564 101.489.747

 3.02  Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -68.657.734 -59.085.904 -52.510.638

 3.03  Resultado Bruto 16.841.450 29.188.660 48.979.109

 3.04  Despesas/Receitas Operacionais -45.178.589 -11.616.062 -15.542.792

 3.04.01  Despesas com Vendas    

 3.04.02  Despesas Gerais e Administrativas -2.142.806 -2.603.441 -2.804.000

 3.04.03  Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos -36.279.490 -2.783.737 -5.389.114

 3.04.04  Outras Receitas Operacionais    

 3.04.05  Outras Despesas Operacionais -5.249.843 -7.370.565 -8.348.508

 3.04.06  Resultado de Equivalência Patrimonial -1.506.450 1.141.681 998.830

 3.05  Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos -28.337.139 17.572.598 33.436.317

 3.06  Resultado Financeiro -36.538.435 -14.753.163 -18.442.834

 3.06.01  Receitas Financeiras 26.167.311 8.667.498 5.795.196

 3.06.02  Despesas Financeiras -62.705.746 -23.420.661 -24.238.030

 3.07  Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -64.875.574 2.819.435 14.993.483

 3.08  Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 18.878.952 -2.599.847 -15.247.845

 3.08.01  Corrente -1.347.423 -2.352.120 -17.366.642

 3.08.02  Diferido 20.226.375 -247.727 2.118.797

 3.09  Resultado Líquido das Operações Continuadas -45.996.622 219.588 -254.362

 3.10  Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0 -3.602

 3.10.01  Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas    

 3.10.02  Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas    

 3.11  Lucro/Prejuízo Consolidado do Período -45.996.622 219.588 -257.964

 3.11.01  Atribuído a Sócios da Empresa Controladora -44.212.187 954.384 115.091

 3.11.02  Atribuído a Sócios Não Controladores -1.784.435 -734.796 -373.055

 3.99  Lucro por Ação - (Reais / Ação)    

 3.99.01  Lucro Básico por Ação    

 3.99.01.01  PNA -8,58 0,1852 0,02233

 3.99.01.02  ON -8,58 0,1852 0,02233

 3.99.02  Lucro Diluído por Ação    

 3.99.02.01  PNA -8,58 0,1852 0,02233

 3.99.02.02  ON 8,58 0,1852 0,02233

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado - (Reais Mil)
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Tabela 20 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 2014 Consolidada – Vale S.A 

 

 

Fonte:http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ExibeTodosDocumentosCVM.asp?CNPJ=33.592.
510/0001-54&CCVM=4170&TipoDoc=C&QtLinks=10. Acesso em 12/12/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2014 A 

31/12/2013

01/01/2013 A 

31/12/2013

01/01/2012 A 

31/12/2012

 3.01  Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 88.274.564 101.489.747 91.269.482

 3.02  Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -59.085.904 -52.510.638 -49.832.384

 3.03  Resultado Bruto 29.188.660 48.979.109 41.437.098

 3.04  Despesas/Receitas Operacionais -11.616.062 -15.542.394 -26.269.907

 3.04.01  Despesas com Vendas -203.459 -217.128 -431.149

 3.04.02  Despesas Gerais e Administrativas -2.399.982 -2.586.872 -3.818.072

 3.04.03  Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos -2.783.737 -5.389.114 -12.213.468

 3.04.04  Outras Receitas Operacionais -440.774 -508.000 -1.036.000

 3.04.05  Outras Despesas Operacionais -6.929.791 -7.840.110 -10.011.807

 3.04.06  Resultado de Equivalência Patrimonial 1.141.681 998.830 1.240.589

 3.05  Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 17.572.598 33.436.715 15.167.191

 3.06  Resultado Financeiro -14.753.163 -18.442.834 -8.239.107

 3.06.01  Receitas Financeiras 8.667.498 5.795.196 2.605.345

 3.06.02  Despesas Financeiras -23.420.661 -24.238.030 -10.844.452

 3.07  Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 2.819.435 14.993.881 6.928.084

 3.08  Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -2.599.847 -15.247.845 2.594.950

 3.08.01  Corrente -2.352.120 -17.367.505 -4.939.350

 3.08.02  Diferido -247.727 2.119.660 7.534.300

 3.09  Resultado Líquido das Operações Continuadas 219.588 -253.964 9.523.034

 3.10  Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 -3.602 -132.100

 3.10.01  Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas    

 3.10.02  Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas    

 3.11  Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 219.588 -257.566 9.390.934

 3.11.01  Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 954.384 115.489 9.891.696

 3.11.02  Atribuído a Sócios Não Controladores -734.796 -373.055 -500.762

 3.99  Lucro por Ação - (Reais / Ação)    

 3.99.01  Lucro Básico por Ação    

 3.99.01.01  PNA 0,1852 0,02233 1,93739

 3.99.01.02  ON 0,1852 0,02233 1,93739

 3.99.02  Lucro Diluído por Ação    

 3.99.02.01  PNA 0,1852 0,02233 1,93739

 3.99.02.02  ON 0,1852 0,02233 1,93739

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado - (Reais Mil)
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Tabela 21 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 2013 Consolidada – Vale S.A 

 
 
Fonte:http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ExibeTodosDocumentosCVM.asp?CNPJ=33.592.

510/0001-54&CCVM=4170&TipoDoc=C&QtLinks=10. Acesso em 12/12/2017. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2013 

A 

31/12/2013

01/01/2012 A 

31/12/2012

01/01/2011 A 

31/12/2011

 3.01  Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 101.489.747 91.269.482 100.555.680

 3.02  Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -52.510.638 -49.832.384 -41.033.453

 3.03  Resultado Bruto 48.979.109 41.437.098 59.522.227

 3.04  Despesas/Receitas Operacionais -15.542.394 -26.269.907 -7.142.028

 3.04.01  Despesas com Vendas -217.128 -431.149 -493.700

 3.04.02  Despesas Gerais e Administrativas -2.586.872 -3.818.072 -3.400.647

 3.04.03  Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos -5.389.114 -12.213.468 0

 3.04.04  Outras Receitas Operacionais -508.000 -1.036.000 2.492.175

 3.04.05  Outras Despesas Operacionais -7.840.110 -10.011.807 -7.597.314

 3.04.06  Resultado de Equivalência Patrimonial 998.830 1.240.589 1.857.458

 3.05  Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 33.436.715 15.167.191 52.380.199

 3.06  Resultado Financeiro -18.443.232 -8.239.107 -6.317.528

 3.06.01  Receitas Financeiras 5.794.798 2.605.345 4.461.453

 3.06.02  Despesas Financeiras -24.238.030 -10.844.452 -10.778.981

 3.07  Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 14.993.483 6.928.084 46.062.671

 3.08  Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -15.247.845 2.594.950 -8.504.230

 3.08.01  Corrente -17.367.505 -4.939.350 -9.064.530

 3.08.02  Diferido 2.119.660 7.534.300 560.300

 3.09  Resultado Líquido das Operações Continuadas -254.362 9.523.034 37.558.441

 3.10  Resultado Líquido de Operações Descontinuadas -3.602 -132.100 -138.584

 3.10.01  Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas    

 3.10.02  Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas    

 3.11  Lucro/Prejuízo Consolidado do Período -257.964 9.390.934 37.419.857

 3.11.01  Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 115.091 9.891.696 37.825.725

 3.11.02  Atribuído a Sócios Não Controladores -373.055 -500.762 -405.868

 3.99  Lucro por Ação - (Reais / Ação)    

 3.99.01  Lucro Básico por Ação    

 3.99.01.01  PNA 0,02 1,94 7,21

 3.99.01.02  ON 0,02 1,94 7,21

 3.99.02  Lucro Diluído por Ação    

 3.99.02.01  PNA 0,02 1,94 7,21

 3.99.02.02  ON 0,02 1,94 7,21

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado - (Reais Mil)
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Tabela 22 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 2012 Consolidada – Vale S.A 

 

 
 
Fonte:http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ExibeTodosDocumentosCVM.asp?CNPJ=33.592.

510/0001-54&CCVM=4170&TipoDoc=C&QtLinks=10. Acesso em 12/12/2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2012 A 

31/12/2012

01/01/2011 A 

31/12/2011

01/01/20110A 

31/12/2010

 3.01  Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 93.511.482 102.018.680 80.677.006

 3.02  Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -51.997.384 -42.451.453 -34.166.067

 3.03  Resultado Bruto 41.514.098 59.567.227 46.510.939

 3.04  Despesas/Receitas Operacionais -26.517.907 -7.293.028 -6.598.880

 3.04.01  Despesas com Vendas -563.149 -584.700 -489.965

 3.04.02  Despesas Gerais e Administrativas -3.818.072 -3.400.647 -2.526.864

 3.04.03  Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos -12.213.468 0 0

 3.04.04  Outras Receitas Operacionais 0 2.492.175 0

 3.04.05  Outras Despesas Operacionais -11.163.807 -7.657.314 -5.544.080

 3.04.06  Resultado de Equivalência Patrimonial 1.240.589 1.857.458 1.962.029

 3.05  Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 14.996.191 52.274.199 39.912.059

 3.06  Resultado Financeiro -8.405.107 -6.352.528 -2.830.528

 3.06.01  Receitas Financeiras 2.619.345 4.494.453 3.123.946

 3.06.02  Despesas Financeiras -11.024.452 -10.846.981 -5.954.474

 3.07  Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 6.591.084 45.921.671 37.081.531

 3.08  Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 2.641.850 -8.513.816 -6.437.459

 3.08.01  Corrente    

 3.08.02  Diferido    

 3.09  Resultado Líquido das Operações Continuadas 9.232.934 37.407.855 30.644.072

 3.10  Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0 -222.276

 3.10.01  Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 0 0 -222.276

 3.10.02  Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas    

 3.11  Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 9.232.934 37.407.855 30.421.796

 3.11.01  Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 9.733.696 37.813.723 30.070.198

 3.11.02  Atribuído a Sócios Não Controladores -500.762 -405.868 351.598

 3.99  Lucro por Ação - (Reais / Ação)    

 3.99.01  Lucro Básico por Ação    

 3.99.01.01  PNA 1,91 7,21 5,66

 3.99.01.02  ON 1,91 7,21 5,66

 3.99.02  Lucro Diluído por Ação    

 3.99.02.01  PNA 1,91 7,21 5,66

 3.99.02.02  ON 1,91 7,21 5,66

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado - (Reais Mil)
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Tabela 23 

Balanço Patrimonial (BP) 2017 Consolidado – Vale S.A 

 
Fonte:http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ExibeTodosDocumentosCVM.asp?CNPJ=33.592.

510/0001-54&CCVM=4170&TipoDoc=C&QtLinks=10. Acesso em 02/03/2018. 

 

Conta  Descrição  31/12/2017  31/12/2016  31/12/2015  Conta  Descrição  31/12/2017  31/12/2016  31/12/2015 

1  Ativo Total 328.096.703 322.696.154 345.549.435 2  Passivo Total 328.096.703 322.696.154 345.549.435

 1.01  Ativo Circulante 62.700.728 73.547.191 60.417.700  2.01  Passivo Circulante 43.357.526 36.609.497 41.182.018

 1.01.01  Caixa e Equivalentes de Caixa 14.317.520 13.890.591 14.021.704  2.01.01  Obrigações Sociais e Trabalhistas 3.641.102 2.362.089 1.463.767

 1.01.02  Aplicações Financeiras     2.01.01.01  Obrigações Sociais    

 1.01.02.01  Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo     2.01.01.02  Obrigações Trabalhistas    

 1.01.02.01.01  Títulos para Negociação     2.01.02  Fornecedores 13.367.055 11.829.842 13.139.911

 1.01.02.01.02  Títulos Disponíveis para Venda     2.01.02.01  Fornecedores Nacionais    

 1.01.02.02  Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado     2.01.02.02  Fornecedores Estrangeiros    

 1.01.02.02.01  Títulos Mantidos até o Vencimento     2.01.03  Obrigações Fiscais 3.482.644 2.700.077 3.268.529

 1.01.03  Contas a Receber 14.879.422 12.169.422 6.036.035  2.01.03.01  Obrigações Fiscais Federais    

 1.01.03.01  Clientes 8.602.083 11.937.366 5.763.286  2.01.03.01.01  Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar    

 1.01.03.02  Outras Contas a Receber 6.277.339 232.056 272.749  2.01.03.02  Obrigações Fiscais Estaduais    

 1.01.04  Estoques 12.987.175 10.913.419 13.774.724  2.01.03.03  Obrigações Fiscais Municipais    

 1.01.05  Ativos Biológicos     2.01.04  Empréstimos e Financiamentos 5.633.395 5.409.699 9.788.449

 1.01.06  Tributos a Recuperar 6.459.818 5.814.723 8.995.056  2.01.04.01  Empréstimos e Financiamentos    

 1.01.06.01  Tributos Correntes a Recuperar 6.459.818 5.814.723 8.995.056  2.01.04.01.01  Em Moeda Nacional    

 1.01.07  Despesas Antecipadas     2.01.04.01.02  Em Moeda Estrangeira    

 1.01.08  Outros Ativos Circulantes 14.056.793 30.759.036 17.590.181  2.01.04.02  Debêntures    

 1.01.08.01  Ativos Não-Correntes a Venda 11.864.720 27.994.061 15.792.385  2.01.04.03  Financiamento por Arrendamento Financeiro    

 1.01.08.02  Ativos de Operações Descontinuadas     2.01.05  Outras Obrigações 1.237.068 2.498.893 9.962.526

 1.01.08.03  Outros 2.192.073 2.764.975 1.797.796  2.01.05.01  Passivos com Partes Relacionadas 893.321 1.149.588 1.855.570

 1.01.08.03.01  Instrumentos financeiros derivativos 350.993 892.429 473.960  2.01.05.01.01  Débitos com Coligadas    

 1.01.08.03.02  Outros 1.841.080 1.872.546 1.323.836  2.01.05.01.03  Débitos com Controladores    

 1.02  Ativo Não Circulante 265.395.975 249.148.963 285.131.735  2.01.05.01.04  Débitos com Outras Partes Relacionadas    

 1.02.01  Ativo Realizável a Longo Prazo 43.965.383 34.092.439 41.601.648  2.01.05.02  Outros 343.747 1.349.305 8.106.956

 1.02.01.01  Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo     2.01.05.02.01  Dividendos e JCP a Pagar    

 1.02.01.01.01  Títulos para Negociação     2.01.05.02.02  Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar    

 1.02.01.01.02  Títulos Disponíveis para Venda     2.01.05.02.03  Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações    

 1.02.01.02  Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado     2.01.05.02.04  Instrumentos financeiros derivativos 343.747 1.349.305 8.106.956

 1.02.01.02.01  Títulos Mantidos até o Vencimento     2.01.06  Provisões 12.097.350 8.255.080 3.142.555

 1.02.01.03  Contas a Receber 497.976 587.274 732.395  2.01.06.01  Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis    

 1.02.01.03.01  Clientes     2.01.06.01.01  Provisões Fiscais    

 1.02.01.03.02  Outras Contas a Receber 497.976 587.274 732.395  2.01.06.01.02  Provisões Previdenciárias e Trabalhistas    

 1.02.01.04  Estoques     2.01.06.01.03  Provisões para Benefícios a Empregados    

 1.02.01.05  Ativos Biológicos     2.01.06.01.04  Provisões Cíveis    

 1.02.01.06  Tributos Diferidos 21.958.779 23.930.905 30.867.534  2.01.06.02  Outras Provisões 12.097.350 8.255.080 3.142.555

 1.02.01.06.01  Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 21.958.779 23.930.905 30.867.534  2.01.06.02.01  Provisões para Garantias    

 1.02.01.07  Despesas Antecipadas     2.01.06.02.02  Provisões para Reestruturação    

 1.02.01.08  Créditos com Partes Relacionadas 8.694.957 0 0  2.01.06.02.03  Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação    

 1.02.01.08.01  Créditos com Coligadas     2.01.07  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 3.898.912 3.553.817 416.281

 1.02.01.08.03  Créditos com Controladores     2.01.07.01  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 3.898.912 3.553.817 416.281

 1.02.01.08.04  Créditos com Outras Partes Relacionadas 8.694.957 0 0  2.01.07.02  Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas    

 1.02.01.09  Outros Ativos Não Circulantes 12.813.671 9.574.260 10.001.719  2.02  Passivo Não Circulante 136.633.535 152.384.918 164.947.827

 1.02.01.09.01  Ativos Não-Correntes a Venda     2.02.01  Empréstimos e Financiamentos 68.758.852 90.153.759 102.878.302

 1.02.01.09.02  Ativos de Operações Descontinuadas     2.02.01.01  Empréstimos e Financiamentos    

 1.02.01.09.03  Instrumentos financeiros derivativos 1.497.215 1.453.987 362.705  2.02.01.01.01  Em Moeda Nacional    

 1.02.01.09.04  Outros 11.316.456 8.120.273 9.639.014  2.02.01.01.02  Em Moeda Estrangeira    

 1.02.02  Investimentos 11.801.596 12.046.204 11.481.466  2.02.01.02  Debêntures    

 1.02.02.01  Participações Societárias     2.02.01.03  Financiamento por Arrendamento Financeiro    

 1.02.02.01.01  Participações em Coligadas     2.02.02  Outras Obrigações 5.495.327 4.278.243 6.411.196

 1.02.02.01.04  Outras Participações Societárias     2.02.02.01  Passivos com Partes Relacionadas 3.226.294 287.629 830.604

 1.02.02.02  Propriedades para Investimento     2.02.02.01.01  Débitos com Coligadas    

 1.02.03  Imobilizado 181.534.815 180.615.914 211.259.131  2.02.02.01.03  Débitos com Controladores    

 1.02.03.01  Imobilizado em Operação     2.02.02.01.04  Débitos com Outras Partes Relacionadas 3.226.294 287.629 830.604

 1.02.03.02  Imobilizado Arrendado     2.02.02.02  Outros 2.269.033 3.990.614 5.580.592

 1.02.03.03  Imobilizado em Andamento     2.02.02.02.01  Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações    

 1.02.04  Intangível 28.094.181 22.394.406 20.789.490  2.02.02.02.02  Adiantamento para Futuro Aumento de Capital    

 1.02.04.01  Intangíveis     2.02.02.02.03  Instrumentos financeiros derivativos 2.269.033 3.990.614 5.580.592

 1.02.04.01.01  Contrato de Concessão     2.02.03  Tributos Diferidos 5.687.251 5.539.952 6.520.193

 1.02.04.02  Goodwill     2.02.03.01  Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 5.687.251 5.539.952 6.520.193

 2.02.04  Provisões 56.692.105 52.412.964 49.138.136

 2.02.04.01  Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 16.176.274 16.169.663 15.952.953

 2.02.04.01.01  Provisões Fiscais 16.176.274 16.169.663 15.952.953

 2.02.04.01.02  Provisões Previdenciárias e Trabalhistas    

 2.02.04.01.03  Provisões para Benefícios a Empregados    

 2.02.04.01.04  Provisões Cíveis    

 2.02.04.02  Outras Provisões 40.515.831 36.243.301 33.185.183

 2.02.04.02.01  Provisões para Garantias    

 2.02.04.02.02  Provisões para Reestruturação    

 2.02.04.02.03  Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação    

 2.02.05  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados    

 2.02.05.01  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda    

 2.02.05.02  Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas    

 2.02.06  Lucros e Receitas a Apropriar    

 2.02.06.01  Lucros a Apropriar    

 2.02.06.02  Receitas a Apropriar    

 2.02.06.03  Subvenções de Investimento a Apropriar    

 2.03  Patrimônio Líquido Consolidado 148.105.642 133.701.739 139.419.590

 2.03.01  Capital Social Realizado 77.300.000 77.300.000 77.300.000

 2.03.02  Reservas de Capital 1.020.142 -1.820.571 -1.831.233

 2.03.02.01  Ágio na Emissão de Ações    

 2.03.02.02  Reserva Especial de Ágio na Incorporação    

 2.03.02.03  Alienação de Bônus de Subscrição    

 2.03.02.04  Opções Outorgadas    

 2.03.02.05  Ações em Tesouraria    

 2.03.02.06  Adiantamento para Futuro Aumento de Capital    

 2.03.03  Reservas de Reavaliação    

 2.03.04  Reservas de Lucros 21.792.301 10.951.348 1.099.113

 2.03.04.01  Reserva Legal 5.393.132 4.511.772 3.846.199

 2.03.04.02  Reserva Estatutária    

 2.03.04.03  Reserva para Contingências    

 2.03.04.04  Reserva de Lucros a Realizar    

 2.03.04.05  Reserva de Retenção de Lucros 17.226.123 7.959.092 0

 2.03.04.06  Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos    

 2.03.04.07  Reserva de Incentivos Fiscais 1.920.402 1.227.570 0

 2.03.04.08  Dividendo Adicional Proposto    

 2.03.04.09  Ações em Tesouraria -2.747.356 -2.747.086 -2.747.086

 2.03.05  Lucros/Prejuízos Acumulados    

 2.03.06  Ajustes de Avaliação Patrimonial -3.913.318 -1.072.139 -3.873.063

 2.03.07  Ajustes Acumulados de Conversão 47.558.409 41.881.885 58.465.400

 2.03.08  Outros Resultados Abrangentes    

 2.03.09  Participação dos Acionistas Não Controladores 4.348.108 6.461.216 8.259.373

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo - (Reais Mil) DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo - (Reais Mil)
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Tabela 24 

Balanço Patrimonial (BP) 2016 Consolidado – Vale S.A 

 

Fonte:http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ExibeTodosDocumentosCVM.asp?CNPJ=33.592.
510/0001-54&CCVM=4170&TipoDoc=C&QtLinks=10. Acesso em 12/12/2017. 

 

 Conta  Descrição  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2014 Conta  Descrição  31/12/2016  31/12/2015  31/12/2014 

1  Ativo Total 322.696.154 345.549.435 309.415.532 2  Passivo Total 322.696.154 345.549.435 309.415.532

 1.01  Ativo Circulante 73.547.191 60.417.700 53.744.764  2.01  Passivo Circulante 36.609.497 41.182.018 28.513.757

 1.01.01  Caixa e Equivalentes de Caixa 13.890.591 14.021.704 10.555.341  2.01.01  Obrigações Sociais e Trabalhistas 2.362.089 1.463.767 3.088.833

 1.01.02  Aplicações Financeiras     2.01.01.01  Obrigações Sociais 2.362.089 1.463.767 3.088.833

 1.01.02.01  Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo     2.01.01.02  Obrigações Trabalhistas    

 1.01.02.01.01  Títulos para Negociação     2.01.02  Fornecedores 11.829.842 13.139.911 11.566.246

 1.01.02.01.02  Títulos Disponíveis para Venda     2.01.02.01  Fornecedores Nacionais    

 1.01.02.02  Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado     2.01.02.02  Fornecedores Estrangeiros    

 1.01.02.02.01  Títulos Mantidos até o Vencimento     2.01.03  Obrigações Fiscais 2.700.077 3.268.529 3.611.519

 1.01.03  Contas a Receber 12.169.422 6.036.035 10.236.912  2.01.03.01  Obrigações Fiscais Federais    

 1.01.03.01  Clientes 11.937.366 5.763.286 8.699.869  2.01.03.01.01  Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar    

 1.01.03.02  Outras Contas a Receber 232.056 272.749 1.537.043  2.01.03.02  Obrigações Fiscais Estaduais    

 1.01.04  Estoques 10.913.419 13.774.724 11.955.665  2.01.03.03  Obrigações Fiscais Municipais    

 1.01.05  Ativos Biológicos     2.01.04  Empréstimos e Financiamentos 5.409.699 9.788.449 3.768.187

 1.01.06  Tributos a Recuperar 5.814.723 8.995.056 8.714.768  2.01.04.01  Empréstimos e Financiamentos    

 1.01.06.01  Tributos Correntes a Recuperar 5.814.723 8.995.056 8.714.768  2.01.04.01.01  Em Moeda Nacional    

 1.01.07  Despesas Antecipadas     2.01.04.01.02  Em Moeda Estrangeira    

 1.01.08  Outros Ativos Circulantes 30.759.036 17.590.181 12.282.078  2.01.04.02  Debêntures    

 1.01.08.01  Ativos Não-Correntes a Venda 27.994.061 15.792.385 9.668.960  2.01.04.03  Financiamento por Arrendamento Financeiro    

 1.01.08.02  Ativos de Operações Descontinuadas     2.01.05  Outras Obrigações 3.538.893 9.962.526 4.572.653

 1.01.08.03  Outros 2.764.975 1.797.796 2.613.118  2.01.05.01  Passivos com Partes Relacionadas 2.189.588 1.855.570 812.698

 1.01.08.03.01  Instrumentos financeiros derivativos 892.429 473.960 441.459  2.01.05.01.01  Débitos com Coligadas    

 1.01.08.03.02  Outros 1.872.546 1.323.836 2.171.659  2.01.05.01.03  Débitos com Controladores    

 1.02  Ativo Não Circulante 249.148.963 285.131.735 255.670.768  2.01.05.01.04  Débitos com Outras Partes Relacionadas    

 1.02.01  Ativo Realizável a Longo Prazo 34.092.439 41.601.648 19.071.659  2.01.05.02  Outros 1.349.305 8.106.956 3.759.955

 1.02.01.01  Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo     2.01.05.02.01  Dividendos e JCP a Pagar    

 1.02.01.01.01  Títulos para Negociação     2.01.05.02.02  Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar    

 1.02.01.01.02  Títulos Disponíveis para Venda     2.01.05.02.03  Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações    

 1.02.01.02  Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado     2.01.05.02.04  Instrumentos financeiros derivativos 1.349.305 8.106.956 3.759.955

 1.02.01.02.01  Títulos Mantidos até o Vencimento     2.01.06  Provisões 7.215.080 3.142.555 1.612.659

 1.02.01.03  Contas a Receber 587.274 732.395 609.317  2.01.06.01  Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis    

 1.02.01.03.01  Clientes     2.01.06.01.01  Provisões Fiscais    

 1.02.01.03.02  Outras Contas a Receber 587.274 732.395 609.317  2.01.06.01.02  Provisões Previdenciárias e Trabalhistas    

 1.02.01.04  Estoques     2.01.06.01.03  Provisões para Benefícios a Empregados    

 1.02.01.05  Ativos Biológicos     2.01.06.01.04  Provisões Cíveis    

 1.02.01.06  Tributos Diferidos 23.930.905 30.867.534 10.560.010  2.01.06.02  Outras Provisões 7.215.080 3.142.555 1.612.659

 1.02.01.06.01  Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 23.930.905 30.867.534 10.560.010  2.01.06.02.01  Provisões para Garantias    

 1.02.01.07  Despesas Antecipadas     2.01.06.02.02  Provisões para Reestruturação    

 1.02.01.08  Créditos com Partes Relacionadas 5.130 5.353 93.130  2.01.06.02.03  Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação    

 1.02.01.08.01  Créditos com Coligadas     2.01.07  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 3.553.817 416.281 293.660

 1.02.01.08.03  Créditos com Controladores     2.01.07.01  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 3.553.817 416.281 293.660

 1.02.01.08.04  Créditos com Outras Partes Relacionadas 5.130 5.353 93.130  2.01.07.02  Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas    

 1.02.01.09  Outros Ativos Não Circulantes 9.569.130 9.996.366 7.809.202  2.02  Passivo Não Circulante 152.384.918 164.947.827 131.300.152

 1.02.01.09.01  Ativos Não-Correntes a Venda     2.02.01  Empréstimos e Financiamentos 90.153.759 102.878.302 72.749.124

 1.02.01.09.02  Ativos de Operações Descontinuadas     2.02.01.01  Empréstimos e Financiamentos    

 1.02.01.09.03  Instrumentos financeiros derivativos 1.453.987 362.705 231.401  2.02.01.01.01  Em Moeda Nacional    

 1.02.01.09.04  Outros 8.115.143 9.633.661 7.577.801  2.02.01.01.02  Em Moeda Estrangeira    

 1.02.02  Investimentos 12.046.204 11.481.466 10.977.902  2.02.01.02  Debêntures    

 1.02.02.01  Participações Societárias     2.02.01.03  Financiamento por Arrendamento Financeiro    

 1.02.02.01.01  Participações em Coligadas     2.02.02  Outras Obrigações 4.406.243 6.411.196 4.564.377

 1.02.02.01.04  Outras Participações Societárias     2.02.02.01  Passivos com Partes Relacionadas 415.629 830.604 288.315

 1.02.02.02  Propriedades para Investimento     2.02.02.01.01  Débitos com Coligadas    

 1.02.03  Imobilizado 180.615.914 211.259.131 207.507.063  2.02.02.01.03  Débitos com Controladores    

 1.02.03.01  Imobilizado em Operação     2.02.02.01.04  Débitos com Outras Partes Relacionadas 415.629 830.604 288.315

 1.02.03.02  Imobilizado Arrendado     2.02.02.02  Outros 3.990.614 5.580.592 4.276.062

 1.02.03.03  Imobilizado em Andamento     2.02.02.02.01  Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações    

 1.02.04  Intangível 22.394.406 20.789.490 18.114.144  2.02.02.02.02  Adiantamento para Futuro Aumento de Capital    

 1.02.04.01  Intangíveis     2.02.02.02.03  Instrumentos financeiros derivativos 3.990.614 5.580.592 4.276.062

 1.02.04.01.01  Contrato de Concessão     2.02.03  Tributos Diferidos 5.539.952 6.520.193 8.873.715

 1.02.04.02  Goodwill     2.02.03.01  Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 5.539.952 6.520.193 8.873.715

 2.02.04  Provisões 52.284.964 49.138.136 45.112.936

 2.02.04.01  Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 16.169.663 0 0

 2.02.04.01.01  Provisões Fiscais 16.169.663 0 0

 2.02.04.01.02  Provisões Previdenciárias e Trabalhistas    

 2.02.04.01.03  Provisões para Benefícios a Empregados    

 2.02.04.01.04  Provisões Cíveis    

 2.02.04.02  Outras Provisões 36.115.301 49.138.136 45.112.936

 2.02.04.02.01  Provisões para Garantias    

 2.02.04.02.02  Provisões para Reestruturação    

 2.02.04.02.03  Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação    

 2.02.05  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados    

 2.02.05.01  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda    

 2.02.05.02  Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas    

 2.02.06  Lucros e Receitas a Apropriar    

 2.02.06.01  Lucros a Apropriar    

 2.02.06.02  Receitas a Apropriar    

 2.02.06.03  Subvenções de Investimento a Apropriar    

 2.03  Patrimônio Líquido Consolidado 133.701.739 139.419.590 149.601.623

 2.03.01  Capital Social Realizado 77.300.000 77.300.000 77.300.000

 2.03.02  Reservas de Capital -1.820.571 -1.831.233 -919.821

 2.03.02.01  Ágio na Emissão de Ações    

 2.03.02.02  Reserva Especial de Ágio na Incorporação    

 2.03.02.03  Alienação de Bônus de Subscrição    

 2.03.02.04  Opções Outorgadas    

 2.03.02.05  Ações em Tesouraria    

 2.03.02.06  Adiantamento para Futuro Aumento de Capital    

 2.03.03  Reservas de Reavaliação    

 2.03.04  Reservas de Lucros 10.951.348 1.099.113 50.337.750

 2.03.04.01  Reserva Legal 4.511.772 3.846.199 8.131.362

 2.03.04.02  Reserva Estatutária    

 2.03.04.03  Reserva para Contingências    

 2.03.04.04  Reserva de Lucros a Realizar    

 2.03.04.05  Reserva de Retenção de Lucros 7.959.092 0 44.610.436

 2.03.04.06  Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos    

 2.03.04.07  Reserva de Incentivos Fiscais 1.227.570 0 343.038

 2.03.04.08  Dividendo Adicional Proposto    

 2.03.04.09  Ações em Tesouraria -2.747.086 -2.747.086 -2.747.086

 2.03.05  Lucros/Prejuízos Acumulados    

 2.03.06  Ajustes de Avaliação Patrimonial -1.072.139 -3.873.063 -4.553.335

 2.03.07  Ajustes Acumulados de Conversão 41.881.885 58.465.400 24.250.089

 2.03.08  Outros Resultados Abrangentes    

 2.03.09  Participação dos Acionistas Não Controladores 6.461.216 8.259.373 3.186.940

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo - (Reais Mil) DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo - (Reais Mil)
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Tabela 25 

Balanço Patrimonial (BP) 2015 Consolidado – Vale S.A 

 
Fonte:http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ExibeTodosDocumentosCVM.asp?CNPJ=33.592.

510/0001-54&CCVM=4170&TipoDoc=C&QtLinks=10. Acesso em 12/12/2017. 

 

Conta  Descrição  31/12/2015  31/12/2014  31/12/2013 Conta  Descrição  31/12/2015  31/12/2014  31/12/2013 

1  Ativo Total 345.549.435 309.415.532 291.880.311 2  Passivo Total 345.549.435 309.415.532 291.880.311

 1.01  Ativo Circulante 60.417.700 53.744.764 57.104.708  2.01  Passivo Circulante 41.182.018 28.513.757 22.517.296

 1.01.01  Caixa e Equivalentes de Caixa 14.021.704 10.555.341 12.465.248  2.01.01  Obrigações Sociais e Trabalhistas 1.463.767 3.088.833 3.247.361

 1.01.02  Aplicações Financeiras     2.01.01.01  Obrigações Sociais 1.463.767 3.088.833 3.247.361

 1.01.02.01  Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo     2.01.01.02  Obrigações Trabalhistas    

 1.01.02.01.01  Títulos para Negociação     2.01.02  Fornecedores 13.139.911 11.566.246 8.836.523

 1.01.02.01.02  Títulos Disponíveis para Venda     2.01.02.01  Fornecedores Nacionais    

 1.01.02.02  Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado     2.01.02.02  Fornecedores Estrangeiros    

 1.01.02.02.01  Títulos Mantidos até o Vencimento     2.01.03  Obrigações Fiscais 3.268.529 3.611.519 2.753.607

 1.01.03  Contas a Receber 6.036.035 10.236.912 13.971.366  2.01.03.01  Obrigações Fiscais Federais    

 1.01.03.01  Clientes 5.763.286 8.699.869 13.360.279  2.01.03.01.01  Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar    

 1.01.03.02  Outras Contas a Receber 272.749 1.537.043 611.087  2.01.03.02  Obrigações Fiscais Estaduais    

 1.01.04  Estoques 13.774.724 11.955.665 9.662.411  2.01.03.03  Obrigações Fiscais Municipais    

 1.01.05  Ativos Biológicos     2.01.04  Empréstimos e Financiamentos 9.788.449 3.768.187 4.157.870

 1.01.06  Tributos a Recuperar 8.995.056 8.714.768 9.261.746  2.01.04.01  Empréstimos e Financiamentos    

 1.01.06.01  Tributos Correntes a Recuperar 8.995.056 8.714.768 9.261.746  2.01.04.01.01  Em Moeda Nacional    

 1.01.07  Despesas Antecipadas     2.01.04.01.02  Em Moeda Estrangeira    

 1.01.08  Outros Ativos Circulantes 17.590.181 12.282.078 11.743.937  2.01.04.02  Debêntures    

 1.01.08.01  Ativos Não-Correntes a Venda 15.792.385 9.668.960 8.821.819  2.01.04.03  Financiamento por Arrendamento Financeiro    

 1.01.08.02  Ativos de Operações Descontinuadas     2.01.05  Outras Obrigações 1.855.570 812.698 479.267

 1.01.08.03  Outros 1.797.796 2.613.118 2.922.118  2.01.05.01  Passivos com Partes Relacionadas 1.855.570 812.698 479.267

 1.02  Ativo Não Circulante 285.131.735 255.670.768 234.775.603  2.01.05.01.01  Débitos com Coligadas    

 1.02.01  Ativo Realizável a Longo Prazo 41.601.648 19.071.659 18.974.756  2.01.05.01.03  Débitos com Controladores    

 1.02.01.01  Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo     2.01.05.01.04  Débitos com Outras Partes Relacionadas    

 1.02.01.01.01  Títulos para Negociação     2.01.05.02  Outros    

 1.02.01.01.02  Títulos Disponíveis para Venda     2.01.05.02.01  Dividendos e JCP a Pagar    

 1.02.01.02  Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado     2.01.05.02.02  Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar    

 1.02.01.02.01  Títulos Mantidos até o Vencimento     2.01.05.02.03  Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações    

 1.02.01.03  Contas a Receber 732.395 609.317 564.482  2.01.06  Provisões 11.249.511 5.372.614 1.992.792

 1.02.01.03.01  Clientes     2.01.06.01  Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis    

 1.02.01.03.02  Outras Contas a Receber 732.395 609.317 564.482  2.01.06.01.01  Provisões Fiscais    

 1.02.01.04  Estoques     2.01.06.01.02  Provisões Previdenciárias e Trabalhistas    

 1.02.01.05  Ativos Biológicos     2.01.06.01.03  Provisões para Benefícios a Empregados    

 1.02.01.06  Tributos Diferidos 30.867.534 10.560.010 10.596.332  2.01.06.01.04  Provisões Cíveis    

 1.02.01.06.01  Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 30.867.534 10.560.010 10.596.332  2.01.06.02  Outras Provisões 11.249.511 5.372.614 1.992.792

 1.02.01.07  Despesas Antecipadas     2.01.06.02.01  Provisões para Garantias    

 1.02.01.08  Créditos com Partes Relacionadas 5.353 93.130 252.617  2.01.06.02.02  Provisões para Reestruturação    

 1.02.01.08.01  Créditos com Coligadas     2.01.06.02.03  Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação    

 1.02.01.08.03  Créditos com Controladores     2.01.07  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 416.281 293.660 1.049.876

 1.02.01.08.04  Créditos com Outras Partes Relacionadas 5.353 93.130 252.617  2.01.07.01  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 416.281 293.660 1.049.876

 1.02.01.09  Outros Ativos Não Circulantes 9.996.366 7.809.202 7.561.325  2.01.07.02  Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas    

 1.02.01.09.01  Ativos Não-Correntes a Venda     2.02  Passivo Não Circulante 164.947.827 131.300.152 117.240.949

 1.02.01.09.02  Ativos de Operações Descontinuadas     2.02.01  Empréstimos e Financiamentos 102.878.302 72.749.124 64.819.144

 1.02.02  Investimentos 11.481.466 10.977.902 8.396.791  2.02.01.01  Empréstimos e Financiamentos    

 1.02.02.01  Participações Societárias     2.02.01.01.01  Em Moeda Nacional    

 1.02.02.01.01  Participações em Coligadas     2.02.01.01.02  Em Moeda Estrangeira    

 1.02.02.01.04  Outras Participações Societárias     2.02.01.02  Debêntures    

 1.02.02.02  Propriedades para Investimento     2.02.01.03  Financiamento por Arrendamento Financeiro    

 1.02.03  Imobilizado 211.259.131 207.507.063 191.308.239  2.02.02  Outras Obrigações 830.604 288.315 11.191

 1.02.03.01  Imobilizado em Operação     2.02.02.01  Passivos com Partes Relacionadas 830.604 288.315 11.191

 1.02.03.02  Imobilizado Arrendado     2.02.02.01.01  Débitos com Coligadas    

 1.02.03.03  Imobilizado em Andamento     2.02.02.01.03  Débitos com Controladores    

 1.02.04  Intangível 20.789.490 18.114.144 16.095.817  2.02.02.01.04  Débitos com Outras Partes Relacionadas 830.604 288.315 11.191

 1.02.04.01  Intangíveis     2.02.02.02  Outros    

 1.02.04.01.01  Contrato de Concessão     2.02.02.02.01  Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações    

 1.02.04.02  Goodwill     2.02.02.02.02  Adiantamento para Futuro Aumento de Capital    

 2.02.03  Tributos Diferidos 6.520.193 8.873.715 7.561.947

 2.02.03.01  Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 6.520.193 8.873.715 7.561.947

 2.02.04  Provisões 54.718.728 49.388.998 44.848.667

 2.02.04.01  Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis    

 2.02.04.01.01  Provisões Fiscais    

 2.02.04.01.02  Provisões Previdenciárias e Trabalhistas    

 2.02.04.01.03  Provisões para Benefícios a Empregados    

 2.02.04.01.04  Provisões Cíveis    

 2.02.04.02  Outras Provisões 54.718.728 49.388.998 44.848.667

 2.02.04.02.01  Provisões para Garantias    

 2.02.04.02.02  Provisões para Reestruturação    

 2.02.04.02.03  Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação    

 2.02.05  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados    

 2.02.05.01  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda    

 2.02.05.02  Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas    

 2.02.06  Lucros e Receitas a Apropriar    

 2.02.06.01  Lucros a Apropriar    

 2.02.06.02  Receitas a Apropriar    

 2.02.06.03  Subvenções de Investimento a Apropriar    

 2.03  Patrimônio Líquido Consolidado 139.419.590 149.601.623 152.122.066

 2.03.01  Capital Social Realizado 77.300.000 77.300.000 75.000.000

 2.03.02  Reservas de Capital -1.831.233 -919.821 -789.637

 2.03.02.01  Ágio na Emissão de Ações    

 2.03.02.02  Reserva Especial de Ágio na Incorporação    

 2.03.02.03  Alienação de Bônus de Subscrição    

 2.03.02.04  Opções Outorgadas    

 2.03.02.05  Ações em Tesouraria    

 2.03.02.06  Adiantamento para Futuro Aumento de Capital    

 2.03.03  Reservas de Reavaliação    

 2.03.04  Reservas de Lucros 1.099.113 50.337.750 61.422.116

 2.03.04.01  Reserva Legal 3.846.199 8.131.362 8.083.643

 2.03.04.02  Reserva Estatutária    

 2.03.04.03  Reserva para Contingências    

 2.03.04.04  Reserva de Lucros a Realizar    

 2.03.04.05  Reserva de Retenção de Lucros 0 44.610.436 58.724.880

 2.03.04.06  Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos    

 2.03.04.07  Reserva de Incentivos Fiscais 0 343.038 2.453.105

 2.03.04.08  Dividendo Adicional Proposto    

 2.03.04.09  Ações em Tesouraria -2.747.086 -2.747.086 -7.839.512

 2.03.05  Lucros/Prejuízos Acumulados    

 2.03.06  Ajustes de Avaliação Patrimonial -3.873.063 -4.553.335 -2.815.532

 2.03.07  Ajustes Acumulados de Conversão 58.465.400 24.250.089 15.528.860

 2.03.08  Outros Resultados Abrangentes    

 2.03.09  Participação dos Acionistas Não Controladores 8.259.373 3.186.940 3.776.259

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo - (Reais Mil) DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo - (Reais Mil)
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Tabela 26 

Balanço Patrimonial (BP) 2014 Consolidado – Vale S.A 

 

Fonte:http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ExibeTodosDocumentosCVM.asp?CNPJ=33.592.
510/0001-54&CCVM=4170&TipoDoc=C&QtLinks=10. Acesso em 12/12/2017. 

 

 

 Conta  Descrição  31/12/2014  31/12/2013  31/12/2012 Conta  Descrição  31/12/2014  31/12/2013  31/12/2012 

1  Ativo Total 309.415.532 291.880.311 266.921.654 2  Passivo Total 309.415.532 291.880.311 266.921.654

 1.01  Ativo Circulante 53.744.764 57.104.708 46.039.617  2.01  Passivo Circulante 28.513.757 22.517.296 25.668.298

 1.01.01  Caixa e Equivalentes de Caixa 10.555.341 12.465.248 11.917.717  2.01.01  Obrigações Sociais e Trabalhistas 3.088.833 3.247.361 3.024.651

 1.01.02  Aplicações Financeiras     2.01.01.01  Obrigações Sociais 3.088.833 3.247.361 3.024.651

 1.01.02.01  Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo     2.01.01.02  Obrigações Trabalhistas    

 1.01.02.01.01  Títulos para Negociação     2.01.02  Fornecedores 11.566.246 8.836.523 9.255.150

 1.01.02.01.02  Títulos Disponíveis para Venda     2.01.02.01  Fornecedores Nacionais    

 1.01.02.02  Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado     2.01.02.02  Fornecedores Estrangeiros    

 1.01.02.02.01  Títulos Mantidos até o Vencimento     2.01.03  Obrigações Fiscais 2.398.519 2.753.607 1.974.208

 1.01.03  Contas a Receber 10.236.912 13.971.366 14.670.865  2.01.03.01  Obrigações Fiscais Federais    

 1.01.03.01  Clientes 8.699.869 13.360.279 13.884.663  2.01.03.01.01  Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar    

 1.01.03.02  Outras Contas a Receber 1.537.043 611.087 786.202  2.01.03.02  Obrigações Fiscais Estaduais    

 1.01.04  Estoques 11.955.665 9.662.411 10.319.973  2.01.03.03  Obrigações Fiscais Municipais    

 1.01.05  Ativos Biológicos     2.01.04  Empréstimos e Financiamentos 3.768.187 4.157.870 7.092.878

 1.01.06  Tributos a Recuperar 8.714.768 9.261.746 4.619.901  2.01.04.01  Empréstimos e Financiamentos    

 1.01.06.01  Tributos Correntes a Recuperar 8.714.768 9.261.746 4.619.901  2.01.04.01.01  Em Moeda Nacional    

 1.01.07  Despesas Antecipadas     2.01.04.01.02  Em Moeda Estrangeira    

 1.01.08  Outros Ativos Circulantes 12.282.078 11.743.937 4.511.161  2.01.04.02  Debêntures    

 1.01.08.01  Ativos Não-Correntes a Venda 9.668.960 8.821.819 934.551  2.01.04.03  Financiamento por Arrendamento Financeiro    

 1.01.08.02  Ativos de Operações Descontinuadas     2.01.05  Outras Obrigações 812.698 479.267 423.336

 1.01.08.03  Outros 2.613.118 2.922.118 3.576.610  2.01.05.01  Passivos com Partes Relacionadas 812.698 479.267 423.336

 1.02  Ativo Não Circulante 255.670.768 234.775.603 220.882.037  2.01.05.01.01  Débitos com Coligadas    

 1.02.01  Ativo Realizável a Longo Prazo 19.071.659 18.974.756 15.560.930  2.01.05.01.03  Débitos com Controladores    

 1.02.01.01  Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo     2.01.05.01.04  Débitos com Outras Partes Relacionadas    

 1.02.01.01.01  Títulos para Negociação     2.01.05.02  Outros    

 1.02.01.01.02  Títulos Disponíveis para Venda     2.01.05.02.01  Dividendos e JCP a Pagar    

 1.02.01.02  Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado     2.01.05.02.02  Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar    

 1.02.01.02.01  Títulos Mantidos até o Vencimento     2.01.05.02.03  Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações    

 1.02.01.03  Contas a Receber 609.317 564.482 501.726  2.01.06  Provisões 6.585.614 1.992.792 3.571.524

 1.02.01.03.01  Clientes     2.01.06.01  Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis    

 1.02.01.03.02  Outras Contas a Receber 609.317 564.482 501.726  2.01.06.01.01  Provisões Fiscais    

 1.02.01.04  Estoques     2.01.06.01.02  Provisões Previdenciárias e Trabalhistas    

 1.02.01.05  Ativos Biológicos     2.01.06.01.03  Provisões para Benefícios a Empregados    

 1.02.01.06  Tributos Diferidos 10.560.010 10.596.332 8.134.034  2.01.06.01.04  Provisões Cíveis    

 1.02.01.06.01  Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 10.560.010 10.596.332 8.134.034  2.01.06.02  Outras Provisões 6.585.614 1.992.792 3.571.524

 1.02.01.07  Despesas Antecipadas     2.01.06.02.01  Provisões para Garantias    

 1.02.01.08  Créditos com Partes Relacionadas 93.130 252.617 832.571  2.01.06.02.02  Provisões para Reestruturação    

 1.02.01.08.01  Créditos com Coligadas     2.01.06.02.03  Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação    

 1.02.01.08.03  Créditos com Controladores     2.01.07  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 293.660 1.049.876 326.551

 1.02.01.08.04  Créditos com Outras Partes Relacionadas 93.130 252.617 832.571  2.01.07.01  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 293.660 1.049.876 326.551

 1.02.01.09  Outros Ativos Não Circulantes 7.809.202 7.561.325 6.092.599  2.01.07.02  Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas    

 1.02.01.09.01  Ativos Não-Correntes a Venda     2.02  Passivo Não Circulante 131.300.152 117.240.949 88.343.919

 1.02.01.09.02  Ativos de Operações Descontinuadas     2.02.01  Empréstimos e Financiamentos 72.749.124 64.819.144 54.762.976

 1.02.02  Investimentos 10.977.902 8.396.791 13.044.460  2.02.01.01  Empréstimos e Financiamentos    

 1.02.02.01  Participações Societárias     2.02.01.01.01  Em Moeda Nacional    

 1.02.02.01.01  Participações em Coligadas     2.02.01.01.02  Em Moeda Estrangeira    

 1.02.02.01.04  Outras Participações Societárias     2.02.01.02  Debêntures    

 1.02.02.02  Propriedades para Investimento     2.02.01.03  Financiamento por Arrendamento Financeiro    

 1.02.03  Imobilizado 207.507.063 191.308.239 173.454.620  2.02.02  Outras Obrigações 288.315 11.191 146.440

 1.02.03.01  Imobilizado em Operação     2.02.02.01  Passivos com Partes Relacionadas 288.315 11.191 146.440

 1.02.03.02  Imobilizado Arrendado     2.02.02.01.01  Débitos com Coligadas    

 1.02.03.03  Imobilizado em Andamento     2.02.02.01.03  Débitos com Controladores    

 1.02.04  Intangível 18.114.144 16.095.817 18.822.027  2.02.02.01.04  Débitos com Outras Partes Relacionadas 288.315 11.191 146.440

 1.02.04.01  Intangíveis     2.02.02.02  Outros    

 1.02.04.01.01  Contrato de Concessão     2.02.02.02.01  Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações    

 1.02.04.02  Goodwill     2.02.02.02.02  Adiantamento para Futuro Aumento de Capital    

 2.02.03  Tributos Diferidos 8.873.715 7.561.947 7.753.893

 2.02.03.01  Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 8.873.715 7.561.947 7.753.893

 2.02.04  Provisões 49.388.998 44.848.667 25.680.610

 2.02.04.01  Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis    

 2.02.04.01.01  Provisões Fiscais    

 2.02.04.01.02  Provisões Previdenciárias e Trabalhistas    

 2.02.04.01.03  Provisões para Benefícios a Empregados    

 2.02.04.01.04  Provisões Cíveis    

 2.02.04.02  Outras Provisões 49.388.998 44.848.667 25.680.610

 2.02.04.02.01  Provisões para Garantias    

 2.02.04.02.02  Provisões para Reestruturação    

 2.02.04.02.03  Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação    

 2.02.05  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados    

 2.02.05.01  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda    

 2.02.05.02  Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas    

 2.02.06  Lucros e Receitas a Apropriar    

 2.02.06.01  Lucros a Apropriar    

 2.02.06.02  Receitas a Apropriar    

 2.02.06.03  Subvenções de Investimento a Apropriar    

 2.03  Patrimônio Líquido Consolidado 149.601.623 152.122.066 152.909.437

 2.03.01  Capital Social Realizado 77.300.000 75.000.000 75.000.000

 2.03.02  Reservas de Capital -919.821 -789.637 -789.637

 2.03.02.01  Ágio na Emissão de Ações    

 2.03.02.02  Reserva Especial de Ágio na Incorporação    

 2.03.02.03  Alienação de Bônus de Subscrição    

 2.03.02.04  Opções Outorgadas    

 2.03.02.05  Ações em Tesouraria    

 2.03.02.06  Adiantamento para Futuro Aumento de Capital    

 2.03.03  Reservas de Reavaliação    

 2.03.04  Reservas de Lucros 50.337.750 61.422.116 70.611.673

 2.03.04.01  Reserva Legal 8.131.362 8.083.643 8.077.157

 2.03.04.02  Reserva Estatutária    

 2.03.04.03  Reserva para Contingências    

 2.03.04.04  Reserva de Lucros a Realizar    

 2.03.04.05  Reserva de Retenção de Lucros 44.610.436 58.724.880 67.945.085

 2.03.04.06  Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos    

 2.03.04.07  Reserva de Incentivos Fiscais 343.038 2.453.105 2.428.943

 2.03.04.08  Dividendo Adicional Proposto    

 2.03.04.09  Ações em Tesouraria -2.747.086 -7.839.512 -7.839.512

 2.03.05  Lucros/Prejuízos Acumulados 0 0 14.627

 2.03.06  Ajustes de Avaliação Patrimonial -4.553.335 -2.815.532 -4.176.448

 2.03.07  Ajustes Acumulados de Conversão 24.250.089 15.528.860 9.004.196

 2.03.08  Outros Resultados Abrangentes    

 2.03.09  Participação dos Acionistas Não Controladores 3.186.940 3.776.259 3.245.026

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo - (Reais Mil) DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo - (Reais Mil)
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Tabela 27 

Balanço Patrimonial (BP) 2013 Consolidado – Vale S.A 

 
Fonte:http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ExibeTodosDocumentosCVM.asp?CNPJ=33.592.

510/0001-54&CCVM=4170&TipoDoc=C&QtLinks=10. Acesso em 12/12/2017. 

 

Conta  Descrição  31/12/2013  31/12/2012  31/12/2011 Conta  Descrição  31/12/2013  31/12/2012  31/12/2011 

1  Ativo Total 291.880.311 266.921.654 237.088.552 2  Passivo Total 291.880.311 266.921.654 237.088.552

 1.01  Ativo Circulante 57.104.708 46.039.617 40.150.863  2.01  Passivo Circulante 22.517.296 25.668.298 20.686.760

 1.01.01  Caixa e Equivalentes de Caixa 12.465.248 11.917.717 6.593.177  2.01.01  Obrigações Sociais e Trabalhistas 3.247.361 3.024.651 2.442.255

 1.01.02  Aplicações Financeiras     2.01.01.01  Obrigações Sociais 3.247.361 3.024.651 2.442.255

 1.01.02.01  Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo     2.01.01.02  Obrigações Trabalhistas    

 1.01.02.01.01  Títulos para Negociação     2.01.02  Fornecedores 8.836.523 9.255.150 8.851.220

 1.01.02.01.02  Títulos Disponíveis para Venda     2.01.02.01  Fornecedores Nacionais    

 1.01.02.02  Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado     2.01.02.02  Fornecedores Estrangeiros    

 1.01.02.02.01  Títulos Mantidos até o Vencimento     2.01.03  Obrigações Fiscais 2.753.607 1.974.208 1.934.257

 1.01.03  Contas a Receber 13.971.366 14.670.865 16.042.545  2.01.03.01  Obrigações Fiscais Federais    

 1.01.03.01  Clientes 13.360.279 13.884.663 15.888.807  2.01.03.01.01  Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar    

 1.01.03.02  Outras Contas a Receber 611.087 786.202 153.738  2.01.03.02  Obrigações Fiscais Estaduais    

 1.01.04  Estoques 9.662.411 10.319.973 9.833.050  2.01.03.03  Obrigações Fiscais Municipais    

 1.01.05  Ativos Biológicos     2.01.04  Empréstimos e Financiamentos 4.157.870 7.092.878 2.847.324

 1.01.06  Tributos a Recuperar 9.261.746 4.619.901 4.190.141  2.01.04.01  Empréstimos e Financiamentos    

 1.01.06.01  Tributos Correntes a Recuperar 9.261.746 4.619.901 4.190.141  2.01.04.01.01  Em Moeda Nacional    

 1.01.07  Despesas Antecipadas     2.01.04.01.02  Em Moeda Estrangeira    

 1.01.08  Outros Ativos Circulantes 11.743.937 4.511.161 3.491.950  2.01.04.02  Debêntures    

 1.01.08.01  Ativos Não-Correntes a Venda 8.821.819 934.551 0  2.01.04.03  Financiamento por Arrendamento Financeiro    

 1.01.08.02  Ativos de Operações Descontinuadas     2.01.05  Outras Obrigações 479.267 423.336 2.250.008

 1.01.08.03  Outros 2.922.118 3.576.610 3.491.950  2.01.05.01  Passivos com Partes Relacionadas 479.267 423.336 42.907

 1.02  Ativo Não Circulante 234.775.603 220.882.037 196.937.689  2.01.05.01.01  Débitos com Coligadas    

 1.02.01  Ativo Realizável a Longo Prazo 18.974.756 15.560.930 10.310.207  2.01.05.01.03  Débitos com Controladores    

 1.02.01.01  Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo     2.01.05.01.04  Débitos com Outras Partes Relacionadas    

 1.02.01.01.01  Títulos para Negociação     2.01.05.02  Outros 0 0 2.207.101

 1.02.01.01.02  Títulos Disponíveis para Venda     2.01.05.02.01  Dividendos e JCP a Pagar 0 0 2.207.101

 1.02.01.02  Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado     2.01.05.02.02  Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar    

 1.02.01.02.01  Títulos Mantidos até o Vencimento     2.01.05.02.03  Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações    

 1.02.01.03  Contas a Receber 564.482 501.726 399.277  2.01.06  Provisões 1.992.792 3.571.524 2.361.696

 1.02.01.03.01  Clientes     2.01.06.01  Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis    

 1.02.01.03.02  Outras Contas a Receber 564.482 501.726 399.277  2.01.06.01.01  Provisões Fiscais    

 1.02.01.04  Estoques     2.01.06.01.02  Provisões Previdenciárias e Trabalhistas    

 1.02.01.05  Ativos Biológicos     2.01.06.01.03  Provisões para Benefícios a Empregados    

 1.02.01.06  Tributos Diferidos 10.596.332 8.134.034 3.538.830  2.01.06.01.04  Provisões Cíveis    

 1.02.01.06.01  Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 10.596.332 8.134.034 3.538.830  2.01.06.02  Outras Provisões 1.992.792 3.571.524 2.361.696

 1.02.01.07  Despesas Antecipadas     2.01.06.02.01  Provisões para Garantias    

 1.02.01.08  Créditos com Partes Relacionadas 252.617 832.571 904.172  2.01.06.02.02  Provisões para Reestruturação    

 1.02.01.08.01  Créditos com Coligadas     2.01.06.02.03  Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação    

 1.02.01.08.03  Créditos com Controladores     2.01.07  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 1.049.876 326.551 0

 1.02.01.08.04  Créditos com Outras Partes Relacionadas 252.617 832.571 904.172  2.01.07.01  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 1.049.876 326.551 0

 1.02.01.09  Outros Ativos Não Circulantes 7.561.325 6.092.599 5.467.928  2.01.07.02  Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas    

 1.02.01.09.01  Ativos Não-Correntes a Venda     2.02  Passivo Não Circulante 117.240.949 88.343.919 71.018.459

 1.02.01.09.02  Ativos de Operações Descontinuadas     2.02.01  Empréstimos e Financiamentos 64.819.144 54.762.976 40.224.674

 1.02.02  Investimentos 8.396.791 13.044.460 14.984.038  2.02.01.01  Empréstimos e Financiamentos    

 1.02.02.01  Participações Societárias     2.02.01.01.01  Em Moeda Nacional    

 1.02.02.01.01  Participações em Coligadas     2.02.01.01.02  Em Moeda Estrangeira    

 1.02.02.01.04  Outras Participações Societárias     2.02.01.02  Debêntures    

 1.02.02.02  Propriedades para Investimento     2.02.01.03  Financiamento por Arrendamento Financeiro    

 1.02.03  Imobilizado 191.308.239 173.454.620 153.854.863  2.02.02  Outras Obrigações 11.191 146.440 170.616

 1.02.03.01  Imobilizado em Operação     2.02.02.01  Passivos com Partes Relacionadas 11.191 146.440 170.616

 1.02.03.02  Imobilizado Arrendado     2.02.02.01.01  Débitos com Coligadas    

 1.02.03.03  Imobilizado em Andamento     2.02.02.01.03  Débitos com Controladores    

 1.02.04  Intangível 16.095.817 18.822.027 17.788.581  2.02.02.01.04  Débitos com Outras Partes Relacionadas 11.191 146.440 170.616

 1.02.04.01  Intangíveis     2.02.02.02  Outros    

 1.02.04.01.01  Contrato de Concessão     2.02.02.02.01  Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações    

 1.02.04.02  Goodwill     2.02.02.02.02  Adiantamento para Futuro Aumento de Capital    

 2.02.03  Tributos Diferidos 7.561.947 7.753.893 10.613.773

 2.02.03.01  Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 7.561.947 7.753.893 10.613.773

 2.02.04  Provisões 44.848.667 25.680.610 20.009.396

 2.02.04.01  Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis    

 2.02.04.01.01  Provisões Fiscais    

 2.02.04.01.02  Provisões Previdenciárias e Trabalhistas    

 2.02.04.01.03  Provisões para Benefícios a Empregados    

 2.02.04.01.04  Provisões Cíveis    

 2.02.04.02  Outras Provisões 44.848.667 25.680.610 20.009.396

 2.02.04.02.01  Provisões para Garantias    

 2.02.04.02.02  Provisões para Reestruturação    

 2.02.04.02.03  Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação    

 2.02.05  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados    

 2.02.05.01  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda    

 2.02.05.02  Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas    

 2.02.06  Lucros e Receitas a Apropriar    

 2.02.06.01  Lucros a Apropriar    

 2.02.06.02  Receitas a Apropriar    

 2.02.06.03  Subvenções de Investimento a Apropriar    

 2.03  Patrimônio Líquido Consolidado 152.122.066 152.909.437 145.383.333

 2.03.01  Capital Social Realizado 75.000.000 75.000.000 75.000.000

 2.03.02  Reservas de Capital -789.637 -789.637 1.086.105

 2.03.02.01  Ágio na Emissão de Ações    

 2.03.02.02  Reserva Especial de Ágio na Incorporação    

 2.03.02.03  Alienação de Bônus de Subscrição    

 2.03.02.04  Opções Outorgadas    

 2.03.02.05  Ações em Tesouraria    

 2.03.02.06  Adiantamento para Futuro Aumento de Capital    

 2.03.03  Reservas de Reavaliação    

 2.03.04  Reservas de Lucros 61.422.116 70.611.673 68.186.447

 2.03.04.01  Reserva Legal 8.077.157 8.077.157 7.590.473

 2.03.04.02  Reserva Estatutária    

 2.03.04.03  Reserva para Contingências    

 2.03.04.04  Reserva de Lucros a Realizar    

 2.03.04.05  Reserva de Retenção de Lucros 58.755.528 67.945.085 68.685.602

 2.03.04.06  Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos    

 2.03.04.07  Reserva de Incentivos Fiscais 2.428.943 2.428.943 1.829.913

 2.03.04.08  Dividendo Adicional Proposto    

 2.03.04.09  Ações em Tesouraria -7.839.512 -7.839.512 -9.919.541

 2.03.05  Lucros/Prejuízos Acumulados 0 14.627 -143.373

 2.03.06  Ajustes de Avaliação Patrimonial -2.815.532 -4.176.448 -1.409.444

 2.03.07  Ajustes Acumulados de Conversão 15.528.860 9.004.196 -541.624

 2.03.08  Outros Resultados Abrangentes    

 2.03.09  Participação dos Acionistas Não Controladores 3.776.259 3.245.026 3.205.222
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Tabela 28 

Balanço Patrimonial (BP) 2012 Consolidado – Vale S.A 

 

Fonte:http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ExibeTodosDocumentosCVM.asp?CNPJ=33.592.
510/0001-54&CCVM=4170&TipoDoc=C&QtLinks=10. Acesso em 12/12/2017. 

 

 Conta  Descrição  31/12/2012  31/12/2011  31/12/2010 Conta  Descrição  31/12/2012  31/12/2011  31/12/2010 

1  Ativo Total 266.921.654 237.088.552 210.985.748 2  Passivo Total 266.921.654 237.088.552 210.985.748

 1.01  Ativo Circulante 46.039.617 40.150.863 52.583.731  2.01  Passivo Circulante 25.668.298 20.686.760 29.967.559

 1.01.01  Caixa e Equivalentes de Caixa 11.917.717 6.593.177 12.636.461  2.01.01  Obrigações Sociais e Trabalhistas 3.024.651 2.442.255 1.888.733

 1.01.02  Aplicações Financeiras     2.01.01.01  Obrigações Sociais 3.024.651 2.442.255 1.888.733

 1.01.02.01  Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo     2.01.01.02  Obrigações Trabalhistas    

 1.01.02.01.01  Títulos para Negociação     2.01.02  Fornecedores 9.255.150 8.851.220 5.927.709

 1.01.02.01.02  Títulos Disponíveis para Venda     2.01.02.01  Fornecedores Nacionais    

 1.01.02.02  Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado     2.01.02.02  Fornecedores Estrangeiros    

 1.01.02.02.01  Títulos Mantidos até o Vencimento     2.01.03  Obrigações Fiscais 1.974.208 1.934.257 1.691.239

 1.01.03  Contas a Receber 14.670.865 16.042.545 13.841.472  2.01.03.01  Obrigações Fiscais Federais    

 1.01.03.01  Clientes 13.884.663 15.888.807 13.681.306  2.01.03.01.01  Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar    

 1.01.03.02  Outras Contas a Receber 786.202 153.738 160.166  2.01.03.02  Obrigações Fiscais Estaduais    

 1.01.04  Estoques 10.319.973 9.833.050 7.161.024  2.01.03.03  Obrigações Fiscais Municipais    

 1.01.05  Ativos Biológicos     2.01.04  Empréstimos e Financiamentos 7.092.878 2.847.324 4.939.869

 1.01.06  Tributos a Recuperar 4.619.901 4.190.141 2.671.340  2.01.04.01  Empréstimos e Financiamentos    

 1.01.06.01  Tributos Correntes a Recuperar 4.619.901 4.190.141 2.671.340  2.01.04.01.01  Em Moeda Nacional    

 1.01.07  Despesas Antecipadas     2.01.04.01.02  Em Moeda Estrangeira    

 1.01.08  Outros Ativos Circulantes 4.511.161 3.491.950 16.273.434  2.01.04.02  Debêntures    

 1.01.08.01  Ativos Não-Correntes a Venda 934.551 0 11.876.931  2.01.04.03  Financiamento por Arrendamento Financeiro    

 1.01.08.02  Ativos de Operações Descontinuadas     2.01.05  Outras Obrigações 423.336 2.250.008 8.103.288

 1.01.08.03  Outros 3.576.610 3.491.950 4.396.503  2.01.05.01  Passivos com Partes Relacionadas 423.336 42.907 35.251

 1.02  Ativo Não Circulante 220.882.037 196.937.689 158.402.017  2.01.05.01.01  Débitos com Coligadas    

 1.02.01  Ativo Realizável a Longo Prazo 15.560.930 10.310.207 7.595.830  2.01.05.01.03  Débitos com Controladores    

 1.02.01.01  Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo     2.01.05.01.04  Débitos com Outras Partes Relacionadas    

 1.02.01.01.01  Títulos para Negociação     2.01.05.02  Outros 0 2.207.101 8.068.037

 1.02.01.01.02  Títulos Disponíveis para Venda     2.01.05.02.01  Dividendos e JCP a Pagar 0 2.207.101 8.068.037

 1.02.01.02  Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado     2.01.05.02.02  Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar    

 1.02.01.02.01  Títulos Mantidos até o Vencimento     2.01.05.02.03  Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações    

 1.02.01.03  Contas a Receber 501.726 399.277 273.464  2.01.06  Provisões 3.571.524 2.361.696 2.076.732

 1.02.01.03.01  Clientes     2.01.06.01  Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis    

 1.02.01.03.02  Outras Contas a Receber 501.726 399.277 273.464  2.01.06.01.01  Provisões Fiscais    

 1.02.01.04  Estoques     2.01.06.01.02  Provisões Previdenciárias e Trabalhistas    

 1.02.01.05  Ativos Biológicos     2.01.06.01.03  Provisões para Benefícios a Empregados    

 1.02.01.06  Tributos Diferidos 8.134.034 3.538.830 2.262.984  2.01.06.01.04  Provisões Cíveis    

 1.02.01.06.01  Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 8.134.034 3.538.830 2.262.984  2.01.06.02  Outras Provisões 3.571.524 2.361.696 2.076.732

 1.02.01.07  Despesas Antecipadas     2.01.06.02.01  Provisões para Garantias    

 1.02.01.08  Créditos com Partes Relacionadas 832.571 904.172 48.032  2.01.06.02.02  Provisões para Reestruturação    

 1.02.01.08.01  Créditos com Coligadas     2.01.06.02.03  Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação    

 1.02.01.08.03  Créditos com Controladores     2.01.07  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 326.551 0 5.339.989

 1.02.01.08.04  Créditos com Outras Partes Relacionadas 832.571 904.172 48.032  2.01.07.01  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 326.551 0 5.339.989

 1.02.01.09  Outros Ativos Não Circulantes 6.092.599 5.467.928 5.011.350  2.01.07.02  Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas    

 1.02.01.09.01  Ativos Não-Correntes a Venda     2.02  Passivo Não Circulante 85.620.140 69.721.172 64.692.081

 1.02.01.09.02  Ativos de Operações Descontinuadas     2.02.01  Empréstimos e Financiamentos 54.762.976 40.224.674 35.978.484

 1.02.02  Investimentos 13.044.460 14.984.038 7.321.565  2.02.01.01  Empréstimos e Financiamentos    

 1.02.02.01  Participações Societárias     2.02.01.01.01  Em Moeda Nacional    

 1.02.02.01.01  Participações em Coligadas     2.02.01.01.02  Em Moeda Estrangeira    

 1.02.02.01.04  Outras Participações Societárias     2.02.01.02  Debêntures    

 1.02.02.02  Propriedades para Investimento     2.02.01.03  Financiamento por Arrendamento Financeiro    

 1.02.03  Imobilizado 173.454.620 153.854.863 126.655.834  2.02.02  Outras Obrigações 146.440 170.616 3.362

 1.02.03.01  Imobilizado em Operação     2.02.02.01  Passivos com Partes Relacionadas 146.440 170.616 3.362

 1.02.03.02  Imobilizado Arrendado     2.02.02.01.01  Débitos com Coligadas    

 1.02.03.03  Imobilizado em Andamento     2.02.02.01.03  Débitos com Controladores    

 1.02.04  Intangível 18.822.027 17.788.581 16.828.788  2.02.02.01.04  Débitos com Outras Partes Relacionadas 146.440 170.616 3.362

 1.02.04.01  Intangíveis     2.02.02.02  Outros    

 1.02.04.01.01  Contrato de Concessão     2.02.02.02.01  Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações    

 1.02.04.02  Goodwill     2.02.02.02.02  Adiantamento para Futuro Aumento de Capital    

 2.02.03  Tributos Diferidos 7.753.893 10.613.773 12.828.141

 2.02.03.01  Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 7.753.893 10.613.773 12.828.141

 2.02.04  Provisões 22.956.831 18.712.109 15.882.094

 2.02.04.01  Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis    

 2.02.04.01.01  Provisões Fiscais    

 2.02.04.01.02  Provisões Previdenciárias e Trabalhistas    

 2.02.04.01.03  Provisões para Benefícios a Empregados    

 2.02.04.01.04  Provisões Cíveis    

 2.02.04.02  Outras Provisões 22.956.831 18.712.109 15.882.094

 2.02.04.02.01  Provisões para Garantias    

 2.02.04.02.02  Provisões para Reestruturação    

 2.02.04.02.03  Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação    

 2.02.05  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados    

 2.02.05.01  Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda    

 2.02.05.02  Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas    

 2.02.06  Lucros e Receitas a Apropriar    

 2.02.06.01  Lucros a Apropriar    

 2.02.06.02  Receitas a Apropriar    

 2.02.06.03  Subvenções de Investimento a Apropriar    

 2.03  Patrimônio Líquido Consolidado 155.633.216 146.680.620 116.326.108

 2.03.01  Capital Social Realizado 75.000.000 75.000.000 50.000.000

 2.03.02  Reservas de Capital -789.637 1.085.105 3.993.821

 2.03.02.01  Ágio na Emissão de Ações    

 2.03.02.02  Reserva Especial de Ágio na Incorporação    

 2.03.02.03  Alienação de Bônus de Subscrição    

 2.03.02.04  Opções Outorgadas    

 2.03.02.05  Ações em Tesouraria    

 2.03.02.06  Adiantamento para Futuro Aumento de Capital    

 2.03.03  Reservas de Reavaliação    

 2.03.04  Reservas de Lucros 70.611.673 68.187.448 67.661.790

 2.03.04.01  Reserva Legal 8.077.157 7.590.473 5.699.786

 2.03.04.02  Reserva Estatutária    

 2.03.04.03  Reserva para Contingências    

 2.03.04.04  Reserva de Lucros a Realizar    

 2.03.04.05  Reserva de Retenção de Lucros 67.945.085 68.685.604 65.687.483

 2.03.04.06  Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos    

 2.03.04.07  Reserva de Incentivos Fiscais 2.428.943 1.829.912 1.100.648

 2.03.04.08  Dividendo Adicional Proposto    

 2.03.04.09  Ações em Tesouraria -7.839.512 -9.918.541 -4.826.127

 2.03.05  Lucros/Prejuízos Acumulados    

 2.03.06  Ajustes de Avaliação Patrimonial -1.126.628 219.556 -25.383

 2.03.07  Ajustes Acumulados de Conversão 8.692.782 -1.016.711 -9.512.226

 2.03.08  Outros Resultados Abrangentes    

 2.03.09  Participação dos Acionistas Não Controladores 3.245.026 3.205.222 4.208.106
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