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Resumo

Desde a promulgação da Lei 9.394/96 o Brasil vem passando por uma profunda
transformação no ensino superior. A partir de então, as escolas de ensino superior
no país (IES), foram autorizadas a explorar a atividade com fins lucrativos e houve
uma grande expansão desta atividade. Consolidaram grandes grupos com capitais
nacionais e externos, operações de IPO, aquisições, fusões e, até mesmo, falências
e empresas em recuperação judicial em função da grande concorrência que se
observou com a edição da lei e o ano de 2016. O PROUNI e o FIES passaram a ser
os programas de maior visibilidade do governo federal impulsionando o crescimento
de ingressantes no ensino superior no país, principalmente a partir de 2010, com a
edição do novo FIES. No final de 2014 e anos seguintes o governo federal promoveu
uma série de alterações no FIES que, certamente, afetou o equilíbrio econômico
financeiro das IES. Bloqueio nos repasses às escolas, bem como o parcelamento e
limitações de reajustes nas mensalidades trouxeram dificuldades de equilibrar e
manter o crescimento que vinha se observando desde meados da década de 1990.
O presente trabalho se habilita a estudar o problema da limitação do FIES e as
consequências observadas no crescimento econômico financeiro sustentado do
setor de educação superior em função das alterações no programa de financiamento
público federal. Objetiva, sobretudo, analisar as condições de crescimento
econômico financeiro sustentado das IES privadas no país com base em um estudo
de caso de uma empresa privada de médio porte e capital fechado na cidade de
Belo Horizonte; fazer análises comparativas com as demais empresas de capital
aberto do mesmo segmento; construir a árvore de valor das empresas observadas
por meio do seus vetores de valores que mais impactam a geração de valor ao
acionista; identificar os principais vetores de valores que impactam o segmento; e
identificar as estratégias que estão sendo adotadas pelas IES privadas no momento
presente em função das limitações do FIES e suas consequências no equilíbrio
econômico financeiro de cada empresa. A pesquisa se baseou no modelo de
geração de valor ao acionista para além do custo do capital próprio (Young &
O’Byrne, 2003) utilizando a métrica do Economic Value Added (EVA). Para tanto foi
necessário o cálculo do custo do capital próprio e de terceiros com base em
informações contábeis, da estrutura de capital da empresa N e do cálculo do risco
do mercado mediante o cálculo do beta alavancado da empresa objeto do estudo de
caso pelo modelo de bottom up em função do risco das empresas de capital aberto
do mesmo setor, com apoio nos conceitos de Damodaran, Copeland et al. e
Modigliani e Miller. Utilizou-se também o modelo de análise dinâmica das empresas
brasileiras de Fleuriet et al., que foca o equilíbrio econômico e financeiro das
empresas brasileiras sob uma perspectiva de liquidez. Os resultados alcançados
mostraram que, embora o grande crescimento que se verificou até 2014, a geração
de valor não foi observada em todas as empresas do mercado e que as condições
macroeconômicas conjugadas com as limitações do FIES impõem uma dura
dificuldade para o setor de continuar a crescer econômica e financeiramente
sustentada. Os vetores de valores que geraram ganhos de escalas para as
empresas se encontram em saturação. Além de ferramentas de gestão financeira e
financiamento privado ao estudante, um novo movimento de fusões está ocorrendo
e que estratégias de retenção deverão ser adotadas em função das dificuldades do
setor.

Palavras-chave: Geração de valor, Economic Value Added (EVA). Estrutura de
capital. Custo do capital. Análise financeira dinâmica. Limitação do FIES.

Abstract

Since the promulgation of the Act 9.394/96 Brazil is undergoing a profound
transformation in higher education. Since then, schools of higher education in the
country (IES), were allowed to explore the activity with profit and there was a great
expansion of this activity. Large groups with national and foreign capital, IPO
operations, acquisitions, mergers and even bankruptcies and companies in judicial
recovery due to the high competition which was noted with the issue of the act in the
year of 2016, were consolidated. The PROUNI and FIES became the most visible
federal government programs impelling the growth of incoming students in higher
education in the country, especially since 2010, with the edition of the new FIES. At
the end of 2014 and years following, the federal government promoted a series of
changes in the FIES that certainly affected the economic and financial balance of
IES. Lock in financial transfers to schools, as well as the installment and limitations of
adjustments in fees brought difficulties to balance and maintain growth that had been
observed since the mid-1990s. The present work is qualified to study the problem of
the FIES limitation and consequences observed in sustained economic and financial
growth of the higher education sector in line with changes in the federal public
financing program. It aims, above all, to analyze the conditions of sustained
economic and financial growth of private IES in the country based on a case study of
a private medium-sized company that is privately held in the city of Belo Horizonte;
make comparative analyzes with other publicly traded companies in the same
segment; build a value tree of the companies observed by their vectors of values that
most impact the generation of shareholder value; identify the main vectors of values
that impact the segment; and identify the strategies that are being adopted by private
IES at the present time due to the limitations of the FIES and its consequences on
the economic and financial balance of each company. The research was based on
value generation model to shareholders beyond the cost of equity (Young & O'Byrne,
2003) using the metric of the Economic Value Added (EVA). Therefore it was
necessary to calculate the cost of equity and third party based on accounting
information of the capital structure of the company X and the calculation of market
risk upon calculating the leveraged beta of the company subject of the case study by
the model of bottom up due to the risk of publicly traded companies in the same
sector, with the support of the concepts of Damodaran, Copeland et al. and
Modigliani and Miller. Was also used the dynamic analysis model of Brazilian
companies Fleuriet et al., which focuses on the economic and financial balance of
Brazilian companies under a liquidity perspective. The results obtained showed that
although the strong growth that continued until 2014, the generation of value was not
observed in all companies in the market and that the combined macroeconomic
conditions with the FIES limitations impose a harsh difficulty for the sector to continue
growing economically and financially sustainable. The vectors of values that
generated scale gains for companies were found in saturation. Besides the financial
management tools and private funding to students, a new movement of fusions is
occurring and retention strategies should be adopted because of the difficulties of the
sector.
Keywords: Generation of value, Economic Value Added (EVA). Capital structure.
Capital cost. Dynamic financial analysis. FIES limitation.
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1 Introdução

1.1 Tema de pesquisa
Sustentabilidade financeira das escolas de ensino superior privadas no Brasil após
as alterações no FIES: estudo aplicado na Empresa N.
1.2 Contextualização
A promulgação da Lei de Diretrizes e Base (LDB), ou Lei n. 9.394/96, favoreceu a
exploração da atividade de ensino superior no Brasil voltada para o lucro e contribuiu
para seu crescimento. No início dos anos 2000, deflagrou-se o processo de fusões
e aquisições, que vem consolidando o setor de educação superior privada no Brasil.
Houve a abertura de capital na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) de
grupos econômicos que cresceram com a aquisição de escolas menores, as quais
em ambiente de alta competitividade, não mais conseguiram acompanhar as
exigências de melhor qualidade dos cursos nem a alta concorrência por captação de
alunos. Grandes grupos se consolidaram e grupos estrangeiros vieram explorar a
atividade no Brasil, fazendo sucumbir empresas menores que exploravam a
atividade.
O movimento de profissionalização da gestão das instituições de ensino superior,
que passaram a ser administradas com foco na rentabilidade e na liquidez das
operações, a gestão do caixa e da inadimplência, a estrutura de endividamento e de
investimento, o planejamento e controle de custos e gastos, o orçamento anual e o
planejamento

estratégico

e

o

planejamento

tributário

constituíram-se

nas

ferramentas que fizeram desaparecer a diferença que havia entre entidades com fins
lucrativos e entidades sem fins lucrativos.
O Financiamento Estudantil (FIES), do Governo Federal, iniciou em 2010, além de
criar uma cultura de financiamento estudantil, foi um facilitador para a obtenção dos
resultados positivos das instituições de ensino privadas em função da ampla
cobertura de alunos, e para a entrada de um grande número de novos alunos no
ensino superior. O mercado consumidor se expandiu e, em consequência a receita
de todo o setor privado aumentou.
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Com as recentes mudanças ocorridas na tributação federal, na Lei do Programa
Universidade para Todos (PROUNI), de 2004, com suas alterações em 2010, e,
mais recentemente, nas regras do FIES, em final de 2014(Portaria Normativa
MEC,2014), uma nova ordem econômica e financeira foi posta em prática em todas
as instituições de ensino superior privada. Dos mais de 750 mil contratos financiados
pelo Governo Federal por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil
([FNDE], 2014), em 2015, menos de 240.000 contratos haviam sido liberados até
abril de 2015, abrindo espaço para o financiamento estudantil privado, com taxas de
juros de mercado mais altas que o FIES (FNDE, 2015).
O que mudou no financiamento estudantil pelo FIES por si só já impôs forte pressão
no caixa das empresas privadas que exploravam a atividade de ensino superior.
Fato recente foi a rescisão da aquisição das empresas do Grupo Whitney pelo
Grupo Anima por mais de R$ 1,15 bilhão, com multa de mais de R$ 50 milhões informações trimestrais (Amorim, 2015).

Essa nova ordem legal já impactou a estrutura financeira das empresas que
exploravam a atividade de ensino superior privado no Brasil, como também impôs
novos desafios à busca do equilíbrio financeiro dos negócios e o planejamento de
longo prazo, em face das novas exigências da legislação pela qualidade de ensino e
pelas exigências de resultado por parte dos acionistas, sejam eles de empresas de
capital aberto ou de capital fechado.
1.3 Relevância
O cenário recente evidenciava as limitações das empresas em continuar ofertando o
mesmo número de vagas com base em sua capacidade instalada. Uma vez que as
fontes de financiamento público eram limitadas, o equilíbrio econômico e financeiro
tornou-se ponto central para a manutenção e a sustentabilidade dos números que
vinham sendo apresentados por empresas de ensino superior privado no Brasil.
As novas regras instituídas pela Lei 9.394/1996 tiveram os seguintes objetivos: evitar
a mercantilização da educação superior, fortalecendo a universidade pública;
democratizar o acesso ao ensino superior; garantir a qualidade dos cursos
oferecidos pela iniciativa privada; e construir uma gestão democrática, com a
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participação da sociedade. Tudo isso traduziu em oportunidades para as instituições
de ensino superior atuarem em condições de competir igualmente, dada a sua
condição financeira e de gestão.

Os impactos financeiros imediatos que as instituições de ensino superior poderão
enfrentar no curto e no longo prazo vão exigir um novo posicionamento das
empresas, em face de uma série de variáveis: a) tamanho do mercado potencial número de pessoas que já concluíram o ensino médio e estão aptas a entrar para a
faculdade e número de pessoas que estão concluindo o ensino médio; b) qualidade
dos cursos - medida pelo Índice Geral do Curso (IGC), pelo Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES), bem como pelo público que demanda o
serviço (mercado consumidor); c) financiamento governamental limitado - por meio
do efeito reverso nas finanças das instituições do Programa Universidade para
Todos (PROUNI), ou seja, pela limitação orçamentária do Governo Federal para o
FIES; e d) conceito de empregabilidade, entendendo-se aqui a sintonia entre o que
está sendo ofertado com qualidade pelas instituições de ensino superior e o que o
mercado realmente demanda e com quais habilidades técnicas.

Aquilo que sociedade deseja e os objetivos do Governo Federal impõem a
necessidade de equilíbrio econômico e financeiro das instituições privadas no Brasil
como condição de manutenção não somente do crescimento que vinha sendo
colocado, como também da condição de sustentabilidade empresarial, à medida que
novos desafios se colocam.
Têm sido publicados trabalhos nos segmentos elétricos e siderúrgicos relacionados
ao desempenho financeiro e à geração de valor dessas atividades. Esses estudos
possuem como base as modernas técnicas de finanças como a estrutura de capital,
o risco de mercado, o custo de capital, a geração de valor e o EVA. Porém, no setor
de educação superior, por se tratar de um assunto relativamente novo, não se
observa a mesma frequência de publicações.
Como contribuição prática, esta pesquisa pretende identificar os possíveis caminhos
capazes de ajudar as Instituições de Ensino Superior (IES) a se adequarem às
normas legislativas e às regras de mercado de financiamento estudantil, bem como
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indicar de que maneira a gestão das finanças dessas empresas pode apontar
caminhos alternativos em relação à dependência do FIES. Do ponto de vista
acadêmico, visa preencher, em parte, a lacuna decorrente da inexistência de
trabalhos com qualidade dedicados ao exame da sustentabilidade financeira do
setor após as recentes alterações introduzidas no FIES pelo Governo Federal no
final de 2014.
Por fim, este estudo se justifica pela contribuição que pode oferecer para a
ampliação do conhecimento construído até aqui e pelo exame dos cenários que as
instituições de ensino superior privada no Brasil vão enfrentar a partir deste
momento.
Esta pesquisa está limitada ao estudo das possibilidades de crescimento financeiro
sustentável. Não será uma análise de qualidade do ensino superior brasileiro, nem
avaliará se as alterações promovidas pelo Governo Federal no financiamento
público do ensino superior contribuíram ou não para o crescimento do ensino
superior com qualidade.
A grande questão que este trabalho se propõe a estudar contempla a
sustentabilidade financeira e a continuidade do crescimento do setor privado de
ensino superior no Brasil. Assim, adota-se a seguinte questão de pesquisa: Quais os
impactos na situação financeira da Empresa N e os efeitos na sua geração de valor
após as mudanças ocorridas no FIES?

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo geral
Analisar o desempenho financeiro e a capacidade de geração de valor de uma IES
de porte médio após as mudanças ocorridas no FIES.
A análise se dará na Empresa N, de porte médio, fazendo comparações e traçando
paralelos com três outras empresas de capital aberto e pertencentes ao mesmo
segmento.
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1.4.2 Objetivos específicos

a) Análise comparativa do desempenho financeiro das empresas do setor
com o desempenho financeira da Empresa N;
b) Construir a árvore de valor da Empresa N, identificando como ocorre a
geração de valor na empresa;
c) Verificar a sensibilidade das variáveis da árvore de valor que mais
impactam a geração de valor ao acionista;
d) Identificar estratégias que poderão maximizar o valor para Empresa N.

1.5 Estrutura da dissertação

Considerando que as mudanças implementadas pelo Governo Central nas regras de
financiamento público a estudantes de nível superior para acesso às empresas
privadas que exploram este setor ainda são recentes e que, em função de as
mudanças terem ocorridos principalmente no ano de 2015, ainda não há consenso
no mercado quanto à totalidade das regras nem à maneira como o mercado se
acomodará, as incertezas geradas pelas alterações nas regras do FIES fizeram o
setor privado buscar linhas de financiamento próprio e de terceiros para manter os
níveis de captação ocorridos até o final de 2014. Este trabalho apoia-se no estudo
de caso da Empresa N, comparando-a com outras empresas de capital aberto do
mesmo segmento, todas listadas em bolsa de valores. Tais empresas poderão servir
de sustentação ao estudo sobre a acessibilidade e pela relevância do tema que
afetou tanto grandes, médias e pequenas empresas, consoante os custos de
financiamento dos alunos durante o curso.

A dissertação encontra-se divida em cinco capítulos incluindo esta introdução.

No segundo capítulo, descreve-se o referencial teórico, que traz os conceitos e as
linhas traçadas por referências da área, principalmente quanto às questões de
geração de valor aos acionistas, criação de valor, direcionadores de valor, estrutura
de financiamento, Economic Value Added (EVA), custo do capital próprio e custo de
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capital de terceiros, necessidade de capital de giro (NCG), capital de giro (CDG),
fluxo de caixa operacional (FCO), e dinâmica financeira das empresas brasileiras.
No terceiro capítulo, desenvolveu-se a metodologia, que tem por objetivo
caracterizar a pesquisa, abordando seu delineamento, os métodos e abordagens
empregados, a apresentação da unidade de análise e a unidade de observação da
pesquisa, os procedimentos metodológicos para a coleta e análise dos dados e, as
limitações verificadas pelo pesquisador durante o trabalho.

No quarto capítulo destacam-se a Empresa N, o setor de educação superior no
Brasil, os principais indicadores da educação superior que impactam de alguma
forma a Empresa N pesquisada desde a promulgação da Lei 9.394/96, os conceitos
de financiamento público do ensino superior, com suas principais alterações, as
comparações entre os modelos de outros países, os impactos capazes de afetar a
Empresa N e as alterações recentes em seu regulamento.

No quinto capítulo, formulam-se as considerações finais acerca dos resultados do
estudo.
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2 Referencial Teórico

O setor de Educação Superior no Brasil vem passando por transformações
relevantes nos últimos 20 anos, que têm forçado uma mudança de comportamento
na condução de seus negócios. Muito embora ainda existam empresas que
negligenciando a importância das finanças corporativas para seu crescimento e
geração de valor, de fato, um mercado mais dinâmico e com entrantes de grande
porte tem forçado uma mudança quanto ao entendimento das dinâmicas financeiras
e operacionais das empresas.

Apesar de os conceitos de geração de valor serem muito conhecidos e aplicados
como ferramental de acompanhamento de mercados e de desempenho, o
desenvolvimento desses conhecimentos financeiros, que se difundiram nos Estados
Unidos e na Europa no século passado, em países emergentes ainda carece de
uma ligação com sua aplicação na prática, para melhorar seus resultados.

Este capítulo se destina a descrever o referencial teórico que norteia este estudo à
luz de nomes, especialistas e teorias relevantes, de modo a cumprir os objetivos
propostos nesta dissertação. Foram abordadas as questões de geração de valor ao
acionista, EVA, estrutura de capital e ferramentas e conceitos de análise da
dinâmica financeira das empresas brasileiras.

2.1 Valor

Iniciados em meados do século passado nos Estados Unidos e na Europa,
acontecimentos

e

preocupações

quanto

a

retorno

sobre

o

capital,

desregulamentações do mercado de capitais, livre câmbio, tecnologias de
informação e maior liquidez de títulos que aumentaram a pressão sobre o
desempenho das empresas (Young & O’Byrne, 2003).

Ainda segundo este autor, nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, as
taxas de crescimento nos países ocidentais eram superiores a 4% e 5%. Não havia
grande necessidade e preocupação para que as empresas fossem lucrativas neste
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cenário. Já a partir das décadas de 1970 e 1980 crises de petróleo, acordos de
tarifas, uniões comerciais e privatizações ao redor do mundo geraram grande
impulsão do mercado acionário, traduzida no crescimento de fundos mútuos, renda
fixa e outras formas de investimento institucional. Com o aumento e a melhora da
administração dos fundos de pensão, passou-se a dar importância à geração de
valor ao acionista, principalmente nos Estados Unidos, a partir dos anos de 1960. Já
neste novo cenário em franca expansão e conhecimento de fluxos de capitais e
investimentos, o capital tornou-se parte integrante do investimento, passando a fazer
parte de uma análise conjunta.

Administradores sabem que, para fazer crescer seus negócios, precisam ter custos
operacionais competitivos. Mas agora essa pressão vem também do acionista, que
requer retorno sobre seu capital empregado. Além da geração de valor ao acionista,
o administrador passa a ter o entendimento que economias voltadas para os
acionistas apresentam melhor desempenho (Copeland, Koller & Murrin, 2002).

Novos instrumentos de funding colocam as empresas ao alcance de operações e
estratégias de aquisições. Grupos de leveraged buyout (LBOs), combinados com o
surgimento de títulos de alto rendimento passou a buscar empresas que não lidavam
com as mudanças em seus segmentos e se tornaram alvo de aquisições. Os Chief
Executive Officer (CEOs) – Diretor executivo -, passaram a ter remuneração variada
por opção de compra de ações das empresas, já dentro de uma orientação de
resultados voltados à geração de valor ao acionista em termos de retorno sobre o
capital próprio (Copeland et al., 2002).
Young e O’Byrne (2003) e Copeland et al.(2002) concordam que uma aplicação
eficiente de fundos de pensão cobra retornos eficientes das empresas em que os
recursos são aplicados. Nos Estados Unidos, estes fundos de previdência passaram
a ser aplicados no mercado de ações como forma de cobrir déficits futuros. Também
na Europa, em que as tendências demográficas não são encorajadoras, os fundos
de pensão passaram a aplicar recursos em portfólios concorridos e agressivos. O
mercado de capitais se expandiu, principalmente os mercados de fundos mútuos e
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previdência, colocando pressão nos administradores e nas corporações na lógica de
geração de valor ao acionista.

Os conceitos de gestão baseada no valor, já consolidados em países desenvolvidos
e, ainda, nem tanto em países emergentes, têm recebido críticas, por ignorarem
outras partes envolvidas no processo de gestão das empresas: funcionários,
fornecedores, clientes e comunidade. Há evidências de que empresas voltadas para
a geração de valor têm a capacidade de atrair e reter pessoas talentosas, bem como
empresas que têm responsabilidade perante a comunidade. O meio ambiente
também tem experimentado melhor desempenho. Isso porque as empresas, em
seus processos produtivos, estão voltadas, antes, a atender todo o ambiente que a
cerca, e os resultados residuais de suas atividades são, efetivamente, do investidor.
Estando as empresas preocupadas com acionista, estão, antes, preocupadas com
seu ambiente (Young & O’Byrne, 2003). Estudo realizado pela Boston Consulting
Group (BCG) entre 1987 e 1994 concluiu que 75% das empresas com retornos
acima da média também tinham aumento em seus postos de trabalho.

É nesse contexto que medidas de desempenho nas empresas passaram a ganhar
força como ferramentas para auxiliar os administradores em suas corporações.
Cerqueira, Soares e Davi (2009) corroboram que ferramentas de gestão baseadas
em geração de valor e em retorno ao acionista, como o EVA, têm correlação com o
desempenho das empresas no mercado de ações e, por consequência, com o valor
da empresa.

Adam Smith, já há mais de 200 anos, já mostrava um círculo virtuoso em que
empresas produtivas e inovadoras apresentavam maiores retornos e retinham mais
pessoas de talento. Nos Estados Unidos, é um exemplo de geração de valor voltado
aos acionistas, cuja disciplina estratégica limita opções de investimentos
ultrapassados, mesmo em um ambiente de baixa poupança (Copeland et al., 2002).

Em um ambiente de mercados desregulados, câmbio liberados e fluxos de capitais
que têm levado a grandes aquisições nos Estados Unidos e em outros continentes,
além

de

empresas

despreparadas

para

operar

em

mercados

globais

e
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desregulados, tudo isso pode significar um duro despertar da realidade (Young &
O’Byrne, 2003).

A influência da geração de valor, ainda que incipiente em países emergentes,
mesmo que correlações fortes ainda não existam entre a gestão baseada em valor e
os retornos nos processos produtivos, já começa a se fazer presente por força do
mercado (Marx & Soares, 2008). Ferramentas de gestão e medidas de desempenho,
como o EVA, têm se apresentado como uma forma capaz de transformar a filosofia
organizacional para impactar em melhores decisões operacionais e de investimento
as definições de responsabilidade e opções de incentivo e de remuneração (Staub,
Martins & Rodrigues, 2008).

Mesmo que os mercados sejam capazes de criar instrumentos financeiros, fundos
mútuos, renda fixa, fundos de previdência, mercado de capitais sofisticados, é a mão
dos administradores que dará eficiência a seus negócios, e não instrumentos
financeiros sozinhos capazes de criar valor. Os administradores terão de criar uma
consciência de valor com base em processos produtivos, redução de custos,
eficiência operacional, alocação de recursos e investimentos, busca de mercados e
atendimento de demandas (Ross, Westerfield & Jaffe, 1995).

O EVA é uma ferramenta eficaz de comunicação, capaz de tornar os conceitos de
geração de valor acessíveis (Young & O’Byrne, 2003). Baseia-se no conceito de
lucro econômico, ou lucro residual, para perceber o desempenho corporativo. Além
de servir de referencial no processo de estratégias e decisões de alocação de
recursos, internaliza nas empresas os conceitos de criação de valor e, assim, o
aumento do valor das próprias corporações (Staub et al., 2008).

2.1.1 Princípios e abordagens de valor

Um princípio básico de valor consiste em elevar o lucro econômico das empresas,
maximizando-o ao máximo. Assim como o lucro econômico, analistas e
administradores também adota o fluxo de caixa descontado para medida de geração
de valor. Se pensar que tanto o fluxo de caixa descontado quanto o lucro econômico
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futuro trazidos a valores presentes ao mesmo custo de capital têm o mesmo
resultado, pode-se dizer que ambas são medidas de valor. Mais importante, porém,
que medidas de valor é a identificação e implementação de estratégicas
operacionais que maximizem o fluxo de caixa descontado ou o lucro econômico
(Copeland et al., 2002).

De um lado, o fluxo de caixa descontado é uma medida de valor de grande
funcionalidade para valorar a empresa em dado momento. Baseia-se em projeções
dos fluxos futuros de caixa gerados na empresa e no que influencia no tempo a
geração do caixa, bem como o custo do capital a ele empregado. Lucro econômico é
uma medida de valor cujo princípio trata do quanto mais foi gerado, dado um custo
de capital mínimo estabelecido. Nesta ótica, é uma medida de desempenho de
atividades (Copeland et al., 2002).
Rappaport (2001) conceitua “margem limiar” como aquela em que o lucro
operacional de uma empresa é igual ao retorno mínimo esperado pela empresa - ou
seja, somente o custo do capital próprio - ou, ainda, o resultado operacional que
torna o EVA igual a zero. Este conceito traz consigo as preocupações com as
estratégias e o controle das medidas operacionais que vão determinar as medidas
de correção das variáveis que compõem o resultado operacional da empresa,
aperfeiçoando e melhorando os controles, sempre que possível. Aumento de custo
de capital ou mesmo, aumento dos investimentos pressupõem que a margem limiar
deverá crescer. Caso contrário, o resultado operacional não será suficiente para
cobrir o custo do capital próprio. Empresa que trabalha na margem limiar não está
gerando nem destruindo valor, mas estabelece uma linha limítrofe de seu resultado
operacional.

Nesse conceito de geração de valor, margem limiar de resultado, Rappaport (2001)
mostra a importância das decisões operacionais nas empresas como condicionantes
das margens de resultado, cujos determinantes são resultados e controles
operacionais, decisões de investimento e decisões de financiamento. A margem de
resultado é um condicionante de valor sobre a qual pesam as decisões de vendas,
os custos operacionais e a tributação. As decisões de investimentos estão centradas
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em capital de giro (CDG) e investimentos em ativos fixos. As decisões de
financiamento estão centradas na forma de financiar a produção e os custos de
capital sobre os quais a margem de resultado deve superar. A Figura 1 mostra o
processo de geração de valor em uma organização.

Objetivos da Empresa

Componentes de Avaliação

Direcionadores de Valor

Retorno para o acionista
- Dividendos
- Ganhos de Capital

Valor adicionado
para o acionista

Duração do
crescimento em
valor

Fluxo de
Caixa das
Operações

Taxa de
Desconto

- Crescimento em
vendas
- Margem de lucro
operacional
- Alíquota do IR

- Investimento em
CDG
- Investimento em
Ativo permanente

Operacionais

Investimento

Dívida

Custo de Capital

Decisões da Gestão
Financiamento

Figura XX:
Sequência da geração de valor para o acionista
Fonte: Rapapport pág. 77

Figura 1 - Sequência da geração de valor para o acionista
Fonte: Rappaport, A. (2001, p. 77). Gerando valor para o acionista: um guia para administradores e
investidores. São Paulo: Atlas.

O processo de geração de valor pressupõe um conjunto de variáveis, que Rappaport
(2001) chama de vetores de valores que devem ser medidos e acompanhados. Pela
sua lógica, não se trata de, pura e simplesmente, controlar variáveis e vetores, mas
um processo maior, cujas decisões estratégicas necessárias devem ser pensadas e
preparadas antecipadamente.

Assim como Rappaport (2001), Copeland et al., (2002) evidenciam a importância
das estratégias para além do acompanhamento do desempenho de vetores de
valores. Porém, o acompanhamento dos vetores de valor baseado no conceito de
árvore de valor, cujo objetivo é o lucro econômico ou residual, pode indicar variáveis
que deverão ser objeto de análise e correções dentro do ambiente de operação das
empresas.

Em que pese ao fato de os conceitos de geração de valor ainda carecerem de
desenvolvimento em países emergentes, eles se traduzem em ferramental
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importante para a conscientização das práticas de gestão de pessoas no ambiente
de produção para a criação de valor (Marx & Soares, 2008).

São inquestionáveis os impactos organizacionais advindos de uma gestão baseada
no valor, por meio de seus direcionadores que compõem uma árvore de valor, com o
objetivo de maximizar o EVA. Mais do que ferramental, interioriza uma mentalidade
organizacional baseada em criação de valor (Staub et al. 2008).

Fica assentado como o principal objetivo de qualquer empresa a gerar valor para
além do custo do capital empregado. Há a necessidade de tornar as empresas
lucrativas dentro de um ambiente altamente competitivo. E os administradores
devem internalizar a mentalidade de geração de valor ao acionista para além de
estratégias que remuneram o custo do capital (Young & O’Byrne, 2003). Copeland et
al. (2002) também assenta a geração de valor a condição de elevar os resultados
operacionais sobre o capital investido para além do custo médio de capital do
negócio - o seu custo médio ponderado de capital e investir em novos negócios
somente na medida em que os novos retornos superem esse custo médio. Ou seja,
equilibrar o nível de investimentos em capital e o retorno do capital investido dado
pelos resultados operacionais realizados.

Além de outras métricas como a taxa interna de retorno (TIR) e o Return on Invested
Capital (ROIC), o EVA surge como uma inovação em termos de medida de
desempenho, uma vez que incorpora o custo do capital investido na aferição do
resultado das empresas, diferentemente dos balanços contábeis, que consideram
somente os juros pagos aos capitais de terceiros.

2.2 Economic Value Added - EVA

O conceito EVA foi empregado pela primeira vez pela empresa americana Stern
Stewart Co., cujos fundadores Joel Stern e Bennett Stewart, encarregaram-se de
difundir este termo ao redor do mundo. Trata-se em verdade, de um conceito já
secular de lucro econômico, ou lucro residual. O conceito de lucro econômico é do
século XIX, empregado pela primeira vez por Alfred Marshall, que tem por mérito
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medir o desempenho das empresas de forma clara e objetiva (Póvoa, 2012;
Damodaran, 2014; Brasil & Brasil, 2002).

Damodaran (2014) apresenta esse conceito como um mecanismo que tem muito
impacto nas decisões de avaliadores e analistas de mercado, juntamente com o
fluxo de caixa descontado. Com base em um conceito de árvore e vetores de valor,
Rappaport (2001) sustenta que o EVA é mais do que um indicador puro e simples.
Na medida em que utiliza os resultados contábeis para a formação do resultado
operacional da empresa, adota conceitos de fluxo financeiro, necessidade de capital
de giro, custo do capital próprio e custo de capital de terceiros. Também, fornece um
conjunto de vetores de valores, cuja análise, em seu conjunto, muito pode contribuir
para as análises de desempenho das empresas (Sobue & Junior, 2012).

Damodaran (2014) apresenta o EVA e o fluxo de caixa descontado, aproximando
estes conceitos dentro de uma linha de avaliação de empresas, investimento e
capital. Seus objetivos estão voltados para desempenho, o crescimento sustentável
e a geração de valor. Mesmo para análises de mercado de capitais, sua utilidade é
inquestionável. O EVA é calculado como produto do retorno adicional do
investimento sobre o capital investido em uma empresa ou empreendimento. Pode
ser apresentado como se segue:
EVA = (retorno sobre capital investido – custo capital) * capital investido; ou;
EVA = Lucro operacional pós-impostos – (custo capital * capital investido).

Assim como o lucro operacional, uma medida puramente contábil, o custo do capital
também é parte integrante da medida. Quando analisado sob a ótica de árvore de
valor, acrescenta em sua forma final conceitos de fluxo de caixa operacional e NCG.
Ou seja, variáveis operacionais e variáveis financeiras são facilmente identificadas.

Ainda segundo Damodaran (2014), o conceito EVA traz embutidos componentes de
capital investido em ativo, valor presente do lucro econômico agregado aos ativos
existentes e o valor presente de lucros econômicos gerados no futuro. Todos estes
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componentes são importantes para a análise da avaliação de empresas, além de
uma importante unidade de medida para o processo de remuneração de executivos.

Como medida de desempenho e remuneração de executivos, há um risco de viés
em seus resultados, na medida em que eles poderão utilizar seus vários
componentes de capital, e estrutura de capital de forma a privilegiar resultados
presentes mais robustos em detrimento de resultados futuros. Muito embora estes
vieses possam existir como mecanismo de medida de desempenho e geração de
valor, o importante é utilizar seu conceito de forma a traçar estratégicas e manter o
compromisso com os objetivos propostos. Criar valor em ambiente competitivo não é
algo simples. Depende muito mais de estratégias, controle das operações e
decisões sobre pessoas do que simplesmente de análise e controle de ferramentas
financeiras (Damodaran, 2014; Moori, Basso & Nakamura, 2009; Sobue & Junior,
2012; Kruger & Petri, 2013; Angonese, Santos & Lavarda, 2011).

Assim como o EVA pode ter seus vieses ou, até mesmo, críticas em sua utilização,
métricas alternativas também podem se apresentar úteis e funcionais e, ao mesmo
tempo, poderão receber críticas sobre sua utilização. A taxa interna de retorno (TIR)
é o retorno que se espera de um investimento expresso em percentual. Baseia-se
nos fluxos de caixa gerados de um investimento, sendo que o capital investido
inicialmente também é dado ou conhecido. Um problema que se apresenta na TIR é
que os caixas gerados no investimento são também aplicados à mesma taxa de
retorno, levando, em alguns casos, à superestimação do retorno do investimento. O
valor presente líquido (VPL) é o valor presente dos fluxos de caixas gerados,
descontados a uma taxa de retorno e deduzido o caixa inicial investido. VPL positivo
pode ser uma fonte de criação de valor. O VPL é uma medida de previsão de fluxo
de caixa futuros. Por se tratar de expectativas, também poderá ter variações de
quantificações para cima ou para baixo. Já o Market Value Added (MVA) é uma
medida do valor atual da empresa no mercado de ações mais o valor de todas as
suas dívidas, deduzido o capital investido. Assim, é uma unidade de medida do
mercado, uma medida estática, não trazendo em seu conceito o sentido de
desempenho. Não está incluído o custo do capital durante o tempo em que esteve à
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disposição do empreendimento. Como é uma medida estática, também não leva em
conta os dividendos pagos ao longo do tempo (Young & O’Byrne, 2003).

O EVA por ser considerado uma métrica de desempenho e uma medida de geração
de valor ao acionista. Também, incorpora medidas e vetores de valores operacionais
da empresa quando parte do lucro operacional contábil é considerado para seu
resultado final. Neste aspecto, o EVA e a teoria de árvore de valor e vetores de
valor, de Rappaport (2001), foram utilizados neste trabalho no sentido de atender
aos objetivos propostos de sustentabilidade financeira das empresas de educação
superior. O detalhamento do conceito de árvore de valor foi apresentado na
metodologia deste trabalho, já tendo sido empregado em diversos trabalhos como
métrica eficiente de medida de desempenho (Diláscio, 2006; Morri, Basso &
Nakamura, 2009; Felix, Locatelli, Fernandes & Ramalho, 2016).

O EVA é uma medida de desempenho que parte do Net Operational Profit After
Taxes (NOPAT), que mede o lucro operacional após os impostos ajustados gerados
nas operações, apurando-se o custo do capital dado pelo Weighted Average Capital
Cost (WACC) – custo médio ponderado do capital. Pode, tecnicamente, ser
calculado para uma empresa, filial, divisões e, até mesmo, departamentos (Young &
O’Byrne, 2003).

A Figura 2 apresenta sua formação a partir dos resultados operacionais da empresa.

(-)
(=)
(-)
(=)
(-)
(=)

Vendas líquidas
Despesas operacionais
Lucro operacional (ou lucro antes das despesas financeiras do IR = EBIT)
Imposto de renda
Lucro Operacional líquido após imposto de renda (NOPAT)
Custo do capital (capital investido x custo do
capital)
EVA

Figura 2 - Apresentação da apuração do EVA
Fonte: Young, D. S., & O'Byrne, S. F. (2003, p. 44). EVA e Gestão Baseada em Valor: guia
prático para implementação. Porto Alegre: Bookman.

EBIT = Earning before interestand taxes – lucro antes dos impostos.
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Young e O’Byrne (2003) fazem, ainda, o aperfeiçoamento do NOPAT, que é
expresso em unidade monetária para o conceito de ROIC - retorno dos ativos -,
expresso em percentual e que é dado pelo conceito:

ROIC = NOPAT/ativos investidos

Assim, o EVA pode também ser expresso pela fórmula:
EVA = (ROIC – WACC ) * capital investido

Nesta ótica, apesar de não estar explícito no ROIC, o custo de capital sinaliza que
há um custo para se adquirir e manter os ativos. É considerado medida de criação
de valor, desde que se busque retorno maior sobre o capital existente em parte de
empresas que buscam o crescimento lucrativo, desinvestimento em atividades que
destroem valor, alongamento dos períodos em que os retornos sobre os ativos são
superiores ao WACC - custo médio ponderado de capital - e redução do custo do
capital (Young & O’Byrne, 2003; Copeland et al., 2002). Os conceitos e a aplicação
de EVA são valiosos para buscar a inovação de produtos, a definição de estratégias
de crescimento de resultados operacionais e os controles e o monitoramento de
desempenho, de forma a medir se os retornos estão superando o custo de capital.

As empresas melhoram o retorno ao acionista à medida que controlam os
programas de redução de custo, que, por sua vez, melhoram a eficiência
operacional das empresas e, por consequência, geram também vantagem
competitiva (Moori et al., 2009).

Empresas que utilizam o EVA como medida de acompanhamento de seus
desempenhos operacionais podem obter tanto a criação quanto a destruição de
valor pelo uso de uma estrutura de financiamento do capital investido. Valor
econômico agregado não é um determinante da estrutura de capital; é apenas um
dos direcionadores de valor que faz parte da apuração final do EVA. É muito mais
uma métrica de desempenho e apoio à gestão do que um instrumento financeiro de
alocação de capital (Angonese et al., 2011).
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Embora o EVA tenha por objetivo de maximizar o valor agregado das empresas, e
não o valor destas no mercado, de qualquer forma, ao criarem valor para as
empresas, estarão gerando riqueza aos acionistas (Sobue & Junor, 2011). O EVA
tem uma utilidade de ligação entre a mensuração de desempenho e a avaliação pelo
mercado de capital. Ao mesmo tempo em que melhora a eficiência e o desempenho
gerencial, o próprio mercado se encarregará de recompensar com base nas teorias
de finanças corporativas (Young & O’Byrne, 2003).

Em que pese as críticas ao EVA de não ser uma métrica de remuneração variável
para os gestores de grandes empresas, pelo risco de agência, trata-se de um
conceito claro e real. Ações ou intenções de gestores de maximizar resultados
presentes em detrimento de retornos futuros são vieses que podem acontecer por
diversas razões, e não em função da utilização de uma métrica de desempenho.
Pela natureza simples de seu conceito, em que considera um retorno agregado
superior ao custo do capital investido na empresa (EVA positivo), sua aplicação traz
embutidas a facilidade de comunicação das ideias e a internalização de uma
mentalidade de valor nas empresas (Póvoa, 2012).

2.3 Estrutura de capital

Estrutura de capital de qualquer empresa ou negócio é o resultado da
proporcionalidade do uso de capital de terceiros (oneroso) e de capital próprio
(acionista ou proprietário). Avanços relevantes das concepções deste assunto
tiveram início em meados do século passado e ainda hoje as mesmas questões são
discutidas por analistas, avaliadores e os próprios autores que deram início aos
estudos nessa área. Para Famá e Grava (2000), formulações consistentes a esse
respeito tiveram início em 1950, com as proposições de Modigliani e Miller.

Estrutura de capital, em uma definição simples e direta, é a representação das
proporções do financiamento de uma empresa com capital próprio e com capital de
terceiros, podendo ser de curto, médio ou longo prazo. Também pode ser expressa
sob a forma de empréstimos diretos ou, mesmo, de operações mais elaboradas no
âmbito dos conceitos de finanças, como a emissão de títulos de dívidas (Ross,
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Westerfield & Jaffe, 1995). Muito embora as opções de endividamento estejam
disponíveis

no

mercado,

operações

estruturadas

e

elaboradas

têm

sido

evidenciadas com maior frequência em empresas de capital aberto (Brito, Corrar &
Batistella, 2007; Amaya, 2013).

Angonese et al., (2011) apontam que a correlação positiva entre o nível de
endividamento de uma empresa e o valor econômico agregado não é significante.
Porém, é importante considerar que a estrutura de capital de uma empresa importa
e pode ter impactos fortes na criação de valor caso uma visão corporativa profunda
não leve em conta os custos desta estrutura (Ceretta et al., 2013; Baser et al., 2012).

Em uma visão mais ampliada de todos os direcionadores de valor de uma empresa,
uma estrutura de capital pode ser usada, inclusive, como um instrumento de defesa
diante das investidas de investidores que se propõem a realizar aquisições hostis
iminentes. Compradores e investidores poderão usar instrumentos de utilização da
capacidade ociosa de endividamento de uma empresa, adotar uma estrutura alvo de
capital e financiar a aquisição de um negócio subalavancado (Young & O’Byrne,
2003). Nessas condições, empresas poderão captar empréstimos e distribuir
dividendos aos acionistas, alavancando sua estrutura de capital, protegendo-se de
investidas agressivas dos mercados, considerando que o caixa das empresas e
suas operações estejam com desempenhos satisfatórios, e criando valor, no sentido
de se protegerem.

A estrutura de capital também importa, ainda segundo uma visão corporativa
profunda, uma vez que em um ambiente realista as empresas têm que lidar com os
aspectos fiscais e tributários. Uma vez que os juros (custo do capital de terceiros)
são dedutíveis do imposto que as empresas têm que pagar pelos seus resultados
positivos auferidos. Surgem daí uma dialética e outro componente, que é o custo do
endividamento, aspecto importante que os administradores terão que levar em conta
sempre para a montagem de uma estrutura alvo, de forma a favorecer os negócios
que dirigem. A estrutura de capital importa porque tem custos diretos que impactam
os resultados corporativos, sob a forma seja de benefícios fiscais ou, mesmo, dos
riscos de falência (Young & O’Byrne, 2003; Zani et al, 2012; Baser et al., 2012).
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As teorias modernas de finanças estão hoje assentadas nos primeiros estudos e
trabalhos divulgados sobre estruturas de capital, a partir da Proposição I e da
Proposição II de Modigliani e Miller. Os administradores devem escolher a estrutura
de capital que julguem produzir o mais alto valor para a empresa, muito embora o
consenso ainda não esteja pacificado (Ross et al., 1995; Baser et al., 2012).

Na Proposição I de Modigliani-Miller, o valor da empresa sem o uso de capital de
terceiros é igual ao valor da empresa com a utilização de capital de terceiros. Ou
seja, o valor da empresa é o mesmo, tanto alavancada quanto desalavancada. Esta
teoria parte do pressuposto de que as empresas operam em mercados eficientes e
as operações de alavancagem são feitas na forma de “alavancagem feita em casa”.
Os investidores racionais tomarão emprestado por conta própria e utilizarão em
empresas subalavancadas. O efeito positivo de um lado será compensado de outro
e não poderá influenciar o bem-estar dos acionistas (Ross et al., 1995).

Para a Proposição II de Modigliani-Miller, o custo de capital de uma empresa, sem
dívidas, é o mesmo que o custo de capital de uma empresa com dívida, pois o custo
do capital próprio se eleva depois de alavancada, já que a empresa passa a possuir
um risco maior. Assim, o efeito se anula no tempo. O valor da empresa e o custo do
capital passam a ser insensíveis ao grau de endividamento. O custo capital
remanescente depois de alavancada passa a ser maior e compensa o custo de
capital de terceiros mais barato (Ross et al., 1995).

A Figura 3 mostra este efeito.
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Custo Capital ($)
rS

r0

r WACC
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Capital de terceiros/Capiatl próprios (B/S)

Figura 3 - Custo do capital insensível ao endividamento
Nota*: Custo capital próprio, custo capital terceiros e custo médio
ponderado capital: a proposição II de MM sem imposto de renda
pessoa jurídica
Fonte: Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. F. (1995, p. 309).
Administração Financeira. Corporate Finance. São Paulo: Atlas.

No entanto, a evolução dos conhecimentos apresentados nas teorias de mercados
perfeitos de Modigliani-Miller considera que em mercados reais a prática se aplica
de forma diferente. A estrutura de capital é importante. Considerando um cenário de
estrutura de capital com imposto de renda e sem os custos de falência, o valor da
empresa é uma função crescente do grau de endividamento da empresa. Ou seja,
quanto mais dívidas maior o valor da empresa, sugerindo uma estrutura de
endividamento máximo com capital de terceiros mediante o aproveitamento do
benefício fiscal (Ross et al., 1995). Os autores, apresentam na Figura 4 o gráfico que
reforça sua posição.
Valor empresa alavancada = valor empresa desalavancada + benefício fiscal.
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Custo Capital ($)
rS

r0
r WACC
rB
Capital de Terceiros/Capital próprios (B/S)

Figura 4 - Custo do capital insensível ao endividamento
Nota*: O uso do capital de terceiros aumenta o risco do capital próprio de uma empresa. Em
contrapartida, o custo de capital próprio se eleva com o risco das empresas.
Fonte: Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. F. (1995, p. 318). Administração
Financeira. Corporate Finance. São Paulo: Atlas.

Porém, sob esse aspecto de utilização máxima de capital de terceiros para fazer
valer o uso do benefício fiscal e aumentar o valor da empresa, há um limite para esta
utilização. E este limite, ou esta fronteira, é o risco de endividamento, ou risco de
falência. Acontece que quando uma empresa se endivida ao nível de falência os
custos para manter uma estrutura de capital altamente alavancada são muito
grandes. São custos inerentes a despesas judiciais, advogados, juros mais elevados
pelo maior risco, dificuldades operacionais, perda da competitividade e custos da
administração do próprio endividamento. Além de outros, estes custos vão dificultar
a operação da empresa e, por consequência, seu próprio valor. O aumento do custo
de capital de terceiros em função do risco de falência levará à perda de valor da
empresa, que deverá repassar mais recursos a terceiros independente da geração
de resultado da empresa (Ross et al., 1995; Póvoa, 2012). A fronteira da utilização
de capital de terceiros é apresentada na Figura 5.
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Valor da empresa ($)

Valor presente dos custos
de dificuldades financeiras

Valor presente do
benefício fiscal
Valor máximo da

VL = VU + TCB = Valor empresa,
segundo MM, com
impostos e dívidas
V= valor efetivo da empresa
VU = Valor da empresa sem dívidas

Capital de Terceiros
B*
Nível ótimo de capital de terceiros

Figura 5 - Fronteira da utilização de capital de terceiros
Fonte: Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. F. (1995, p. 332).
Administração Financeira. Corporate Finance. São Paulo: Atlas.

O aumento do endividamento da empresa vai aumentar o valor da empresa até o
limite a partir do qual o benefício fiscal será compensado pelo custo de falência. Isso
explica na prática por que as empresas não se endividam ao máximo, independente
do benefício fiscal. Nesse sentido, não há uma estrutura ótima. Serão sempre
levados em consideração a estrutura de impostos, o custo da falência, o custo do
capital próprio e de capital de terceiro e o próprio autofinanciamento. Ou seja, as
discussões persistem ainda hoje (Famá & Grava, 2000).

Mesmo Miller, em 1988, enfatiza que a estrutura de capital em mercados reais tem
impactos diretos no valor da empresa. No entanto, desde as décadas de 1970 e
1980 várias mudanças na legislação, incorporadas a respostas para o uso de
estrutura de financiamento, podem encontrar respostas ainda hoje em sua teoria
concebida com Modigliani em 1958.

Os instrumentos financeiros estão à disposição das empresas, cabendo aos
administradores fazer o uso eficiente deles, para melhorar a eficiência das
operações e regular o custo do capital das empresas, de modo a aumentar o valor
destas. De qualquer forma, o norteador de valor que vai gerar vantagem competitiva
às empresas e possibilitá-las criar valor são as ações operacionais dentro de uma
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visão corporativa profunda, que coloca em prática estratégias, sistemas, controles e
processos, não se resumindo a estes, e não necessariamente nesta ordem (Young
& O’Byrne, 2003).

Os cenários econômicos e macroeconômicos em cada ambiente em que o negócio
opera também são importantes na estrutura de capital a ser adotada, uma vez que
questões de concorrência, de tributação de cada país e de cultura de exposição ao
risco de cada negócio são variáveis consideradas pelos administradores, executivos
e acionista no momento de estruturar o nível de relação capital próprio (Amaya,
2013; Ceretta et al., 2009; Zani et al., 2014; Baser et al., 2012). Segundo estes
autores, posições conservadoras preferem manter flexível o rating das empresas,
conjunturas macroeconômicas em que a taxa de juros elevadas, o câmbio
desvalorizado, a retenção de lucros e o benefício dos juros sobre o capital próprios a
partir da Lei 9.249/95, são variáveis percebidas em empresas brasileiras no
momento de se tomar decisões de endividamento.

2.4 Custo de capital

Para calcular o EVA, bem como outras métricas de avaliação, como o VPL, ou,
mesmo, outra métrica de gestão e desempenho baseada em valor, há que ter o
custo do capital investido no negócio, de forma a comparar o lucro residual e o custo
de oportunidade na visão de quem está aportando o capital. O capital de terceiros
envolve toda a composição das dívidas com credores da empresa, seja sob a forma
de empréstimos ou de títulos de dívida aplicada ao negócio. O capital próprio é o
total de capital de investidores e acionistas colocado no negócio.

Por capital de terceiros entende-se o somatório do valor atual de todas as dívidas e
passivos empregados para a operação da empresa. Como é um custo contratado
com um credor específico, este não quer correr risco. Assim, por força de contrato
ele deve ser retornado ao credor de acordo com as regras, independente do
resultado do negócio, sendo lucro ou prejuízo. Por consequência, seu custo é
inferior ao custo do capital próprio, que se expõe na totalidade dos resultados das
operações (Young & O’Byrne, 2003).
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De outro lado, o custo do capital próprio é baseado em retornos esperados, e não de
acordo com os retornos históricos. Nesse aspecto, está implícita a condição de risco
no custo deste capital, e quanto maior o risco maior o retorno esperado. Acontece
que os investidores e acionistas não querem correr risco, porém se expõem a ele. E,
por se arriscarem, esperam ser remunerados por este risco. Se assim não fosse,
não faria sentido correr o risco (Young & O’Byrne, 2003; Damodaran, 2014).

Assim, o custo de capital de um negócio, empresa ou empreendimento é uma média
ponderada do custo do capital de terceiros (dívidas e passivos onerosos) com o
capital próprio empregado no investimento. Como o custo do capital próprio é maior
porque é mais arriscado, ou subentende-se que deveria ser, a estrutura de capital
que faça a média do custo de capital ponderado cair estará gerando valor agregado
para o negócio, também gerando valor ao acionista. Este custo médio ponderado é o
custo médio ponderado de capital (WACC) dado para fórmula que se segue
(Damodaran, 2014; Young & O’Byrne, 2003; Serra & Wickert, 2014).

WACC = [((dívida com credores/financiamento total) * custo da dívida
credores) * (1 – t))] + ((dívida com acionista/financiamento total) * (custo
do capital dos acionistas))

(1)

De um lado, o custo de terceiros é formado pelas dívidas onerosas com credores,
regidas por contratos ou, mesmo, títulos e outros produtos disponíveis em um
mercado sofisticado e regulado. O custo da tributação é regido por um conjunto de
leis específicas de cada país e tem um caráter obrigatório e passivo de sanções do
Poder Público. Já no caso do capital próprio, apesar de também ter todo um
conjunto de regras jurídicas e legais, a decisão de investir e de correr risco é do
investidor. O problema é o que o custo deste capital não pode ser observado
diretamente.

Mercado,

desempenho

das

operações,

segmento,

país

e

macroeconomia são fatores que irão interferir diretamente no custo deste capital.

Para calcular o custo do capital próprio, existem vários modelos e teorias que
buscam identificar como os ativos de riscos são precificados no mercado. Dois
modelos para calcular a taxa de desconto são mais usados: O Arbitrage Pricing
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Model – Modelo de Arbitragem de Preço - (APM) e o Capital Asset Pricing Model –
Modelo de Precificação de Ativos- (CAPM).

O APM vem da teoria chamada de Arbitrage Pricing Theory (APT), de Stephen Ross,
em 1976. Por meio da regressão múltipla, o analista define as variáveis que mais
impacto estatístico exercem na regressão. É feito o cálculo do beta pelas
correlações históricas das variáveis. Como se utilizam várias variáveis, e estas
mudam com muita frequência, pode acontecer uma margem de erro significativa
(Póvoa, 2012).

O CAPM é um modelo com apenas uma variável de risco para se calcular o beta,
que é a correlação entre o preço do ativo que está sendo avaliado em relação às
variações do total dos ativos onde está inserido. Foi desenvolvido pelos professores
William Sharpe, da Universidade de Stanford, e John Lintner, da Universidade de
Harvard, a partir de contribuições anteriores de James Tobin e Harry Markowitz à
teoria de finanças.Trata-se do modelo mais popular, que ainda continua sendo o
mais utilizado pelos analistas, apesar das críticas. O investidor, ou acionista, está
disposto a investir em um ativo a uma taxa mínima de risco mais um prêmio pelo
risco no mercado, sendo que quanto maior o risco (beta) maior o retorno exigido
para atuar naquele investimento. Evidentemente que um ambiente mais ou menos
desorganizado macroeconomicamente terá ação direta no retorno exigido pelo
acionista ou investidor (Póvoa, 2012; Young & O’Byrne, 2003; Damodaran, 2014;
Serra & Wickert, 2014). É dado pela fórmula básica, a seguir.
Re = Rf + β (Rm – Rf),

(2)

Em que:

Re é o retorno esperado;
Rf é o risco livre de risco disponível no mercado;
Β é a correlação das variações do ativo em relação ao total de uma carteira
de mercado; e
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Rm é a variação histórica de uma carteira de mercado em relação ao ativo
livre de risco.

Várias críticas são debitadas ao modelo do CAPM, que vão desde não poder ser
testado empiricamente, uma vez que não se pode provar que a carteira de mercado
é eficiente. Outra crítica é que em estudos de Eugene Famá e Kenneth Frech,
observados nos períodos de 1941 a 1990 e entre 1963 a 1990, não encontraram
relações fortes entre o beta e as ações.

Não obstante as críticas, o modelo tem sido amplamente utilizado por analistas,
investidores e acionistas em suas decisões de investimento. Mais de 81% das
empresas usam o CAPM, segundo Damodaran (2014), ao redor do mundo para
estimar o custo do capital próprio. As outras teorias ainda não se confirmaram mais
eficientes que o modelo, segundo Young e O’Byrne (2003). Sob este aspecto, este
estudo utiliza também este modelo em seus cálculos para apurar o custo do capital
próprio.

2.4.1 Taxa livre de risco

Investidores, acionistas e, mesmo, analistas racionais esperam um retorno que os
compensará por um risco de investimento alto. Assim, esperam um mínimo que os
induzirão a comprar ações ou, mesmo, investir em uma empresa. Também é
razoável que obtenham um prêmio por atuarem em um mercado de incertezas e por
investirem capital em um mercado ou empresa de risco. Assim, buscarão uma taxa
livre de risco e um prêmio por agir neste mercado (Rappaport, 2001).

Na ausência de uma taxa livre de risco realmente sem risco, a taxa que usualmente
se utiliza como livre de risco envolve os títulos da dívida de longo prazo dos países
em que farão seus investimento ou empreendimento, como estimativas de medida
livre de risco. Mas não porque os governos são mais eficientes que o mercado, mas
pelo simples fato de que os governos controlam a cunhagem de moedas
(Rappaport, 2001; Damodaran, 2014).
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A taxa livre de risco é considerada livre de risco se o retorno esperado é exatamente
igual ao seu retorno real, sendo uma condição básica para isso que não haja o risco
de inadimplência nem o risco de reinvestimento. Os títulos públicos de longo prazo,
além de seu risco de inadimplência ser baixo, embora possa haver controvérsias,
também minimizam o risco de reinvestimento, na medida em que estabilizam uma
taxa de retorno pela sua natureza de longo prazo (Damodaran, 2014).

Para ser considerada livre de risco; uma taxa deve apresentar três características
principais: inexistência de default (calote no pagamento), também determinado de
risco de inadimplência; inexistência de risco de reinvestimento (não pagamento de
juros ao longo da vida do título); e inexistência de oscilação da taxa de juros. Daí a
necessidade de ser uma taxa determinada e de longo prazo, minimizando as
incertezas quanto à determinação da taxa final de retorno ponderada (Póvoa, 2012).

Apesar de as taxas livre de risco estarem ligadas a bônus do tesouro de longo prazo
de economias maduras, como é o caso dos Estados Unidos, o Brasil, uma economia
ainda em desenvolvimento, já possui um mercado considerado maduro, diversificado
e confiável. Sob este aspecto, para uma perspectiva de cálculo da taxa de retorno
de um investimento em uma economia americana, é utilizada predominantemente
Treasury Bonds de 30 anos como uma taxa livre de risco. De outra forma, para o
cálculo de uma taxa de retorno na economia brasileira indica-se a NTN-B, que paga
o índice da inflação, geralmente o índice de preço ao consumidor (IPCA) amplo do
Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE), mais uma taxa de juros fixa até
o final do prazo do título (Damodaran, 2014; Rappaport, 2001; Póvoa, 2012).

2.4.2 O beta

O beta é uma das importantes premissas do CAPM. Reflete o risco de mercado em
relação ao risco específico de uma empresa (Young & O’Byrne, 2003).

Em um mercado de ações, estas poderão oscilar para cima ou para baixo, em um
movimento de oscilações não constantes. Neste cenário, ou neste mercado, o
investidor não tem a opção de diversificação. Daí o fato de exigir um prêmio por agir
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no mercado. Este risco também é chamado de "risco de mercado", ou "risco não
diversificável". De outro lado, um investidor, ao decidir investir em uma empresa,
pode optar por um ou outro empreendimento, tendo a opção da diversificação,
estando sujeito ao risco daquele negócio específico em si. Este risco é denominado
"risco específico" ou "risco diversificável" (Young & O’Byrne, 2003; Damodaran,
2014).
Assim, o risco total é composto do risco sistêmico e do risco específico:
Risco total = risco de mercado + risco específico da empresa.
O risco é medido pelo desvio-padrão da distribuição normal de uma série histórica
do retorno de uma ação ou título. O desvio-padrão é uma medida de dispersão do
quanto os retornos do título podem estar afastados da média - ou seja, o risco de
não ser média. E o beta é o risco de um título, ou ação, correlacionado às medidas
de risco de uma carteira de mercado. Para se calcular o beta, neste caso, são
necessários os retornos históricos de uma carteira de mercado e da série histórica
do retorno de uma ação ajustada pelos proventos. Em seguida, estima-se a
regressão com o retorno do mercado e o retorno da ação ou título. O coeficiente
beta desta regressão, que mede a inclinação da reta, representa o risco da ação ou
título (variável dependente) em relação ao mercado (Serra & Wickert, 2014). Por
definição, um beta médio de um determinado mercado é igual a 1,0. Na regressão,
betas maiores que 1,0 significam que o título, ou variável dependente, varia mais
que as variações do mercado - ou seja, é mais volátil. Ao contrário, betas inferiores a
1,0 significam que a ação, ou título, varia menos que a carteira de mercado.
Portanto, é menos volátil (Young & O’Byrne, 2003). Por exemplo, uma empresa que
tenha uma alavancagem operacional maior (custos fixos em relação aos custos
variáveis), uma alavancagem financeira elevada ou maior diferenciação do produto
(empresas muito cíclicas), certamente, tenderá a apresentar betas maiores (Póvoa,
2012).

De acordo com Póvoa (2012), o beta é uma tentativa matemática e, portanto muito
engenhosa. Ela replica o risco não diversificável de uma economia. É dado pela
função:
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Y = a + bX (3)

Em que:
X é a variável explicativa – na perspectiva brasileira é utilizado o IBOVESPA;
Y é a variável a ser explicada – um título ou ação;
a é o intercepto da regressão linear no eixo Y;
b é o beta e representa a sensibilidade. O quanto um título variará para cima
ou para baixo; e
R2 representa o quando da variável Y é explicada pela variação da variável X.

Como premissas para o cálculo do beta, embora não haja consenso total,
recomenda-se utilizar séries históricas de dois a cinco anos. Póvoa (2012)
recomenda séries históricas de três anos; a Bloomberge considera dois anos; e a
Value Line e a Standard & Poor’s, de cinco anos (Young & O’Byrne, 2003). Para as
séries históricas, Póvoa (2012) recomenda intervalos semanais, assim como a
Bloomberge e a Value Line. Independente de os intervalos serem diários, semanais
ou mensais, o importante é não utilizar séries históricas ilíquidas (Serra & Wickert,
2014).
Os indicadores de mercado, segundo Young e O’Byrne (2003), dependem de onde o
título é negociado. Se negociado no Brasil, recomenda-se o Índice da Bolsa de
Valores de São Paulo (IBOVESPA). Se negociado na economia americana,
recomenda-se o Índice Composite da Bolsa de Valores de Nova York (S&P 500).
Para um ativo negociado no Reino Unido, usa-se o índice FT-100; na França, o CAC
40; na Alemanha, o DAX.

2.4.2.1 O beta buttom-up

Em função dos riscos típicos do setor, em razão da alavancagem financeira de cada
empresa ou, mesmo, quando um ativo não é listado no mercado de ações, no caso
uma empresa de capital fechado, uma abordagem valiosa a ser empregada é o
modelo de buttom-up. Trata-se de uma abordagem (beta de baixo para cima) que
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consiste em apurar o beta não alavancado de um setor ou grupo de empresas
semelhantes em sua estrutura, segmento, ramo de atuação. Posteriormente,
alavanca-se novamente, pela equivalente base na estrutura de endividamento da
empresa de capital fechado que se busca identificar. Segregam-se o risco do
negócio e seus componentes de alavancagem financeira. É um processo que tem
aceitação entre os analistas e avaliadores, desde, que seja feito entre empresas
comparáveis, com rigor nas estimativas dos betas e controle bem estimado das
diferenças de alavancagem (Damodaran, 2014).

Para o cálculo do beta de uma empresa de capital fechado, como é o caso do
estudo apresentado nesta dissertação, por meio de proxies de empresas com
estruturas e ramos de atividades semelhantes e características comuns, adotandose o modelo de buttom-up, apura-se o beta do título da empresa em estudo. A partir
do beta alavancado setorial, procede-se à desalavancagem do beta de cada
empresa em função de sua estrutura de endividamento, representada no beta
setorial. A partir de uma média dos betas desalavancados, apura-se o beta setorial
desalavancado. Novamente, pelo beta desalavancado setorial, aplica-se a estrutura
de endividamento da empresa de capital fechado, tendo por consequência o beta
alavancado da empresa objeto de estudo (Young & O’Byrne, 2003; Damodaran,
2014; Póvoa, 2012; Serra & Wickert, 2014). Para tanto as fórmulas são as sequintes:
Beta desalavanca = beta alavancado/[1+(1–IR)*(capital terceiros/capital
próprio)]; (4)
Beta

alavancado

=

beta

desalavancado

*

[1+(1-IR)*(capital

terceiros/capital próprio)]. (5)
O modelo buttom-up reflete bem as mudanças reais na composição dos negócios,
usa o índice de composição de dívida específico da empresa de capital fechado e
libertar-se da dependência de preços históricos (Damodaran, 2014).

2.4.3 Prêmio pelo risco no mercado

O prêmio pelo risco de mercado é também, um componente do CAPM. Concentra
grande parte dos debates em torno do custo do capital próprio. Pode ser medido em
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função dos retornos históricos dos ganhos em ações em um período longo a ser
analisado, comparado aos retornos históricos analisados por um período de longo
prazo dos títulos livre de risco e de inadimplência, geralmente títulos públicos. É
importante que o tempo levado em consideração para os retornos das ações e para
os retornos dos títulos livre de risco sejam compatíveis. Assim, o prêmio livre de
risco pode variar de acordo com quem os calculou, dependendo do período em foi
considerado para apurar da diferença entre um ganho e outro. Pode variar também
em função da carteira utilizada do título livre de risco utilizado e do tipo de
capitalização utilizado no período analisado, se média aritmética ou geométrica
(Damodaran, 2014).

Jeremy Siegel, da Wharton School, examinou quase 200 anos de retornos de uma
carteira. Ele defende que os retornos do mercado de ações ao longo do tempo de
estudo foram maiores que os retornos dos títulos do tesouro e que o mercado de
ações oferece retornos superiores, no longo prazo, aos dos títulos do tesouro. Maior
conhecimento do mercado de ações pelos investidores, instrumentos que favoreçam
investimentos de longo prazo, maior maturidade dos mercados e melhor gestão dos
governos federais têm gerado uma tendência para prêmios sobre o mercado
inferiores aos patamares de 3% ou até menos (Young & O’Byrne, 2003).

Contrariamente, em mercados emergentes, em que os equilíbrios macroeconômicos
oscilam, a tendência é indicar prêmios entre 6% e 8%. Young e O’Byrne (2003)
rejeitam prêmios inferiores a 3%, bem como, prêmios superiores a 6%. Eles indicam
um prêmio pelo risco no mercado de 5% como premissa de longo prazo. Este índice
tem sido utilizado em vários trabalhos profissionais e acadêmicos, sempre exitosos
em seus propósitos. Nesta dissertação, também será utilizado um prêmio pelo risco
de mercado de 5%.

É importante destacar que o prêmio pelo risco no mercado exprime o quanto o
investidor exige de diferencial sobre o chamado "ativo livre de risco". Este prêmio
pode ser diferente em função do país em que está sendo calculado. Em uma
perspectiva estrangeira, Póvoa (2012), recomenda a utilização de uma taxa de 4,5%
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ao ano para o caso americano e de 6,5% para uma perspectiva brasileira. Assim, o
CAPM de uma empresa de capital fechado seria apresentado conforme se segue:

Perspectiva americana:

(Treasury EUA de 10 anos + risco-Brasil pelo EMBI JP Morgan) +
(Bottom-up beta em relação ao benchmark de cada investidor *
4,5%a.a.);

Perspectiva brasileira:

(NTN-B de longo prazo) + ( Bottom-up beta em relação ao benchmark
de cada investidor * 6,5% a.a.).

Para o caso da perspectiva brasileira, há que considerar a inflação do período.
Embora possa haver oscilações na inflação, recomenda-se o centro da meta de
inflação brasileira medida pelo Banco Central de 4,5% a.a.. Ressalta-se, ainda, que
a moeda brasileira (real) não é conversível como é a americana. Assim, poderá
conter outro componente, chamado “risco fronteira”. Daí as grandes diferenças de
taxas verificadas entre a perspectiva brasileira e americanas no cálculo do CAPM.
Ainda mais recentemente, o Brasil tem experimentado taxas de inflação superiores
ao teto da meta de inflação do Banco Central, de 6,5% a.a.. Essas oscilações
maiores têm provocado diferenças ainda maiores entre as duas perspectivas
(Póvoa, 2012).

2.5 Liquidez e modelo Fleuriet

O foco aqui se dá na análise da liquidez, que é de importância imperiosa para o
controle do desempenho das atividades operacionais e a geração de valor ao
acionista, bem como os movimentos de entrada e saída em novos negócios. De
igual forma, em aumentos e reduções de capital.
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Analistas e administradores devem estar munidos de dados financeiros e contábeis
bem elaborados e de credibilidade que possam mostrar os sentidos das variações
de desempenhos das atividades operacionais, para buscar acompanhar a evolução
dos índices, com base em uma análise comparativa com outras empresas do
mercado e do mesmo segmento, dada uma conjuntura macroeconômica.
Indispensável acompanhar e conhecer os fatos importantes das empresas,
sobretudo os de curto prazo - ou seja, equilíbrio também de curto prazo (Póvoa,
2012É preciso acompanhar, sobretudo, o caixa das empresas, pois quanto menos
capital de giro estiver envolvido em operações de clientes, fornecedores e estoques
mais recursos estarão disponíveis para o aumento da potencialidade de
rentabilidade do negócio. Será com base no equilíbrio de todos os índices contábeis
e financeiros advindos das operações das empresas que se dará a geração de valor
ao acionista. Comparando este equilíbrio com o custo do capital próprio empregado,
será possível verificar e validar a destruição e a geração de valor. Póvoa (2012)
destaca que o importante é a geração de valor sustentável, pois mesmo uma
redução de capital e dos níveis de operações pode significar a direção correta de
geração de valor. Estratégias erradas destroem valor e aumentam os riscos de
aquisições hostis, uma vez que um crescimento puro e simples pode levar a
investimentos improdutivos.

2.5.1 Análise dinâmica

A análise dinâmica das empresas está voltada para a melhor compreensão dos
ciclos financeiros e operacionais das empresas, buscando o equilíbrio das
operações, no sentido de evitar a falta de liquidez e, por consequências, os riscos de
insolvências ou, até mesmo, de falência.

A análise da dinâmica financeira das empresas brasileiras apresentada por Fleuriet
et al. (2003), enfatiza os ciclos econômico e financeiro, fornecendo dados para uma
análise

da

dinâmica

das

operações

das

empresas

como

demonstrações financeiras padronizadas como são apresentadas.

alternativa

às
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O que vai dar suporte a esta análise da dinâmica financeira das empresas é o
conceito de clico, analisando as contas contábeis, como fluxos e movimentos, e não
de forma estática. No centro desta análise estão: ciclo financeiro das operações,
necessidade de capital de giro (NCG), capital de giro (CDG) e o saldo em tesouraria.
Para isso, tanto Fleuriet et al. (2003) quanto Brasil e Brasil (2002) concordam com
uma nova classificação dos balanços patrimoniais das empresas, dando relevância
às contas que representam ciclos e movimentos das operações, dentre elas, as
contas cíclicas, as contas não cíclicas e as contas erráticas.

Contas cíclicas são aquelas ligadas diretamente à operação da empresa e que vão
determinar diretamente o resultado do negócio. Citam se entre elas: clientes,
estoques, fornecedores e contas a pagar. Contas não cíclicas são as contas que não
estão diretamente ligadas às operações de resultado das empresas, porém
representam origens e aplicação de recursos que vão financiar as operações das
empresas. Citam-se entre elas, imobilizado, contas que se realizam no curto prazo,
empréstimos de longo prazo e patrimônio líquido da empresa.

Contas erráticas são representadas por aquelas contas que não estão ligadas à
operação e que são carregadas de características de mudanças aleatórias dentro da
operação. Citam-se entre elas: saldo em tesouraria (T), descontos de duplicatas e
empréstimos de curto prazo (Fleuriet et al. 2003; Brasil & Brasil, 2002).

Esta classificação pode ser mostrada pela Figura 6, que evidencia a reclassificação
das contas de ativo e passivo em ciclos no balanço patrimonial tradicional das
empresas.

Com base nesta nova classificação, é perfeitamente possível calcular a NCG, o CDG
e o T, de acordo com suas fórmulas, apresentadas abaixo:

NCG = ativo cíclico - passivo cíclico;

(6)

CDG = passivo permanente – ativo permanente;
T = ativo errático – passivo errático ou
T = CDG – NCG.

(9)

(8)

(7)
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erráticas
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Passivo
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Caixa

Duplicatas descontadas
Empréstimos bancários Curto
prazo

erráticas

Fornecedores

cíclicas

Bancos
Títulos e Valores Mobiliários etc.
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Duplicatas Receber
Estoques
Realizável a Longo Prazo

Exigível a Longo Prazo
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cíclicas
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Líquido

Investimentos

Capital Social

Imobilizado

Reservas

Diferido

Figura 6 - Classificação dinâmica do Modelo de Fleuriet
Fonte: Fleuriet, M., Kehdy, R., & Blanc, G. (2003, p. 8). O Modelo Fleuriet: a dinâmica financeira das
empresas brasileiras: um novo método de análise, orçamento e planejamento financeiro (3 ed.). Rio
de Janeiro: Elsevier.

O conceito de NCG não uma definição legal. É muito sensível às modificações que
ocorrem no ambiente econômico em que a empresa opera. Depende do nível e da
intensidade das atividades do negócio, pois as contas representativas de seu
conceito é que vão determinar a fonte primária ou a aplicação de recursos para
financiar o próprio resultado (Fleuriet et al., 2003; Brasil & Brasil, 2002).

O CDG é representado pelas contas não cíclicas, que são fontes ou aplicação de
recursos permanente para a operação da empresa. Também é um conceito
econômico financeiro, e não legal. Quando tem a necessidade de financiar o capital
de giro, a empresa recorre a empréstimos bancários, geralmente, de curto prazo.
Assim, o risco de insolvência aumenta. Além dos acionistas e de terceiros, a
principal composição e incorporação de CDG de uma empresa é por meio do
autofinanciamento, que é o resultado financeiro da empresa, apresentado pelo
conceito abaixo e pela Figura 7 (Fleuriet et al., 2003; Brasil & Brasil, 2002).
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Autofinanciamento = lucro retido + depreciações e amortizações

(=)

LUCRO OPERACIONAL

(-)

∆ NCG

(=)

FCO - Fluxo de caixa operacional

(-)

Despesas financeiras

(+)

Receitas financeiras

(-)

Despesas eventuais

(+)

Receitas eventuais

(-)

Imposto de renda

(-)

Dividendos

(=)

AUTOFINANCIAMENTO

Figura 7 - Autofinanciamento
Fonte: Adaptado de Fleuriet, M., Kehdy, R., & Blanc, G. (2003,
p. 25). O Modelo Fleuriet: a dinâmica financeira das empresas
brasileiras: um novo método de análise, orçamento e
planejamento financeiro (3 ed.). Rio de Janeiro: Elsevier.

Saldo em tesouraria é a diferença entre as contas erráticas do ativo e do passivo.
Tem a característica de se alterar aleatoriamente. Um grande saldo em tesouraria
pode significar que a empresa não esteja aproveitando as oportunidades de
investimentos por sua estrutura financeira, caso em que o T aumenta muito por falta
de estratégia dinâmica de investimento. Ao contrário, um saldo T decrescente e
contínuo significa que a empresa está entrando em um risco chamado de “efeito
tesoura”, quando ela passa a contrair empréstimos de curto prazo e não está
conseguindo financiar a NCG com seu CDG, levando ao risco de insolvência
(Fleuriet et al., 2003; Brasil & Brasil, 2002).

2.5.2 Saldo em tesouraria e efeito tesoura

Quanto ao autofinanciamento gerado pelos resultados das operações das empresas,
uma preocupação latente diz respeito ao crescente e constante saldo negativo em
tesouraria, levando a uma maior dependência do capital de terceiros de curto prazo
e aumentando o risco de insolvência e falência. O exemplo a seguir pode evidenciar
melhor este raciocínio (Tabela 1).
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Tabela 1
Evolução do Saldo em Tesouraria e Efeito Tesoura
ITEM
t1
t2
t3
t4
t5
Vendas
1.000
2.000
4.000
800
1.600
NCG (25% das vendas)
250
500
1.000
2.000
4.000
Autofinanciamento (10% das vendas)
100
200
400
800
1.600
Capital de giro
250
450
850
1.650
3.250
Saldo em tesouraria
0
-50
-150
-350
-750
Fonte: Fleuriet, M., Kehdy, R., & Blanc, G. (2003, p. 40). O Modelo Fleuriet: a dinâmica financeira
das empresas brasileiras: um novo método de análise, orçamento e planejamento financeiro (3
ed.). Rio de Janeiro: Elsevier.

Esse aumento contínuo e crescente do saldo negativo em tesouraria é chamado de
“efeito tesoura”, movimento que aumenta muito o risco de insolvência das empresas,
pois elas passam a demandar mais empréstimos de curto prazo, uma vez que o
aumento da NCG não está sendo suportado pelo CDG. A fim de evitar este efeito, as
empresas devem planejar suas ações e operações de forma a controlar a evolução
do CDG, da NCG e do autofinanciamento. Todos estes vetores de valores são
determinados pelas decisões e estratégias do nível de operação e do nível de
investimentos em capital permanente das empresas. Estas decisões e estratégias
devem ser tomadas com base em um rigoroso planejamento financeiro, de forma a
estabelecer um equilíbrio adequado entre o crescimento do CDG e a evolução da
NCG. Como componente do CDG, o autofinanciamento deve ser suficiente para
financiar pelo menos os aumentos da NCG (Fleuriet et al., 2003; Brasil & Brasil,
2002).

2.5.3 Do planejamento financeiro ao estratégico

A questão que se coloca nesse contexto é: Como melhorar a rentabilidade com
liquidez das empresas, seja por meio da redução da intensidade de capital, seja
concentrando a atenção dos negócios em atividades que gerem vantagens
competitivas ou diversificando? Para isso, as empresas deverão controlar os níveis
de imobilização de suporte a suas operações; implantar sistemas eficientes de
recuperação de créditos e de controle da inadimplência; promover gestão eficiente
de clientes e fornecedores; reduzir ativos erráticos até níveis de segurança; e prever
terceirização, sempre que possível de etapas que antecedem ou, mesmo,
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posteriores ao ponto central produtivo do negócio (Fleuriet et al., 2003; Brasil &
Brasil, 2002).

Esse movimento ganhou forma no final da década de 1980 nos Estados Unidos e na
Europa e, progressivamente, em outros países, como Japão e Coreia, hoje
fortemente na China e, mais recentemente, nas empresas brasileiras, em que
conceitos como EVA e Balanced Scorecard (BSC) passaram a mostrar e eficiência
dos investimentos das empresas em termos de remuneração do capital investido e
da geração de valor ao acionista (Fleuriet et al., 2003; Brasil & Brasil, 2002; Young &
O’Byrne, 2003).

Uma vez que as empresas precisam gerar valor ao acionista para além do custo de
capital, terão de contar com uma carteira eficiente e equilibrada; controlar os
desempenhos econômico e financeiro; entender a dinâmica financeira das
empresas, para dar suporte a estratégias de posicionamento; adquirir novos
negócios; diversificar; e adotar uma posição de custo/volume baseada na gestão
eficiente dos custos ou, até mesmo, na posição de saída de um empreendimento
(Fleuriet et al., 2003; Brasil & Brasil, 2002; Young & O’Byrne, 2003).
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3 Metodologia

O segundo capítulo se ateve aos fundamentos teóricos que irão dar sustentação a
esta pesquisa. Aqui, aborda-se a metodologia empregada para o estudo do
problema colocado nesta dissertação.

A pesquisa é um procedimento sistemático que tem por objetivo dar respostas a
problemas colocados, com base em conhecimentos disponíveis, métodos e técnicas
(Gil, 2009). Este estudo coloca a questão da continuidade do crescimento das
escolas de ensino superior - mais precisamente, a análise de um caso particular
relevante - cujas questões que se colocam são complexas e exigem uma
metodologia para seu estudo. A evolução do resultado do negócio ao longo do
tempo, sua estrutura de capital, o gerenciamento de liquidez e a geração de valor
agregado e as visões para dentro e para fora do negócio são variáveis que
direcionaram a condução da pesquisa em relação aos problemas propostos. Este
trabalho descreveu os procedimentos metodológicos empregados nesta pesquisa, o
quadro teórico e o roteiro de trabalho para a identificação do problema de pesquisa e
sua análise e o estudo das variáveis levantadas, da unidade de análise, do
delineamento da pesquisa e de suas limitações.

3.1 Delineamento da pesquisa

A finalidade da ciência é tratar a realidade de forma teórica e prática, enquanto a
metodologia é o caminho. A ciência se propõe a captar a realidade, mais do que
transmitir o conhecimento e descobrir a realidade por meio da pesquisa, que é um
processo interminável, processual. Trata-se de um processo constante de
aproximações (Demo, 1987).

Uma vez que a metodologia é o instrumento, o caminho, para se chegar à realidade
por meio do estudo dos problemas propostos na pesquisa, o delineamento da
pesquisa propriamente dito considera o ambiente em que são coletados os dados e
as formas de controle das variáveis envolvidas. É o procedimento para a coleta de
dados. Ocupa-se do contraste entre a teoria e os fatos. Sua forma é a de um plano
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capaz de determinar as operações necessárias para se atingir os objetivos da
pesquisa (Gil, 1999). Este estudo valeu-se de metodologias e técnicas de pesquisa,
de forma a fazer uma análise profunda da sustentabilidade financeira das escolas de
ensino superior privado, com o foco principal em um estudo de caso da Empresa N.
Em detrimento de intervenções governamentais que reduziram o volume de recursos
destinados ao financiamento estudantil superior, as escolas se viram obrigadas a se
reestruturarem como forma de preservar seus resultados, cujos impactos seu valor
agregado final, bem como na geração de caixa passaram a ser ponto de atenção no
setor. Mudanças profundas passa o setor desde então, com grande incerteza quanto
a seu crescimento sustentado, cujas evidências foram buscadas nesta pesquisa.

3.2 Método e abordagem empregados na pesquisa

As pesquisas podem ser classificadas de várias formas. Quanto a seus objetivos,
abordagem, natureza ou, mesmo, procedimentos propriamente empregados. Esta
pesquisa buscou trazer a contribuição de várias referências, sem, contudo, criar
qualquer colisão entre os conceitos. Em que pese os paradigmas positivistas
(estudos objetivos ou naturais, estudos experimentais e survey) ou, mesmo,
fenomenológicos (pesquisa ação, estudo de caso, etnografia e observação
participante), esta pesquisa buscou captar as interações do fenômeno em estudo
com o ambiente, avaliando a relevância contextual com relação a mensuração,
métodos e paradigmas (Collis & Hussey, 2005).

Neste contexto, esta pesquisa optou por adotar uma abordagem qualitativa, que
envolve examinar as percepções e evidências, para obter um entendimento,
adequando uma estrutura teórica ao estudo do fenômeno. Mesmo assim, não
desprezando e, até mesmo, tornando necessário o uso de dados quantitativos para
a mensuração de variáveis durante o roteiro de trabalho. Muito embora a
metodologia aqui empregada seja a de abordagem qualitativa e importante afirmar
que ambas têm contribuído para o avanço da ciência ao longo do tempo. Ganha a
ciência na medida em que novas metodologias são empregadas pelo investigador
mediante o uso da criatividade e a opção de se ater aos fenômenos e responder às
perguntas que se colocam a eles (Gil, 1999). O que se busca é a construção da
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realidade. Muito mais desejável é conhecer praticando e praticar conhecendo, não
desprezando os rigores metodológicos (Demo, 1987).

Quanto à natureza, esta pesquisa é aplicada, pois se propõe a resolver problemas
específicos que se colocam para uma empresa e a buscar solucionar problemas que
têm uma aplicação prática de uma empresa (Collis & Hussey, 2005). No capítulo 4,
apresenta-se a Empresa N, cujos estudos ocorrerão em torno da sustentabilidade
financeira, da geração de valor e das variáveis com maior ou menor impacto nos
resultados da empresa.

A pesquisa partiu da análise de um caso particular e tendo por objetivo o de
comparar estes com os de outras empresas do mesmo setor, buscando
generalizações possíveis acerca das variáveis e evidências levantadas. Com base
nesta lógica, predominou o estudo indutivo, partindo da observação da realidade
empírica de casos particulares. Também utilizou-se a lógica dedutiva, que
desenvolve uma estrutura conceitual e teórica e, depois, é testada pela observação
empírica. Portanto, os casos particulares são deduzidos a partir de inferências gerais
(Collis & Hussey, 2005).

Com o objetivo de descrever os fenômenos e de identificar as características
pertinentes a determinado problema ou questão, esta pesquisa é classificada como
descritiva (Collis & Hussey, 2005). Segundo Gil (2009), uma pesquisa descritiva visa
descobrir a existência de associações entre variáveis e determinar a relação entre
elas. Esta pesquisa visou definir e descrever as variáveis do modelo de gestão
financeira e de geração de valor. Com apoio no Modelo de Fleuriet (2003), foram
definidas as variáveis componentes da árvore de valor, resultando no lucro líquido e,
também, no lucro econômico. Mediante a representação da árvore de valor em uma
planilha eletrônica (Excel), aplicou-se o modelo nos dados de várias empresas do
setor, utilizando ferramentas de análise de dados da própria planilha, realizando
comparações e relações entre as variáveis e entre empresas do setor e buscando
identificar vetores ou fatores que mais impactam, positiva ou negativamente, a
geração de valor no negócio, objeto do estudo na Empresa N.
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A Empresa N foi identificada como sendo a unidade de análise e foi estudada, ampla
e profundamente, no contexto das incertezas de crescimento sustentado do negócio
de educação superior, em função das grandes mudanças que ocorreram no modelo
de financiamento do estudante. O FIES sofreu grande redução no volume de
contratos novos financiados pelo Governo Federal e produziu uma nova ordem na
gestão econômica e, principalmente, financeira das empresas, com impactos na
geração de valor para o acionista. A pesquisa busca evidenciar essas mudanças e
apontar os impactos que podem causar na Empresa N. Em paralelo, buscou-se
apresentar casos relevantes do mesmo segmento, no sentido de identificar
semelhanças e diferenças capazes de ajudar a identificar a existência de padrões
comuns. Neste sentido, o estudo de caso foi o procedimento escolhido, na medida
em que é um tipo de pesquisa mais utilizado nas Ciências Sociais, com um estudo
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira a permitir seu amplo e
detalhado conhecimento, delineamento este mais adequado para investigação de
um fenômeno contemporâneo em seu contexto, como é o caso aqui tratado (Yin,
2001).

O estudo de caso tem sido empregado em estudos exploratórios e em estudos
descritivos. É importante por fornecer respostas relativas a causas de determinados
fenômenos (Gil, 2009). Conforme Collis e Hussey (2005) com Gil (2009), embora
mais comuns em casos exploratórios, também podem ocorrer em casos descritivos
nos quais o objetivo se restringe a descrever a prática corrente. Para Yin (2001), o
estudo de caso também se aplica nos casos descritivos, importando destacar que
ele objetiva entender os fenômenos em determinado contexto e que é o uso de
múltiplos métodos de coleta e de diversas fontes de evidências que vai dar
credibilidade e confiabilidade a um estudo de caso.

O foco do estudo de caso se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em
alguns contextos da vida real em que o pesquisador não tem nenhum controle. Muito
empregado em Ciência Política ou, mesmo, em Administração, seu objetivo quanto a
generalizações é formar proposições teóricas, e não, estudar uma população ou
universos. Foca-se em descrever eventos, variáveis e evidências cuja importância é
explicar os vínculos causais (Yin, 2001). O propósito do estudo de caso não é
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proporcionar o conhecimento preciso das características de uma população, mas
sim, uma visão global do problema ou identificar possíveis fatores que podem
influenciar ou serem influenciados (Gil, 2009).

O estudo de caso pode basear em qualquer mescla de provas quantitativas e
qualitativas. Exaurindo aqui a conceituação do estudo de caso e os motivos de sua
adoção, o importante é a utilização de múltiplas fontes de evidências (Yin, 2001)
como principal recurso para conferir significância a seus resultados, valendo-se para
isso da análise de documentos, da observação espontânea, da observação
participante ou, mesmo, de séries históricas e quantitativas. É isso que se busca
nesta pesquisa, não deixando espaço para críticas quanto a vieses ou, mesmo, rigor
metodológico (Gil, 2009).

Também como suporte à pesquisa, pretendeu-se buscar respostas às questões e
incertezas levantadas por intermédio do método da coleta de dados - a observação , tanto espontânea quanto participante, visto que o pesquisador ocupa cargo de
gestão na Empresa N, cujo acesso a suas dependências, bem como a experiência já
adquirida, certamente auxiliou o confronto das evidências e variáveis. A análise
documental dos arquivos da empresa, apesar de muito diversificada e dispersa,
tornou-se disponível e constituiu fonte rica e estável de dados para a pesquisa.

A Figura 8 que mostra a síntese das principais características desta pesquisa
científica quanto a sua abordagem, lógica, objetivos e procedimentos adotados.
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Pesquisa científica

Natureza

Lógica

Objetivos

Abordagem

Procedimentos

Aplicada

Indutiva

Descritiva

Qualitativa

Estudo de caso

Quantitativa

Pesq. documental

Dedutiva

Observação participante

Figura 8 - Caracterização da pesquisa
Fonte: Elaborada pelo autor

3.3 Unidade de análise e unidade de observação

O estudo de caso objeto desta pesquisa contempla a Empresa N, cujas
características foram amplamente detalhadas em um capítulo destinado a este fim.

Trata-se de uma empresa de ensino superior situada na cidade de Belo Horizonte,
atuando desde a década de 1970, contando mais de 36 cursos de graduação nas
áreas de Ciências Sociais, Exatas e Saúde. Tem hoje mais de 12.500 alunos. A
parcela de alunos que têm o financiamento público situa-se entre os 40% e 42%. A
Empresa N foi definida pelo critério direto, por ser a unidade em que o pesquisador
trabalha e cuja facilidade dos dados possibilitou uma pesquisa mais detalhada e rica.
Adicionalmente, sua relevância histórica, sua grande penetração ao longo dos anos,
a perenidade de suas atividades e seu histórico de crescimento ao longo de sua
história a tornam uma unidade que muito pode contribuir para as evidências e a
superação das questões colocadas no objetivo geral desta pesquisa.

Em que pese ao fato de o estudo se dar mais profundamente em um único caso, a
necessidade de correlacionar as variáveis levantadas nesta empresa com outras
também relevantes do mesmo segmento se tornou um imperativo. Diante disso,
todas as informações possíveis e publicamente disponíveis de outras três grandes
empresas do segmento foram exploradas. São elas: o Grupo Kroton, Estácio e
Grupo Anima. São empresas abertas, com mais de um milhão de alunos no conjunto
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das três empresas, cujas informações financeiras são, por lei, abertas e públicas.
Todas elas também exploram a mesma atividade e têm alunos que utilizam o
financiamento público para o custeio de seus estudos. Por proximidade e relevância,
seus dados foram utilizados.

Outra razão para escolha da Empresa N como fonte principal da pesquisa é que a
observação participante também foi viabilizada antes mesmo do início da coleta de
dados para este estudo. As transformações por que passou nos últimos anos foram
importantes para o entendimento da dinâmica financeira neste contexto. Por ser o
pesquisador da área financeira, também foi possível a triangulação dos dados na
mesma base com outras empresas, deixando as comparações nas mesmas bases
de conceitos.

Também em função do grande volume de dados quantitativos que já são
padronizados por lei em seus formatos, principalmente as empresas abertas, a
observação participante não abriu espaços para vieses, pelo mesmo motivo da
necessidade de se apresentar os balanços por um rigor técnico e procedimental que
já é definido legalmente, sendo os balanços e as demonstrações financeiras as
principais fontes de dados das empresas.

3.4 Procedimento metodológico

No sentido de não se dispor de apenas evidências de um único caso, várias outras
empresas foram utilizadas para que as variáveis levantadas na mesma base
pudessem corroborar as evidências observadas nas outras empresas. Pelo princípio
de múltiplas fontes de evidências, a estratégia utilizada pelo pesquisador foi a de
estruturar um roteiro de trabalho mostrando um encadeamento dos dados
levantados em função do quadro teórico apresentado no capítulo 2.

Além das informações legais, os arquivos da Empresa N, os balanços patrimoniais e
as demonstrações financeiras de todas as empresas se constituíram em bases
quantitativas do trabalho. Partiu-se da demonstração do resultado desde 2010 até
2015 do balanço findo em cada período. Foram levantadas todas as variáveis ou
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vetores de valores, montando-se na sequência o resultado das empresas, a
estrutura de capital, a árvore de valor com todos os seus vetores de liquidez e a
necessidade de capital de giro com base no Modelo Fleuriet até o cálculo do valor
agregado Economic Value Added (EVA), buscando colocar equidistantes os valores
de cada empresa nas mesmas bases temporais.

O roteiro de trabalho pode ser visualizado pelo fluxo apresentado na Figura 9.

Pesquisa
Criar vetores de valor
Lucro Líquido
Modelo Fleuriet dentro da Árvore de Valor
EVA

Figura 9 - Roteiro de trabalho
Fonte: Elaborada pelo autor

Para a estratégia adotada neste roteiro de trabalho, que foi utilizado como norteador
para a coleta de dados da Empresa N e das outras três empresas de capital aberto,
foi necessário calcular o beta (β) das empresas, o custo de capital próprio, o custo
médio ponderado de capital e os demais índices da árvore de valor, para que fosse
possível chegar ao cálculo do EVA das empresas utilizadas neste estudo.

Com a montagem da árvore de valor e todos os seus vetores de valores, tornou-se
possível levantar, descrever e comparar as variáveis entre todas as empresas,
identificar e segregar as variáveis que mais tiveram impactos e que foram mais
relevantes para as alterações do equilíbrio financeiro e apontar as variáveis que
maximizaram ou não a geração de valor para as empresas ou, mesmo, se as
evidências levantadas mostram que estratégias de maximização de resultados, em
alguma medida, tiveram sucesso.
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A árvore de valor, aqui utilizada como fonte de variáveis e vetores de valores como
parte da estratégia do roteiro de trabalho, já foi utilizada por outros pesquisadores,
por exemplo, Diláscio (2006) como também Felix et al. (2016), cuja pesquisa teve
êxito quanto a seus objetivos propostos, adaptada dos conceitos de Finegan (1997).

3.5 Procedimento para a coleta de dados

Foram coletados dados dos balanços patrimoniais das empresas no período de
2010 a 2015. Algumas empresas tiveram seu capital aberto após o período de 2010.
Assim, foram utilizados seus dados a partir do momento de sua publicação na Bolsa
de Valores.

Foi levantada a árvore de valor para as empresas, cuja demonstração e
detalhamento apresentam-se na Figura 10 e subsequentes.

NOPAT

EVA

-

wacc

x

Kt

Figura 10 - Estrutura do EVA
Fonte: Adaptado de: Copeland, Tet al. (2002, p. 175). Avaliação de empresas - valuation: calculando
e gerenciando o valor das empresas. São Paulo: Pearson Makron Books.
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Para a construção da árvore de valor, o principal conceito de valor final é o EVA,
cuja fórmula clássica pode ser mostrada na expressão:
EVA = NOPAT – WACC x KT (10)

Em que:

EVA = Economic Value Added;
NOPAT = Lucro líquido após os impostos ajustados;
WACC = Custo médio ponderado de capital; e
KT = Capital investido.

Pode-se observar que a composição do EVA se dá por meio de três linhas de
cálculos independentes, que serão mostradas e descritas para a formação de seus
resultados, os quais serão levantados para além da Empresa N, contemplando
também as demais três empresas de capital aberto durante o período de 2010 a
2015. Os dados originais e detalhados da demonstração de resultado de cada
empresa e de cada período serão colocados no apêndice deste trabalho, para
validação da origem dos dados. Serão calculados: a linha do Net Operating Profit
After Taxes (NOPAT), que representa a linha da operação da empresa, cujos custos
e receitas são confrontados; a linha do Weighted Average Cost Of Capital (WACC),
que é o peso entre o capital de terceiros e o capital próprio usados como origem do
capital para a operação da empresa; e o próprio capital próprio; que é o mínimo
esperado pelos acionistas para continuar investindo no negócio. Além deste valor,
mede o quanto o negócio agrega valor ao acionista.

3.5.1 Estrutura operacional

O NOPAT, que é uma das linhas da estrutura operacional de cada negócio, foi
composto a partir da receita líquida (RL) da empresa, que é o total das vendas do
negócio, deduzindo-se as vendas canceladas e os impostos incidentes sobre
vendas, adicionados a qualquer incentivo fiscal que o negócio seja beneficiário. Da
receita líquida subtraíram-se todos os custos dos produtos e serviços prestados já
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líquidos dos impostos não cumulativos, dependendo do sistema de tributação da
empresa, tais como, mão de obra, matéria-prima, depreciação, materiais indiretos no
processo produtivo e manutenção, obtendo-se o lucro bruto da empresa. Foram
deduzidas do lucro bruto as despesas operacionais (despesas de vendas, despesas
gerais e administrativas e outras despesas operacionais). Foi somado o resultado de
equivalência patrimonial (resultados de outras empresas ligadas), receitas
financeiras e outras receitas de investimentos. Foram deduzidos os impostos
incidentes sobre o resultado (geralmente, imposto de renda da pessoa jurídica e
contribuição social sobre o lucro líquido). Por fim, foi deduzido o benefício fiscal, que
é a soma do imposto de renda com a contribuição social sobre o custo financeiro de
capital de terceiros, obtendo-se o NOPAT.
NOPAT = RL – CPV – DO + EP + RF + ORI – IRCS (11)

Em que:

RL = Receita líquida;
CPV = Custo dos produtos e serviços vendidos;
DO = Despesas operacionais;
EP = Resultado da equivalência patrimonial;
RF = Receita financeira apurada;
ORI = Outra receita financeira de investimentos;
IRCS = Imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido; e

DO = DV + DG &A + ODOL (12)

Em que:

DO = Despesa operacional;
DV = Despesa de venda;
DG & A = Despesa geral e administrativa; e
ODOL = Outras despesas operacionais líquidas.
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Dessa forma, a estrutura operacional da árvore de valor pode ser mostrada como
segue na Figura 11.

RL
CPV

DV

DO

+
DG&A

+
EP

+
ODOL

LBO

NOPAT

IRCS

+
RF

-

+
ORI

Figura 11 - Estrutura operacional
Fonte: Adaptado de: Copeland, T.et al. (2002, p. 175). Avaliação de empresas - valuation: calculando
e gerenciando o valor das empresas. São Paulo: Pearson Makron Books.

3.5.2 Estrutura financeira

Outro vetor de valor do EVA é a estrutura de capital. Uma empresa pode ter que
obter fontes de financiamentos de suas operações, as quais podem vir de capital de
terceiros ou, mesmo, ter origem nos próprios acionistas, que é o capital próprio.

A estrutura financeira adotada pelas empresas é uma decisão gerencial ou, mesmo,
decorrente de necessidade operacional. Seu custo vai impactar diretamente os
resultados das empresas e diretamente o EVA. Seu custo é representado pela taxa
em que foi tomado o recurso pelo valor total tomado, levando-se em consideração
que o provedor vai analisar o custo de oportunidade, ou seja, o custo do dinheiro
empregado em outro investimento (Young & O’Byrne, 2003).

O custo da estrutura financeira é o cálculo ponderado entre o custo do capital de
terceiros empregado na empresa e o custo do capital próprio. Para o capital de
terceiros, há que se considerar o benefício fiscal, pois, uma vez que as despesas
financeiras sobre empréstimos vão ser deduzidas do resultado da empresa, tem-se
que o custo do capital de terceiros terá um benefício fiscal pela mesma taxa do
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imposto de renda e da contribuição social empregada sobre a despesa financeira. O
custo do capital próprio é o quanto o investidor está disponível para investir com o
retorno mínimo, em função das diversas opções de financiamento que o mercado
dispõe. Foi dedicado um tópico específico neste capítulo sobre o capital próprio.

A fórmula do custo médio ponderado de capital (WACC) pode ser entendida da
seguinte forma:
WACC = ke * kp/kt + kd* kd/kt * (1 – tx. IR) (14)

Em que:

WACC = Custo médio ponderado de capital;
Ke = custo do capital próprio (é uma taxa);
Kp = Custo do capital próprio (capital dos acionistas);
Kd = Custo do capital de terceiros (taxa empregada sobre os empréstimos); e
Kt = capital total (capital próprio + capital de terceiros).

O capital próprio é representado no balanço patrimonial pelo patrimônio líquido (PL),
podendo aqui ser substituído por ele. Seu custo ou sua taxa serão obtidos pela taxa
mínima de atratividade que o investidor considera como decisão de investimento
aplicado sobre a proporcionalidade do PL no capital total, aqui representado por Kt.

O custo capital de terceiros é obtido como se segue:
Kd = DF/ DT * ( 1 – tx. IR) (15)

Em que:

DF = Despesa financeira;
DT = Dívida total com credores; e
(1 – tx. IR ) = Benefício fiscal.
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O custo do capital de terceiros é aplicado sobre a proporcionalidade do capital de
terceiros e sobre o capital total. O capital de terceiros pode ser representado como
se segue:

KD = (ELP + Dep ) / Kt (16)

Em que:

ELP = Exigível a longo prazo (alocado no passivo circulante do balanço após
360 dias);
Dep = Depreciação; e
Kt = Total do capital próprio e o capital de credores.

Chegou-se assim ao segundo vetor do EVA representado na Figura 12.

(ELP+Dcp)/Kt
wacc

kd

D.Financ./Divida Total x (1 - tx. IR)

+
PL/Kt

ke

Figura 12 - Estrutura do custo de capital
Fonte: Adaptado de: Copeland, T.et al. (2002, p. 175). Avaliação de empresas - valuation: calculando
e gerenciando o valor das empresas. São Paulo: Pearson Makron Books.

O custo de capital ponderado é aquele dos credores que vão financiar a operação
da empresa. Cabe, evidentemente, aos gestores potencializar o EVA por meio da
minimização deste custo, de forma a montar a estrutura de financiamento adequada
ao negócio (Young & O’Byrne, 2003).

3.5.2.1 Custo do capital próprio

Para a descrição completa da estrutura financeira da árvore de valor, o pesquisador
optou por não dar a taxa do capital próprio como um item já dado. Exatamente para
dar rigor de procedimento à estratégia adotada, o custo do capital próprio foi
calculado por meio do Capital Asset Pricing Model (CAPM), cujo conceito já foi
tratado no referencial teórico desta dissertação. Sua fórmula é dada por:
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E(Ri) = RF + β * (RM – RF) (17)

Em que:

E(RI) = Retorno mínimo esperado do ativo;
RF = Taxa livre de risco;
β = Beta (risco sistêmico do ativo); e
RM = Taxa de retorno médio da carteira de mercado (no caso carteira de
educação).

Como mostra a fórmula, o capital próprio é formado por três componentes,
detalhados na sequência.

3.5.2.1.1 A estimativa do beta

Para a estimativa do beta e a identificação do risco sistêmico das empresas objeto
desta pesquisa, foi utilizada a fórmula tradicional. Isso é possível por meio de uma
regressão operada em excel, em que se compara os retornos do ativo em (%) com
os retornos de outros ativos do mesmo setor, também em percentual. A fonte dos
dados utilizados neste caso foi o BOVESPA, já que as empresas têm capital aberto
e sua série histórica de retornos foi encontrada.
Yt = α + βXt + εt (18)

Em que:

Yt = Variável dependente;
Xt = Variável independente, ou seja, o retorno da carteira de mercado;
α = Intercepto da reta de regressão (excel) que indica o valor médio da
variável dependente quando a variável independente for igual a zero;
β = Coeficiente angular da reta de regressão, que indica a relação entre a
variável dependente e variável independente; e
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εt

= Termo de erro da regressão, que indica a diferença entre o valor

observado e o valor estimado da variável dependente.

Na estimativa do beta pelo modelo da regressão (excel) pode ocorrer a presença de
erros aleatórios. Ou seja, os valores da variável independente não podem ser
previstos exatamente. Para a sua correção, utilizou-se o método dos mínimos
quadrados ordinários (MMQO), técnica de otimização matemática que procura
encontrar o melhor ajuste em um conjunto de dados. Este método pode não ser
eficiente quando a variância do termo de erro não for igual. Geralmente, isso se dá
em séries financeiras denominado "heterocedasticidade". A estimativa do modelo
clássico de regressão pressupõe que os erros da regressão também não são
autocorrelacionados, ou seja, não existe uma correlação serial dos erros. Para
verificar a heterocedasticidade como também a autocorrelação dos erros foram
aplicados dois testes de hipóteses para validação da regressão, de maneira a
aceitar o modelo de regressão e de verificar se os dados apresentados têm
capacidade explicativa. Os testes aplicados foram: a) Teste Breusch-Godfrey, para
verificação

de

auto

correlação;

e

b)

Teste

White,

para

verificação

de

heteroscedasticidade (Marquetotti, 2014).

Para a regressão, foram utilizadas séries histórias nos períodos em que as
empresas de capital aberto, desde o início, tiveram sua listagem no BOVESPA. Para
o cálculo da heterocedasticidade, foi utilizado o sistema Eviews. O beta do setor foi
calculado pela média dos betas de cada empresa.

3.5.2.1.2 Beta não alavancado

As empresas objeto desta pesquisa, com exceção da Empresa N, possuem ativos
negociados em mercado aberto, tornando possível o cálculo do beta pelo modelo de
regressão. Como a Empresa N é de capital fechado, seu beta foi calculado por meio
de uma “proxy” (aproximação) em relação aos betas das empresas de capital aberto.
Para tanto, foi utilizado o modelo de bottom-up, para calcular o beta da Empresa N.
Uma vez calculado o beta do setor de educação pelo beta individual de cada
empresa, procedeu-se à desalavancagem deste beta. Ou seja, tirou-se o efeito do
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endividamento destas empresas, obtendo-se o beta do setor desalavancado. Em
seguida, utilizou-se este novo beta e fez-se a alavancagem novamente com a
estrutura de capital da Empresa N. Para a alavancagem e desalavancagem utilizouse a fórmula seguinte:
Bd = Ba / [1 + (1 – tx. IR) * (Kd / Kp)] (19)

Em que:

Bd = Beta desalavancado de cada empresa;
Ba = Beta alavancado das empresas;
Tx. IR = Imposto de renda incidente sobre cada empresa;
Kd = Capital de terceiros; e
Kp - Capital próprio.

3.5.2.1.3 Taxa livre de risco

A taxa livre de risco (RF) da equação 17 foi demonstrada segundo duas
perspectivas: a) do investidor estrangeiro - parte da remuneração dos títulos do
tesouro americano (Treasury Bond) de 30 anos, acrescido do risco país que pode
ser obtido pelo Emerging Market Bonds Index (EMBI), fornecido pela agência de
risco JP Morgan e da diferença entre a inflação americana e a inflação do país
(Brasil), que é o risco cambial. Esta posição tem argumentação em Damodaran
(2010); e b) do investidor nacional - pode ser obtida pela soma de um título público
de longo prazo (20 anos ou 30 anos), acrescido da inflação oficial nacional. Esta
perspectiva será a adotada neste estudo. Para o título de longo prazo, foi usada a
nota do tesouro nacional (NTN-B), acrescido da inflação oficial pelo índice de preço
ao consumidor amplo (IPCA), levantado pelo IBGE. Em substituição à inflação oficial
pelo IPCA, foi usado o centro da meta para a inflação brasileira, buscada pelo Banco
Central 4,5%. Como forma de descontaminar a inflação dos últimos anos, que tem
sido acima do teto da meta de 6,5%, utilizou-se o centro da meta. Esta posição tem
argumentação em Póvoa (2012).
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3.5.2.1.4 Prêmio de risco

O prêmio de risco, ou risco de mercado (RM), da equação 17, deve estar aderente
às condições do mercado. Evidentemente, é a decisão do investidor, que, em última
análise, o determina. Mesmo não havendo consenso em relação ao quanto a mais
os investidores buscam em relação à média dos retornos de uma carteira, estes
valores podem variar de 4,5% a 7%. Levando em consideração que este estudo tem
foco na geração de valor, e não na precificação das empresas, foi adotado o prêmio
de risco de 5%. Esta posição tem argumentação em Póvoa (2012), Damodaram
(2014) e Young e O’Byrne (2003).

3.5.3 Estrutura do capital investido

O capital investido de uma empresa é dado pelo somatório do capital próprio e do
capital de terceiros ou do capital utilizados como fonte de financiamento da operação
da empresa. É dado pela soma dos empréstimos e financiamentos que a empresa
toma de curto e de longo prazo, já deduzidos dos passivos não onerosos de curto
prazo. Soma-se ao capital de terceiros de curto e de longo prazo o capital próprio
dentro do patrimônio líquido, ou seja, o capital que pertence ao investidor (Young &
O’Byrne, 2003). Pode ser apresentado de diversas formas, mas aqui foi apresentado
com base no modelo de Fleuriet (2003) da seguinte forma Kt:

Kt = Ce + NCG + AF (20)

Em que:

Kt = Capital total investido;
Ce = Caixa em excesso;
NCG = Necessidade de capital de giro; e
AF = Ativo fixo.

O Ce é a soma do caixa da empresa para além de seu caixa operacional. O caixa
operacional é o caixa adequado e equivalente necessário para financiar as
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atividades operacionais da empresa no sentido de evitar endividamentos ou
empréstimos intempestivos, aumentando, com isso o custo da estrutura de capital.
Pode também ser definido da seguinte forma:
Ce = ECLP + OPLP + PL – (NCG + AF) (21)

Em que:

ECLP = Empréstimos de curtos e longos prazos;
OLPL = Outros passivos de longos prazos;
PL = Patrimônio líquido;
NCG = Necessidade de capital de giro; e
AF = Ativos fixos.
AF = PP – CDG (22)

Em que:

PP = Passivo permanente; e
CDC = Capital de giro.
CDG = AP – PP (23)

Em que:
AP = Ativo permanente; e
PP = Passivo permanente.

NCG = CF/360 * V (24)

Em que:

NCG = Necessidade de capital de giro;
CF = Ciclo financeiro; e
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V = Vendas o receita líquida.

Já o ciclo financeiro (CF) pode ser determinado da seguinte forma:

CF = PME + PMR + PMP + PMO (25)

Em que:

CF = Ciclo financeiro;
PME = Prazo médio de estoque (E);
PMR = Prazo médio de recebimento de clientes (C);
PMP = Prazo médio de pagamento de fornecedores (F); e
PMO = Prazo médio de outros pagamentos.

PME = E/V * 360 (26)
PMR = C/V * 360 (27)
PMP = F/V * 360 (28)
PMO = (S + En + Tr)/ V * 360 (29)

Em que:

S = Salário
En = Encargos
Tr = Tributos

Dessa forma, chegou-se ao último vetor de formação do EVA, cujas variáveis têm
impacto diretos na formação do capital de giro e na quantidade de capital de
terceiros empregado na operação.
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Figura 13 - Estrutura do capital próprio
Fonte: Adaptado de: Copeland, T.et al. (2002, p. 175). Avaliação de empresas - valuation: calculando
e gerenciando o valor das empresas. São Paulo: Pearson Makron Books.

Uma vez apresentada a metodologia utilizada para calcular os três vetores de
formação do EVA, chegou-se à arvore de valor. Por meio do cálculo da árvore de
valor da Empresa N e das demais três empresas de capital aberto objeto deste
estudo, foi possível fazer triangulações e comparações entre as unidades, no
sentido de estabelecer evidências, ocorrências e frequências comuns ou não entre
elas, possibilitando as análises a partir dos dados coletados.

O formato final da árvore de valor utilizado para a coleta de dados das empresas
pode ser visualizado na Figura 14.
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Figura 14 - Estrutura da árvore de valor para o cálculo do EVA
Fonte: Adaptado de: Copeland, T.et al. (2002, p. 175). Avaliação de empresas - valuation: calculando
e gerenciando o valor das empresas. São Paulo: Pearson Makron Books.

3.6 Análise dos dados

As técnicas de análise de dados dependem do paradigma adotado pela pesquisa.
Esta pesquisa adotou o estudo de caso da Empresa N - portanto, uma abordagem
qualitativa, mas também se valeu da técnica de quantificar dados qualitativos.
Valendo-se de Collis e Hussey (2005), o caso de uma pesquisa fenomenológica
poderá adotar um método informal quantitativo, e isso tem sido muito comum.
Depende, aqui, fundamentalmente, de contar a frequência para determinar se uma
ação ou evento normalmente acontece. De fato, esta pesquisa seguiu esta linha,
mas também direcionou-se ao levantamento de uma série histórica dos dados
econômicos e financeiros ao longo do tempo e à forma como eles se apresentavam
ou, mesmo, variavam, buscando identificar os fatores que evidenciavam essas
mudanças e as variáveis que mais impactavam os resultados finais, principalmente o
EVA.

Neste aspecto, obedeceu-se à estratégia adotada para a pesquisa. Com apoio na
evidência de dados, buscou-se levantar dados cronológicos sustentados no
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procedimento adotado. Os dados da Empresa N foram consistentes e possibilitaram
o levantamento e os cálculos do que se propôs fazer na pesquisa. O que foi
identificado e descrito tem capacidade de transferência, na medida em que foi
possível sua replicação para as demais três empresas do setor também objeto desta
pesquisa. Os dados e os cálculos levantados nesta pesquisa provieram de dados e
informações das empresas, de seus arquivos, de seus balanços, de informações de
empresas especializadas em estatísticas e de órgãos governamentais. Todos estes
dados e informações foram sequenciados ao longo do tempo (Collis & Hussey,
2005).

O estudo de caso também deve obedecer à lógica de replicação e envolver múltiplos
casos (Yin, 2001). Esta pesquisa também teve a preocupação de, além de obedecer
ao procedimento e à estratégia adotada, fazer com que os dados e as informações
levantados pudessem ser replicados em outras empresas. Aqui, foram utilizados
outros casos, o que tornou possível fazer comparações entre empresas de
diferentes portes. Isso foi importante para as proposições levantadas e serviu para
analisar casos que se comportam como concorrentes ou, mesmo, como ameaças ao
negócio da Empresa N.

Não esgotando as várias técnicas de análise de dados, esta pesquisa também teve
a preocupação de utilizar diversas fontes de evidências não somente da Empresa N,
como também das demais empresas. Formou-se um robusto banco de dados e,
buscou-se o encadeamento das informações e dos dados levantados (Yin, 2001), de
forma a permitir que a estratégia adotada pudesse se tornar creditável para os
objetivos a que esta pesquisa se propôs.

Também, não se prescindiu da análise de dados quanto ao conhecimento prévio de
especialista, uma vez que o estudo de caso também pode se valer do conhecimento
e da habilidade do pesquisador sobre o estudo de caso (Yin, 2001). Aqui, a
observação participante foi muito explorada.
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3.7 Limitações da pesquisa

Muito embora um estudo de caso levantado sobre bases sólidas de informações e
dados seja aderente a uma pesquisa em Ciência Social, há que se ter consciência
de suas limitações. Muito antes de contestar um estudo, mais vale levantar
alternativas de estudos subsequentes que possam contribuir para o conhecimento
de determinado fenômeno ou realidade.

Este estudo não foi limitado a somente um caso especificamente. Utilizou outras
unidades de análise. Também, utilizou diversas fontes de evidências. Porém, o porte
das empresas de capital aberto é muito grande e com um número de alunos também
grande. Não foi utilizada nenhuma empresa de pequeno porte na análise deste
estudo. Além de não ser fácil encontrar empresas de pequeno porte dispostas a
abrir suas informações econômicas financeiras, estas não têm um padrão rigoroso
de apresentação e nem mesmo são obrigadas a publicá-las.

As iniciativas que vêm ocorrendo no setor de educação com o FIES iniciaram-se no
final de 2014 e passaram por diversas mudanças em 2015 ,e ainda, em 2016,
diversos outros fatores vêm despertando a atenção e a preocupação não somente
do setor de educação, mas também do conjunto da economia. Dados como
desemprego, crescimento econômico, inflação e fontes de financiamento público e
privado do ensino superior podem ofuscar causas e consequências. No entanto, a
forma como se obedeceu à estratégia e ao roteiro da pesquisa, o aprofundamento
dos dados obtidos na Empresa N, a triangulação com outras empresas e, o rigor dos
procedimentos adotados na lógica de cálculo de cada variável constituíram, em seu
conjunto, um encadeamento descritivo dos fatos, o que possibilitou aflorar
frequências e evidências que puderam ser confrontadas com outras empresas do
setor, de forma a obter respostas de confirmação, contradição ou, mesmo,
complementariedade às proposições desta pesquisa quanto a seus objetivos.
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4 A Apresentação da Empresa N e o Setor de Educação Superior no Brasil

A atenção deste capítulo se volta para a apresentação da Empresa N, na qual foi
realizado este estudo de caso, mostrando sua trajetória desde a concepção e
passando por mais de quatro décadas dedicadas exclusivamente à educação
superior, compreendendo a criação de cursos de graduação, o acompanhamento
das regulamentações e o desenvolvimento de unidades abertas no município de
Belo Horizonte. O interesse maior está voltado para os últimos 10 anos, período em
que a Empresa N passou por processo de aquisição por um grupo econômico do
estado de São Paulo e, mais recentemente, pelas alterações nas legislações do
financiamento público federal aos estudantes universitários. Isso contribuiu para o
desenvolvimento de um novo ciclo de crescimento do ensino superior, mas
recentemente fez todo o setor educacional se ater a um novo modelo de gestão
financeira dos negócios em face da restrição dos volumes de financiamentos
autorizados pelo Governo Federal por intermédio de seu órgão executivo, o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

4.1 Apresentação da Empresa N e seu histórico

A Instituição de Ensino Superior (IES) em comento neste estudo de caso, que aqui
se denomina apenas Empresa N, iniciou suas atividades no município de Belo
Horizonte, em 1970, com a finalidade de promover o desenvolvimento da educação
superior, a divulgação da cultura, a produção do conhecimento e a formação
profissional superior. Após a criação dos atos constitutivos da IES, foram pleiteados
os primeiros cursos de Pedagogia e Matemática, bem como o de Administração e
Ciências Contábeis. Em 1972, após a aprovação pelo Conselho Federal de
Educação, foi realizado o primeiro vestibular da IES mantida pela Empresa N (Plano
de Desenvolvimento Institucional [PDI], 2013-2018).

Em 1973, foi realizado o vestibular para os cursos de Comunicação Social e
Psicologia, autorizados também em 1973. Durante os 20 anos que se seguiram
vários outros cursos foram pleiteados e autorizados, em função da qualidade
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apresentada pela IES nas diversas visitas que se sucederam ao longo dos anos:
Estudos Sociais, em 1974 e Ciências Econômicas, em 1975.

Em 1975, a Empresa N recebeu, mediante transferência por aquisição, vários cursos
das áreas de Administração Hospitalar, Comércio Exterior, Secretaria e Turismo,
encorpando ainda mais seu portfólio de cursos superiores em oferta, já recebendo o
reconhecimento em Belo Horizonte de IES cujo foco se pautava pelo crescimento
institucional e pelo comprometimento com a qualidade da oferta dos seus cursos.

Entres 1989 e 1991, a Empresa N obteve autorização para promover curso superior
de Tecnologia em Processamento de Dados, Geografia, História e Estudos Sociais,
aprovando o Regimento Unificado de Faculdades Integradas.

Ao longo de seus primeiros 25 anos de existência, foi deixando sempre uma imagem
progressista, com instalações físicas próprias, equipamentos atualizados ao seu
tempo e procurando profissionais qualificados ao exercício da docência. Recebeu o
reconhecimento de Centro Universitário em 1997. Seguindo suas diretrizes de
crescimento, já contava 22 cursos de graduação tradicional e tecnológica em 2002.
Os últimos autorizados foram: Direito, Marketing, Nutrição, Farmácia, Odontologia,
Fisioterapia e Meio Ambiente. Suas diretrizes sempre estiveram apoiadas na
experiência acumulada, sem sobressaltos e precipitações, mediante um processo de
amadurecimento gradativo, sintonizado com as demandas e necessidades do
mercado de trabalho e da sociedade, permanentemente atualizado e pautado pela
manutenção e promoção do nível de qualidade, conforme previsto em seu Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI).

No período de 2003 a 2007, a Empresa N passou por um progressivo aumento de
cursos autorizados: Estética e Cosmetologia Aplicada, Enfermagem, Sistema de
Informação, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnólogos em Gestão
Comercial, Negócios Automotivos, Varejo, Representações Comerciais, Logística,
Secretaria e Recursos Humanos. Em 2006, foi credenciada a ofertar cursos
superiores de ensino a distância (EaD) (PDI, 2013-2018).
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Em 2008, um grupo empresarial do estado de São Paulo, com sólidas bases
econômicas e também autorizado a explorar a atividade de educação superior, além
de diversos outros ramos de atuação, assumiu a direção da Empresa N. A partir daí,
um novo e progressivo desenvolvimento se viabilizou, reconhecendo o valor
desenvolvido pela antiga gestão nos mais de trinta e cinco anos dedicados à
educação superior no município de Belo Horizonte, cujo conceito Inep/MEC ao final
do ano era 4 (PDI, 2013-2018).

Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, 2008-2012), a
Empresa N passou novamente por uma progressiva expansão da oferta de cursos
de graduação: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica,
Engenharia de Controle de Automação, Engenharia Química, Engenharia de
Produção, Relações Internacionais, Ciências Biológicas, Arquitetura e Urbanismo.

A partir de 2009, passou a ofertar cursos de pós-graduação lato sensu em diversas
áreas de gestão e saúde. A partir deste mesmo ano, mantendo sempre em vista a
qualidade dos cursos que oferece e procurando atender às exigências e demandas
do mercado e por entender que as áreas de fármacos, ciências da saúde e
biotecnologia são prioritárias para o desenvolvimento do País, voltou-se para a
autorização do curso de pós-graduação stricto sensu em Desenvolvimento e
Controle de Produtos Biofarmacêuticos, recomendado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em março de 2013 (PDI,
2013-2018).

4.1.1 Cenário atual

Com base nos preceitos do artigo 10 da MP n. 1.477/41, em reedição de
09/10/1997, a Empresa N se transformou de instituição de direito privado sem fins
lucrativos em sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Isso foi viabilizado
em função da Lei de Diretrizes e Base (LDB) (Lei n. 9.394/96), que autorizou a
exploração da atividade de ensino superior pela iniciativa privada. Com esta lei,
houve o crescimento do setor educacional na década de 1990, quando vários grupos
econômicos passaram a explorar a atividade, agora com fins lucrativos autorizados
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por lei (Tabela 2). A atividade privada cresceu muito mais que a oferta das
faculdades federais e estaduais. Grandes grupos econômicos se consolidaram em
várias Initial Public Offering - Oferta Inicial de Ações (IPO)

Tabela 2
Evolução alunos e IES públicas e privadas
Cursos

Matrículas (milhões)

Ano

Privadas

Públicas

Totais

Privadas

Públicas

Totais

2014

2070

298

2368

5,86

1,96

7,82

2013

2090

301

2391

5,37

1,93

7,3

2012

2112

304

2416

5,14

1,89

7,03

2011

2081

284

2365

4,96

1,77

6,73

2010

2100

278

2378

3,98

1,46

5,44

2009

2060

245

2305

3,76

1,35

5,11

2008

2010

236

2246

3,8

1,27

5,07

2001

1200

183

1383

2,09

0,93

3,02

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados do INEP/MEC

Em maio de 2008, em decorrência do Contrato de Compra e Venda de Quotas e
outras Avenças, o contrato social da Empresa N foi consolidado. Um novo grupo
econômico assumiu a direção, com novo quadro societário e nova Reitoria. Em
decorrência dessa sucessão e em face das mudanças rápidas por que o setor
educacional passava naquele momento, novos cursos de Engenharia foram
autorizados e passaram a funcionar, uma vez que o próprio momento econômico do
País abria uma demanda para os profissionais desta área.

O novo FIES, financiamento estudantil, foi inaugurado em 2010 pelo Governo
Federal, que passou a gestão deste modelo de financiamento para o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Surgiu como um novo incentivo
à entrada de novos alunos para o setor privado, que se beneficiou fortemente, com
impactos imediatos nos resultados econômicos e financeiros das empresas.

Com a Empresa N não foi diferente, muito embora sua entrada no FIES só tenha
acontecido apenas a partir 2012, quando a participação dos estudantes
contemplados com o financiamento aumentou muito chegando ao final de 2015 a
representar mais de 40% da receita líquida do negócio (Figura 15).
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Figura 15 - Evolução do número de alunos FIES na Empresa N
Fonte: Dados da Empresa N

O aumento da participação de estudantes contemplados com o financiamento
federal a partir de 2012 pela Empresa N ao mesmo tempo que se apresenta como a
visão de acompanhar os acontecimentos e os movimentos do mercado do setor
educacional em expansão, foi precedido de uma série de medidas administrativas
implantadas pelo novo grupo econômico a partir de 2008.

Medidas como a abertura de novos cursos e a reforma administrativa interna para se
adequar às novas exigências da concorrência do setor e para dar resposta ao
retorno do capital investido foram bem-sucedidas. A partir de 2008, a Empresa N
passou a ser auditada anualmente por empresas externas de reconhecida
capacidade, objetivando validar os processos e os procedimentos contábeis e a
transparência na apuração dos resultados contábeis.

Questões ainda pendentes com o mercado e o Governo Federal foram prontamente
resolvidas. Assim, passivos tributários foram liquidados ou, mesmo, parcelados;
financiamentos bancários foram liquidados; fez-se o enxugamento de mão de obra
administrativa, promoveu-se treinamento dos funcionários e de todo o corpo docente
da IES.

Novos investimentos foram prontamente implantados para todas as áreas de
formação e qualificação.
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Laboratórios básicos de saúde, clínicas odontológicas, centro de práticas jurídicas,
centro de empreendedorismo e laboratórios de engenharia foram criados e investiuse na manutenção e renovação de todas as instalações civis do negócio.
Investimento passou a ser uma marca forte da nova gestão, fazendo parte
anualmente de um plano estruturado e contemplado no orçamento, com participação
efetiva e crescente ao longo dos anos (Tabela 3).

Tabela 3
Imobilizado bruto sobre receita líquida Empresa N
Ano

Vr. (milhões)

% / RL

2009

1,09

1,27

2010

- 2,013

2,5

2011

14,26

14,85

2012

1,29

1,24

2013

-0,2

-0,16

2014

4,54

3,36

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados dos balanços Empresa N

O orçamento anual e o compliance passaram a fazer parte de um novo modelo da
gestão da Empresa N. Instaurou-se o orçamento base zero por centro de custo e
com limitações orçamentárias diretas por sistema ERP, forçando uma austeridade
de gastos gerais e administrativos, buscando o equilíbrio dos resultados anuais.
Além disso, criou-se um conjunto de regras de conduta dos colaboradores, relações
com clientes e fornecedores, alunos, gestores, governos. Tudo passou a ser
disciplinados pela área de Compliance, que auditava periodicamente os processos e
os procedimentos, objetivando sua validação e tornando os controles mais rigorosos.

Com o crescimento do setor de educação superior no Brasil, impulsionado pelo FIES
de 2010, os resultados da Empresa N também se verificaram como crescente.
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Figura 16 - Resultado líquido da Empresa N
Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados dos balanços Empresa N

A partir do final de 2014 e início de 2015, em função da mudança de comportamento
das contas públicas federais, o Governo Federal alterou profundamente as regras do
FIES, gerando impacto direto na captação de alunos pela rede particular de ensino
superior. O impacto mais forte foi nas finanças das IES, pois os atrasos no repasse
ao longo de todo o ano de 2015 fizeram com que a situação de liquidez das
empresas se modificasse abruptamente. E não foi diferente com a Empresa N. O
efeito imediato foi a liquidez da empresa.

A interrupção dos repasses do FNDE às escolas privadas e os efeitos das Portarias
Normativas MEC de 1-4, passaram a disciplinar sobre o percentual de reajustes
anuais das mensalidades. Todo este movimento mudou por completo o equilíbrio da
Empresa N, dando início a um novo momento de incertezas e ajustes. Isso passou a
fazer parte da rotina da empresa, não somente para o ambiente interno, como
também para o externo, que até então apresentava uma demanda garantida por um
financiamento ilimitado e certo, com repasses garantidos, índices de inadimplência
quase dizer nulos, o que facilitava a captação até mesmo pela fragilidade de controle
do FNDE, que, às vezes, não atingia seu fim social de financiar uma faixa de alunos
que realmente tinha carências.
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4.2 A Educação superior no Brasil

A educação superior no Brasil está presente em vários textos constitucionais, porém,
ainda hoje, no século XXI, carece de normas que legislem a favor de uma educação
superior tal como está prevista na Constituição: “A educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Constituição, 1988, art.
204, p. 1).

A educação superior no Brasil até 1994 apresentou traços de qualidade insuficiente
e com tendência de viabilizar este nível de educação para as camadas sociais mais
elevadas diretamente pelo ensino público, enquanto às camadas sociais menos
favorecidas eram oferecidas vagas com maior incidência no turno noturno. Para o
cidadão que trabalhasse e desejasse estudar o caminho se dava mais para as
escolas privadas (Gonçalves, 2015).

Tal como está previsto na Constituição, a obrigação do Estado em prover e
promover o desenvolvimento da educação, aqui educação superior, pode ser
enquadrada na categoria de um produto semipúblico, na medida em que vem
também crescendo sua oferta pela iniciativa privada. Público porque este nível de
ensino gera benefícios globais muito maiores que os benefícios individuais e como
um bem que é ofertado pelo mercado (Contador, 2008).

Independente de sua forma de classificação ou, mesmo, de conceituação, fato é que
a educação superior vem passando por um expressivo crescimento ao longo de
décadas. Esse crescimento foi favorecido por demandas justas da sociedade e que
foram possíveis a partir de uma série de regulamentações que se sucederam
principalmente a partir de 1994.

Pela Lei de Diretrizes de Base (LDB), ou lei n. 9.394, de dezembro de 1996, veio
como um marco regulatório que abre a possibilidade de exploração da educação
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superior pela iniciativa privada, na perspectiva de lucro, o que até então não era
permitido.

O decreto 2.306, de 1997, dispõe que as entidades mantenedoras de ensino
superior poderão assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza civil
e comercial, e quando constituídas sob a forma de fundações regidas pelo Código
Civil Brasileiro, em seu art. 24. Esta norma legal, juntamente com a LDB de 1996,
abriu um caminho de grande expansão das atividades de ensino superior privado no
Brasil, com grandes desdobramentos e acontecimentos de cisões, fusões e
incorporações, entre as empresas do setor, com grande volume de capital, tanto
nacional quanto internacional.

Embora o setor público tenha experimentado certo crescimento, o das IES privadas
foi muito mais expressivo. Dos 7.305.977 estudantes matriculados no ensino
superior, de acordo com dados do Censo da Educação Superior, 5,3 milhões, ou
seja, 75,3%, estavam em instituições privadas (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP], 2014).

O Brasil é o país com maior número de Instituições de Ensino Superior (IES)
privadas, segundo relatório da Hopper (2012). Estas IES vêm transformando o
mercado de ensino superior em mercadorias, principalmente após 1997, quando se
abriu o caminho para os grandes grupos nacionais e internacionais. As empresas se
viram em num movimento de compra e venda de seus ativos. Outras empresas
foram abertas por meio de Initial Public Offering (IPOs), ocorrendo um forte poder de
marketing, gestão de custos, expansão vertical e horizontal, aumento da
capilaridade da oferta de cursos e vagas no interior do País. Verificou-se alta
profissionalização em um mercado no qual se instalou um processo de “seleção
natural” (Sampaio, 2012).

O crescimento das IES privadas, apoiado pela LDB 9.394/96 e pelo Decreto
2.306/97, também teve um grande reforço com a Lei 10.260, de 2001, que instituiu o
Financiamento Estudantil (FIES) pelo Governo Federal, e com a Lei 11.096, de
janeiro de 2005, que instituiu o Programa Universidade para Todos (PROUNI). Foi
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exatamente nestes dois importantes benefícios sociais que o setor privado apostou
para o crescimento contínuo da educação superior (Sampaio, 2012).

Todo esse crescimento do setor privado de educação superior no Brasil abriu de
uma vez várias discussões quanto à eficiência e eficácia deste modelo de expansão,
o qual já havia ocorrido em diversos países, muito embora aqui fosse um caso bem
particular pelo seu tamanho. Países como Inglaterra, Estados Unidos, Portugal e
Turquia, além de outros países da América Latina, já haviam delegado à iniciativa
privada o direito de explorar a educação superior. Nos Estados Unidos, em 1967,
por exemplo, eram menos de 1% das IES privadas, passando em 2012 a superar
12% (Gaspar & Fernandes, 2012).

No caso de Portugal, outro exemplo, apesar de também permitir o exercício da
atividade privada no ensino superior, a abertura começou a partir de 1960 e vem
passando por mudanças até hoje, porém com um controle estatal forte do número
de vagas a serem ofertadas tanto no ensino privado quanto no ensino público. O
governo vem mantendo um equilíbrio no número de ofertas de vagas entre públicas
e privadas, com predominância para as primeiras. O sistema de ensino superior é
binário; ou seja, oferece a graduação, mestrado, doutorado e outro politécnico mais
voltado para a formação profissional. Ambos os modelos são pagos, embora os
valores atribuídos às escolas públicas fiquem aquém daqueles cobrados às escolas
privados, em torno de 1.000 euros anuais. Em função desta limitação ou, mesmo, do
equilíbrio entre a oferta das públicas e das privadas, não é raro os alunos
aprenderem o espanhol como segunda língua para estudar, principalmente na
Espanha (Calderón & Ferreira, 2014).

Ainda segundo estes autores, o grau de liberalização do Brasil é muito maior que em
Portugal, em que pese a suposta proclamada autonomia das universidades
portuguesas. Aliás a expansão da rede privada de ensino superior no Brasil, apoiada
principalmente pelo FIES e pelo PROUNI, deixa dúvidas quanto ao caráter de
qualidade desta educação, sendo que 79,9% das IES públicas tiveram o índice geral
de curso contínuo (IGC) acima de 2,5, contra 46,7% das privadas em um total de
1.815 IES em 2011 (Gaspar & Fernandes, 2014).
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Ainda segundo Gaspar e Fernandes (2014), fica evidente que as IES privadas se
beneficiaram desses programas de incentivos do Governo Federal, relegando a
segundo plano, por uma grande parte delas, os quesitos de qualidade, mesmo que o
Ministério da Educação (MEC) tenha se esforçado quanto à fiscalização, chegando,
em alguns casos a promover até mesmo o fechamento de algumas. As IES
privadas, subordinadas ao capital, tendem a ser menos preocupadas com a
formação humanística e técnico-científica dos estudantes.

A crítica que fica não se restringe à expansão das IES privadas, estendendo-se à
concentração, dado que apenas sete empresas privadas controlam 35% do mercado
de educação superior, o que fez com que muitas IES, como São Luiz, Piratininga e
São Marcos tenham entrado em falência e IES como Unicid, Uniabc, Faenac,
Anchieta, Unibero, Uniban, Uniderp; tenham sido incorporadas pelos grandes
concorrentes (Gaspar & Fernandes, 2014).

Sob outro prisma, a necessidade imposta pelos mercados e pela dinâmica
competitiva exigem conhecimentos específicos de uma mão de obra qualificada. O
Estado passa a exercer o importante papel de criar condições de expansão e
democratização da educação superior. O Plano Nacional da Educação (PNE) de
2011-2020 se apresenta como um instrumento para implementar as metas (Moreira
& Todescat, 2011). Com referência ao ensino superior, estipula, via metas 12, 13 e
14, atingir 50% de matrículas brutas e 33% de matrículas líquidas da população da
faixa etária de 18 a 24 anos. Visa, ainda, para elevar a qualidade da educação,
atingir 75% dos docentes entre doutores e mestres, sendo que para doutores o
percentual seria de 35%. Busca, finalmente, formar na pós- graduação stricto sensu,
60 mil mestres e 25 mil doutores.

Considerando que a taxa líquida de matrículas no ensino superior em 2009 era de
14,4%, a educação superior teria que crescer anualmente 7,5%, mantendo o
crescimento vegetativo constante para se atingir em 2020 a meta de 33% dos jovens
de 18 a 24 anos no ensino superior. Isso significa que o País dependerá cada vez
mais da iniciativa privada no ensino superior para atingir estas metas (Moreira &
Todescat, 2011).
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Embora haja divergências entre diversos autores quanto ao grau de liberalização, a
sua velocidade e, mesmo, à qualidade do ensino superior privado no Brasil, fato é
que este crescimento se deu. Os mercados se ajustaram e estão se ajustando
sempre às exigências legais governamentais. De outro lado, o Governo Federal, por
meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), da
introdução do Exame Nacional de Avaliação de Desempenho do Estudante
(ENADE),

do

redimensionamento

e

fortalecimento

da

Coordenação

de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do fortalecimento das
estatísticas do ensino superior pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e dos programas sociais de inclusão, como o
FIES e o PROUNI, estão buscando estreitar a distância em relação a diversos
países entre o ideal preconizado para a educação superior e o efetivado (Dourado,
2010).

Se esta expansão se deu ancorada nas bases das regulamentações autorizadas e
impostas pelo Governo Federal, o caminho que deve se buscar, evidentemente, é
dosar os interesses envolvidos, prezando pela qualidade do ensino superior como
responsabilidade das partes envolvidas e formular, regulamentar e cumprir as
melhores regras, de acordo com as necessidades do País.

Assim como a LDB/96, a permissão de exploração pela iniciativa privada com o fim
de lucro pelo Decreto 2.306/97, o PROUNI e o FIES, além de fortalecerem o ensino
superior e de aumentarem o número de estudantes neste nível, também fizeram
crescer fortemente o setor privado submetido a este mercado. Tudo isso robusteceu
o ensino superior no Brasil e vem garantindo a demanda (Sécca & Souza, 2009).

4.3 O FIES

Assim como o PROUNI, o FIES é um programa de incentivo ao ensino superior de
grande relevância em operação hoje no Brasil, um financiamento público federal
instituído pela Lei 10.260, de julho de 2001, que veio substituir o antigo Crédito
Educativo. Sua taxa de juros é de 6,5% ao ano, a partir de 2015. Quando de sua
primeira edição, era 3,4% ao ano. Financia todo o curso do aluno, com carência de
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18 meses ao final do curso para início de pagamento. O prazo de pagamento é de
até três vezes o tempo de duração do curso. Visa atender os estudantes com renda
familiar de até 2,5 salários mínimos per capta, priorizando aqueles alunos com renda
familiar até 1,5 salários mínimos per capta. Eles não podem ter curso superior,
nunca terem usado o financiamento e terem obtido nota superior a 450 pontos no
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em qualquer edição, a partir de 2010.
Em 2014, foi instituído o Fundo de Financiamento das Operações de Crédito
Educativo (FGEDUC), que cobre até 90% da inadimplência dos alunos que entram
no programa na modalidade de baixa renda e sem fiador para o seu saldo devedor.
Os 10% restantes não cobertos pelo FGEDUC. As IES contribuem com 15% do
saldo se estiverem em dia com suas obrigações tributárias. Se não estiverem,
contribuem com 30% da inadimplência do saldo de 10% não cobertos pelo Fundo. O
FGEDUC é composto por uma retenção nos repasses do FNDE para as IES na
proporção de 5,63% do total financeiro a ser repassado ou creditado. O valor desses
repasses é deduzido prioritariamente dos impostos normais. Havendo saldo, os
valores são creditados em conta das IES e são cobertos mediante a emissão de
títulos públicos CFT-E, cujo valor é corrigido mensalmente pelo IGP-M. É por meio
destes títulos que o Governo Federal garante os recursos suficientes para a
recompra das IES (Lei 10.260, 2001; Portaria Normativa MEC 1, 2010; Portaria
Normativa MEC, 13 de dezembro 2015).

Dados estatísticos publicados no portal do MEC/INEP mostram que a edição do
ENEM de 2007 recebeu 3,6 milhões de inscritos e houve 1,1 milhão de novos
ingressos no ensino superior (MEC/INEP, 2015). A edição do ENEM de 2015
também da mesma fonte confirma um número de 8,4 milhões de inscritos no exame.

O Brasil tem hoje 17% da base líquida de alunos da faixa etária de 18-24 anos,
aquém, portanto, dos 30% que se tem como meta no PNE 2011-2020 (Silva, 2007).

A base de alunos matriculados no ensino superior no Brasil é de 7,8 milhões sendo
que 5,8 milhões estão nas escolas privadas, ou seja, 75% da base de alunos
matriculados total (INEP, 2014).
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Todos estes números mostram a importância do FIES como fonte de financiamento
para uma grande demanda de alunos que desejam ingressar no ensino superior. A
oferta de escolas públicas federais de ensino superior é menor. Há um número
grande de alunos que buscam as escolas privadas ou pagas. Evidente que cabe às
escolas de ensino superior privadas ofertar cursos superiores de qualidade, devendo
ser fiscalizadas fortemente pelo MEC. E cabe ao Estado garantir os recursos
reembolsáveis para que os jovens possam ingressar no ensino superior, sob pena
de aumentar ainda mais a distância entre o Brasil e seus pares internacionais quanto
ao ensino superior. Não existe melhor forma de inclusão social que a educação de
qualidade para sustentar o País no futuro. Daí a importância do FIES (Silva, 2007).

Apesar das críticas quanto à expectativa da inadimplência do FIES quando dos
reembolsos dos alunos, um conceito de prêmio salarial parece também dar
relevância ao programa federal de financiamento (Tabela 4). Com base nos dados
da PNAD 2012, o salário médio no mês das pessoas com ensino superior foi de R$
3.600,00, enquanto que as pessoas sem ensino superior foi de R$ 1.450,00, um
prêmio salarial da ordem de 148%. Nos Estados Unidos, de acordo com Current
Population Survey de 2013, do U.S. Census Bureau, o salário médio de uma pessoa
com ensino médio é de US$ 651,00, contra U$886,66 pessoas com ensino superior
incompleto, com diploma associado e com diploma de bacharel, ou seja, um prêmio
salarial de 36,2% (Pessoa & Botelho, 2014).

Tabela 4
Prêmio salarial e dados educacionais de Brasil e USA
Variável

Brasil

USA

Prêmio salarial

148%

36%

População mais 15 anos com ensino superior incompleto ou completo

9%

54%

Fonte: Pessoa, S. d., & Botelho, V. d. (Novembro de 2014). Fies: Impactos Fiscais de Curto e Longo
Prazo. ABMES - Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Recuperado de
http://blog.abmes.org.br/?p=9416 em 23/04/2016.

O aumento da renda das pessoas aumenta o poder de consumo das famílias e o
poder arrecadatório do Estado. Também, a produtividade geral do país cresce,
diminuindo o peso e a pressão da sociedade por serviços públicos do Estado.
Levando-se em consideração a diferença entre o custo de captação do Governo
Federal na emissão dos títulos para o programa e o valor de 6,5% que cobra nos
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financiamento, apura-se uma diferença de mais de 50% no custo da taxa que o
Governo Federal tem que arcar. Isso leva a considerar medidas relevantes no
programa quanto à inadimplência.

Uma alternativa é mirar-se no modelo australiano, em que o governo cobra uma
alíquota maior do Imposto de Renda (IR) já retido do estudante quanto ele ingressa
no mercado de trabalho (Botelho & Pessoa, 2014). A partir de um patamar de renda
anual, que em 2014 era de $ 53.345, o estudante passa a ter uma majoração na
alíquota do IR, que varia de 4% a 8%, como restituição ao Estado do empréstimo
estudantil, dependendo da faixa de renda. Assim, à medida que se ganha mais, mais
alta é a alíquota do IR. Outro diferencial quanto ao modelo brasileiro é que o
financiamento também pode bancar as despesas de custeio do aluno, inclusive
alimentação e transporte. Na prática, a retenção de valores na fonte para a quitação
de empréstimo minimiza os riscos de inadimplência e de eficiência do programa.
Outra peculiaridade é que o saldo devedor pode ser antecipado com descontos que
vão até 5% do saldo devedor. Os custos do financiamento pelo aluno são atrelados
à inflação do país. Assim, passa a ser interessante a antecipação, além de permitir
novos entrantes no programa. Outra vantagem de se pagar antecipado é que a cada
centavo antecipado pelo aluno o Governo Federal acrescenta 11 centavos, sem que
este valor seja incluído no saldo devedor. Isso inibe as pessoas que têm condições
financeiras a entrarem no programa, sendo requerido somente por quem realmente
necessita do recurso (Austrália, 2015).

O modelo americano é uma modalidade de empréstimo normal. A taxa de juros é de
4,66% ao ano na graduação e de 6,21% para a pós-graduação. Todo o sistema
financeiro pode participar. Além dos juros, existe uma tarifa de 1,072% sobre o total
desembolsado pelo governo. Quem decide o montante total do empréstimo é a
instituição, o qual não pode exceder os parâmetros de necessidade financeira
calculados. Assim como no modelo australiano, as despesas de custeio também
podem somar no valor do empréstimo. Assim, como no modelo brasileiro, os
estudantes que trabalharem na rede pública de ensino podem receber incentivos,
deduzindo do saldo devedor, de acordo com o programa de carreira do professor, o
Teacher Loan Forgiveness. Este incentivo é extensivo a todos os funcionários
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público, por meio do programa Public Loan Forgiveness. Acima de 120 pagamentos
consecutivos o saldo devedor é perdoado. Em 2009, o programa foi redesenhado,
com foco na empregabilidade e na taxa de inadimplência, com maiores incentivos à
fiança (Estados Unidos, 2015).

Dentre os pares do Brasil na América do Sul, o Chile também tem um programa de
financiamento estudantil. Diferentemente do Brasil, desde 1980 todo o ensino
superior é pago, inclusive o público. Assim, há grande necessidade de financiamento
pelo estudante neste nível. O modelo foi modelado pela Lei 19.287, de 1994, e
funciona no sistema de crédito universitário por fundos solidários, focando alunos de
baixa renda. Os juros praticados são de 2% ao ano e os alunos têm que pagar 5%
do saldo devedor a cada ano para ter direito à renovação do financiamento. O
pagamento se dá após o aluno formar num prazo de 10 até 15 anos. Outra
modalidade é o Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), fomentado
pelos bancos particulares, o qual pode ser usado no ano em que o aluno estiver em
condições financeiras mais difíceis. Existe também a Bolsa Presidente da República,
destinado a alunos de alto rendimento no ensino médio (Chile, 2015).

A partir de dezembro de 2015, por meio de várias portarias normativas, começando
pela número 13, de dezembro de 2015, o MEC e o FNDE começaram a baixar uma
série de normas e a limitar os financiamentos a estudantes, mudando as regras de
concessões, limites de créditos, taxas de juros e faixa de rendas. Dentre as
principais regras colocadas e que tiveram impactos imediatos no caixa das
instituições foi a limitação de oito recompras durante o ano de 2015. Antes,
acontecia regularmente com 12 recompras mensais e sucessivas ao longo do ano.
Também foi limitado o aumento das mensalidades de 2015 a um percentual máximo
de 4,5% sobre o ano de 2014, o que tira a legitimidade da IES de determinar seus
preços mediante suas planilhas de custos. Este percentual subiu para 6,41%. Ao
final de 2015, os contratos ainda pendentes foram autorizados ao percentual
máximo de 8,5% sobre a base de preços de 2014 (MEC/FNDE, 2015).

A limitação dos repasses e as condições novas impostas pelo MEC/FNDE durante
todo o ano de 2015 passaram a ter impacto direto no caixa das IES. Na medida em
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que as renovações anuais dos contratos de alunos não foram autorizadas a aditar,
houve atrasos nos repasses e dificuldades nos sistemas do FNDE, o que
impossibilitou os aditamentos dos contratos.

Como mostra a Tabela 5, o número de contratos assinados com os alunos que
ingressam na rede particular de ensino passou a ter retração em 2015, provocando
a restrição de novos entrantes, o que, além de impactar as captações das IES,
provocou uma alteração profunda na estrutura de financiamento das atividades de
curto prazo das IES privadas.

Tabela 5
Número novos Contratos FIES
Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Total
Nota*: Contratos em andamento
Fonte: MEC (2015)

Quantidade
76.170
154.265
377.865
559.948
732.494
243.113
250.279
2.394.134

O modelo de financiamento público de estudantes no ensino superior está passando
por mudanças nas regulamentações. Muito menos pela necessidade de atingir as
metas estabelecidas no PNE 2011-2020, muito menos pela importância da faixa de
renda que estava utilizando o programa e muito mais pelas condições econômicas e
das contas públicas federais é que se percebem as razões das limitações do
financiamento aos estudantes do ensino superior nas IES privadas.

Fazendo a leitura dos dados da Tabela 6, percebe-se que caiu a qualidade das
contas públicas, o que vem acompanhado do volume do Produto Interno Bruto (PIB)
cada vez menor. Isso, evidentemente, vem impactando o nível de emprego. Já em
2015 o conjunto destes dados evidencia uma condição muito desfavorável para a
conjuntura econômica do Brasil, levando o Governo Federal a fazer cortes
expressivos dos gastos públicos, o que afetou também o nível de novos contratos do
FIES, como apresentado na Tabela 5.
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Tabela 6
Dados da conjuntura econômica do Brasil
Desemprego
Ano

PNAD Variação

Taxa Desemprego % Contínua %

PIB %

Inflação

Variação

IPCA %

Públicas/PIB %

2010

5,30

7,50

5,91

2,78

2011

4,70

3,90

3,5

3,11

2012

4,60

6,80

1,90

5,84

2,38

2013

4,30

6,10

3,10

5,91

1,9

2014

4,30

6,40

0,10

6,41

-0,63

2015

6,90

9,00

10,67

-0,9

-3,8

Contas

Fonte: Elaborada pelo autor, com base nos dados do IBGE e Banco Central

O financiamento estudantil é uma boa alternativa para os alunos de se qualificarem
e aumentarem sua renda, se comparada somente ao nível médio, além de aumentar
suas condições de pagarem o financiamento (Schwartzman, 2009).

A importância do FIES mostra como as políticas fiscais do governo neste momento
fizeram com que o programa fosse limitado, impedindo o desenvolvimento do
número de alunos no curso superior, muito aquém de países desenvolvidos e ainda
abaixo de seus pares na América Latina (Pessoa & Botelho, 2014).

As recomendações de vários especialistas para tornar o programa mais eficiente
vêm sendo assimiladas corretamente pelo Governo Federal. Dentre elas citam-se:
buscar limitar a faixa de renda familiar per capta até 2,5 salários mínimos; exigir nota
mínima no ENEM de 450 pontos; priorizar cursos das áreas de Saúde e Engenharia,
que estão diretamente ligadas às carências do País; disponibilizar mais vagas para
as regiões com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mais baixos; e priorizar as
IES com conceitos de cursos mais elevados. O setor de educação privado também
não rejeita tais alterações.

O que dificultou enormemente as condições financeiras das IES, em particular da
Empresa N, objeto desta pesquisa, foram repentinas e repetidas alterações, as
limitações dos números de novos contratos e as retenções dos repasses. Tudo isso
fez com que as empresas repensassem sua estrutura financeira, com sérios riscos à
liquidez e continuidade dos negócios.
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5 Análise dos Resultados

A dissertação apoia-se nos conceitos de geração de valor ao acionista para além do
capital investido. No referencial teórico e na metodologia, tais conceitos contribuíram
para o enriquecimento do conhecimento de técnicas que se mostraram eficientes
para a obtenção de resultados econômicos e financeiros por empresas e
organizações.

Os conceitos de geração de valor e os procedimentos metodológicos desta pesquisa
foram empregados em um estudo de caso particular - em específico, na Empresa N cuja proposta foi identificar as condições de crescimento econômico e financeiro
sustentado das escolas de ensino superior privadas, em função das alterações
implantadas a partir do final de 2014 no FIES e que se sucederam ao longo de 2015.
Essas alterações impuseram uma série de incertezas às empresas, que se viram em
um ambiente de grande impacto na geração de caixa de todo o setor.

Os resultados apresentados neste capítulo subsidiam a fazer uma análise
comparativa dos desempenhos econômicos e financeiros da Empresa N com os das
demais empresas do mesmo segmento de capital aberto cuja fatia do mercado é
relevante. Nesse sentido, mostrou-se a árvore de valor da Empresa N de 2008 até
2015 e das empresas do mesmo setor, que em si as principais variáveis que
impactam a geração de valor da empresa objeto de estudo desta pesquisa. Os
dados da pesquisa trazem as principais estratégias que a Empresa N vem usando
para mitigar os efeitos financeiros e econômicos na geração de valor, bem similares
às práticas que vem sendo adotadas pelas demais empresas observadas neste
estudo.

5.1 Análise de desempenho

Apesar de este trabalho ter usado como base de seus levantamentos os balanços
patrimoniais da Empresa N e as demonstrações financeiras das empresas abertas,
conforme os princípios contábeis e com as regras de publicação, procedeu-se a
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análise dinâmica das demonstrações financeiras. Os balanços foram reclassificados
em: contas cíclicas, contas não cíclicas e contas erráticas (Figura 6), deste trabalho.

Com base em Fleuriet et al. (2003), calcularam-se os índices que indicam uma visão
dinâmica das demonstrações contábeis, ao invés de realizar uma análise estática
delas ano a ano.

A Tabela 7 traz a evolução dos índices de desempenho de 2008 até 2015 da
Empresa N.

Tabela 7
Dados de desempenho da Empresa N em R$ milhões
Empresa N

2008

2009

2010

2011

Autofinanciamento

(-9,5)

(-1,2)

(-1,4)

(-5,9)

8,4

19,5

4,1

(-1,1)

11,4

20,2

22,3

22,4

14,9

13,1

11,8

34,8

Necessidade de capital de giro
Capital de giro
Tesouraria
Receita líquida
Lucro/Prejuízo do exercício
Fonte: Dados da pesquisa

2012

2013

2014

2015

10,8

24,7

29,6

17,9

8,8

22,8

20,9

41,0

(-0,6)

4,5

7,2

(-4,5)

(-6,0)

9,6

9,1

6,2

86,4

86,0

85,4

95,9

103,8

120,5

134,9

162,9

(-3,8)

7,6

0,7

(-1,8)

5,8

18,0

22,6

37,2

A partir da aquisição da Empresa N por um grupo de São Paulo, em 2008 percebese considerável mudança no lucro líquido da empresa, com base em seu balanço
contábil, passando de um prejuízo de R$ 3,8 milhões em 2008 para mais de R$ 37,2
milhões em 2015.

Da mesma forma como ocorrido com o lucro líquido, a receita líquida também teve
um evolução muito relevante, quase dobrando seu valor em sete anos. Em 2009 e
2010, coincide com a abertura dos cursos de Ciências Exatas e, a partir de 2012,
com a adesão forte ao FIES, já demonstrado na Figura 15. Tanto as margens
líquidas quanto a receita foram influenciadas pelas novas adesões dos alunos ao
FIES, assim como a boa gestão em custos e resultados.

De 2008 até 2012, a Empresa N teve que recorrer a empréstimos e financiamentos
para cobrir a necessidade de capital de giro e fazer face a seus compromissos,
principalmente no final de ano, porque seu autofinanciamento vinha se apresentando
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muito instável e não conseguia cobrir as deficiências de caixa. A partir de 2013, este
cenário mudou consideravelmente, quando conseguiu fazer face a sua necessidade
de

caixa,

em

razão

do

resultado

gerado

no

próprio

negócio,

com

o

autofinanciamento.

A NCG, que vinha se apresentando alta até 2011, começou a cair já a partir de 2012
e só voltou a subir novamente em 2015. Como a empresa vinha apresentando
resultados positivos, isto é, lucros crescentes, apenas por meio de uma análise
dinâmica é que se percebe que mudou o sentido de suas contas cíclicas, traduzindo
em uma alta da NCG três vezes superior à do ano anterior. Isso foi provocado,
principalmente, pelos bloqueios dos repasses do FNDE às IES.

Em função das alterações das Regras do FIES no final de 2014, os repasses foram
retidos em 2015. O Governo federal, inicialmente, fixou um teto de aumento das
mensalidades de 4,5% para 2015 em relação a 2014. Depois, este valor foi elevado
para 6,41% e somente ao final do ano foi autorizado um aumento máximo de 8,5%
para as mensalidades de 2015 em relação a 2014, ainda assim, menor que a
inflação do ano de 2015. Adicionalmente, o governo limitou o número de novos
ingressantes ao programa de financiamento, que também limitou o número de novos
entrantes nas escolas em todo o País com este financiamento (Tabela 5).

A Empresa N vinha com um caixa fortalecido em função dos bons resultados de
2012 a 2015. Muito embora a NCG tenha aumentado abruptamente, não foi
necessário promover captação no mercado financeiro para cobrir suas contas em
função da retenção de lucros, sob a forma de reserva de capital.

A empresa Kroton também vinha apresentando um caixa muito robusto. Todavia em
função da queda de mais de 100.000 mil alunos em 2015, também teve a NCG
muito alterada em função do mesmo problema da ruptura dos repasses do FIES.
Suas contas alteraram e sua base alunos caiu. A NCG também subiu em 2014 e
2015. As escolas, que tinham em 2014 mais de 20.000 mil alunos no programa
FIES, ainda tiveram seus repasses postergados para os anos subsequentes a 2015,
o que afetou muito a conta de clientes. Para tanto, a Kroton teve que abrir linhas de
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financiamento próprio, com o intuito de reduzir o número da queda de alunos de sua
base total.

Não foi diferente com as empresas do grupo Estácio e com as contas da empresa
Anima. Estas tiveram que recorrer a empréstimos de curto prazo pelas mesmas
razões em face ao aumento da NCG e à ruptura dos repasses do FIES, mesmo que
a empresa viesse aumentando o seu lucro líquido.

A Tabela 8 mostra os resultados da Empresa N, replicados para as empresas
observadas.

Tabela 8
Dados de desempenho das empresas Kroton, Anima e Estácio em R$ milhões
Kroton
Autofinanciamento
Necessidade de capital de giro
Capital de giro
Tesouraria
Receita líquida
Lucro líquido

2010
2011
2012
2013
2014
2015
(-80,1) (-140,1)
359,4
19,7
148,0 1.042,0
100,9
278,4
217,8
591,9
896,3
993,1
67,2 (-126,6)
172,0
356,0
504,7
468,1
(-33,7) (-404,9) (-45,8) (-235,9) (-391,6) (-525,0)
599,7
734,6 1.562,3 2.015,9 3.774,5 5.265,1
(-29,6)
37,4
358,8
516,6 1.000,6 1.396,1

Anima
Autofinanciamento
Necessidade de capital de giro
Capital de giro
Tesouraria
Receita líquida
Lucro líquido
Estácio
Autofinanciamento
Necessidade de capital de giro
Capital de giro
Tesouraria
Receita líquida
Lucro líquido
Fonte: Dados da pesquisa

2012

2010
(-19)
123
251
128
1.016
81

2011
(-39)
216
363
147
1.149
70

1
22
(-11)
(-33)
324
23

2013
(-0)
48
472
424
461
34

2014
41
127
162
36
694
159

2015
55
121
156
35
865
65

2012
70
229
318
89
1.383
110

2013
66
350
980
630
1.731
245

2014
164
511
1.077
566
2.404
426

2015
(-216)
1.098
1.372
275
2.940
485

A Empresa N, assim como todas as demais empresas do setor analisadas nesta
pesquisa, mostrou o mesmo sentido de comportamento da NCG, muito embora as
ainda apresentasse resultados crescentes para todo o período: piora dos

101

indicadores financeiros, em que pese a ainda apresentar crescente resultado
econômico das empresas analisadas.

A Tabela 9 também corrobora estas análises.

Tabela 9
Ciclo financeiro e prazo médio de recebimento das empresas observadas
Empresas e rubricas
Empresa N

Anos
2011

2012

2013

2014

2015

94

84

52

39

31

77

108

97

64

57

51

85

Ciclo financeiro

44

68

60

73

77

134

Prazo médio recebimento

66

82

76

76

78

144

Ciclo financeiro

25

37

66

66

Prazo médio recebimento

51

66

88

88

Ciclo financeiro
Prazo médio recebimento

2010

Estácio

Anima

Kroton
Ciclo financeiro

61

136

50

106

85

68

Prazo médio recebimento
Fonte: Dados da pesquisa

84

180

82

133

116

98

Conforme mostra a Tabela 9, a NCG foi modificada em função do aumento do ciclo
financeiro das operações que afetam diretamente as disponibilidades das empresas.
O ciclo financeiro foi afetado diretamente pelo prazo médio de recebimento. Isso foi
observado em todas as empresas. Percebe-se uma melhora da estrutura financeira
até 2014, quando há uma alteração grande em 2015. Isso foi verificado na Empresa
N como reflexo das retenções dos repasses do FIES. Como esta Empresa N tem
mais de 40% da sua receita líquida oriunda do FIES, a interrupção dos repasses
afetou diretamente a conta de clientes, com reflexos diretos nos prazos médios de
recebimentos e NCG. O mesmo ocorreu em todas as empresas do mercado, com
reflexos variando de acordo com a participação da receita líquida com o FIES. Isso
foi também verificado na Anima e na Estácio. Variações bruscas no período
ocorreram na Kroton.

As empresas para gerarem valor para além do capital investido terão que controlar
eficientemente a liquidez de seus negócios, de forma a possibilitar a adoção de
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posicionamentos e estratégias eficientes. Este novo cenário provocou alterações nos
equilíbrios econômicos e financeiros de todas as empresas observadas nesta
pesquisa. Entender essa dinâmica é muito relevante na condução dos negócios,
diante do novo cenário de incertezas que se apresenta (Fleuriet et al., 2003; Brasil &
Brasil, 2002; Young & O’Byrne, 2003).

5.2 Árvore de valor

Nesta dissertação, a métrica adotada foi o EVA (Rappaport, 2001; Copeland et al.,
2002; Young & O’Byrne, 2003). São três os principais vetores responsáveis pela
geração de valor, com base no EVA, conforme detalhado na Figura 10. O NOPAT
representa a vetor operacional da estrutura e sua fórmula é derivada, originalmente,
das demonstrações de resultado do exercício de cada uma das empresas objeto
deste estudo. Os outros dois vetores são representados pela estrutura e pelo volume
de capital empregado nas corporações: o primeiro retrata a ponderação do custo de
capital empregado, cuja origem é o capital próprio e o capital de terceiros e, o
segundo vetor, refere-se ao montante do capital investido. Para que a empresa gere
valor é necessário que o resultado operacional (NOPAT) supere o custo médio
ponderado de capital (WACC).

Para quantificar o EVA deve-se levantar, além resultado operacional da empresa, o
custo de capital próprio consoante o risco da empresa. Conforme discutido, o risco
sistêmico é refletido pelo beta, que pode ser calculado por meio da regressão de
variações semanais dos retornos do ativo da empresa em relação às variações de
uma carteira representativa do mercado.

No presente caso, a empresa N, objeto do estudo, não possui ações negociadas em
bolsa de valores e, desta forma, tornou-se necessário utilizar o modelo bottom up
com o uso de beta setorial obtido de empresas de risco similar (Damodaran, 2010;
Marquetotti, 2014).

Calculou-se o beta de empresas do setor de educação e realizou-se a
desalavancagem dos betas de cada uma das empresas, levando-se em
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consideração as respectivas estruturas de capital. Obtido o beta setorial
desalavancado, este foi realavancado pela estrutura de capital observado na
Empresa N. Assim, foi possível aplicar o CAPM, descrito na equação (17) e calcular
o custo de capital próprio da Empresa N, observados os fundamentos do mercado
financeiro brasileiro (Young & O’Byrne, 2003; Damodaran, 2014; Póvoa, 2012; Serra
& Wickert, 2014).

5.2.1 Os betas

Os betas das empresas de capital aberto do setor de educação foram obtidos por
meio de regressão linear pelo método MQO, associando-se os retornos de
empresas da amostra (Kroton, Anima, Estácio e Ser Educacional) aos retornos do
IBOVESPA, conforme especificado na equação (18). A Tabela 10 mostra os
resultados obtidos dos betas alavancados de cada uma das empresas da amostra.

Tabela 10
Betas das empresas da amostra*
Empresa

Coef.

E. Padrão

Estat. t

Prob.

R2

R2
ajust

F

Kroton

0,59561

0,45170

1,31850

0,1896

0,0130

0,0055

1,7385

Anima

1,11040

0,19679

5,64252

0,0000

0,1943

0,1882

31,8380

Estácio
0,95483
0,14050 6,79613
0,0000
0,2592
0,2536
46,1873
Ser
Educ.
1,10358
0,17997 6,13191
0,0000
0,2217
0,2158
37,6004
Nota*: Dados semanais abrangendo o período de 11/11/2013 a 30/05/2016, contendo 134
observações
Fonte: Dados da pesquisa

Verifica-se pela Tabela 10 que os dados da Kroton não se ajustam bem ao modelo:
não pode ser rejeitada a hipótese Ho de beta = zero, pois a Probabilidade de
Significância em relação ao coeficiente apresenta valor acima de 5% e, claramente,
o valor F não é estatisticamente significativo. Ou seja, não há evidências para
aceitar a hipótese alternativa que pressupõe que os retornos das ações da Kroton
dependem das variações do IBOVESPA. Assim, não foram utilizados dados desta
empresa, restando na amostra para efeito de apuração do risco setorial três
empresas, cujos retornos dos ativos mostraram correlacionados com as variações
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do IBOVESPA, conforme testes apresentados na Tabela 10. Os coeficientes betas,
todos estatisticamente significativos, obtidos foram: 1,110 para Anima; 0,954 para
Estácio; 1,104 para Ser Educacional.

Observa-se similaridades nos coeficientes betas que, em geral, apresentam valores
próximos da unidade. Como o beta da empresa Anima foi de 1,11040 há indicações
que seus retornos são mais voláteis que o Ibovespa (carteira de mercado). Assim,
quando o Ibovespa sobe 10% espera-se que os retornos da Anima a seus
investidores sejam um pouco mais elevados, 11,04%. Ao contrário, com a queda de
10% espera-se que suas ações caiam mais também, 11,04%. Similarmente,
percebe-se que os retornos da empresa Ser Educacional são mais voláteis do que
os retornos da carteira de mercado. Para o caso da Estácio, como o beta é abaixo
da unidade, tem-se um comportamento de volatilidade inferior ao da carteira de
mercado.
A capacidade explicativa do modelo, indicado pelo R2 ajustado é baixa, cerca de
20%. Entretanto, tais resultados não constituem surpresas, pois, em geral, podem
ser observados em várias empresas e mercados (Damodaran, 2014, Marquetotti,
2014, Silva, Locatelli & Lamounier, 2016). Ademais, as regressões são válidas, o
que é confirmado pela estatística F da regressão, altamente significativa.

A estimativa do modelo clássico de regressão pressupõe que os erros da regressão
não são autocorrelacionados e possuem variância constante. Para tanto, dois outros
testes foram efetuados para confirmar se essas hipóteses são atendidas. Para
verificar se existe correlação serial dos erros foi utilizado o teste Breusch-Godfrey e
o Teste White para a verificação de que existe a constância dos erros da regressão,
ou seja, homocedasticidade (Felix et al., 2016; Marquetotti, 2014; Moreira, Locatelli
& Afonso, 2015; Silva et al., 2016).

A Tabela 11 contém os dados para o teste de correlação serial dos erros com base
no Teste de Breusch-Godfrey, com base nos dados da Anima.

105

Tabela 11
Teste Breusch-Godfrey para verificação de autocorrelação - Anima
Estatística F

0,133813

Prob. F (2, 130)

0,8749

Nº Obs x R²

0,275294

Prob. Qui-quadrado (2)

0,8714

Fontes: Dados da pesquisa

Neste caso, aceita-se Ho de não observância da correlação serial dos erros, visto
que a probabilidade é maior que o nível de 5%. Este é um resultado desejado, em
conformidade com os pressupostos do modelo de regressão.

A Tabela 12 mostra os resultados do Teste White para verificação da
homocedasticidade da empresa Anima, sendo que Ho postula variância constante
dos erros.

Tabela 12
Teste White para verificação de heteroscedasticidade - Anima
Estatística F

0,187151

Prob. Qui-quadrado (2)

0,8295

Nº Obs x R²

0,381784

Prob. Qui-quadrado (2)

0,8262

Fontes: Dados da pesquisa

Também, neste caso, aceita-se Ho de constância da variância dos erros, pois a
probabilidade de significância é maior que 5%. Ou seja, ao se aceitar Ho, rejeita-se a
presença de heteroscedasticidade.

Registra-se que estes testes foram aplicados para as empresas Estácio e Ser
Educacional, sendo que, também, não foram observados problemas de correlação
serial e não constância da variância dos erros.

Tendo em vista estes resultados, foram utilizados os riscos sistêmicos (beta) das
empresas Anima, Estácio e Ser Educacional para o cálculo do beta setorial que será
empregado como proxy para o risco sistêmico da Empresa N. Conforme salientado
na metodologia, este beta setorial será usado no modelo de botom up para o cálculo
do custo do capital próprio e para a mensuração da geração de valor (EVA) da
Empresa N.
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5.2.2 O beta da Empresa N

Utilizando-se os betas alavancados das empresas do setor de educação procedeuse à suas desalavancagens, com base em suas estruturas de endividamento. De
acordo com as equações (4) e (5), apresentadas no capítulo (2), obteve-se o beta
setorial desalavancado da ordem de 0,7968 (Tabela 13).

Tabela 13
Cálculo do beta setorial desalavancado
Empresas
Estácio
Dívida total com credores
Patrimônio Líquido
Dívida total com Credores + PL
Relação D/E

Dívida/Equity
R$ (Mil)
1.246

289.453
748.325

0,7343

1,1036

0,8791

1,1104

0,7768

1.037.778
28 / 72

Anima
Dívida total com credores

433.300

Patrimônio Líquido

666.000

Relação D/E

0,9548

3.982
31 / 69

Patrimônio líquido

Dívida total com Credores + PL

Beta Desalavancado

2.737

Ser Educacional
Endividamento bruto
Dívida total com Credores + PL
Relação D/E

Beta
Alavancado

1.099.300
39 / 61
Beta Setorial

0,7968

Fonte: Balanços patrimoniais das empresas e dados da pesquisa

A partir do cálculo do beta setorial de 0,7967, dado pela desalavancagem dos betas
em função da estrutura de endividamento de cada empresa é possível calcular o
risco sistêmico da Empresa N, ao alavancar este beta em função de sua estrutura de
capital (Tabela 14).
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Tabela 14
Cálculo do beta da Empresa N alavancado
Dívida/Equity
R$ (Mil)

Empresas

Beta
Alavancado

Beta Desalavancado

Empresa N
Dívida total com credores

616

Patrimônio Líquido

87.187

Dívida total com Credores + PL

87.802

0,7968

0,8005

Relação D/E
1 / 99
Fonte: Balanço patrimonial da Empresa N e dados da pesquisa

O cálculo mostra uma pequena modificação entre os betas, isso porque o
endividamento da Empresa N é inexpressivo. Sua estrutura de financiamento se dá.
em quase sua totalidade, por capital próprio. Assim, o custo do capital próprio é
muito importante para o cálculo do EVA.

5.2.3 Custo do capital próprio - CAPM

Estimado o risco de mercado subjacente ao negócio, pode-se quantificar o custo do
capital próprio da Empresa N com base no modelo do CAPM, já desenvolvido no
referencial teórico e na metodologia desta dissertação. O CAPM postula que o
retorno esperado de um ativo deve ser igual a uma taxa livre de risco, acrescido de
um prêmio de risco de mercado ponderado pelo risco da própria empresa, que é o
beta (Póvoa, 2012, Damodaran, 2014, Young & O’Byrne, 2003). A perspectiva
adotada para o cálculo do CAPM foi a nacional.

Tabela 15
Custo do Capital Próprio
Índice
NTNB

Taxas ao ano (%)

Ref.

7,23

dez/15

Meta da Inflação

4,5

dez/15

Taxa Livre Risco

11,73

Prêmio Mercado

5,00

Beta botom up

0,8005

CAPM
15,73
Fonte: Tesouro Nacional, Banco Central do Brasil, dados da pesquisa

Com base no modelo CAPM apresentado no referencial teórico pela equação (2) e
nos dados da Tabela 13, calculou-se o custo do capital próprio da Empresa N, que
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foi de 15,73% ao ano pela perspectiva nacional. Este custo do capital próprio foi
utilizado na árvore de valor para o cálculo do EVA da Empresa.

5.2.4 Árvore de valor da Empresa N

Reclassificadas as demonstrações financeiras, a partir de uma análise dinâmica, e
calculado o risco da empresa em relação ao mercado, assim como o custo do capital
próprio, foi possível montar a árvore de valor e os vetores de valores para o cálculo
final do EVA da Empresa N (Copeland et al., 2002).

A Figura 17 mostra os cálculos obtidos do EVA para 2015 a árvore de valor e todos
os seus vetores.
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Figura 17 - Apresentação da árvore de valor de 2015 da Empresa N e cálculo do
EVA
Fonte: Dados da pesquisa

O valor do EVA para 2015 foi de R$ 25,81 milhões. Portanto, a Empresa N é
geradora de valor econômico e financeiro para além do seu custo de capital.
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A Tabela 7 mostra que em 2015 a Empresa N teve um lucro líquido de R$ 37,2
milhões e o seu EVA foi de R$ 25,81 milhões. Ou seja, o lucro contábil contempla o
resultado do negócio remunerando somente o capital de terceiros, enquanto que o
EVA leva em conta a remuneração do capital próprio empregado no negócio, lucro
residual ou lucro econômico.

Utilizando a mesma metodologia empregada na Empresa N e utilizando a série
histórica publicadas das empresas, a Tabela 16 mostra o resultado do cálculo do
EVA de todas as empresas para uma melhor comparação.

Tabela 16
EVA das empresas pesquisadas
Anos (valore em R$ MM)
Empresas
Empresa N

2008
(-6)

Kroton

2009

2010
0

2011

2013

2014

2015

(-8)

(-10)

(-1)

9

16

26

(-144)

(-170)

57

168

(-613)

(-350)

33

1

73

239

(-11)

(-23)

9

11

62
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Anima
Estácio
Fonte: Dados da pesquisa

2012

A Empresa N não gerou valor até 2013. Quando se estruturou, usufruiu de políticas
de financiamento público, aumentou sua base, reduziu sua inadimplência,
incrementou sua receita e passou a gerar valor. Esse crescimento se deu até 2015,
ano que, em função das interrupções dos repasses do FIES, houve expressivo
aumento da NCG, o que vai afetar fortemente seu caixa para 2016, ainda em curso.

O aumento da NCG foi mostrado na Figura 7 para a Empresa N e na Figura 8 para
as demais empresas.

Esse mesmo comportamento pode ser observado na Estácio, muito embora ela
tenha tido que se valer de empréstimos de curto prazo em 2015 para fazer face a
suas operações. Já o comportamento do Grupo Anima foi muito inconstante. A
Figura 7, em que se mostram os resultados líquidos, revela que o lucro líquido caiu
de 2014 para 2015 de R$ 159 milhões para R$ 65 milhões. É a empresa mais
alavancada de todas as estudadas, cuja relação dívida/equity é de 40/60. Essa
mesma estrutura de financiamento arrojada tem, em contrapartida, elevado seu EVA
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de R$ 63 milhões para R$ 230 milhões em 2014 e 2015, respectivamente. Apesar
do aumento do EVA, a empresa vem perdendo base de aluno presencial e se
recuperando por meio de aquisições, uma estratégica de sobrevivência muito
arrojada. Para o caso da Kroton, em função das grandes aquisições que vem
fazendo nos últimos anos, seu resultado também vem crescendo muito, como já
apresentado na Figura 8. Porém, mesmo que o seu resultado tenha crescido, não
conseguiu gerar valor ao longo dos anos, com base nos dados apresentados. Muito
pelo contrário, vem destruindo valor. Isso porque o capital total investido é muito
alto, sugerindo que as estratégias de aquisições e de aumento de base, favorecidas
pelo FIES, não vêm se reportando como geradores de valor para o acionista.
Segundo os dados operacionais da empresa, no primeiro trimestre de 2015 a
empresa reportou uma base de alunos presenciais de 1.113.311, ao passo que para
primeiro trimestre de 2016 reportou-se uma base de alunos de 1.010.725. A queda
foi de mais de 9,21%, muito influenciada pela ruptura do financiamento público do
ensino superior, conforme reportado em suas demonstrações financeiras.

5.3 Variáveis mais impactaram a geração de valor

Na composição da árvore de valor da Empresa N, os vetores que mais impactaram a
geração de valor foram: o crescimento da receita líquida, bons resultados obtidos na
redução dos custos dos serviços prestados e volume do capital investido.

5.3.1 Receita líquida

A receita líquida teve um aumento de 88% entre 2008 e 2015, preservando o nível
de bolsas e demais deduções sobre a receita bruta, constantes. Somente a partir do
final de 2015 e mais fortemente em 2016 é que ferramentas de marketing voltadas
para a captação de alunos indicaram o aumento do número de descontos sobre
matrícula, o que tem afetado a receita líquida. Essa pressão é mais fortemente
observada em 2016. Em 2011, o valor das deduções da receita bruta era de 15,8%,
contra 16,6% em 2016. Este dado identifica maior pressão sobre a receita bruta e a
necessidade

de

campanhas

de

marketing

mais

arrojadas.

Este

mesmo

comportamento também tem sido observado nas demais empresas analisadas: em
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2011, na Kroton, as deduções da receita líquida alcançaram 16,5%, contra 21,7%
em 2015.

A Tabela 17 mostra essa evolução em relação às demais empresas. Embora possa
haver diferentes percentuais entre elas, isso se difere em função da forma de
contabilização de suas operações. Porém, em cada empresa nas quais os
procedimentos são homogêneos, percebe-se maior pressão sobre as receitas brutas
em todas.

Tabela 17
Deduções sobre a receita bruta das empresas observadas
Anos
Empresas

2011

2012

2013

2014

2015

Empresa N

15,83%

14,89%

13,87%

16,02%

16,57%

Kroton

16,53%

9,22%

17,48%

19,70%

21,69%

Anima

0,00%

20,65%

20,34%

23,49%

28,10%

Estácio
29,63%
Nota: Extraído das demonstrações financeiras
Fonte: Dados da pesquisa

29,85%

30,51%

29,61%

32,12%

5.3.2 Custos dos produtos ou serviços prestados

Outro vetor de valor de extrema importância estudado nas escolas de ensino
superior é o controle dos custos dos serviços prestados. Na Empresa N, é
representado pelo custo direto dos professores alocados dentro de sala de aula.
Também compõem este vetor todos os materiais de laboratórios e de expediente
utilizados na aplicação das aulas práticas, caso existam. Porém, o custo da mão de
obra do professor em sala de aula é realmente muito mais relevante do que todos os
outros vetores de valores dentro da árvore de valor. A Empresa N conseguiu
relevantes avanços na gestão desta carga horária dentro da sala de aula - mais
precisamente, a partir do final de 2012 e início de 2013, quando houve também
maior crescimento do resultado contábil da empresa, bem como a geração de valor
pela métrica do EVA.

Esse vetor de valor é de relevante importância e muito sensível aos resultados
residuais de qualquer empresa do setor. Na Empresa N, percebe-se um nível de
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saturação quando comparado a sua proporção sobre a receita líquida do negócio
nos dois últimos anos da série observada. Os ganhos de escalas obtidos a partir de
2012 não têm refletido mais a partir de 2015 e também em 2016. A partir destes
anos, foi verificado um nível de estabilidade.

A Tabela 18 mostra bem que os ganhos de escalas não são percebidos a partir de
2013, em alguns casos, sendo até maiores.

Tabela 18
Percentual dos custos dos serviços prestados sobre a receita líquida
Empresas

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Empresa N

71%

74%

84%

67%

60%

55%

Estácio

68%

67%

63%

60%

57%

56%

55%

53%

52%

54%

49%

46%

41%

43%

Anima
Kroton
Fonte: Dados da pesquisa

72%

67%

O percentual dos custos sobre a receita líquida da Kroton se situa abaixo da média
das demais, em função do grande número de alunos matriculados na modalidade de
ensino a distância. Com base nos resultados reportados do primeiro trimestre de
2016, tem-se que 54,8% dos alunos de graduação estão na modalidade de ensino a
distância, cujo custo com docente é muito inferior ao do docente em sala de aula,
em função do número de alunos por sala, ou espaço físico.

5.3.3 Capital total investido

A geração de valor se dá pela geração de resultado residual para além do capital
próprio empregado. Assim, o custo do capital próprio é importante para a análise de
geração de valor. Porém, a intensidade de capital empregado sobre o negócio é um
vetor de valor que pode ter um peso considerável. Quanto mais capital empregado
no negócio, independente do custo do capital empregado, mais resultados
operacionais e mais margens operacionais serão necessário para a geração de valo
(Ross et al., 1995).

Para os períodos observados, a relação dívida/equity (D/E) não foi superior a 40/60.
Ou seja, a participação do capital próprio foi de, no mínimo, 60% para todas as
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empresas e para todos os anos observados. Isso mostra que as empresas
empregam grande percentual de capital próprio na composição do capital total e que
quanto maior o volume de capital próprio empregado maior o custo do capital total
do negócio, colocando grande pressão sobre os resultados para a geração de valor
(Ross et al., 1995; Famá & Grava, 2000).

A Tabela 19 mostra o total de capital empregado para cada empresa observada.

Tabela 19
Capital investido das empresas observadas (terceiros e próprio) em R$ milhões
Empresas
Empresa N
Estácio

2010

2011

2012

2013

2014

2015

59

59

53

65

68

88

667

941

1.063

1.887

3.147

3.908

207

777

799

1.062

3.430

3.720

14.758

15.672

Anima
Kroton
1.002
Fonte: Dados da pesquisa

2.403

A Tabela 19 demonstra que a empresa que menos gerou valor agregado pela
métrica do EVA foi a Kroton, mostrando-se destruidora de valor para a maior parte
dos anos observados. Isso pode ser verificado pelo grande crescimento do capital
empregado pela empresa ao longo dos últimos cinco anos, chegando a multiplicar
por mais de 15 vezes o seu capital total empregado no negócio, enquanto que a
receita cresceu menos de 10 vezes. Isto pode ser observado na Tabela 8 desta
seção.

A Empresa N foi a que conseguiu gerar maior valor percentual de EVA,
considerando que conseguiu dobrar sua receita líquida em cinco anos. Apesar de ter
tido um crescimento menor em termos de receita em relação às demais empresas
observadas, foi a que menos incorporou capital em suas atividades, tendo um
aumento de R$ 59 milhões para R$ 88 milhões em 2015. A Tabela 20 apresentada a
empresa mais estável em termos de resultados operacionais, endividamento, nível
de capital investido e EVA gerado.
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Tabela 20
Índices econômicos das empresas (%)
Empresas

Índices

Anos
2008 2009

LLE/RL
Empresa N

Anima

Estácio

Kroton

2010

2011

2012 2013

2014

2015

(-0,04) 0,09

0,01 (-0,02)

0,06 0,15

0,17

0,23

ROIC

0,03 0,15

0,03 (-0,02)

0,13 0,30

0,38

0,45

WACC

0,19 0,15

0,16

0,14 0,16

0,16

0,16

Spread

(-0,15) 0,00 (-0,13) (-0,17) (-0,02) 0,14

0,23

0,29

LLE/RL

0,07 0,07

0,23

0,07

ROIC

0,27 0,14

0,25

0,45

WACC

0,12 0,14

0,16

0,16

Spread

0,16 0,00

0,09

0,29

0,16

LLE/RL

0,08

0,06

0,08 0,14

0,18

0,16

ROIC

0,15

0,11

0,16 0,16

0,17

0,19

WACC

0,16

0,13

0,13 0,15

0,15

0,16

Spread

(-0,02) (-0,02)

0,03 0,01

0,02

0,03

LLE/RL

(-0,05)

0,05

0,23 0,26

0,27

0,27

ROIC

(-0,01)

0,03

0,13 0,16

0,08

0,10

0,13

0,10

0,12 0,12

0,12

0,12

WACC
Spread

(-0,14) (-0,07)

0,02 0,05 (-0,04) (-0,02)

Fonte: Dados obtido dos balanços públicos das empresas e dados da pesquisa

A empresa Estácio, apesar de estar gerando valor, o valor percentual é muito baixo.
Vem mantendo um resultado operacional final estável, mas não tem conseguido
aumentar a geração de valor. Já a empresa Anima tem conseguido fazer uma
geração de EVA considerável, porém o endividamento de curto prazo vem
aumentando e já ultrapassa a proporção Dívida/Equity (D/E) acima de 39/61.
Observa-se que o custo da dívida vem consumindo os resultados operacionais,
caindo muito no ano de 2015. Não se pode afirmar, contudo, a partir de todo este
conjunto de informações consolidadas, que o setor se apresente em uma curva de
crescimento econômico e financeiro sustentado e que o momento inspira cuidado na
operação, endividamento e o spread gerado pelos negócios. E que políticas e
estratégias devem ser prontamente buscadas neste sentido.

5.3.4 Sensibilidade receita

Os ganhos de resultados que a Empresa N obteve nos últimos anos foram
fortemente impactados pelo controle de seus custos diretos - mais precisamente,
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pelo controle de carga horária docente, cujo impacto nos resultados operacionais
finais é relevante.
De acordo com os dados da Tabela 16 e da Tabela 17, ocorreu uma estabilização
em termos do peso que os custos diretos têm sobre a receita líquida da empresa.
Também se observa que as deduções sobre a receita líquida vêm sofrendo aumento
gradativo. Isso mostra que os ganhos de escala na gestão neste vetor de valor,
carga horária, estão menores.

Em

um

cenário

em

que

a

concorrência

aumenta

e

os

desequilíbrios

macroeconômicos impõem pressão sobre salários e nível de renda, pressupõe-se
uma pressão sobre a receita das empresas.
Utilizando o “solver” do excel, foi projetada a receita mínima esperada para 2015 da
Empresa N, objetivando se chegar a um EVA igual a zero; ou seja, chegar a uma
“margem limiar” de geração de valor em função da redução da receita, pura e
diretamente, pela redução de captação e identificar o nível de queda nas receitas a
Empresa N até o ponto de equilíbrio de geração de valor. Os dados estão na Figura
18.
Microsoft Excel 14.0 Relatório de Respostas
Planilha: [Árvore de valor NP versão 27 06 2016.xls]Árvore de Valor 2015 (2)
Relatório Criado: 10/07/2016 17:23:51
Resultado: O Solver encontrou uma solução. Todas as Restrições e condições de adequação foram satisfeitas.
Mecanismo do Solver
Opções do Solver

Célula do Objetivo (Valor de)
Célula

$B$17

Nome

EVA

Valor Original

Valor Final

25.810.777

0

Células Variáveis
Célula

$J$3

Nome

RL

Valor Original

Valor Final

162.910.557

Número Inteiro

101.275.840 Conting.
Redução de =
37,83%

Restrições
Célula

$j$6

Nome

CPV

Valor da Célula

Fórmula

0 $j$6>=54,18%

Status

Margem de Atraso

Associação

0

Figura 18 - Otimização da receita líquida da Empresa N
Fonte: Elaborada pelo autor com recursos do "solver" do programa Excel
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Otimizando a receita líquida para um EVA igual a zero, preservando a eficiência na
gestão da carga horária em relação à receita líquida de 54,18% e mantendo-se
absolutos os demais vetores de valores da árvore de valor de 2015, a redução
máxima possível da receita líquida foi de 37,83%. Ou seja, a receita líquida de
R$162 milhões poderia cair R$ 101 milhões em 2015. Considerando que o ciclo
acadêmico de um aluno é, pelo menos, de quatro anos, prazo de integralização de
um curso superior, uma queda aproximada de 9,55% de alunos, pelo mesmo
período, para o caso da Empresa N, se chegaria à receita mínima para que a
empresa não gerasse e nem destruísse valor - margem limiar.

5.4 Estratégias

Houve uma redução forte na oferta de financiamento público para o ensino superior
pelo Governo Federal, aspecto já observado na Tabela 5. As empresas estão
acusando uma pressão em suas captações e em seus custos.

A Tabela 21 mostra a evolução da base de alunos das empresas observadas.

Tabela 21
Base de alunos presencial e a distância das empresas observadas
Trimestres
Empresas e bases

1T16

1T15

1T14

1T13

1T12

1T11

1.010.725

1.113.311

635.000

518.831 325.599

92.179

Unidades de ensino superior

120

130

56

53

46

37

Polos de ensino superior EAD

910

726

487

487

399

-

Kroton (unitário)
Número final de alunos

Anima (unitário)
Total alunos presencial

83.027

82.849

Total de alunos a distância

4.316

335

Total alunos presencial

389,3

Total de alunos a distância

52.275

45.362

36.888

-

-

-

359,3

302,8

253,9

219,4

200,5

164,2

141,0

78,4

61,5

50,2

30,9

Total alunos presencial

12.458

13.560

12.362

12.441

11.968

11.430

total de alunos a distância
Fonte: Dados da pesquisa

1.148

860

630

580

530

480

Estácio (mil)

Empresa N (unitário)
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A Empresa N não realizou aquisições. Houve uma redução em sua base de alunos,
considerando o primeiro trimestre de 2015 e o primeiro trimestre de 2016. A redução
também pode ser observada na empresa Kroton, maior empresa do mercado
nacional.

Outro ponto que pode ser observado em todas as empresas é o crescimento da
base de alunos na modalidade a distância. Esse esforço pode ser explicado pelo
menor valor das mensalidades, o que levou os alunos a migrarem da modalidade
presencial para a modalidade a distância, em função da não oferta do financiamento
público.

Outra estratégia observada na Empresa N foi o maior esforço de captação de alunos
em transferência de outras escolas da região. Ela buscou explorar os bons conceitos
dos cursos e sua tradição na oferta de ensino superior em Belo Horizonte, passando
a trabalhar sua captação na transferência, já que a concorrência com as grandes
empresas tem aumentado muito depois da redução da oferta do FIES.

Tabela 22
Captação da Empresa N
Indicador
Captação vestibular
Captação por
transferências
Fonte: Dados da pesquisa

2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1

2016-2
PROJEÇÃO

2.001

1.010

2.127

1.383

2.765

739

1.818

1.100

473

556

761

883

980

909

1.067

960

A Tabela 22 mostra que a Empresa N tem conseguido aumentar seu número de
captação por meio de transferências de outras instituições - geralmente, as de
grande porte estabelecidas em Belo Horizonte. Em 2015-2, as transferências de
outras instituições foram superiores às captações por vestibular normal, identificando
a marca como um posicionamento claro na estratégia de captação e manutenção da
base de alunos.

Outra estratégia verificada na Empresa N e nas demais foi o financiamento direto ao
aluno. A Empresa N adotou em 2015-1 duas modalidades de financiamento ao
aluno: financiamento próprio, em que a própria empresa financia os estudos do
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aluno durante o curso e recebe após ele se formar, a uma taxa de 0,25% ao mês (já
conta com 215 alunos matriculados com esta forma de financiamento em 2015-2); e,
em parceria com instituições financeiras privadas, adotou o financiamento privado
aos alunos no mesmo formato de financiamento, ao custo de 2,05% ao mês (foram
matriculados 145 alunos no semestre de 2015-2) (Empresa N, 2015).

Outra estratégia que tem sido colocada em prática, principalmente pelas empresas
de capital aberto, que tem impactado o mercado como um todo são as grandes
aquisições e fusões. A Kroton, maior empresa de educação do País depois de ter
adquirido a segunda maior empresa, a Anhanguera Educacional em 2014, em 2016
anuncia a aquisição da Estácio Educacional, segunda colocada, tornando-se ainda
maior (Kroton Educacional, 2016).

A ruptura do financiamento público de ensino obrigou as empresas a buscarem a
estabilidade de suas bases de alunos mediante aquisições e fusões. Têm, também,
buscado aumentar a base de alunos a distância, cujos valores são menores.
Aderiram ao financiamento próprio direto aos alunos, criando uma consciência de
financiamento privado do ensino superior no País, o que já é verificado em outros
países.

Todas estas estratégias do setor privado têm ocorrido em um momento de ruptura
do financiamento público do ensino superior pelos seus dois principais programas: o
FIES e o PROUNI. Isso porque, mesmo antes desta ruptura, estes programas já
eram insuficientes para o total da demanda de alunos, principalmente da rede
pública do ensino fundamental, que não tem condições financeiras de se manterem
no ensino superior (Lobo, 2012).
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6 Considerações Finais

A Lei 9.394/96 foi um marco legal para o ensino superior no Brasil. A partir dela, o
mercado da educação superior passou a ser explorado também pela iniciativa
privada com objetivo de lucro. Um grande movimente se sucedeu desde então.
Ainda hoje, o mercado vem passando por transformações e acomodações, por
exemplo,

grandes

fusões,

aquisições

e

IPO.

Os

planos

nacionais

de

desenvolvimento da educação foram reeditados e ainda estão longe de atingir sua
principal meta, que é a de colocar 30% da população de 18-24 anos no ensino
superior.

Os programas FIES e PROUNI se tornaram os dois maiores do Governo Federal de
inserção jovens no ensino superior. O PROUNI caracterizou-se como um programa
de bolsas para os alunos carentes ingressarem no ensino superior, em contrapartida
ao repasse dos impostos federais para a IES que aderissem ao programa. O FIES é
um programa de financiamento público estudantil que, em sua última versão, a partir
de 2010, possibilitou a entrada de mais de 2.394.134 estudantes no ensino superior.

A partir desses dois programas, principalmente o FIES, e com a lei que abriu a
possibilidade de exploração da educação com fins lucrativos, ocorreu um franco
crescimento do número de escolas privadas dedicadas à atividade de ensino
superior. Os resultados dessas empresas foram afetados positivamente por esses
programas, já que garantiam a entrada dos jovens e davam como contrapartida a
garantida do recebimento com baixos índices de inadimplência dessas escolas.

No final de 2014, uma série de novas normativas do FNDE sobre o financiamento
púbico ao ensino superior reduziu em mais de 50% o número de novos contratos
quando comparado com o pico do programa, em 2014, com 732.494 contratos de
financiamento. Além da limitação, novos critérios de notas de cursos, preferência por
regiões carentes, cursos de interesse do Governo Federal, como saúde e
infraestrutura, mudaram a lógica de captação das IES privadas, com reflexos muito
prejudiciais ao equilíbrio econômico e financeiro dessas empresas.
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Esta pesquisa procurou investigar os impactos dessa mudança na limitação do
financiamento público federal para o ensino superior, na situação econômica e
financeira das IES e seus efeitos em sua capacidade de gerar valor. Por meio do
estudo de caso particular na Empresa N de educação superior situada em Belo
Horizonte, foi montada a árvore de valor referente ao período de 2010 até 2015.
Foram identificados os principais vetores de valores que compõem a geração do
lucro residual pela métrica do EVA. Finalmente, foram apresentadas as principais
estratégicas adotadas pela Empresa N para mitigar os efeitos da limitação do FIES.
Paralelamente, foi apresentada a situação de três outras empresas privadas de
educação e com o capital aberto em relação ao EVA.

O roteiro de trabalho empregado no estudo de caso contemplou a utilização dos
balanços contábeis da Empresa N e de outras três empresas de capital aberto do
País, seus dados operacionais, informações do mercado, observação participante
para o cálculo da métrica do EVA, a utilização da teoria de árvore de valor e geração
de valor para o acionista. Com apoio nos trabalhos de Rappaport (2001), Young e
O’Byrne (2003), Fleuriet et al. (2003), foi possível perpassar os objetivos traçados
por esta pesquisa.

Além do cálculo do EVA e da construção da árvore de valor, este trabalho utilizou
em seu roteiro um estudo amplo da análise dinâmica das empresas brasileiras
(Fleuriet et al., 2003; Brasil & Brasil, 2002). A partir das contribuições de Modigliani e
Miller, foi feito o estudo da estrutura de endividamento das empresas observadas e
das alterações resultantes em suas demonstrações financeiras (Ross et al., 1995). O
risco foi considerado neste trabalho a partir do comportamento dos retornos dos
ativos das empresas analisadas e da carteira de ações das empresas do mesmo
setor da Empresa N (Damodaran, 2014).

Com base na análise dos dados da Empresa N e das demais empresas observadas
nesta dissertação, foi possível identificar um grande benefício para os resultados de
todas as empresas, principalmente a partir de 2010, quando da segunda edição do
FIES.
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Cresceu a receita bruta e a receita líquida de todas as empresas observadas, bem
como abriu-se um caminho propício às grandes aquisições e fusões e à
consolidação de grandes blocos oferta de ensino superior no País. Houve uma
divisão clara no mercado entre oferta em alta escala, representada pelos grandes
grupos econômicos, e oferta de ensino superior de escolas médias e, mesmo,
pequenas, posicionando-se em uma perspectiva ou posicionamento de nicho,
ofertando

cursos

com

qualidade

elevada

e

grande

preocupação

com

empregabilidade dos discentes.

Os efeitos positivos no crescimento da base de alunos no ensino superior em todo o
País, que atingiu a marca de mais de 7.800.000 alunos no ensino superior ao final
de 2014, ainda não foi suficiente para se atingir a principal meta do Plano Nacional
de Educação do Governo Federal de colocar 30% da base de alunos de 18-24 anos
no ensino superior até 2024. Também não foi suficiente para garantir o crescimento
econômico e financeiro sustentado das escolas de ensino superior no Brasil. Embora
possa ser percebido o crescimento na geração de valor na Empresa N, o mesmo
não pôde ser verificado nas demais empresas, sendo que a maior do setor, a
Kroton, não gera valor em quatro anos dos seis observados. Muito pelo contrário,
chega a destruir valor, com grande volume de capital total empregado e não
encontrando contrapartida na remuneração dele pelo custo do capital calculado
nesta dissertação, que foi de 15,73%.

Da mesma forma que a abertura do programa do FIES, a partir de 2010, a sua
ruptura, no final de 2014, apresentou efeitos semelhantes na Empresa N e em todas
as observadas nesta pesquisa.

De imediato, os repasses dos valores financeiros para as empresas de ensino
superior foram bloqueados, sendo que para as IES com mais de 20.000 alunos no
programa os repasses foram parcelados até 2018. Os efeitos principais desta
alteração foram: a redução da captação por vestibular normal, aumento da NCG de
todas as empresas e aumento do endividamento de curto prazo ao longo de 2015 e
em 2016.
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Na tentativa de mitigar os efeitos da redução de novos entrantes pelo programa
FIES, além do impacto financeiro na análise dinâmica nas demonstrações
financeiras das empresas, foi intensificada em 2015 uma série de opções de
financiamento privado aos alunos de ensino superior no País. Liderados pelas
grandes empresas de capital aberto, as médias e pequenas empresas também
tiveram que aderir a esta modalidade, que, de novo, afetou a conta de clientes,
despesas financeiras e impacto imediato novamente na NCG e em seus resultados
financeiros.

Muito embora a Empresa N tenha apresentado grande crescimento na geração de
valor a partir de 2012, o mesmo não pôde ser observado nas demais empresas.
Assim, não se pode afirmar que o setor vai continuar a crescer de forma sustentada
mesmo depois de resultados apresentados pela Empresa N nos dois últimos anos.
Além da ruptura do FIES, no final de 2014, os desequilíbrios macroeconômicos do
País intensificaram a uma piora na inflação e a geração de emprego e renda, que
também teve uma segunda onda de impactos negativos para os resultados das
empresas e incertezas quanto a captações futuras. Cita-se a perda de mais de
100.000 mil alunos no Grupo Kroton ao longo do ano de 2015, representando uma
perda de mais de 9,2% em sua base de alunos presencial. A perda na base de
alunos também foi percebida na Empresa N. O Grupo Anima, com as aquisições que
vêm sendo feitas nos últimos anos, também não conseguiu expandir sua base
presencial por meio de novas captações.

Também foi observado na Empresa N, com base nos dados da Tabela 17, que os
ganhos de escala na gestão da carga horária obtidos em 2013 e 2014 já não se
repetem em 2015, indicando saturação quanto ao que é possível reduzir de carga
horária, dadas as regulamentações do MEC. Este mesmo efeito na Empresa N foi
observado em todas as empresas observadas nesta dissertação.

Outro importante vetor de valor observado nas demonstrações financeiras de todas
as empresas observadas foi que o percentual de deduções sobre a receita bruta
também aumentou e continua aumentando, sugerindo o aumento de bolsas e
programas de financiamentos e transferências de descontos a alunos. Esses
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benefícios e descontos colocam ainda mais pressão sobre a receita bruta e novas
captações, elevando o nível de concorrência no setor de educação superior no País.

Por meio desta pesquisa, foi possível identificar, com base no modelo Fleuriet et al.
(2003), que, a despeito dos bons resultados obtidos nos ganhos de escala e do
aumento da receita, as empresas ainda continuam subestimando os efeitos positivos
de uma gestão financeira eficiente e, ainda, carecem de boa análise de risco do
mercado, capacidade produtiva, oferta de serviços e estratégias ineficientes. Para
tanto, o setor de educação superior do País está voltado a novas estratégicas.
Dados os desequilíbrios macroeconômicos e as limitações de financiamento público,
uma consciência de financiamento privado foi colocada em prática em todas as
empresas pesquisadas, que já contam com programas próprios ou em parcerias de
financiamento ao aluno ingressante ao curso superior. O setor também se voltou ao
ensino a distância, cujo valor da mensalidade é inferior ao do ensino presencial. Na
Empresa N foi observado que o número de transferência de alunos de outras
instituições também tem aumentado e se valendo disso para preservar sua base de
alunos.

Além de atingir os objetivos traçados na seção inicial, as verificações desta
dissertação as estratégias identificadas pelas empresas são contribuições práticas
relevantes desta pesquisa no sentido de que são capazes de identificar caminhos
possíveis para ajudar as IES a se adequarem às novas regras do FIES, bem como a
alta concorrência que se verifica, além de indicar ferramentas de gestão econômica
financeira e os benefícios que o uso eficiente delas pode trazer para as empresas do
setor.

Para além da contribuição prática, esta pesquisa preenche a lacuna de trabalhos
com qualidade para o exame do crescimento econômico financeiro sustentado das
escolas de ensino superior no País após as alterações introduzidas no FIES pelo
Governo Federal, a partir do final de 2014. Com isso, amplia-se o conhecimento
construído até aqui para o exame dos cenários que as instituições de ensino
superior privada no Brasil vão enfrentar a partir da limitação do FIES e das
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condições macroeconômicas do País, o que tem dificultado as captações pelo
vestibular normal.

Em que pese às contribuições, este estudo apresenta limitações. É evidente que um
estudo de caso levantado sobre bases sólidas de informações seja aderente a uma
pesquisa de Ciência Social, porém os resultados aqui alcançados não devem ser
generalizados. Esta pesquisa se utilizou de um estudo de caso particular, de
diversas fontes de evidências e de comparações entre as empresas de capital
aberto do setor. Porém, o porte das empresas comparadas é muito grande e não foi
utilizada nenhuma empresa de pequeno porte na análise deste estudo. Além de não
encontrar empresas de pequeno porte dispostas a abrir informações econômicas,
financeiras e operacionais, estas não têm um padrão rigoroso de apresentação das
demonstrações financeiras e nem mesmo são obrigatórias.

Da mesma forma que apresenta limitações, este estudo amplia o conhecimento até
aqui do crescimento econômico financeiro sustentado das escolas de ensino
superior do País. Também, deixa em aberto a oportunidade da continuidade desta
pesquisa para um período além do já estudado, a incorporação de empresas de
pequeno porte dos efeitos da geração de valor nestas organizações, e os cenários
prováveis e possíveis para todas as empresas do setor continuarem a enfrentar os
desafios deste momento.
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