
 

Fundação Pedro Leopoldo 

Mestrado Profissional em Administração 

 

 

 

 

 

NEIMAR GOUVEA DE CAMPOS 

 

 

 

 

 

GERAÇÃO DE VALOR AOS INVESTIDORES EM EMPRESAS DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEMANETO: Os casos Copasa, Sabesp e 

Sanepar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 

2017 



 

 

NEIMAR GOUVEA DE CAMPOS 

 

 

 

 

 

 

 

GERAÇÃO DE VALOR AOS INVESTIDORES EM EMPRESAS DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEMANETO: Os casos Copasa, Sabesp e 

Sanepar 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 
Profissional em Administração da Fundação Pedro 
Leopoldo, como requisito parcial para a obtenção 
do título de Mestre em Administração. 
 
Área de concentração: Gestão em organizações 
 
Linha de pesquisa: Estratégias Corporativas 
 
Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Lamounier Locatelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 

2017 



 

1511      CAMPOS, Neimar Gouvea de 
C198g                 Geração de Valor aos Investidores em Empresa de 
                      Prestação de Serviços de Água e Saneamento: os casos 
                      da Copasa, Sabesp e Sanepar / Neimar Gouvea de  
                      Campos. 
                     - Pedro Leopoldo: FPL, 2017. 
                       
                             108 p. 
                       
                                                                        
                        
                      Dissertação Mestrado Profissional em Administração.    
                      Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo – FPL, Pedro  
                      Leopoldo, 2017. 
                      Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Locatelli Lamounier 
                       
       
                                   
                    1. Setor de Água e Saneamento. 2. EVA. 
                    3. Beta e WACC. 
                    I. LOCATELLI, Ronaldo Lamounier, orient. 
                    II. Título. 
                           
                     
                     
                     
                                                                         CDD: 658.1511 
 

                                        
                                        Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
                             Ficha Catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira – CRB6-1590 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

AGRADECIMENTOS 
 
 
Primeiramente a Deus, pelo dom da vida e por me dar a força em todos os 

momentos de dificuldades, superando-os e me conduzir a concluir esta etapa e esta 

vitória, e que possa me iluminar pelos caminhos da minha vida. 

 

A minha querida FAMILIA, pela força, apoio e meu alicerce; ao PAPAI (in memorian) 

que infelizmente não esta aqui para compartilhar este momento, a MAMÃE, por fazer 

a pessoa que sou, pela importância na minha vida e pelo amor incondicional. Aos 

meus IRMÃOS pelo apoio, carinho e respeito, principalmente meu irmão Fernando 

Campos pela amizade e parceria de sempre. Amo todos vocês.  

 

Ao meu orientador, Dr. Ronaldo Lamounier Locatelli, pelas orientações, 

ensinamentos, conselhos, atenção e acreditar no meu potencial e me ajudar nos 

momentos mais difíceis e nunca deixar eu desistir e me auxiliar de forma impar na 

conclusão deste trabalho.  

 

A todos os professores da Fundação Pedro Leopoldo pelo ensinamento nas aulas, 

principalmente aos professores Tarcísio, Wanderlei, Vera Cançado e Ester, 

contribuíram para a continuidade de minha formação acadêmica.  

 

A todos os funcionários da Fundação Pedro Leopoldo, em especial a Jussara 

Batista, pelo apoio, auxilio em todos os momentos e pelo grande coração que ela 

tem.  

 

Aos meus colegas da Fundação Pedro Leopoldo, pelos momentos de grande 

aprendizado que passamos juntos, em especial ao grupo Anexo, meus amigos; 

Daniel Mallaco, Leonardo Bianchi e Fabiana Borges, vocês são muito especiais.  

 

Aos meus ex-alunos e alunos pelo apoio e respeito em todos os dias que tivemos 

juntos e pelo reconhecimento que sempre recebo de vocês.  

 

Aos meus amigos e professores que conviveram comigo no Centro Universitário 

Izabela Hendrix e na Faculdade Pitágoras Betim, em especial: Kelly Vaneska, Cintia 

 



 

Rodrigues, Renata França, Marlúcio Cândido, Andressa Azevedo, Romulo Junior e 

Oscar Lopes. 

 

Enfim, a todos que fazem parte da minha vida e que estão constantemente me 

auxiliando e apoiando a ser uma pessoa sempre melhor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O homem que realmente deseja alguma 

coisa sempre encontra um caminho, 

aquele que não deseja tanto assim 

sempre encontra um obstáculo. 

(Napoleon Hill) 



 

RESUMO 

 
Esta dissertação teve por objetivo avaliar se as empresas prestadoras de serviços 
públicos conseguem gerar valor aos seus acionistas, sendo direcionada ao setor de 
água e saneamento. Foi selecionada uma amostra contendo três importantes 
empresas do setor com ações negociadas na B3: Sabesp, Copasa e Sanepar. Foi 
adotada a abordagem do valor econômico adicionado – EVA, que demandou 
estimativas do custo médio ponderado (WACC) e do retorno ao capital investido. O 
custo do capital próprio foi levantado empregando-se o modelo de precificação de 
ativos financeiros (CAPM), sendo que o risco sistêmico (beta) foi obtido pelo método 
dos mínimos quadrados ordinários e pelo modelo GARCH. A Copasa e Sabesp 
apresentaram risco sistêmico de cerca de 0,70 e um WACC de 10,07%, e 9,55%, 
respectivamente. O beta da Sanepar foi um pouco menor (cerca de 0,50) e, como 
consequência, apresentou menor custo de capital (próximo de 8% a.a). O desempenho 
das empresas foi prejudicado pela aguda crise hídrica que assolou as regiões de 
atuação das empresas e refletiram nos resultados de 2014 e 2015. Desconsiderando-
se esses anos, os resultados revelaram um bom desempenho da Sabesp, que 
conseguiu gerar EVA positivo no período analisado. O resultado da Sanepar não foi tão 
positivo quanto o da Sabesp, mas revelou ser bem melhor do que ao exibido pela 
Copasa, que destruíu valor dos acionistas na maioria dos anos analisados. O estudo 
não conseguiu identificar qualquer relação entre a geração de valor e o desempenho 
no mercado de capitais propiciado por estas empresas. Por fim foi analisada a 
influência exercida pela margem de lucro, giro dos ativos e multiplicador de capital 
próprio na rentabilidade das empresas, sendo que de acordo com o modelo DuPont, ao 
se adotar a rentabilidade da Sabesp como benchmark setorial e mantidos constante os 
indicadores giros dos ativos e a alavancagem, a Copasa necessita aumentar sua 
margem de lucro em cerca de 50% e a Sanepar em 20%. 
 
Palavras-chave: Setor de água e saneamento. EVA. Beta e WACC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 

 
The purpose of this dissertation was to evaluate whether companies providing public 
services can generate value to their shareholders, being directed to the water and 
sanitation sector. A sample was selected containing three important companies of the 
sector with shares traded in B3: Sabesp, Copasa and Sanepar. The economic value 
added (EVA) approach was adopted, which required estimates of the weighted 
average cost (WACC) and return to invested capital. The cost of capital was raised 
using the financial asset pricing model (CAPM), and the systemic risk (beta) was 
obtained by the ordinary least squares method and the GARCH model. Copasa and 
Sabesp had a systemic risk of around 0.70 and WACC of 10.07%, and 9.55%, 
respectively. The beta of Sanepar was slightly lower (about 0.50) and, as a 
consequence, presented lower capital cost (close to 8% a.a). The performance of 
companies was hampered by the acute water crisis that affected the regions of 
business performance and reflected in the results of 2014 and 2015. Notwithstanding 
these years, the results showed a good performance of Sabesp, which managed to 
generate positive EVA in the analyzed period. The result of Sanepar was not as 
positive as that of Sabesp,but proved to be much better than that of Copasa, which 
destroyed shareholder value in most of the years analyzed. The study failed to 
identify any relationship between the generation of value and the performance in the 
capital market favored by these companies. Finally, the influence of profit margin, 
asset turnover and capital multiplier on company profitability was analyzed. 
According to the DuPont model, Sabesp profitability was adopted as a sector 
benchmark and constant indicators were maintained of assets and leverage, Copasa 
needs to increase its profit margin by 50% and Sanepar by 20%. 
 
 
Keywords: Water and Sanitation Sector. EVA. Beta and WACC. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

As organizações, diante de um mercado globalizado, necessitam incorporar no seu 

dia a dia uma gestão eficiente e ágil, ancorada em estratégias que permitam gerar 

valor aos investidores. Tal funcionamento possibilita que consiga recursos no 

mercado para pavimentar os planos de melhoria e de expansão dos negócios. 

 

Os sistemas de gestão e de controle fornecem informações essenciais para o 

aperfeiçoamento das atividades realizadas pelas empresas, e o seu crescimento 

vem da necessidade de eficiência nos processos produtivos dentro das 

organizações, devido principalmente ao aumento da concorrência. Contudo, definir 

quais métricas devem ser consideradas nas organizações não constitui uma tarefa 

fácil, pois depende da complexidade do processo que se deseja avaliar e da 

expectativa de uso gerencial posterior destes dados para a tomada de decisão.  

 

Pesquisas realizadas demonstram uma tendência crescente no mundo corporativo 

em reavaliar os sistemas de medição de desempenho das empresas e formular 

indicadores que possibilitem monitorar a implementação da estratégia, alterando-a 

quando necessário. Todas as empresas, de um modo geral, necessitam de um 

sistema de avaliação de desempenho, uma vez que a realização contínua do 

processo de avaliação permite que as empresas conheçam a eficiência e a eficácia 

de suas ações, bem como o comportamento das pessoas, dos processos e dos 

programas da organização, e estes estudos tem explorado inovações no 

desempenho empresarial (Souza, Cardoso & Vieira 2017, Machado Junior, Ribeiro, 

Mazzali, Bazanini & Pereira 2017, Carmona & Zonatto 2017).  

 

Para a mensuração do desempenho empresarial são utilizados vários índices. 

Segundo Matarazzo (2010), com relação ao desempenho financeiro, “[...] índice é a 

relação entre contas ou grupo de contas das Demonstrações Financeiras, que visa 

evidenciar determinado aspecto da situação econômica ou financeira de uma 

empresa”. Ao disponibilizar informações por meio das demonstrações financeiras, a 

análise passa a ser de suma importância para avaliar as condições da dinâmica da 
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organização e para a tomada de decisões e gerenciamento das informações para 

auxiliar o planejamento e controle, bem como definição de metas e estratégicas 

empresariais e mais recentemente, tem sido dado destaque a capacidade do 

projeto/empresa em agregar valor. Autores sustentam que uma gestão baseada na 

geração de valor torna o investimento saudável e eficiente, proporcionando 

benefícios econômicos tanto para os investidores quanto para sociedade (Vogt, 

Kreuzberg, Degenhart, Rodrigues Junior & Biavatti 2016, Flach, Castro & Mattos 

2017, Munaretto & Corrêa 2017).  

 
Corroborando Assaf (2012) abraça esta interpretação, salientando que as empresas 

devem desenvolver e avaliar sempre as melhores estratégias competitivas com 

objetivo de gerar valor, e consequentemente, buscar novos recursos para 

desenvolver projeto que possam elevar o retorno ao investimento.  

 

Damodaran (2011) descreve que existem fontes de incerteza, tornando o processo 

de avaliação uma atividade complexa, que deve ser acompanhada ao longo do 

tempo. Alterações nas variáveis chave exercem grandes impactos nos resultados da 

empresa e necessitam de cuidado especial (Neto & Lima 2014). 

 

O processo de geração de valor, também intitulado lucro econômico (Copeland, T.; 

Koller & Murrin, J. 2000) ou valor econômico agregado, EVA (Economic Value 

Added), seria “a verdadeira chave para a criação da riqueza”. Segundo Young e 

O`Byrne (2003), o EVA é um indicador do valor econômico agregado que possibilita 

aos executivos, acionistas e investidores uma visão clara acerca da rentabilidade do 

capital investido na empresa. Ou seja, esse índice possibilita analisar a forma de 

alocação dos recursos, e verificar se o capital foi bem ou mal investido em termos de 

geração de riqueza 

 

Ehrbar (1999) esclarece que a finalidade da criação do EVA é avaliar se a empresa 

a cada ano está tendo rentabilidade suficiente para pagar os custos do capital que 

administra. De forma direta é o lucro líquido operacional depois dos impostos, Net 

Operating Profit After Taxes (NOPAT) deduzido do custo de capital de terceiros e do 

custo de capital próprio. 
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Para Assaf Neto (2014), o EVA funciona tão bem como uma ferramenta no sistema 

de gestão financeira porque a medição em si envolve um enorme poder analítico, 

revelando muito mais das dinâmicas abrangentes a um negócio do que qualquer 

outra ferramenta gerencial. Segundo o autor o EVA também e surpreendentemente 

fácil de comunicar a gerentes não financeiros e até mesmo ao pessoal de linha de 

frente, desde que toda a organização tenha o mesmo objetivo claro, o de aumentar o 

valor adicionado o quanto for possível. Quando se torna foco único para todas as 

decisões, ele estabelece ligações claras e responsáveis entre pensamentos 

estratégicos, investimentos de capital, decisões operacionais diárias e valor para os 

acionistas. Em outras palavras, o EVA é uma das formas mais confiável de medição 

de melhoria contínua da gestão das empresas e vem sendo gradativamente 

empregado em empresas competitivas em âmbito internacional. 

 

A questão da competição e eficiência na geração de valor é tema relevante para o 

país, sendo que ensejou no final do Século XX as medidas de abertura da 

economia. Neste contexto, ganhou destaque a desregulamentação e a privatização 

de empresas, abrangendo inclusive setores que supostamente deveriam ser geridos 

pelo estado. Um dos setores que tem recebido injeção de recursos privados é o de 

prestação de serviços de água e esgoto, sendo que três das mais importantes 

empresas do setor (Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp e Companhia 

de Saneamento do Paraná – Sanepar) abriram capital mediante a oferta pública 

inicial de ações, Initial Public Offering (IPO). Mas há carência de estudos 

acadêmicos sobre os resultados mais recentes alcançados por empresas de água e 

saneamento, tendo em vista a nova estrutura de capital e possível influência dos 

novos acionistas na gestão dos negócios. O estudo de Silva, Locatelli e Lamounier 

(2016), que se reporta apenas ao caso da Copasa constitui, talvez, exceção, tendo 

os autores almejado investigar os retornos propiciados aos acionistas após a IPO.   

 

Como se sabe o setor de água e saneamento é de suma importância para o bem-

estar da população e exige um volume considerável de recursos financeiros. Tendo 

em vista as limitações dos recursos públicos seria fundamental que este setor 

atraísse capital privado, seja mediante concessão ou mesmo novas IPOs, para 

viabilizar os planos de modernização e expansão destes serviços, gerando valor aos 
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investidores (Leoneti, Prado & Oliveira, 2011; Ensslin, Lacerda, Soares & Lima, 

2015; Melo, Silva & Scarpin, 2017).  

 

Estudos realizados demonstram que o crescimento populacional, devido mudança 

da área rural para a urbana, representam desafios à infraestrutura hídrica nas 

cidades (Silva, Herreros & Borges, 2017).  A escassez de água é influenciada por 

fatores, como mudanças climáticas, poluição dos mananciais.  

 

Segundo USAID (2014) o crescimento da população e mudanças do perfil da 

população demanda uma maior disponibilidade de água per capita e um 

gerenciamento eficiente dos recursos hídricos. A gestão eficiente dos recursos 

hídricos utilizada pela agricultura, indústria, geração de energia e população em 

geral encontra desafios de universalização do consumo racional para minimizar o 

impacto das precipitações pluviais, falta de investimentos públicos e privados 

(Fernandes, Medeiros Neto & Matto, 2007; Galvão, 2009; Leoneti et al., 2011; Melo 

et al., 2017) 

 

As Nações Unidas (ONU) e a United Nations ( UNESCO), em estudos realizados por 

meio do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos 

Hídricos de 2016, demonstra que a população mundial aumentará de 7 bilhões para 

9,3 bilhões de pessoas, o que provocará uma maior necessidade de produção de 

alimentos e consequentemente aumento da demanda de água, haverá um déficit de 

40% entre a procura e a disponibilidade de água, no Brasil a Agência Nacional das 

Águas (ANA) apresenta dados que mesmo sendo um país com maior disponibilidade 

de água no mundo, há uma perda entre a capitação e consumo de 38,8%, superior a 

média nacional, provocando uma grande desigualdade de oferta entre as diversas 

regiões urbanas no Brasil. A falta de água provocará grandes problemas de saúde 

pública e efeitos negativos na economia. 

 

Mas a iniciativa privada só será atraída se os investimentos realizados propiciarem 

retornos aos acionistas de forma sustentável. Assim, descortina-se como muito 

relevante demonstrar ao mercado se as empresas deste setor entregam (ou podem 

entregar) valor aos investidores, compatível com os riscos assumidos. 
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1.2 Problema de Pesquisa  

 
 
Dessa forma, o problema norteador desta dissertação é expresso pela seguinte 

pergunta:  as empresas de água e saneamento de capital aberto de São Paulo 

(Sabesp), Minas Gerais (Copasa) e do Paraná (Sanepar) geram valor para os 

seus acionistas? 

 

 

1.3 Objetivos 

 
 
1.3.1 Objetivo geral 

 
 
Avaliar a capacidade de geração de valor das empresas de água e saneamento de 

Minas Gerais, São Paulo e Paraná. 

 
 
 
1.3.1 Objetivos específicos 

 
 
 

- Mensurar o risco sistêmico das empresas de água e saneamento; 

- Identificar a estrutura do capital investido e quantificar o custo de 

oportunidade de capital das empresas;  

- Estimar o EVA das empresas e a capacidade de gerar valor aos acionistas; 

- Investigar a relação entre geração de valor e desempenho no mercado de 

capitais; 

- Analisar a relação entre os direcionadores de desempenho econômico 

financeiro.  

 

1.4 Justificativa e Estrutura da Dissertação  
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Estudos sobre geração de valor são comuns na academia, mas uma investigação 

relacionada às empresas de saneamento é um tema praticamente ausente no país, 

não obstante a importância deste setor na economia brasileira. As empresas 

inseridas nesta atividade exigem-se, de um lado, que prestem serviços de qualidade 

a sociedade, haja vista a importância que o produto/serviço exerce na saúde pública. 

Mas, de outro, não podem se descuidar de proporcionar retornos condizentes aos 

capitais aplicados sob pena de ficar alijadas do mercado e confinadas à esfera 

pública, o que limita a própria qualidade e abrangência de suas ações. 

 

Para atender a estes requisitos é mister que as estratégias e a tomada de decisões 

corporativas se amparem em novos princípios de gestão, sendo que a capacidade 

de geração de valor constitui um bom ponto de partida. Consequentemente, as 

estimativas dos retornos operacionais e dos custos dos capitais investidos, 

levantados de forma apropriada, podem fornecer informações relevantes e indicar as 

perspectivas que se abrem para o setor. Assim, a presente pesquisa pode constituir 

importante subsídio tanto no âmbito das organizações pesquisadas quanto na 

implementação de políticas públicas setoriais. 

 

O setor escolhido para o desenvolvimento do trabalho é de suma importância para a 

sociedade, com influência ao bem-estar e saúde da população de um país, além de 

impactos a economia, conforme estudos realizados por Melo, Procópio, Oliveira, e 

Silveira (2015); Silva, Locatelli e Lamounier (2016) e Silva et at. (2017). A gestão de 

recuros hídricos, bem como estratégias eficientes destes recursos são, nos dias 

atuais, receber uma atenção das empresas e governo, sendo necessário grandes 

investimentos em projetos (Melo et al., 2015). 

 

Por meio deste trabalho o pesquisador poderá adquirir conhecimentos da área de 

finanças corporativas, aprimorar os conceitos contábeis adquiridos ao longo de 

formações acadêmicas anteriores, conhecer novos autores e abordagens diferentes 

para um mesmo tema. Este estudo proporcionará, acadêmica e profissionalmente, 

uma experiência única e muito valiosa.  
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Para a academia, este trabalho servirá de base para possíveis estudos. Como fonte 

de pesquisa terá intuito apresentar perspectivas diferentes de autores renomados, 

podendo assim, criar um conceito amplo do tema abordado além de instigar a 

elaboração de novos conceitos críticos e análises ainda não realizadas. 

 

Por meio das informações, as empresas poderão elaborar importantes decisões 

acerca de sua estrutura de capitais, possibilidades de crescimento alavancando 

suas operações e geração de valor ao acionista e a sociedade.  

 

A dissertação está organizada em cinco capítulos além desta breve introdução, na 

qual foi apresentado o problema da pesquisa, seus objetivos e a justificativa do 

estudo. O capítulo 2 é dedicado ao referencial teórico, enfatizando os temas de 

estrutura e custo de capital, e a geração de valor econômico, explicitando as formas 

que serão empregadas no estudo. No capítulo 3 será apresentada a metodologia, 

descrevendo a caracterização da pesquisa e os procedimentos metodológicos 

adotados, e ainda se reporta a ambiência do estudo, sendo retratada a importância 

do setor de água e de saneamento e apresentadas as empresas objeto das 

análises. No capítulo 4 são discutidos os resultados alcançados pela pesquisa. E, 

finalmente, o capitulo 5 apresenta as considerações finais. 

 



 

 

22

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

Objetivando atingir os objetivos propostos nesta dissertação, neste capítulo será 

apresentado o referencial teórico que norteia o estudo. Serão abordados os índices 

econômico-financeiros derivados das demonstrações contábeis, os conceitos e a as 

medidas do risco e retorno, comumente empregados na precificação de ativos, a 

estrutura e o custo de capital, finalizando com a abordagem de geração de valor 

abordando o EVA.  

 

 

2.1 Contabilidade Financeira  

 
 

A contabilidade financeira é o ramo da contabilidade que cuida da elaboração e 

divulgação das informações contábeis de uma entidade direcionadas aos usuários 

externos (Pereira, 2010). 

 

Segundo Horngren (2004), a contabilidade financeira refere-se à informação contábil 

desenvolvida para o uso de pessoas e entidades fora da organização, tais como 

acionistas, investidores, bancos, governo, clientes e fornecedores e a sociedade. O 

principal objetivo da contabilidade financeira é elaborar as demonstrações 

financeiras, para que se possa passar ao público externo as informações que 

demonstrem a situação financeira e as consequências das decisões e das melhorias 

do processo executadas por seus administradores. Mallo e Jiménez (1997) afirmam 

que a contabilidade financeira tem como atribuição registrar, classificar e analisar os 

fatos contábeis oriundos das transações que se produzem entre o ambiente externo 

e a empresa. Por sua vez Atkinson, Banker, Kaplan, e Young (2000) destaca o 

importante papel de produzir e divulgar relatórios financeiros para constituintes 

externos, delimitado por padrões, convenções, autoridades fiscais e exigências dos 

auditores independentes.  

 

A contabilidade financeira é basicamente regulamentada por legislações específicas 

e pelos princípios fundamentais de contabilidade. De outra forma, seus processos 
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são influenciados por órgãos reguladores, pelo governo e por exigências da auditoria 

independente.  

 

Silva e Resquetti (2009) destaca a atuação de três órgãos reguladores: o 

International Accounting Standard Board (IASB), em âmbito mundial; o Financial 

Accounting Standard Board (FASB), com atuação territórios norte-americano; e a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é quem tem a função de regulamentar o 

levantamento e a divulgação das demonstrações contábeis no Brasil.  

 

A Figura 1 apresenta de maneira sucinta, a conceituação de cada um dos três 

órgãos citados acima: 

 
Fontes Conceito/objetivo sobre Contabilidade Financeira  
IASB 
(1989) 

O objetivo das demonstrações contábeis é dar informações sobre a posição financeira, 
os resultados e as mudanças na posição financeira de uma empresa que sejam úteis a 
um grande número de usuários em suas tomadas de decisão. 

FASB 
(1980) 
 

A divulgação financeira deve fornecer informações que sejam úteis para investidores e 
credores atuais e em potencial, bem como para outros usuários que visem à tomada 
racional de decisões de investimento, crédito e outras semelhantes. 

CVM 
(1986) 
 

Permitir, a cada grupo principal de usuários, a avaliação da situação econômica e 
financeira da entidade, num sentido estático, bem como fazer inferências sobre suas 
tendências futuras. Para a consecução desse objetivo, é preciso que as empresas 
deem ênfase à evidenciação de todas as informações que permitam não só a 
avaliação da sua situação patrimonial e das mutações desse patrimônio, mas, além 
disso, que possibilitem a realização de inferências sobre o seu futuro. 

Figura 1 - Objetivos da Contabilidade Financeira 
Fonte: Frezatti, F., Aguiar, A. B., & Guerreiro, R. (2007). Diferenciações entre a contabilidade 
financeira e a contabilidade gerencial: uma pesquisa empírica a partir de pesquisadores de vários 
países. Revista Contabilidade & Finanças - USP, 18(44), 9-22 
 
 
Conforme descrito na Figura 1, a contabilidade tem como principal objetivo 

demonstrar a real situação financeira da entidade para os usuários externos em 

atendimento das exigências legais, fiscais, normativas. Como a geração de 

informações não possui um enfoque gerencial e são limitadas para o fim de 

fundamentar o processo decisório houve a necessidade de a contabilidade evoluir, 

criando-se a contabilidade gerencial para amparar as decisões no nível tático e 

operacional, pois todos na organização devem estar envolvidos, desde chão de 

fábrica até a liderança (Silva & Rosquetti, 2009). 
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2.1 Demonstrações Financeiras  

 

 

Os relatórios das Demonstrações Financeiras mostram a situação da empresa em 

determinado período, com o intuito de fornecer informações a respeito da empresa e 

identificar a real situação em que se encontra. 

 

Marion (2006) considera a contabilidade como um instrumento pelo qual ajuda a 

administração de uma empresa nas tomadas de decisões, avaliando e analisando 

todos os dados econômicos da organização a partir de relatórios. As demonstrações 

contábeis se caracterizam como os próprios relatórios ou sumários que evidenciam 

os aspectos econômicos e ou patrimoniais das organizações.  

 

As demonstrações financeiras são referências básicas e o paradigma fundamental 

de qualquer empresa. O objetivo primordial das demonstrações financeiras consiste 

em apresentar as realizações da empresa em relação a cada um dos imperativos 

financeiros fundamentais de qualquer negócio, obter lucros, gerar caixa e preserva a 

saúde financeira da empresa (Matarazzo, 2010; Marion, 2012; Neto & Lima, 2014).  

 

Ehrbar (2000), afirma que a Análise das Demonstrações Financeiras e tão antiga 

quanto à própria contabilidade, que teria surgido mais ou menos em 4000 a.c, em 

sua forma primitiva.  Os primeiros inventários reportam-se ao estoque e fluxo de 

rebanhos, haja vista o pastoreio consistir na principal atividade econômica da época. 

Tais levantamentos mostram desde cedo a preocupação com o patrimônio e a 

variação de sua riqueza.  

 

Todavia, remonta à época mais recente o surgimento da Análise das Demonstrações 

Financeiras de forma mais solida e madura. No final XIX os banqueiros americanos 

introduziram a prática de solicitar as demonstrações (praticamente o Balanço) das 

empresas que desejavam contrair empréstimos. 

 

Marion (2012) destaca que o surgimento dos bancos governamentais e a abertura 

de capital por parte das empresas contribuiu para o desenvolvimento e importância 

da análise das demonstrações contábeis. Os bancos tinham grande interesse em 
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obter informações sobre a situação econômico financeira das empresas tomadoras 

de financiamentos, e com a abertura de capital era primordial o uso da análise para 

a escolha das empresas mais bem-sucedidas em que investir. 

 

Segundo NBC TG 26, o objetivo das demonstrações contábeis é o de proporcionar 

informação acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos 

de caixa da entidade que seja útil a um grande número de usuários em suas 

avaliações e tomada de decisões econômicas.  

  

As demonstrações contábeis também objetivam apresentar os resultados da atuação 

da administração, em face de seus deveres e responsabilidades na gestão diligente 

dos recursos que lhe foram confiados. Para satisfazer a esse objetivo, as 

demonstrações contábeis proporcionam informação da entidade acerca do seguinte.  

(a) ativos; 

(b) passivos; 

(c) patrimônio líquido; 

(d) receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas; 

(e) alterações no capital próprio mediante integralizações dos proprietários e 

distribuições a eles; e 

(f) fluxos de caixa. 

 

Essas informações, juntamente com outras informações constantes das notas 

explicativas, ajudam os usuários das demonstrações contábeis na previsão dos 

futuros fluxos de caixa da entidade e, em particular, a época e o grau de certeza de 

sua geração. 

 

Para fins de atendimento dos usuários da informação contábil, a entidade deverá 

apresentar suas demonstrações contábeis (também usualmente denominadas 

“demonstrações financeiras") de acordo com as normas regulamentares dos órgãos 

normativos.  

 

Ainda conforme a NBC TG 26, demonstrações contábeis de propósito gerais 

(referidas simplesmente como demonstrações contábeis) são aquelas cujo propósito 

reside no atendimento das necessidades informacionais de usuários externos que 
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não se encontram em condições de requerer relatórios especificamente planejados 

para atender às suas necessidades peculiares. 

 

Segundo o IBRACON (NPC 27):  

 As demonstrações contábeis são uma representação monetária 
estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e 
das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa 
data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer 
informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o 
fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla 
variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações 
contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela 
Administração, dos recursos que lhe são confiados. 

 

O relatório contábil é a exposição resumida e ordenada de dados extraídos e 

processados pela contabilidade com o objetivo de relatar aos usuários os principais 

fatos registrados pela contabilidade em determinado período. (Marion, 2012). 

 

Segundo Matarazzo (2010) as demonstrações financeiras representam um canal de 

comunicação da empresa com diversos usuários internos e externos. Elas permitem 

uma rápida visão intuitiva da situação da empresa, um ponto de partida para 

análises posteriores e também servem de bases para planejar os negócios e 

elaborar os orçamentos internos.  

 

E por se exigir, de início, apenas o Balanços para a análise e que se introduz a 

expressões Análise de Balanços, que perdura até nossos dias. Com o tempo, 

começaram a exigir outras demonstrações para análise de crédito como a 

Demonstração de Resultado e a Demonstração de Fluxo de Caixa.  

 

De acordo com IAS 1 e a NBC TG 26, o conjunto completo de demonstrações 

contábeis inclui: 

 

• Balanço Patrimonial, 

• Demonstração do resultado do período, 

• Demonstração do resultado abrangente do período, 

• Demonstração das mutações do patrimônio líquido, 

• Demonstração dos fluxos de caixa do período, 
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• Notas Explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis      

significativas e outras informações elucidativas. 

• Demonstração do valor adicionado do período, conforme NBC TG 09 – 

Demonstração do Valor Adicionado, se exigido legalmente ou por algum órgão 

regulador ou mesmo se apresentada voluntariamente; 

 

A demonstração do valor adicionado, que ainda não faz parte do conjunto de 

demonstrações contábeis de acordo com as normas do IRFS, está prevista no item 

V do artigo 176 da lei n°6404/76, e exigida somente pelas companhias abertas. 

 

A Lei das Sociedades por Ações nº. 6.404/76 (com modificações introduzidas pela 

Lei nº11.638/07 e Lei nº 11.941/09) determina que no final de cada exercício, com 

base na escrituração mercantil, sejam elaboradas e publicadas as demonstrações 

junto com suas Notas Explicativas e quadros, necessários para esclarecer as 

demonstrações financeiras e facilitar as análises da situação da empresa e do 

resultado do período. 

 

2.2.1 Balanço Patrimonial 

 

O Balanço Patrimonial é uma Demonstração Financeira obrigatória segundo a lei 

n.6404/76 – Lei das Sociedades por Ações - e que corresponde a um dos relatórios 

mais importantes no processo decisório, podendo ser comparado de forma figurativa 

à fotografia de uma empresa em um determinado período, e base fundamental para 

determinação da estrutura de capital das empresas. O Balanço Patrimonial tem por 

finalidade apresenta a situação patrimonial da empresa em dado momento, dentro 

de determinados critérios de avaliação, permitindo que seus interessados possam 

extrair informações precisas de toda a situação. 

 

De acordo com Nogueira (2010), o Balanço Patrimonial é considerado uma 

demonstração estática, pois a qualquer momento poderá a contabilidade elabora e 

evidenciar, naquele momento, a quem interessar o desempenho financeiro e 

patrimonial da empresa. 
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Para Iudícibus (1998) a análise a partir da extração de dados úteis dos relatórios 

contábeis visa refletir sobre os objetivos financeiros da empresa, e complementado 

por Brizolla, (2008, p.28) “A contabilidade retrata, por meio do balanço, a situação 

patrimonial da empresa em determinada data, propiciando aos analistas o 

conhecimento de seus bens e direitos, de suas obrigações e de sua estrutura 

patrimonial”. 

 

Segundo Marion (2009), dentre os relatórios gerados pela Contabilidade, o Balanço 

Patrimonial é o mais importante. A grande importância do balanço reside na visão 

que ele fornece das aplicações de recursos feitas pela empresa (ativos) e quantos 

desses recursos são devidos a terceiros (passivos). Isso evidencia o nível de 

endividamento, a liquidez da empresa e a proporção do capital próprio (Patrimônio 

Líquido). 

 

Conforme Lei 6.404/76 (artigos 176 a 182 e artigo 187) e NBC T.3, o Balanço 

Patrimonial é constituído pelo Ativo, pelo Passivo e pelo Patrimônio Líquido. Em 

conformidade ainda com art. 178 da Lei nº 6.404/76 (alterado pela Lei nº 11.941 de 

2009) é dividido em Ativo Circulante e Ativo Não Circulante, composto por ativo 

realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Suas contas são 

ordenadas em ordem decrescente de liquidez (Souza, Lima-neto, Souza & Sousa, 

2017). 

 

De acordo com NBC TG 26, o ativo deve ser classificado como circulante quando 

satisfizer qualquer dos seguintes critérios: 

  

(a) espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou 
consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade; 
(b) está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; 
(c) espera-se que seja realizado até doze meses após a data do balanço; ou 
(d) é caixa ou equivalente de caixa (conforme definido na NBC TG 03 – 
Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que sua troca ou uso para 
liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses 
após a data do balanço. Todos os demais ativos devem ser classificados 
como não circulante. 
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Ainda de acordo art. 178 da Lei nº 6.404/76, o grupo do Passivo é divido em Passivo 

Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido, este último subdivido em 

capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de 

lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. 

 

Segundo NBC TG 26, O passivo deve ser classificado como circulante quando 

satisfizer qualquer dos seguintes critérios: 

 

(a) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da 
entidade; 
(b) está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado; 
(c) deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço;  
(d) a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo 
durante pelo menos doze meses após a data do balanço. Os termos de um 
passivo que podem, à opção da contraparte, resultar na sua liquidação por 
meio da emissão de instrumentos patrimoniais não devem afetar a sua 
classificação. 

 

 

Segundo Iudícibus (2010), para que os usuários possam interpretar o balanço 

corretamente as contas devem ser classificadas de forma ordenada e uniforme. O 

Ativo compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos 

controlados pela entidade, capazes de gerar benefícios econômicos futuros, 

originados de eventos ocorridos.  

 

De acordo com Marion (2009), a constituição do ativo é feita por itens positivos do 

patrimônio e trazem ganhos para a empresa. São as aplicações do capital 

proveniente do Passivo e Patrimônio Líquido. O Passivo compreende as origens de 

recursos representados pelas obrigações para com terceiros, resultantes de eventos 

ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação. 

 

Para Iudícibus e Marion (2011) descrevem o Passivo como uma obrigação exigível, 

ou seja, sua liquidação será cobrada quando vencer. Ele é caracterizado pela 

origem dos recursos que são aplicados no Ativo. O Patrimônio Líquido compreende 

os recursos próprios da entidade, e seu valor é a diferença positiva entre o valor do 

Ativo e o valor do Passivo.  

 



 

 

30

2.2.2 Demonstração do Resultado 

 

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como o próprio nome já 

evidencia, demonstra o resultado obtido pela empresa em determinado período, isto 

é, o lucro ou prejuízo.  Tem a função primordial de apresentar a situação econômica 

de uma instituição. É um relatório contábil apurado de forma vertical por meio do 

qual as vendas brutas da empresa são realizadas e todas as deduções, pertinentes 

(Pereira 2010).  

 

Uma organização está a todo o momento realizando transações com o objetivo de 

aumentar seu patrimônio líquido, ou seja, com o objetivo de obter lucro. Este lucro 

será obtido se a organização tiver sucesso em suas transações, caso contrário, terá 

prejuízo (Costa 2010). 

 

O artigo 187 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por 

Ações) instituiu a Demonstração do Resultado do Exercício, que tem como objetivo 

principal apresentar de forma vertical resumida o resultado apurado em relação ao 

conjunto de operações realizadas num determinado período, normalmente, de doze 

meses.  

 

Conforme Iudícibus (2010) e Frezatti et al. (2007), a Demonstração do Resultado do 

Exercício é uma evidenciação do resultado líquido do período através da 

apresentação resumida das operações realizadas pela empresa durante o exercício 

social. Os lucros ou prejuízos da empresa durante um período são apurados através 

da Demonstração do Resultado.  

 

Segundo a FIPECAFI (2009), a Demonstração do Resultado do Exercício fornece os 

dados básicos da formação do resultado (lucro ou prejuízo) do exercício. São 

apresentadas as informações de forma a facilitar as análises pelos usuários e tornar 

a Demonstração de resultado mais adequada (Souza et. al., 2017).  

 

De acordo com a legislação mencionada, as empresas deverão na Demonstração 

do Resultado do Exercício discriminar:  
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• a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os        
abatimentos e os impostos; 
•a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços 
vendidos e o lucro bruto; 
• as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das 
receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas 
operacionais; 
•o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; 
• o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para 
o imposto; 
• as participações de debêntures, empregados, administradores e partes 
beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições 
ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se 
caracterizem como despesa; 
•o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital 
social. 

 

2.2 Administração Financeira 

 

Segundo Matarazzo (2010), o objetivo da Administração Financeira é maximizar o 

patrimônio dos acionistas, e nesta mesma abordagem Junior, Ribo e Cherobim 

(2010), Neto e Lima (2014) complementam que além do patrimônio, maximizará a 

riqueza dos acionistas da empresa e orienta os gestores para tomada de decisões.  

 

De acordo com Berk, Demarzo e Harford (2010), na tomada de decisões os 

investidores devem complementar os relatórios contábeis com informações 

econômicas financeiras para efetivamente conhecer a situação das empresas e a 

sua capacidade de criar valor.  

 

2.3.1 Análise financeira das empresas 

 
A análise financeira é considerada como uma das ferramentas mais importantes 

para a tomada de decisão racional e lógica das empresas. Por meio da análise 

financeira é possível fornecer aos usuários informações sobre estratégias de 

negócios, entendimento da capacidade de geração de riqueza e os riscos dos 

projetos da empresa (Matarazzo, 2010). 

 

Segundo autores como Weston e Brigham (2004) e Neto e Lima (2014) o objetivo da 

administração financeira de curto prazo é gerir cada ativo circulante (estoques, 
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contas a receber caixa e aplicações financeiras) e cada passivo circulante (contas a 

pagar, despesas a pagar, e instituições financeira a pagar) de maneira a alcançar 

um equilíbrio entre rentabilidade e risco da empresa. Esta definição é corroborada 

por Weston e Brigham (2004), para os quais a ferramenta da administração 

financeira é importante para compreensão das forças e para corrigir suas fraquezas 

de uma organização.  

 

De acordo com Matarazzo (2010) e Povoa (2012), a análise financeira engloba um 

conjunto de instrumentos e métodos que permitem realizar diagnósticos sobre a 

situação financeira de uma empresa e assim determinar sobre o seu desempenho 

futuro. Para se chegar ao resultado ou declaração da situação financeira de uma 

determinada empresa, necessita-se apurar os índices, ciclos e prazos financeiros. 

 

Tais métodos de apuração e análise têm como principal mecanismo de 

desenvolvimento e pesquisa a utilização do balanço patrimonial, demonstração dos 

resultados do exercício, demonstração do fluxo de caixa, entre outros. A fim de se 

obter um equilíbrio financeiro, maior rentabilidade, crescimento e valor, além de 

diminuir os riscos envolvidos nas atividades operacionais e financeiras das 

empresas.  

 

2.3.2 Indicadores Financeiros 

 

A análise das demonstrações financeiras visa estudar o desempenho econômico-

financeiro das empresas em período passado, buscando diagnosticar a posição 

atual da mesma e produzir resultados que sirvam como base para se realizar 

previsões futuras acerca da empresa em análise, e ainda avaliar os reflexos que as 

decisões tomadas pela empresa influenciam sobre sua liquidez, estrutura 

patrimonial, margem e rentabilidade (Assaf Neto, 2012; Berk et al, 2010; Matarazzo, 

2010).   

 

Dentro da análise das demonstrações financeiras, a análise de tem por objetivo 

extrair informações das Demonstrações Financeiras para a tomada de decisões 

transformar esses dados em informações. A análise será tanto mais eficientes 

quanto melhores informações produzir (Matarazzo, 2010). 
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Padoveze e Benedicto (2013, p.3) destacam que: 
 

A análise de balanço ou análise financeira consiste em um processo 
meditativo sobre os números de uma entidade, para avaliação de sua 
situação econômica, financeira, operacional e de rentabilidade. [...], o analista 
financeiro extraíra elementos e fará julgamentos sobre o futuro da entidade 
objeto de análise". (Padoveze; Benedicto, 2013, P.3). 

 
 
Em suma, a análise das demonstrações financeiras tem por objetivo extrair 

informações dos demonstrativos contábeis com o intuito de interpretá-los e 

transformá-los em informações úteis para as partes interessadas, que poderá 

conduzir a empresa para um futuro melhor a partir dos resultados das análises. 

 

2.3.2.1 Liquidez Corrente  

 
 

Matarazzo (2010) e Marion (2010) descrevem que os indicadores de retratam a base 

da situação financeira da empresa, e são utilizados para avaliar a capacidade de 

pagamento da empresa. São índices que, a partir do confronto dos ativos circulantes 

com as dívidas, procuram medir como está a base financeira da empresa. Uma 

empresa com bons indicadores de liquidez tem condições de ter boa capacidade de 

pagar suas dívidas, mas não estará, necessariamente, pagando suas dívidas em dia 

em função de outras variáveis como prazo, renovação de dívidas, etc, corroborado 

por Berk et al (2010).  

 

Para Padoveze e Benedicto (2013), "Os indicadores de liquidez procuram evidenciar 

a condição da empresa de saldas suas dívidas e são indicadores extraídos apenas 

do balanço patrimonial, sendo considerados indicadores estáticos, pois poderão ser 

alterados por eventos que modifique o balanço patrimonial". 

 

De acordo com os autores, os indicadores de liquidez de uma forma geral medem a 

capacidade da empresa de pagar suas dívidas, comparando os ativos que ela tem 

com os passivos, sendo assim quanto maior for o índice encontrado, melhor será a 

capacidade da empresa em saldar suas obrigações. 
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O índice de liquidez corrente indica quanto a empresa possui em bens e direitos de 

curto prazo, comparado com suas dívidas a serem pagas no mesmo período: 

 

Esse indicador é considerado o principal e o mais utilizado para avaliar a 
capacidade de pagamento da empresa. Relaciona todos os ativos 
realizáveis no curto prazo classificados nas demonstrações financeiras 
como ativos circulantes, com todos os passivos que deverão ser pagos 
no curto prazo, classificados contabilmente como passivos circulantes. 
Em outras palavras, indica a quantidade de recursos que a empresa tem 
nos ativos circulantes para utilização no pagamento dos passivos 
circulantes". (Padoveze, 2013, p.149). 

 

Assim sendo, quanto maior o índice, que se reporta a razão do ativo circulante e das 

dívidas do passivo circulante, melhor a situação da empresa.  

 
2.3.2.2 Margens Bruta, Operacional e Líquida  

 
A Demonstração de Resultado fornece informações relacionadas à rentabilidade das 

empresas, e base para mensurarmos suas margens e retornos. As margens podem 

ser brutas, operacionais e líquidas.  

 

Segundo Berck et al. (2010), a Margem Bruta é a razão entre o lucro e as receitas 

líquidas, já a Margem Operacional reflete a relação entre o Lucro Operacional e as 

Receitas Líquidas, e pôr fim a Margem Líquida, calculada com base no Resultado 

Líquido (Lucro ou Prejuízo) pela razão das Receitas Líquidas constante na 

Demonstração de Resultado.   

 

2.3.2.3 Índices de Rentabilidade 

 
 
Os indicadores de rentabilidade, conforme salienta Assaf Neto (2012), visam avaliar 

os resultados obtidos por uma empresa em relação a determinados parâmetros que 

melhor revelem suas dimensões. De acordo com ele uma análise baseada somente 

no lucro líquido pode levar à interpretação incorreta ao não refletir se o resultado 

gerado no exercício foi condizente ou não com o potencial econômico da empresa. 

 
De acordo com Padoveze e Benedicto (2013, p.115) "...esta é a parte mais 

importante da análise financeira. Objetiva mensurar o retorno do capital investido e 
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identificar os fatores que conduziram a essa rentabilidade. Caracterizamos esse 

segmento da análise financeira de balanço como fundamental, pois trata-se do 

critério universal de avaliação do desempenho global da empresa". 

 

Silva (2010, p.234) descreve que "O índice de retorno sobre o ativo (Return on Asset 

– ROA) indica a lucratividade que a empresa propicia em relação aos investimentos 

totais representados pelo ativo total médio". 

 

Segundo Padoveze e Benedicto (2013) e Peixoto, Pains, Araujo e Guimarães (2016) 

nessas abordagens, o lucro operacional total relaciona-se com o ativo da empresa. 

Dentro dessa avaliação é mais relevante avaliar a rentabilidade do investimento 

como um todo, sem separação de que tipo de capital foi financiado, pois desvincula 

o investimento feito (ativo) do financiamento utilizado (passivo) para financiar esse 

investimento, (Berk et al., 2010). 

 
Essa abordagem de análise da rentabilidade é a mais importante pois tem como 

foco os donos do capital na empresa, que são os acionistas.  

 
Segundo Silva (2010, p.240), "...o índice de retorno sobre o patrimônio líquido indica 

quanto de prêmio os acionistas ou proprietários da empresa estão obtendo em 

relação a seus investimentos no empreendimento. O lucro, portanto, é o prêmio do 

investidor pelo risco de seu negócio".   

 

De acordo com Neto (2012) o retorno sobre o patrimônio líquido mensura o retorno 

das aplicações efetuadas pelos seus proprietários, ou seja, para cada unidade 

monetária de recursos próprios (patrimônio líquido) investido em determinada 

empresa, mede-se quanto os acionistas obtém de lucro. Esse retorno é obtido pela 

relação entre o lucro líquido (após o imposto de renda) e o patrimônio líquido 

 

2.3.2.4 Análise DuPont 

 
 
De acordo com Berk et al (2010), embora seja importante conhecer a rentabilidade 

do negócio, o índice na sua forma original fornece indicações limitadas aos gestores.  

Segundo eles, o emprego da Análise DuPont, que expressa o retorno sobre o 
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patrimônio líquido como produto da margem de lucro, do giro dos ativos e da 

alavancagem pode adicionar novas importantes informações para balizar as 

decisões empresariais.  

 

O ponto de partida é a rentabilidade (ROE), que é dada pela razão entre o lucro 

líquido e o patrimônio líquido da empresa: 

 

                         

 

Para se chegar à Análise DuPont basta introduzir na equação (1) a multiplicação 

(vendas/vendas) e (ativos totais/ativos totais): 

                

           

 

Rearranjando a equação (2), obtém-se: 

                                                      

   

 

A equação (3) ao decompor o ROE deixa claro os direcionadores da rentabilidade do 

patrimônio e evidencia o papel desempenhado pela margem, giro e alavancagem do 

negócio. Esta análise fornece importantes informações na execução de uma 

estratégia financeira e deveria ser mais usada pelos gestores das organizações. 

 

2.3 Risco e Retorno  

 
 
Ao realizar um investimento o investidor espera ser compensado por retornos, mas 

não pode se descuidar dos riscos, que são inerentes à tomada de decisão na 

alocação de recursos. Alguns riscos podem ser previstos, estimados e até mesmo 

mensurados. Mas em alguns momentos são incontroláveis devido a fatores externo 

ao negócio e gestão das organizações, mesmo que haja um planejamento e 

estratégias bem elaboradas por estes gestores.  
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Para Damodaran (2014), os investimentos que são avaliados pelos interessados em 

aplicar nestes ativos, admite-se um risco compatível ao prazo e ao valor que ele tiver 

posse, e o retorno real do valor investido poderá ter divergência do real comparando 

ao início do processo de aplicação neste ativo.  

 

Mas é comum se deparar com uma confusão envolvendo conceitos e medidas de 

risco. Inicialmente, há de se distinguir entre riscos e incertezas, conforme foi 

estabelecido por Frank Knight. De acordo com Knight (conforme citado por Locatelli, 

Nasser e Mesquita, 2015), há risco quando o resultado dos atos não é conhecido, 

mas pode-se determinar a probabilidade de vários resultados potenciais. Contudo, a 

incerteza não pode ser medida matematicamente, pois não se conhece a 

probabilidade dos resultados, e não se pode aferir os retornos esperados dos vários 

resultados possíveis. 

 

Os riscos estão associados à uma possibilidade de perder ou não um determinado 

investimento, o que pode ser retratado pela probabilidade de se chegar a um 

resultado indesejável em um dos “jogos da vida”.  

 

Para os chineses a palavra risco será definida como perigo e o retorno como 

oportunidade. O símbolo abaixo representa este conceito chinês, reproduzido em 

Damodaran (2014):   

 
Figura 2: Perigo e Oportunidade 

Fonte: Damodaran, 2014.  

 

A primeira imagem representa o perigo e a segunda a oportunidade, tornando o 

risco um misto de perigo e oportunidade. Cada investidor fará a escolha e há um 

trade-off entre as maiores recompensas que advêm da oportunidade e o maior risco 

que surge em decorrência do perigo.  
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Para Weston e Brigham (2004), risco é relativo à probabilidade de efetivamente se 

ganhar menos do que o retorno esperado. Assim, quanto maior a possibilidade de 

retornos baixos ou negativos, mais arriscado o investimento (Lima & Luca 2016).  

Assaf Neto (2012) também conceitua o risco em termos estatísticos, expressando-o 

como uma dispersão dos resultados em comparação ao que se espera de um 

investimento.   

 

A volatilidade revela o risco de um ativo e a medida estatística utilizada para medir o 

risco de um investimento é a variância ou o desvio padrão, que representa o grau de 

dispersão dos resultados em relação ao valor médio esperado (Markowitz,1997). 

Entretanto, de acordo com Sharpe (1963), parte do risco total de um investimento 

pode ser eliminado, pois o risco total pode ser decomposto em riscos de naturezas 

distintas: o risco sistêmico e o risco não sistêmico (específico). O risco sistêmico é 

determinado por ocorrências de natureza política, econômica e sociais sendo então 

inerentes a todos os ativos não há como evitá-lo totalmente. O risco não sistêmico é 

um risco intrínseco, próprio de cada investimento realizado e para redução desse é 

indicada a diversificação da carteira de ativos (Araújo, Bresan, Bertucci & Lamounier 

2004; Belli, Gaio, Poker Júnior, Milani Filho & Etulain 2017).  

 

2.4 O Custo do Capital Próprio 

 
 
O investimento efetuado na empresa pelos acionistas é representado pelo capital 

social, este abrange não só as parcelas entregues pelos acionistas como também os 

valores obtidos pela sociedade e que, por decisão dos proprietários, se incorporam 

ao capital social. 

 
O custo de capital de capital próprio (ke) e uma medida implícita que revela as 

expectativas de retorno dos recursos próprios investidos na empresa, calculada com 

taxas de juros de mercado de mercado e de risco. Pode ser entendida como a 

remuneração mínima que viabiliza economicamente um investimento, ou seja, a que 

produz um retorno capaz de cobrir o custo de oportunidade do capital investido 

(Sharpe, Alexander & Bailey,1995, Black, 1972). É a expectativa de retorno desejado 

pelo acionista em relação ao seu capital investido no negócio (Patrimônio Líquido). 
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De acordo com Santos (2011), é representado pelo desejo dos acionistas de 

receberem dividendos mais a obtenção de crescimento no valor de suas ações 

representando um ganho de capital associados a lucros obtidos, mas não 

distribuídos, que ficaram retidos para financiar projetos que contribuirão para elevar 

dividendos futuros. 

 

Segundo Assaf Neto (2014), custo de capital próprio representa a remuneração 

mínima exigida pelos acionistas de maneira a remunerar adequadamente o risco do 

investimento. E entendido como um custo implícito, um custo de oportunidade, 

identificado na taxa de retorno da melhor alternativa financeira que seria descartada 

em troca de opção por outra (Silva, Caldas & Dacorso, 2012).  

 

O quadro abaixo apresenta os principais elementos desenhados nesta parte da 

pesquisa. 

 

Itens  Autores Definição  
Custo De 
Capital 
 

Pereira (2010) Custo de capital da empresa é calculado como uma taxa 
de retorno exigida pelos investidores para seus 
investimentos nos ativos da companhia. 

Brealey e Myers 
(1998) 

 O custo de capital da empresa é a média ponderada das 
rentabilidades que os investidores esperam dos diversos 
valores mobiliários representativos da dívida ou dos 
capitais próprios, emitidos pela empresa. 

Young (2003) É uma taxa de retorno que o provedor de capital esperaria 
receber se seu dinheiro fosse investido em outro projeto, 
ativo ou empresa de risco semelhante 

Capital de 
Terceiros 

Serra (2014),  Entende-se como capital de terceiros os recursos obtidos 
de fontes externas à empresa 

Leal (2002)  O custo de capital de terceiros pode ser mais facilmente 
observado e estimado por meio de um estudo de caso do 
passivo da empresa juntamente com o custo do 
endividamento de empresas com classificação de risco 
similar.  

Custo do Capital 
de Terceiros 

Assaf Neto (2014) Custo de Capital terceiros é um custo explicito de capital, 
calculado pela taxa de desconto que e iguala com as 
entradas com saídas de caixa em um único momento de 
tempo. 

Ehrbar (2000) Usualmente, os juros do capital de terceiros são devidos 
independente da capacidade financeira do tomador, 
estando na maioria dos casos protegidos por garantias. 

Capital Próprio   Leal (2002) Afirma que o custo do capital acionário envolve um 
processo de estimação subjetivo e com um número de 
fatores desconhecidos a princípios anteriores. 

Graham (2002) Para determinação do custo do capital próprio o método 
mais usado é o Capital Asset Pricing Model (CAPM).  

Harley (2001),  
 

existem diversas metodologias na para determinar o custo 
do capital próprio: Capital Asset Pricing Model (CAPM), 
Arbitrage Price Theory (APT), modelo de três fatores de 
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Fama e French, entre outros. 
Custo do Capital 
Próprio 

Assaf Neto (2014) 
 

Pode ser entendida como a remuneração mínima que 
viabiliza economicamente um investimento, ou seja, a que 
produz um retorno capaz de cobrir o custo de oportunidade 
do capital investido. 

 Santos (2011) É representado pelo desejo dos acionistas de receberem 
dividendos mais a obtenção de crescimento no valor de 
suas ações representando um ganho de capital associados 
a lucros obtidos, mas não distribuídos, 

Figura 3 - Definição de Capital Próprio e de Terceiros e seus respectivos custos. 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
Nota-se pelas informações da Figura 3 que os autores Pereira, Brealey e Myers e 

Yong estão em pleno acordo em relação ao conceito de custo de capital. Mas há 

divergência na forma de cálculo dos custos representativos das duas formas de 

financiamento. 

 

Em relação ao capital próprio os autores Graham e Harley estão em pleno acordo, já 

Leal defende a afirmativa que o custo do capital acionário envolve um processo de 

estimação subjetivo. 

O modelo de precificação de ativos financeiros, Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

formulado por Sharpe (1964) e Lintner (1965), é comumente utilizado expressar o 

custo do capital próprio (Levi & Welch, 2016).  

Póvoa (2012) descreve o CAPM como a expectativa de retorno sobre um 

investimento, e considerando o risco assumido, há necessidade de receber, no 

mínimo, a rentabilidade que o investidor receberia em uma carteira livre de risco, 

acrescido de um “prêmio”. Silva et al. (2012) e Weston e Brigham (2004) corroboram 

que o CAPM é um modelo que se baseia na proporção de que a taxa de retorno 

requerida de qualquer ação é igual à taxa livre de risco mais um prêmio de risco.  

 

A CAPM pode ser representado pela seguinte equação: 

 

E(Ri) = RF + β x (RMi – RF)     (4) 

 
Sendo: 
 
E(Ri) = a expectativa de retorno do ativo; 

RF = Taxa livre de risco (risk free rate); 
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Β = Beta do ativo; 

RMi = Taxa de retorno médio do mercado (risk market rate). 

 

O CAPM continua sendo amplamente utilizado para avaliar projetos de investimento 

conforme reportado em Fama e Stern (2016), mas têm sido objeto de severas 

críticas (Fernandes, 2014; Fama & French, 2004), e validado em estudo realizado 

por Machado, Faff & Silva (2017;  Harvey, 1999, p.7) pondera que: 

Existem diversas metodologias na para determinar o custo do capital 
próprio: Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Price Theory 
(APT), modelo de três fatores de Fama e French, entre outros. A mais 
utilizada pelos executivos financeiros das maiores empresas 
americanos, em sua pesquisa, é o CAPM: mais de 73,5% dos 
pesquisados responderam usar sempre ou quase sempre o método.  

De acordo com Da, Guo e Jagannathan (2009), Moraes (2016) e Silva et al. (2012) a 

utilização do CAPM, que assume que o único fator de risco relevante é o risco de 

mercado refletido no setor, se deve a uma boa relação custo/benefício não 

encontrada nos modelos alternativos. 

Ademais, o uso do CAPM em estudos de empresas brasileiras enfrenta outras 

dificuldades. Segundo Assaf Neto (2014, p.72), ´´a dificuldade em sua aplicação 

ainda aumenta quando se trata de adaptar o modelo CAPM para a realidade 

brasileira devido à inexistência se series históricas de retornos do mercado de 

capitais brasileiro com um período adequado, ao baixo volume de negociação dos 

ativos e outros problemas de natureza institucional e regulatória do mercado´´.  

 
 
2.5 O Uso de Dívida e o Custo Médio Ponderado de Capital 

 
Em relação ao conceito do capital de terceiros, conforme pode ser visto na Figura 2, 

são os recursos obtidos de fontes externas à empresa.  Nota-se que os autores 

Ehrbar (1999) e Assaf Neto (2014) discordam em relação à forma de sua 

mensuração, pois o primeiro retrata o custo de capital terceiros como um custo 

explicito de capital, calculado pela taxa de desconto que se iguala com as entradas 

com saídas de caixa em um único momento de tempo. Já Ehrbar (2000) considera 

que os juros do capital de terceiros são devidos independente da capacidade 

financeira do tomador. 
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O capital de terceiros representa os financiamentos de curto prazo obtidos através 

de bancos, emissão de debêntures, outros papéis e assemelhados. São 

financiamentos costumeiramente associados aos programas de investimento. O 

capital de terceiros é visto como financiamentos estruturais, ou seja, financiamentos 

necessários para empresa montar sua estrutura de capital, e não financiamentos 

contratados para cobrir déficits temporários sendo que, as despesas financeiras 

destes financiamentos estruturais representam o chamado custo do capital de 

terceiros. Déficits temporários geram financiamentos de curtíssimo prazo, 

nitidamente associados ao capital de giro e que podem ser assumidos como passivo 

operacional (Assaf Neto,2014; Fonseca & Silveira, 2016). 

 

Segundo Serra (2014), o capital de terceiros são os recursos obtidos de fontes 

externas à empresa, geralmente representado como empréstimos, financiamentos e 

debêntures. Seu custo é expresso pelas taxas de juros pagas nos empréstimos e 

financiamentos ou no rendimento prometido na emissão de debêntures pela 

empresa. Para Leal (2002) corroborado por Silva et al. (2012) o custo de capital de 

terceiros pode ser mais facilmente observado e estimado por meio de um estudo de 

caso do passivo da empresa juntamente com o custo do endividamento de 

empresas com classificação de risco similar. (Fonseca & Silveira, 2016). 

 

O custo de capital de terceiros, ou custo de dividas, equivale ao custo atual que uma 

empresa incorre ao empréstimo e financiamentos no mercado. Segundo Assaf Neto 

(2014, p.55), custo de terceiros é um custo explicito de capital, calculado pela taxa 

de desconto que se iguala com as entradas com saídas de caixa em um único 

momento de tempo. 

 

Ainda de acordo com Assaf Neto (2012), o custo de capital de terceiros (CCT) é 

definido de acordo com os passivos onerosos identificados nos empréstimos e 

financiamentos mantidos na empresa.  

 

O CCT é explícito e formal (documentado), e costumeiramente está representado na 

figura dos juros ou despesas financeiras nas demonstrações de resultados da 

empresa. A amortização do principal faz parte do serviço da dívida, mas não é 
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considerado parte do custo do financiamento. Usualmente, os juros do capital de 

terceiros são devidos independente da capacidade financeira do tomador, estando 

na maioria dos casos protegidos por garantias (Ehrbar, 2000). 

 

Os custos de capital de terceiros são geralmente obtidos de informações históricas 

disponíveis nos demonstrativos financeiros publicados pelas empresas. São 

informações passadas (já ocorreram), as quais não se repetem necessariamente no 

futuro. Assim, se uma empresa necessitar buscar novos recursos no mercado, o 

custo calculado pode servir de comparação. 

 

Em suma, o custo de capital de uma empresa reflete a remuneração mínima exigida 

pelos proprietários de sua fonte de recursos (credores e acionistas). É a utilizado 

como a taxa mínima de atratividade das decisões de investimentos, indicando 

criação de riqueza econômica quando o retorno operacional auferido superar a taxa 

requerida de retorno determinada pela alocação de capital (Assaf Neto, 2012). 

 

Segundo Campos, Jucá & Nakamura (2016), um novo projeto que demandará 

investimentos será aceito somente se proporcionar um retorno superior ao custo de 

capital. Esse retorno superior deve-se ao fato de que investidores exigem taxas de 

rentabilidade mais elevadas para empresas com risco. 

 

De acordo com Brealey e Myers (1998), o custo de capital da empresa é a média 

ponderada das rentabilidades que os investidores esperam dos diversos valores 

mobiliários representativos da dívida ou dos capitais próprios, emitidos pela 

empresa. Young (2003) apresenta conceito similar, e para ele o custo de capital de 

qualquer investimento, seja um projeto em uma nova divisão ou em uma empresa 

como um todo, é uma taxa de retorno que o provedor de capital esperaria receber se 

seu dinheiro fosse investido em outro projeto, ativo ou empresa de risco semelhante.  

 

Complementando Young (2003) diz que é necessário mensurar o risco aos quais 

todos investidores estão envolvidos, para se compreender o custo de capital. À 

medida que este risco aumenta, a taxa de retorno do investimento aumentará 

proporcionalmente, e o fato de os administradores assumirem maiores riscos requer 

taxas mais elevada de retorno de capital. 
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A decisão de usar dívida para reforçar o capital é extremamente importante para a 

empresa, pois amplia as possibilidades de crescimento, mediante o financiamento 

corporativo de curto e longo prazo. Locatelli et al. (2015) salientam que o montante 

de capital de terceiros deve ser precedido por adequados estudos que possibilitem 

identificar uma estrutura ótima de capital, levando-se em consideração os ganhos 

fiscais e custos mais reduzidos de capital, mas também os aspectos negativos 

decorrentes do uso dessa alternativa de  

 

Como o custo do capital é uma média ponderada do custo de cada fonte de 

financiamento (WACC), pode-se imaginar que seja possível minimizá-lo. Isso 

porque, em geral, o custo de capital dos credores é menor do que o custo de capital 

dos acionistas. O WACC, ao se levar em consideração a possibilidade de ganhos 

fiscais, pode ser representado da seguinte forma: 

 

   pmrf
ED

E
trd

ED

D
WACC 





 1                       (5) 

 
 

Assim, para se calcular o WACC é necessário levantar quatro informações: (i) 

participação dos credores na estrutura de capital (D/(D+E), (ii) custo líquido da dívida 

(rd x (1-t)), (iii) participação dos acionistas na estrutura de capital (E/D+E)) e, (iv) 

custo de oportunidade do capital de acionistas (re = rf + β x pm).  

 

2.6 Economic Value Added (EVA)  

 
 
2.6.1 Conceito do EVA 

 
É uma medida de desempenho das empresas mais diretamente ligada a criação de 

riqueza para os acionistas. De acordo Ehrbar (2000) é a única medida de 

desempenho que sempre oferece a resposta certa, no sentido de que mais EVA 

sempre e definitivamente melhor para os acionistas. Este fato o torna a única 

medida de melhoria continua, em contrapartida, às ações que aumentam a margem 

de lucros, o lucro por ação e até mesmo as taxas de retorno, e que às vezes 

destroem riquezas para os acionistas, essa medida permite avaliar as opções com 
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maiores possibilidades de ganhos, pois leva em consideração o custo de capital 

investido na organização, e a geração de valor em determinado período. (Santos, 

2011; Al Mamun, Entebang & Mansor, 2012; Wernke, Maia & Lembeck, 2013; Ciani, 

Pimenta Junior & Oliveira, 2015). 

 

De acordo com Stewart (2005), EVA é a real medida de desempenho que 

apropriadamente leva em consideração todas as maneiras pelas quais o valor 

corporativo pode ser agregado ou perdido é o valor econômico agregado. O EVA é 

uma medida de receita residual que subtrai o custo do capital dos lucros 

operacionais gerados em um empreendimento. A área operacional pode fazer 

inúmeras coisas individuais para criar valor, mas todas elas devem em algum 

momento cair em uma das três categorias medidas pelo EVA. Este aumentará se os 

lucros operacionais puderem ser incrementados sem que seja inserido qualquer 

outro capital, se um novo capital for investido em todos e quaisquer projetos que 

produzirem mais do que o custo total do capital e se o capital for desviado ou 

retirado de atividades negociais que não cubram seus próprios custos de capital 

(Wernke, Junges & Schlickmann, 2015).  

 

Ehrbar (2000) reforça a figura do valor agregado como uma medida daqueles lucros 

verdadeiros. Aritmeticamente, é o lucro operacional após pagamento de impostos 

menos os encargos sobre o capital, apropriando tanto para endividamento quanto 

para capital acionário. O que resta é o valor em dólares pelo qual o lucro exceder ou 

deixar de alcançar o custo do capital utilizado para realizar aquele lucro. Este 

número é o que economistas denominam lucro residual, que significa exatamente 

aquilo que implica: é o resíduo que sobra depois que todos os custos tenham sido 

cobertos. Economistas também se referem a isto como lucro econômico.  

 

Wernke, Maia, e Lembeck (2013), Wernke, Junges e Schlickmann (2015) e Lima e 

Luca (2016) destacam que o EVA é uma medida de criação de valor identificada no 

desempenho operacional da própria empresa, conforme retratado pelos relatórios 

financeiros. Indica se a empresa está sendo capaz de cobrir todos os seus custos e 

despesas, inclusive o custo de capital próprio, e, com isso, de gerar riqueza aos 

seus acionistas. É uma medida de lucro econômico, englobando o conceito de lucro 

contábil e o custo do capital investido.  
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Regis, Santos e Santos (2010) citam que o EVA é uma medida que visa mensurar a 

criação de valor e riqueza em um negócio, ou seja, é um indicador do verdadeiro 

lucro econômico. Então, difere dos demais indicadores de desempenho por deduzir 

do resultado o valor do custo de oportunidade do investimento, deixando visível o 

valor acrescentado pela atividade. 

 

2.6.2 Utilização do EVA 

 
A análise EVA iniciou-se nos Estados Unidos onde foi registrado como marca. A 

utilização e disseminação desse sistema de gestão de avaliação de desempenho 

econômico de empresas, está num processo avançado. Já no início do Século XXI 

um número expressivo de grandes empresas passou adotar esta métrica de 

desempenho (Ehrbar, 2000, p. 132): 

 
O número de companhias que adotaram o EVA (ou um de seus muitos 
primos irmãos, tais como o Economic Profit de Mickinsey) é surpreendente. A 
Stern Stewart Managements Services (os fundadores do EVA) alega que 
mais de 200 companhias estão globalmente engajadas em discussões com 
eles sobre a adoção do EVA. 

 

De acordo com Malvessi (2000) várias empresas de sucesso e que constam do 

ranking das 500 da Fortune já utilizam a abordagem de criação de valor ao acionista 

– EVA e MVA. São elas: Coca-Cola, Wal-Mart, AT&T, Quaker Oats, Briggs & 

Stratton, U.S. Postal Service, Eli Lilly, Equifax e SPX Corporation, dentre outras, e 

estudos realizados por Felix et al. (2015) e Silva Albanez (2017) no Brasil, 

corroboram tais pesquisas.  

 

Segundo Ehrbar (1999, p.VIII), "...a Stern Stewart & Co começou a trabalhar com 

empresas brasileiras em 1995, e, desde então implementou o EVA em mais de 15 

empresas de diversos setores." O autor enfatiza que a revolução EVA já está em 

pleno andamento, e a medida além de instrumento de gestão têm sido empregada 

para balizar a política de remuneração variável.  
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Malvessi (2000, p.44) observa, também, que a utilização do EVA no Brasil é mais 

recente, mas observa que há uma tendência ascendente para o emprego do 

instrumental, destacando o uso em grandes players do mercado:  

 

No Brasil o assunto é relativamente novo e ainda não temos exemplos 
completos ou divulgados de aplicação dessa metodologia. Nas 
demonstrações financeiras publicadas em 1996, a Brahma informou que 
iniciou a aplicação da metodologia do EVA. Sabe-se também que Aços 
Villares, Globopar, Andrade Gutierrez, Alcan e Spal, entre outras, estão 
utilizando essa abordagem. 

 
 
Nota-se, assim, que o EVA ainda é um assunto desconhecido por muitos gestores, 

sendo que literatura sobre o assunto é mais difundida no âmbito da academia. 

 

2.6.3 Ajustes Necessários nas Demonstrações Contábeis para calcular o EVA 

 

 

Para se calcular o EVA é necessário fazer algumas adequações e ajustes a partir 

das demonstrações contábeis, de forma a torná-las mais próximas da realidade 

econômica. 

 

Ehrbar (1999) comenta que a respeito do distanciamento entre a contabilidade e a 

realidade econômica das empresas, quando contadores se deparam com uma 

escolha entre várias maneiras de tratar um item, quase que invariavelmente 

escolhem a opção que colocará a menor cifra no demonstrativo de resultado ou no 

balanço patrimonial. 

 

Segundo o autor, os princípios contábeis geralmente aceitos estão infestados de 

anomalias que representam de forma enganosa os verdadeiros dados econômicos 

de um negócio. Ele cita alguns exemplos de anomalias: i) a contabilidade padrão, 

por exemplo, pune gerentes pelo aumento de despesas com inovação e construção 

de marca; ii) faz financiamentos agressivos e maus investimentos parecerem 

vencedores e distorce o verdadeiro desempenho econômico. 
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Mas segundo ele, realizando alterações nos GAAP, e incluindo coisas como a 

capitalização de desembolsos em pesquisa e desenvolvimento e a eliminação da 

amortização de ágio, o EVA é capaz de remover as distorções mais destrutivas, 

contribuindo para que os gerentes possam fazer melhores avaliações do impacto 

que suas ações têm sobre os verdadeiros lucros econômicos. 

 

Segundo Portella (2000), existem três grandes grupos que devem ser ajustados: 

• o primeiro ajuste é voltado para a eliminação do conservadorismo, em que 
se propõem as capitalizações de investimentos intangíveis em gastos com 
pesquisas e desenvolvimento, publicidade, reestruturação e treinamento. 
O objetivo é não cortar gastos que podem ser cruciais ao desenvolvimento 
e sobrevivência da companhia em preocupação com o lucro líquido. O 
intuito é não penalizar o gestor quando do cálculo do EVA pela parcela do 
capital empregado relativa à capitalização dos itens descritos, enquanto os 
benefícios oriundos desses projetos não começarem a ser auferidos; 

• o segundo ajuste refere-se à manipulação dos lucros, na qual o objetivo é 
reduzir ou eliminar as oportunidades abertas no resultado do exercício 
para que seja a menos volátil possível. Fazendo com que as contas de 
provisões para devedores duvidosos, as provisões para fazer face à 
garantia de mercadorias e a baixa de estoque sejam apropriadas em 
regimes de caixa unicamente, sendo que qualquer estimativa apropriada 
seja tratada gerencialmente; 

• o terceiro ajuste propõe-se a evitar que os “erros” de mensurações 
contábeis – diferença entre o valor pelo qual o ativo está registrado na 
contabilidade e o verdadeiro valor econômico – do passado distorçam o 
significado das decisões de desinvestimento das firmas. 

 

Referindo-se ao terceiro ajuste, o autor, citando Stewart (1999), diz que: os ganhos e 

perdas [...] são subtraídos ou adicionados, respectivamente, ao resultado do 

exercício, recompondo, desta forma, o patrimônio líquido da empresa. A 

contrapartida desse ajuste seria um crédito – no caso dos ganhos – ou um débito - 

no caso das perdas – nas contas que compõe os remanescentes da empresa. [...] O 

grande objetivo deste ajuste é evitar que os administradores de empresas fiquem 

relutantes em racionalizar as operações em razão das possíveis consequências 

negativas que estas decisões financeiras possam trazer as demonstrações 

financeiras (Berker et al., 2010; Diláscio et al. 2007; Felix et al., 2016).  

 

Ao falar sobre os critérios que devem ser adotados para o cálculo do EVA, Frezatti 

(1999, p. 34) comenta que o “cálculo do capital investido corresponde aos recursos 
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alocados na organização para que ela possa obter resultado”. O autor identifica os 

recursos que compõem o capital investido da seguinte forma: 

+Ativo Circulante Operacional; 

- Passivo Circulante Operacional; 

+ Permanente Líquido; 

- Passivo Não-Operacional de Longo Prazo. 

= Capital Investido 

 

Frezatti (1999, p. 34) explica os componentes do capital investido como sendo: 

 

a) Ativo Circulante Operacional – são os itens pertencentes ao ativo circulante 

e que se relacionam com a atividade operacional da empresa. Estão incluídos 

os itens do capital de giro operacional, como caixa, contas a receber – bruto 

em termos de devedores duvidosos –, estoque e outros ativos que permitam o 

desenvolvimento das operações da empresa; 

b) Passivo Circulante Operacional – incluem-se os valores de contas que 

estão diretamente relacionadas com a atividade operacional da empresa, 

registradas no passivo circulante como fornecedores, salários a pagar, 

impostos e outros; 

c) Permanente Líquido – estão incluídas as contas que fazem parte do ativo 

permanente, ou seja, os investimentos, o imobilizado e o diferido. As contas 

que não contribuem para a formação do resultado devem ser excluídas, assim 

como investimentos em atividades não relacionadas com a atividade das 

empresas devem ser excluídos do capital investido. Dessa forma, o valor do 

capital investido não sofre impacto por valores que aumentam o valor dos 

investimentos, mas que não são utilizados na produção de lucros 

operacionais; 

d) Passivo não-operacional de longo prazo – incluem-se as contas 

denominadas não onerosas e que estão registradas no passivo de longo 

prazo. As contas decorrentes de empréstimos e financiamentos de longo 

prazo que tiverem incidência de juros não devem ser incluídas nesse grupo. 
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Conforme exposto vários ajustes são efetuados nas demonstrações contábeis, 

propiciando uma visão mais realista sobre os valores que efetivamente contribuem 

para a geração de resultados para a empresa. 

 

2.6.3.1 O Nopat 

 

O Lucro Operacional Líquido Após Impostos, Net Operating Profit After Taxes 

(NOPAT) é igual à Receita Líquida menos os Custos e Despesas Operacionais 

(incluindo Depreciação), deduzidos de alguns ajustes específicos para determinada 

empresa e os Impostos (Stewart, 2001; Lunardi, Barbosa, Junior, Silva & Nakamura, 

2017). 

 

Para a Stern Stewart & CO (2001), o NOPAT representa o lucro gerado pelas 

operações da empresa, independentemente de como ela é financiada. Isto porque 

seu objetivo é medir a geração de lucros dos ativos da companhia, que é resultado 

das decisões operacionais de seus administradores. Já os resultados das decisões 

de financiamento da companhia são capturados pelos custos de capital (Felix et al., 

2016; Lunardi et al., 2017).  

 

Para passar do NOPAT para EVA, basta subtrair o encargo sobre capital, o qual 

deve refletir o custo total de financiamento oriundo das fontes internas (capital 

próprio) e externas (capital de terceiros).  

 

Assaf Neto (2012, p. 11) ressalta a importância dos resultados operacionais 

afirmando que: 

 
Todo o arcabouço conceitual das decisões financeiras [...] tem sua avaliação 
fundamentada pelos resultados operacionais. Através do desempenho 
operacional que é discutida a viabilidade econômica do empreendimento; o 
lucro operacional define os limites de remuneração das fontes de capital da 
empresa; as decisões de investimento são avaliadas, de maneira incremental, 
por valores esperados de fluxos de caixa operacionais, e assim por diante. 

 

 

2.6.3.2 Retorno do Capital Investido (ROI) 
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O retorno do capital próprio investido nos ativos – ROI (da sigla em inglês Return on 

Investment) revela o quanto o negócio é capaz de gerar de retorno aos proprietários 

de capital (credores e acionistas). Ou seja, mostra a eficiência da empresa em gerar 

lucros a partir de seus ativos operacionais para remunerar os financiamentos. O 

retorno do investimento é economicamente atraente, identificando oportunidade de 

criação de valor, quando exceder o custo de capital de empresas. Assim, se a taxa 

de retorno estiver acima do custo de oportunidade de capital investido, observa-se a 

presença de resultados residuais que promovem a criação de riqueza econômica 

para a empresa e seus acionistas.  

 

Berker et al. (2010) e Neto e Lima (2014) consideram o ROI uma importante medida 

de rentabilidade operacional, pois mensura a eficiência da empresa na 

administração de seu capital investido. Segundo Kassai, Kassai e Assaf Neto (2002, 

p. 34), o ROI seria “a taxa de retorno genuína da empresa, atribuída à sua 

capacidade geradora de resultados, independentemente de sua estrutura de 

financiamento”.  

 

Já o ROI residual – RROI (da sigla em inglês Residual Return on Investment) 

também conhecido como ROI Residual, segundo Assaf Neto (2012), seria a taxa de 

Retorno do Investimento que excede o custo total de capital aplicado. Pode ser 

interpretado como o Valor Econômico Agregado em termos percentuais (Assaf Neto, 

2014). 

 

De acordo com Assaf Neto (2014, p. 189), as empresas devem ter alguns cuidados 

na análise do ROI:  

 

•O valor do capital investido utilizado no denominador da formula de cálculo 

do ROI pode expresso pelo seu valor contábil ou valor de mercado para o 

investimento e que esse valor incorpora, segundo Damodaran, expectativas 

futuras de crescimento, cujos retornos esperados não são incluídos no 

NOPAT apurado (numerador da expressão de cálculo do ROI). Assim, 

NOPAT e investimento a valor de mercado deixam de ser consistente para a 

determinação do ROI, criando o viés do cálculo. Por outro lado, o capital 
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investido, expresso de acordo com as normas atuais, denota o valor de 

descontinuidade do ativo, tornando difícil a interpretação do ROI calculado. 

•O retorno do investimento e uma medida que deve ser avaliada levando 

sempre em consideração o risco assumido pelos investidores, a taxa ROI, 

deve ser suficiente para remunerar o risco econômico (risco do negócio dos 

ativos da empresa) e o risco financeiro (risco da estrutura de capital) da 

empresa. É recomendado na análise do ROI comparar essa medida com o 

custo total de capital, que reflete a remuneração mínima exigida pelos 

credores e acionistas diante dos riscos.  

•O ROI pode se elevar, pelo menos em curto prazo, diante de períodos de 

retração da atividade econômica ou até como reflexo de cortes de despesas 

essenciais para a continuidade da empresa, como por P&D, treinamento e 

etc. Apesar de uma eventual elevação do ROI nesta situação, é importante 

ter-se em consideração na avaliação que as medidas tomadas sugerem um 

comportamento positivo na taxa de retorno, porem com duração efêmera, 

podendo causar sérios problemas de competitividade para a empresa no 

futuro. Não se deve ignorar, ainda, que o ROI é uma medida de um único 

período, a qual desconsidera eventos que podem ocorrer após o período do 

cálculo. 

• Empresas que envelhecem sem repor novas tecnologias ou deixam de 

promover a modernização de seu próprio processo operacional podem 

também apresentar maior crescimento do ROI a curto prazo, colocando em 

risco porem a sua continuidade em longo prazo.   

 

2.6.4 Cálculo do EVA 

 

O cálculo do EVA, como medida de valor agregado, é geralmente desenvolvido a 

partir de relatórios financeiros elaborados pelas empresas e referentes a exercícios 

passados. Com isso apura-se o valor econômico agregado, a partir de informações 

verificadas em anos anteriores, que não podem ser alterados. 

 

O EVA é apurado pela diferença entre o NOPAT e o WACC, conforme definido nesta 

dissertação, multiplicado pelo montante do capital investido na atividade (Diláscio, 

Souza & Oliveira (2007), Young & O’Byrne, 2003; Santos, 2011).  
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Para Padoveze (2013, p.495): 

 
A criação de valor para o acionista existe quando o lucro empresarial é igual 
ou superior ao seu custo de capital ou custo de oportunidade. A mensuração 
mais comum do processo de criação de valor para o acionista é aquela feita 
anualmente, no momento do encerramento do balanço contábil e é medida 
em termos de taxa de juros anuais. De modo geral, em âmbito internacional, 
as taxas de juros consideradas como parâmetros normais de rentabilidade e 
custo de capital situam-se entre 12% e 15% ao ano. 

 
 

Young e O’Byrne (2003) salientam que se deve, de fato, usar o NOPAT como 

medida de desempenho operacional, uma vez que já está deduzido do imposto de 

renda, representando, assim, o quanto as operações correntes da empresa geraram 

de lucro.  

 

Tais autores (op. cit., p.51) apregoam que o capital investido é a soma de todos os 

financiamentos da empresa, separados dos passivos não-onerosos de curto prazo 

(como fornecedores, salários e provisões diversas). Ou seja, “o capital investido é 

igual à soma do patrimônio líquido que pertence ao investidor com os empréstimos e 

financiamentos de curto e longo prazos, pertencentes a credores”. Assim, é 

necessário empregar o WACC (equação 5) para refletir as vários fundings da 

empresa. 

 

Young e O’Byrne (2003) oferecem uma forma simples para a apuração do capital 

investido. Segundo os autores, os passivos não-onerosos de curto prazo devem ser 

subtraídos dos ativos operacionais de curto prazo.  

 

Embora quase todos os passivos sejam, em algum grau, onerosos (se não fosse 

assim os credores da empresa, assumindo mercado competitivo, quebrariam), 

separar o componente de juros de certas contas, como fornecedores, raramente 

justifica o esforço. Além disso, todo o custo de mercadorias e serviços comprados de 

fornecedores, inclusive a parcela de juros, está refletido ou no custo das 

mercadorias e serviços vendidos, ou nas despesas gerais, administrativas e de 

vendas. Consequentemente, a empresa é debitada, embora indiretamente, por tais 

custos financeiros. Enquanto o retorno gerado pelo uso dos ativos “líquidos” (isto é, 
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a soma do caixa, das necessidades de capital de giro e dos ativos fixos) exceder o 

custo do capital investido, o EVA é positivo. O retorno sobre os ativos líquidos 

(RONA – Return On Net Assets) é calculado como segue: RONA = NOPAT / Ativos 

Líquidos. Quando o RONA for maior que o WACC, o EVA será positivo. Do contrário, 

será negativo. Isso ocorre porque: EVA = (RONA – WACC) x Capital Investido. 

 

Nesta dissertação utilizou-se a fórmula do EVA conforme descrita por Young e 

O’Byrne (2001), empregada também em Félix (2014) e Diniz (2014), Felix et al. 

(2016) segundo os quais o Valor Econômico Adicionado resulta do desempenho 

operacional proporcionado pelos valores investidos no negócio, a saber: 

Vendas Líquidas 

( - )    Despesas Operacionais 

( = )   Lucro operacional 

( - )    Imposto de Renda 

( = )   Lucro operacional líquido após o imposto de renda 

( - )    Custo de capital (investimentos x custo de capital) 

( = )   EVA 

 

De forma resumida, o EVA pode ser representado por: 

EVA = [(ROI – WACC) x Capital Investido].                          (6) 

Sendo: 

ROI = Retorno sobre o capital investido, obtido pela divisão do NOPAT pelo Capital 

Investido.        

WACC = Custo Médio Ponderado de Capital 

 

2.6.5 Fatores que aumentam o EVA  

 

O sistema de gerência financeira baseada no EVA elimina conflitos, colocando todas 

as questões dos negócios, a começar por estratégias e indo até decisões 

operacionais diárias. Isto permite que todas as decisões financeiras sejam 

modeladas, monitoradas, avaliadas, comunicadas e remuneradas em termos de 

uma única unidade de medidas e oferece uma linguagem comum entre funcionários 

em todas as funções operacionais (Santos, 2011, Póvoa, 2012 e Felix et al. 2016).  
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De acordo com Ehrbar (2000, p.106-107), para maximizar a riqueza dos acionistas 

ao Máximo, existem apenas quatro maneiras. 

 

a) cortar custos e reduzir impostos para aumentar o NOPAT sem acrescer 

capital. Ou seja, operar de forma mais eficiente para ganhar um maior retorno 

sobre o capital já investido no negócio.  

b) empreender todos os investimentos nos quais o aumento do NOPAT será 

maior do que o aumento de encargos de capital. Ou seja, investir em 

crescimento lucrativo, empreendendo todos os projetos com valor liquido 

presente positivo que prometam produzir um retorno de capital que excede o 

custo de capital. 

c) retirar capital de operações quando as economias decorrentes da redução 

dos encargos de capital excedam qualquer redução de NOPAT. Ou seja, 

deixar de investir, ou liquidar ativos e atividades que não estejam gerando 

retorno iguais ao ou maiores do que o custo de capital. As grandes mudanças 

nesta área são as vendas de ativos que valham mais para outros, mas a 

categoria também inclui coisas como a redução de estoques e aceleração da 

cobrança de contas a pagar (ambas representam investimentos de capital). 

d) estruturar as finanças da empresa de forma tal que minimizem o custo de 

capital, algo que reside exclusivamente nos domínios do departamento 

financeiro e do Conselho de Administração. 

 

2.6.6 Vantagens e limitações associadas ao EVA 

 

Ao se referirem aos benefícios propiciados pelo EVA, Young e O’Byrne (2003, p. 31) 

mencionam que “uma das suas principais virtudes é que permite o estabelecimento 

de metas para as divisões e departamentos (por vezes sob a forma de 

direcionadores de EVA em vez do próprio EVA)”.  

 

Outra vantagem do EVA “é proporcionar uma ligação entre mensuração de 

desempenho e avaliação pelo mercado de capital, ajudando a assegurar que o 

desempenho gerencial é avaliado e recompensado de modo consistente com a 

moderna teoria de finanças corporativas” (Young & O’Byrne 2003) 
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Stewart (2005, p.117) advoga que  

 

(...) a mais importante vantagem do EVA, entretanto, diz respeito ao fato de 
ele ser a única medida de desempenho que se conecta diretamente ao valor 
de mercado intrínseco de uma empresa. É o combustível que dispara o 
prêmio do valor de mercado das ações de qualquer empresa (ou é 
responsável pelo seu desconto). Em vista disso, é ele a medida que 
recomendo para a definição de metas, para a alocação de capital, para a 
avaliação de desempenhos, para planos de bonificação e para a 
comunicação com os grandes investidores. Em outras palavras, estou 
advogando pelo EVA, para que seja usado como base para implementação 
de novos e completamente integrados sistemas de administração financeira. 

 

Para Padoveze e Benedicto (2013), o modelo de EVA tem sido considerado 

atualmente o melhor modelo de avaliação da criação ou não de valor para as 

empresas e defendem que este pode ser aplicado genericamente para a empresa 

como um todo, como pode ser aplicado às unidades de negócios, às linhas de 

produtos ou às atividades. 

 

Em relação aos benefícios informativos propiciados pelo EVA, Martinez (2001), e 

Martinez, Francisco Filho & Assunção (2013), chama atenção para dois aspectos: (i) 

capacidade de conscientizar rapidamente o gestor sobre as expectativas do 

investidor em relação a sua atuação; e (ii) simplicidade de compreensão.  

 

Em relação ao primeiro ponto, a partir do momento em que se define que o 

administrador deve se esforçar para remunerar os recursos investidos e gerar um 

valor adicional ao custo ponderado médio de capital (WACC), torna-se evidente que 

os objetivos a serem perseguidos nas diversas áreas da empresa devem ser 

balizados pela geração de EVA positivo. Com isso, decisões quanto à manutenção 

de linhas de produção ou comercialização, aumento ou redução de investimentos 

em unidades ou setores, bem como a análise da atual situação da entidade, passam 

a ser mais claramente determináveis. Assim, tendo em mente que o almejado é 

gerar ou aumentar o EVA das operações, cabe ao gestor verificar as unidades, 

setores ou linhas que podem ter seus desempenhos otimizados e encetar iniciativas 

neste sentido.  
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No que tange ao aspecto da compreensão facilitada, tal ponto pode ser explicado 

em função de que basta o gestor entender que a agregação de valor econômico 

ocorre quando o EVA é positivo. Neste caso, as operações da empresa geraram 

riqueza para o acionista. Ao contrário, quando o EVA é negativo, acontece a 

destruição da riqueza do investidor 

 

Para Drucker (2004, p. 43), 

 
 (...) ao mensurar o valor agregado acima de todos os custos, inclusive o 
custo de capital, o EVA mede, com efeito, a produtividade de todos os fatores 
de produção. Esse indicador não informa, em si mesmo, por que 
determinado produto ou certo serviço não agrega valor e como corrigir a 
situação. Mas ele mostra o que precisamos investigar e se devemos adotar 
medidas corretivas. O EVA também deve ser usado para identificação do que 
funciona. Esse indicador revela os produtos, os serviços, as operações e as 
atividades que apresentam produtividade atipicamente alta e agregam valor 
inusitadamente elevado. em seguida, devemos perguntar a nós mesmos: o 
que podemos aprender com esses êxitos? 
 

Por outro lado, o EVA possui aspectos que podem ser considerados desfavoráveis à 

sua utilização. De acordo com Lunkes (2004), Wernke et al. (2015) o EVA é limitado 

porque é um indicador do passado e não considera o risco do negócio. Tal autor 

cita, ainda, que a gestão baseada em medidas financeiras sofre muitas críticas de 

especialistas, que comparam esse modo de gerenciamento a uma carroça com dois 

bois, onde o gestor está colocando a carroça à frente dos animais. Ou seja, 

administra-se o negócio por meio de medidas que são o resultado das ações, 

enquanto que o correto seria o gestor primar pelas causas que geram o resultado 

financeiro. 

 

Regis, Santos e Santos (2010, p. 9) atribuem ao EVA algumas limitações 

destacando que: 

 

1. Pode acarretar restrição ao crescimento da empresa, tendo em vista que a 

expectativa de resultados rápidos pode impedir o interesse por projetos de 

maior vulto; 

2. Poderá implicar dificuldades para a obtenção de empréstimos junto às 

instituições financeiras, pois o cálculo do EVA destaca a remuneração do 
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capital de terceiros e quanto mais endividada estiver a empresa, maior é o 

risco atribuível; 

3. Tal indicador dá ênfase exagerada na geração de lucros, sendo aplicável 

somente às empresas regidas por propósitos econômicos. 

 

Martins, Diniz e Miranda (2012) comentam que além de depender dos critérios 

contábeis, e, portanto, suportar os mesmos problemas de normas, de modelos 

contábeis, da falta de correção monetária e outros, não leva em conta o valor de 

mercado do Patrimônio Líquido para seu cálculo. Essa é, talvez, a maior falha 

cometida na sua aplicação porque, ao ser calculado sobre os valores contábeis, está 

também calculando o valor adicionado com relação ao capital aplicado na empresa, 

e não representa, com isso, o valor econômico adicionado para o investidor atual. 

 

De acordo com Martinez (2001, p.47), após ressaltarem que tais críticas são 

aplicáveis às versões mais simplificadas de cálculo do EVA, enfatizam dois pontos 

desfavoráveis associados a este indicador: 

 

A) Apesar de reconhecer a inadequação dos resultados contábeis tradicionais 

para a mensuração do valor do empreendimento, o modelo limita-se a ajustá-

los globalmente, em vez de tratar as informações à medida que ocorrem os 

eventos; 

B) A base de resultados globais da empresa impede a identificação da 

contribuição gerada por área. 

 

Stewart (2005, p.157) comenta que, “apesar das vantagens do EVA como medida de 

desempenho, existe uma deficiência com relação ao seu uso. Diferentemente de 

taxas de crescimento ou de taxas de retorno, é mais difícil comparar o EVA de 

empresas ou unidades negociais de diferentes tamanhos”. Contudo, referido autor 

entende que essa limitação pode ser contornada, já que o EVA pode ser ajustado de 

forma a refletir um nível comum de capital utilizado. 

 

Silva (2005, p.4), destaca que o EVA abrange tudo o que está no demonstrativo de 

resultado e no balanço patrimonial, ressaltam que 

 



 

 

59

(...) o fato de o EVA compreender todos os fatores não é somente uma 
virtude. É também uma fraqueza potencial quando aplicado no contexto de 
unidades descentralizadas. Se a divisão analisada é uma unidade muito 
independente, em que o gerente da divisão tem poder de decisão quase total, 
inclusive influência sobre as principais decisões de investimentos, o EVA 
pode ser considerado como a melhor medida de desempenho de curto prazo 
porque incorpora lucros e produtividade do capital. Mas duas pressuposições 
fundamentais sustentam essa afirmativa: o gerente da divisão tem amplo 
poder de decisão sobre as atividades operacionais e de investimento e tanto 
as alocações de custos como os preços de transferência causam efeito 
mínimo no EVA da unidade de negócio, ou a companhia desenvolveu 
sistemas confiáveis para alocação de custos e preços de transferência. 
Quando essas premissas se mostram menos válidas, o EVA começa a perder 
poder como medida de contribuição do gerente de unidade de negócio na 
geração de valor para o acionista.  

 

 

Diante do exposto fica o alerta que o EVA pode restringir o crescimento da empresa, 

uma vez que os gestores, impulsionados pelas expectativas de resultados rápidos, 

podem impedir que projetos vultosos, que requeiram grandes somas de valor – 

próprio e de terceiros – sejam levados adiante. Portanto, o seu uso requer a devida 

compreensão e deve se ancorado em mecanismos de interação entre a alta 

administração e o conselho de administração para evitar que um bom instrumental 

de gestão possa ser usado de forma indevida. 
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3 METODOLOGIA  

 

 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada no desenvolvimento desta 

dissertação e está organizado nas seguintes seções: a primeira será caracterizada a 

pesquisa, ressaltando a abordagem metodológica adotada.  Em seguida, 

apresentam-se os procedimentos metodológicos, detalhando-se as formas 

empregadas para o cálculo do risco sistêmico, a apuração do beta, o levantamento 

do custo de capital próprio, de terceiros e o WACC, e para a quantificação do EVA.  

O capítulo é finalizado com uma breve descrição das empresas objeto do estudo. 

 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 
 
A fundamentação teórica desta dissertação está estruturada em contabilidade, 

finanças e economia. Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa de caráter 

descritivo, definido por Vergara (2013) como uma pesquisa que expõe 

características de determinada população ou fenômeno, estabelece correlações 

entre as variáveis e define sua natureza. 

 

A pesquisa “surge quando se tem consciência de um problema e nos sentimos 

impelidos a buscar sua solução. A indagação realizada para alcançar essa solução 

constitui, precisamente, a pesquisa propriamente dita” (Mondolfo 1969, conforme 

citado em Vera, 1968, p.10).  

 

De acordo com Andrade (2007, p. 111), “...pesquisa científica é um conjunto de 

procedimentos sistemáticos, baseados no raciocínio lógico, que tem por objetivo 

encontrar soluções para os problemas propostos mediante o emprego de métodos 

científicos.”  

 

Segundo Beuren (2012, p.48), “... a pesquisa, de modo geral, investiga o ambiente 

em que o homem vive e o próprio homem”.  
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Para coleta de dados, a pesquisa pode ser classificada como ex-post facto, que, 

conforme Gil (2010, p.82) é um tipo de pesquisa que tem por definição “ser uma 

investigação sistemática e empírica na qual o pesquisador não tem controle direto 

sobre as variáveis independentes”, porque elas já ocorreram ou são intrinsecamente 

não manipuláveis. 

 

A presente dissertação propõe mensurar o EVA de empresas de saneamento (água 

e esgoto) e se insere no rol de uma pesquisa quantitativa ao utilizar modelos 

estatístico-econométricos para estimar o custo de capital próprio e, também, 

variados indicadores para quantificar o EVA. Essa classificação está em sintonia 

com Richardson (2008), que salienta que uma pesquisa pode ser classificada como 

quantitativa quando há emprego de quantificação, tanto na coleta de dados de 

informações quanto em seu tratamento por meio de técnicas estatísticas. 

 

O método desenvolvido nesta pesquisa é, desta forma, descritivo, quantitativo e 

explicativo, de acordo com a classificação de Abramo (1979). De um lado, procura 

descrever e caracterizar, com relativa profundidade, os objetos de estudo, composto 

pelas três maiores empresas do setor de saneamento (água e esgoto) brasileiras 

com ações negociadas na B3 (antiga BM&FBovespa). De outro, adota um caráter 

explicativo, que permite mensurar e analisar suas características econômico-

financeiras. Por fim, com a descrição e análise dessas empresas, buscam-se 

possíveis explicações para as relações existentes entre a estrutura de capital, o 

risco sistemático e a geração de valor (EVA). 

 

3.2 Procedimentos metodológicos 

 
 
3.2.1. As estimativas do Risco de Mercado  

 

O risco em finanças retrata a volatilidade dos ativos transacionados pelas empresas, 

conforme discutido no referencial teórico. Nesta dissertação foi considerado apenas 

parte do risco - o risco sistêmico, tendo em vista o modelo de precificação do capital 

próprio que foi utilizado no cálculo do EVA. O risco sistêmico é refletido pelo beta 

das empresas, expresso na equação 7: 
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                                         (7) 

Sendo: 

 = coeficiente beta; 

 = covariância entre os retornos do ativo e os da carteira de mercado; 

 = variância dos retornos da carteira de mercado.  
 

O beta foi estimado mediante uma equação de regressão que associa o retorno de 

um ativo (em %) aos retornos do índice de mercado (também em %). 

 

Yt = a + βXt + εt                (8) 

Em que: 

Yt é a variável dependente, retornos das ações da empresa; 

Xt  é a variável independente, isto é, o retorno da carteira de mercado – B3; 

α é o intercepto da reta de regressão, que indica o valor médio da variável 

dependente quando a variável independente for igual a zero; 

β é o coeficiente angular da reta de regressão, que indica a sensibilidade do retorno 

do ativo em relação à carteira de mercado; 

εt  é o termo de erro da regressão, ou perturbação estocástica, indicando a diferença 

entre o valor observado e o valor estimado pelo método utilizado. 

 

A relação é estocástica, ou seja, os valores não podem ser previstos exatamente 

com base nos valores da variável independente, mas sim estimados, e, por isso, há 

a presença de um erro aleatório, é salientado por salientam Gujarati (2000) e 

Johnston e Di Nardo (2001). Nesse sentido, o modelo clássico de regressão contém 

pressupostos básicos acerca da distribuição de probabilidade do erro aleatório:  

I. Normalidade: o εt tem distribuição normal; 

II. Média zero: E(εt) = 0; 

III. Homocedasticidade: a variância do erro deve ser a mesma para todas as 

observações, E(εt)² = σ²; 

IV. Não existência de correlação serial: o erro de um período não afetou o erro do (s) 

período(s) subsequente(s), E(εiεj) = σ. 
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Inicialmente, foi empregado o modelo dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e 

foram apresentados os testes de correlação serial dos erros (autocorrelação) e de 

homocedasticidade (variância constante dos erros da regressão). No caso em que 

hipóteses não foram atendidas, foi necessário empregar método alternativo para 

corrigir o problema. Nesta pesquisa, não serão apresentados testes em relação à 

normalidade e a média do erro, pois, em amostras grandes, a violação dos 

pressupostos não acarreta maiores problemas, conforme outros estudos que foram 

realizados (Lima, 2015; Silva et al., 2016; Felix et al., 2016). 

 

Em geral, séries financeiras apresentam heteroscedasticidade, ou seja, a variância 

do termo de erro de uma regressão não é constante. A consequência desse 

problema é a de que os estimadores de MQO não são eficientes, ou seja, não 

possuem variância mínima. Tal fato, embora não cause viés ou inconsistência nos 

betas, distorce os erros-padrão, prejudicando os resultados das estatísticas t e F 

(Wooldridge, 2002), corroborado com estudos realizados em companhias brasileiras 

(Lima, 2015; Silva et al.,2016; Felix et al., 2016). 

 

Assim, para corrigir os problemas de heteroscedasticidade têm sido empregados 

modelos como os Autogressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) e 

Generalized Autoregressive Condition Heteroskedasticity (GARCH), desenvolvidos 

por Engle (1982) e Bollerslev (1986).  Estes modelos apresentam uma variância 

condicional aleatória e, mediante seu estudo, é possível estimar e efetuar previsões 

acerca da volatilidade. Gujarati (2000) indica que o modelo mais simples, o GARCH 

(1,1), quanto à determinação da ordem (p,q), é suficiente para descrever o 

comportamento da volatilidade condicional da maioria das séries temporais.  Assim, 

nesta dissertação foram estimados o beta, na forma clássica, e quando necessário 

utilizou-se o beta condicional (ARCH-M). 

 

Para a estimativa do beta e demais testes estatísticos pertinentes, foi empregado o 

software Eviews 9.0 

 

3.2.2 A quantificação do EVA 
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O objetivo geral da pesquisa é quantificar e analisar a geração de valor aos 

acionistas das empresas de capital aberto pertencentes ao setor de água e 

saneamento. Para alcançar esse objetivo, foi utilizada a abordagem do EVA, 

conforme discutido no capítulo 2.  

 

A quantificação do EVA demanda estimar o resultado operacional (ROIC), o custo 

médio ponderado de capital (WACC) e o volume do capital investido (CI).  

 

O WACC reflete no custo médio ponderado do capital próprio e do capital de 

terceiros, sendo que para a estimativa do custo do capital próprio, empregou-se o 

modelo de precificação de ativos denominado CAPM, detalhado na equação 5 que 

contempla os seguintes componentes:  

- O beta foi estimado pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários e pelo Modelo 

ARCH e GARCH, conforme descrito na seção 3.2.1. Os dados retratam as cotações 

diárias das empresas da amostra e do Ibovespa, extraídas da B3, abrangendo o 

período de 2012 a 2016; 

- A taxa livre de risco, que, de acordo com Póvoa (2012), deve apresentar três 

características básicas: inexistência de risco de default (calote no pagamento), de 

risco de reinvestimento e de oscilação da taxa de juros, foi fornecida pela Nota do 

Tesouro Nacional – B(NTN-B).  Foi utilizado o título com vencimento em 15/05/2045, 

cuja taxa real foi de 5,24%, fornecida pelo site do Tesouro Direto, do Governo 

Federal, na data de 15/08/2017.  

- Foi adotado um prêmio de risco de mercado de 5%, valor próximo ao utilizado em 

estudos internacionais e em linha com a interpretação de autores brasileiros (Silva, 

Locatelli & Lamounier, 2016) e aderente às séries de prêmio implícito baseados no 

modelo de Gordon apresentadas (Gordon, 1959, Gordon & Gordon, 1997, Póvoa, 

2012, Calegari, Gonçalves, Serrano & Rodrigues 2016). 

 

O custo do capital de terceiros, também chamado de custo da dívida, foi obtido por 

meio da razão entre despesas financeiras e o volume contraído de dívida. Os 

valores referentes às despesas financeiras e o volume de dívida foram extraídos das 

demonstrações de resultado e do balanço patrimonial das empresas da amostra.  
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Os desempenhos operacionais das empresas são refletidos pelo ROIC, que é o 

resultado da divisão entre NOPAT e o Capital Investido. O NOPAT foi obtido da 

seguinte forma:   

 

Lucro Líquido antes do Resultado Financeiro 

(+) Receitas Financeiras Operacionais 

(=) Resultado Operacional antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 

(x) Custo Tributário (1-TC) 

(=) NOPAT (Net Operating Profit After Tax) 

 

O Capital Investido (CI), por sua vez, foi calculado por meio da equação 9, cujos 

dados também foram extraídos das demonstrações financeiras analisadas: 

 

CI = NCG + ANC     (9) 

Em que: 

CI = Capital investido; 

NGC = Necessidade de capital de giro; 

ANC = Ativo não Circulante. 

 

Além de quantificar o EVA das empresas da amostra, procurou-se investigar se há 

uma relação entre o grau de alavancagem financeira e o EVA. Com esta finalidade 

foi estimada uma regressão “pooled time series”, com dados em painel, tendo sido 

analisadas as seguintes hipóteses: 

a) H0 = inexistência de relação entre as variáveis (β =0); 

b) H1 = relação significativa entre as duas variáveis (β ≠ 0). 

 

3.3  Uma Breve Descrição das Empresas Analisadas 

 
A situação dos recursos hídricos tem sido motivo de preocupação em âmbito 

mundial e vários estudos projetam cenários futuros catastróficos para o planeta e 
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propõem ações corretivas para mitigar as consequências perversas do modelo de 

crescimento adotado1.  

A preocupação está presente, também, no país, sendo que a consciência e a 

responsabilidade ecológica fazem parte da agenda necessária para que se cumpram 

os compromissos firmados nas convenções internacionais. 

No contexto brasileiro, as cidades cresceram vertiginosamente sem o devido 

acompanhamento de infraestrutura básica, gerando ambientes insalubres e de 

marginalização social. Diante deste cenário, o setor de saneamento emerge como 

um dos pontos mais vulneráveis da crise ambiental, interferindo diretamente no 

espaço da cidade e na dinâmica dos territórios urbanos. Neste processo, salientam-

se as contradições e os conflitos de ações, competências de planejamento, 

normatização e execução dos serviços de saneamento, quanto à definição das 

responsabilidades dos estados e municípios no processo da gestão. 

Em seu sentido lato, o saneamento básico traduz-se em um conjunto de ações que 

o homem estabelece para manter ou alterar o ambiente, no sentido de controlar 

doenças, promovendo saúde, conforto e bem-estar. Engloba o cuidado com a água, 

esgoto e resíduos sólidos, além de ações referentes à recuperação de mananciais e 

de reservatórios d ‘água poluídos.  

Nos anos mais recentes, o setor tem sido alvo de maior atenção governamental com 

uma quantidade significativa de recursos investidos, visando melhorar a qualidade 

da água e propiciar esgotamento sanitário mais apropriado. No entanto, esses 

investimentos que são fundamentais para o bem-estar e para a saúde pública, são 

ainda insuficientes para reverter o quadro brasileiro desfavorável, e isto tem a ver 

com a própria limitação dos recursos públicos.  

 

Face à essa restrição, houve melhor compreensão do papel que pode ser 

desempenhado pela iniciativa privada, e são ilustrativos os processos de abertura de 

capital de grandes empresas estatais voltadas para a oferta de serviços públicos. No 

setor, as experiências da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

                                            
1 Disponível em: (http://aguasdobrasil.org/edicao-05/papel-e-importancia-do-plano-de-saneamento-

como-instrumentos-de-gestao.html), acesso em 20/11/2017. 
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Paulo – Sabesp2, Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa e da 

Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, até recentemente constituídas 

apenas por recursos públicos, merecem destaque. Estas empresas passaram por 

processos relativamente recentes de abertura de capital – IPO (das iniciais em 

inglês Initial Public Offering), são bem estruturadas e suas trajetórias podem 

fornecer informações interessantes sobre as possibilidades de modernização do 

setor com o aporte de recursos financeiros da iniciativa privada. É desnecessário 

dizer que as empresas devem ser capazes de remunerar adequadamente os 

investidores, consoante ao risco assumido, temas que constituem o problema desta 

dissertação. 

 

A Sabesp foi fundada em 1973, é uma sociedade anônima de economia mista, 

responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em 367 

municípios do Estado de São Paulo.  Dentre as empresas do setor, é considerada 

uma das maiores do mundo em população atendida. Atualmente abastece 27,7 

milhões de pessoas com oferta de água tratada e canalizada e atende 21,4 milhões 

de pessoas com coleta de esgotos. No que tange os investimentos do setor no 

Brasil, é responsável por cerca de 27% do valor. Há um plano de investimento 

proposto para o período de 2017-2021, com cifras da ordem de R$ 13,9 bilhões. O 

foco destes investimentos será de ampliação da disponibilidade e segurança hídrica, 

e desenvolver avanços nos índices de coleta e tratamento de esgotos.  

 

A Companhia também oferece serviços de consultoria sobre uso racional da água, 

planejamento e gestão comercial, financeira e operacional, atuando atualmente no 

Panamá, Honduras, e Nicarágua, sendo nos dois primeiros países em parceria com 

a Latin Consult. As atribuições de controle, fiscalização e regulação, inclusive 

tarifária, de nossas operações em sua maioria são exercidas pela Agência 

Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – Arsesp.  

 

                                            
2 A Sabesp, assim como a Copasa e Sanepar, é uma CESB (companhia estadual de saneamento 

básico) que opera, nas suas áreas de concessão, em ambiente de monopólio na prestação de 

serviços de captação e distribuição de água. Explora, portanto o valor econômico da água, sob certas 

condições de direito público, societário, administrativo e sanitário.  
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A Sabesp abriu capital mediante IPO em 2002, é uma empresa de economia mista e 

participa do Novo Mercado, sendo que 100% de suas ações são ordinárias com 

direito a voto. Suas ações são listadas na B3 sob o código SBSP3 e na Bolsa de 

Valores de Nova York (NYSE) na forma de Americam Depositay Receipts (ADR 

Nível III), sob o código SBS. No Brasil a Sabesp integra os principais índices da 

BOVESPA. 

 

A Copasa é, atualmente, uma empresa de economia mista. Sua principal atividade é 

a prestação de serviços em abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

resíduos sólidos, está presente em 626 municípios do estado.  

 

Foi criada em 5 de julho de 1963, por meio da Lei Estadual nº 2.842, com a 

denominação Companhia Mineira de Água e Esgotos -COMAG, com a finalidade de 

definir e executar uma política ampla de saneamento básico para o Estado de Minas 

Gerais. 

 

Em 1971, o Governo Federal instituiu o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA). 

À mesma época, o Departamento Municipal de Águas e Esgoto de Belo Horizonte 

(DEMAE), responsável pela prestação desses serviços na cidade de Belo Horizonte, 

incorporou-se à COMAG, após este período, a COMAG começou a passar por uma 

série de modificações para se ajustar às necessidades da Política de Saneamento 

Básico do Estado de Minas Gerais, entre elas, a alteração de seu nome para 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa MG), por meio da Lei 

6.475/74 (Silva, 2013). 

 

Em abril de 2008, foi realizada uma oferta secundária de ações em que o acionista 

Município de Belo Horizonte alienou a totalidade de suas ações, e o acionista Estado 

de Minas Gerais vendeu parte de suas ações, sem perder o controle acionário da 

Empresa. Em livre circulação no mercado (free float) encontram-se 48,5% das ações 

e o restante, correspondente a 0,3%, encontra-se em tesouraria. É também 

classificada no Novo Mercado da B3 sob o código CSMG3 (Silva, 2013). 



 

 

69

 

A Sanepar foi fundada na década de 1960, é uma sociedade de economia mista e 

de capital aberto, controlada pelo Estado do Paraná, com atividade de serviços de 

fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto e gerenciamento de 

resíduos sólidos. Seus serviços abrangem 345 cidades do Estado do Paraná, com 3 

milhões de ligações de água e 1,9 milhão de ligações de esgoto.   

 

No ano de 2016 realizou investimentos em obras de atualização tecnológica, 

melhoria na expansão de suas atividades, um montante de R$ 724,4 milhões tendo 

como objetivo, segundo Relatório da Administração, a continuidade da atuação e 

excelência nos serviços prestados. 

 

A Sanepar abriu capital em 1998, e tem em sua estrutura de capital 66,67% das 

ações preferenciais e 33,33% de ações ordinárias com direito a voto e classificada 

no Nível 2 de Governança Coorporativa da B3 sob o código SAPR4.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar a capacidade de geração de valor pelas 

empresas brasileiras de saneamento (água e esgoto). Constitui um estudo de caso 

múltiplos, utilizando informações de três das mais importantes empresas do setor. Para 

chegar aos resultados foi necessário cumprir várias etapas, a saber: determinar o risco 

sistêmico, componente essencial para se estimar o custo do capital próprio; identificar o 

volume e a estrutura do capital investido nas empresas; quantificar o custo médio 

ponderado de capital (WACC); e levantar o ROIC e o NOPAT das empresas 

estudadas.   

 

Na seção seguinte serão apresentados os dados de cada um destes índices para as 

três empresas da amostra.  

 

4.1 O Risco Sistemático das Empresas  

 

O risco sistemático de uma empresa, também conhecido como beta, conforme descrito 

na metodologia (capítulo 3), pode ser estimado utilizando-se uma equação de 

regressão que associa o retorno do ativo (em %) aos retornos de uma carteira de 

mercado (em %).   

 

Os resultados desta estimativa para a empresa Copasa encontram-se na Tabela 1, que 

contém os coeficientes estimados e os principais testes estatísticos. 

 

Tabela 1  
Estimativa do Beta da COPASA 

Variável Coeficientes Erro padrão Estatatística t Prob. 
C 0,002115649 0,003179701 0,665360752 0,506346789
IBV 0,746712394 0,103594575 7,208026027 4,90671E-12
       = 0,15149376              ajustado = 0,148577931 F = 51,95563921𝑅 𝑅  
Notas: Variável Dependente Retorno (%) das Ações Ordinárias da COPASA.  
           Não foram identificados problemas de auto correlação e de heterocedasticidade. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
           
 

O beta da Copasa foi estimado em 0,7467, sendo o coeficiente estatisticamente 

significativo, mesmo considerando o nível de significância de 1%. O que está sendo 

testado é a chamada hipótese nula – H0, que é estabelecida, neste caso como beta = 
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zero. Se houver rejeição desta hipótese, aceita-se a hipótese alternativa (beta ≠ zero), 

podendo ser empregado o valor do beta fornecido pela regressão, que no presente 

caso é igual a 0, 7467. 

 

Ao aceitar essa hipótese alternativa, pode-se cometer o chamado erro do tipo 1, que 

significa rejeitar H0 quando essa alternativa for verdadeira, mas a possibilidade, no 

presente caso, é praticamente nula haja vista o valor da probabilidade de significância 

apresentada na Tabela 1.  

 

Assim, o risco sistemático da Copasa é inferior ao da carteira de mercado (que por 

construção tem o valor de 1,0). Se houver, por exemplo, uma alteração no índice de 

mercado de 1%, espera-se que os retornos proporcionados pela empresa subam em 

0,7467%. Ou seja, a Copasa exibe um baixo risco sistêmico, uma vez que o preço de 

seu ativo é menos volátil que a variação média dos ativos que compõem a carteira de 

mercado, revelando a maior confiança de investidores sobre a regularidade do 

desempenho setorial.  

 

A magnitude do beta justifica-se por ser uma empresa cuja atividade econômica 

principal é a prestação de serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário. 

Este fato se deve ao consumo, praticamente constante por parte da população, com 

pouca relação direta com variações conjunturais ocorridas na economia do país. Ou 

seja, o consumo independente de fatores sazonais econômicos, mantendo-se níveis 

próximos ao do aumento da população atendida pela empresa.  Foge a esta regra o 

consumo industrial de empresas que têm a água como importante insumo produtivo, 

como, por exemplo, o de fabricação de bebidas.  

 

Quanto ao ajuste do modelo, indicado pelo R², o valor é muito baixo, sendo que apenas 

cerca de 10% é explicado pela regressão. Como o risco que está sendo medido é o 

risco sistemático, deve-se ponderar que outros importantes fatores não estão sendo 

considerados para explicar os retornos proporcionados pelos ativos da Copasa. Os 

resultados encontrados não constituem surpresa e, em geral, são observados em 

vários estudos que retratam diferentes empresas e mercados (por exemplo, 

Damodaran, 2004; Berk; Demarzo & Harford, 2010; Silva, 2013).  Entretanto, a 

regressão é validada, o que é confirmado pela estatística F altamente significativa.  
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As estimativas referentes à Sabesp estão apresentadas na Tabela 2, sendo que o beta 

foi estimado em 0,7087, valor bem próximo do encontrado para a Copasa. 

 

Tabela 2  
Estimativa do Beta da SABESP 
Variável Coeficientes Erro Padrão Estatística t Prob.  

C 0,003275 0,002443 1,340782 0,1810 

IBV 0,708706 0,079711 8,890972 0,0000 

R² = 0,213043                 R² ajustado = 0,210348      F= 79,04939                   

Nota: Variável Dependente Retorno (%) das Ações Ordinárias da SABESP 
Fonte: Dados da pesquisa  

Similarmente à estimativa referente à Copasa, os testes de Breusch-Godfrey com os 

dados da Sabesp não revelaram a presença de correlação serial dos erros. A Tabela 3, 

apresenta a probabilidade da estatística F é maior que o nível de 5%, sendo este um 

resultado desejado, e em conformidade com os pressupostos do modelo clássico de 

regressão. 

Tabela 3 
Teste Breusch-Godfrey para Verificação de Autocorrelação¹ - SABESP 

Estatística F 0,858015 Prob. F (2, 290) 0,4251 

Nº Obs x R² 1,729466 Prob. Qui-quadrado (2) 0,4212 

Nota: ¹Variável dependente: Resíduo 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Entretanto, outro aspecto importante e que precisa ser afastado é a presença de 

heterocedasticidade, ou seja, a não constância da variância dos erros. Sabe-se que na 

presença de heteroscedasticidade os estimadores continuam não tendenciosos, mas 

deixam de ser eficientes. Isso violaria os pressupostos básicos do modelo de 

regressão, pois, na construção de intervalos de confiança para a elaboração dos testes 

de hipótese, os intervalos poderão ser mais largos ou estreitos do que os estimados 

(Gujarati, 2010). 

Assim, realizou-se o Teste de White para analisar a presença ou não de 

heterocedasticidade. Os resultados desse teste estão descritos na Tabela 4.  
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Tabela 4 
Teste White para a Verificação de Heteroscedasticidade 
Estatística F 6,278902 Prob. Qui-Quadrado(2) 0,0021 

Nº Obs. xR² 12,16241 Prob. Qui-quadrado(2) 0,0023 

Nota: Variável dependente: Resíduo 
Fonte: Dados da pesquisa. 

O Teste de White consiste em estimar uma regressão auxiliar dos erros elevados ao 

quadrado em relação à variável explicativa, seus quadrados e produtos cruzados. 

Multiplica-se o R² dessa regressão auxiliar pelo número de observações e compara-se 

com a distribuição Qui-quadrado, com “p” graus de liberdades, “p” é o número de 

coeficientes estimados na regressão auxiliar (Gujarati, 2010). 

Pode-se verificar, pelos dados da Tabela 4, a presença de heteroscedasticidade, pois a 

H0 do teste postula a existência de homocedasticidade, isto é, a variância constante 

dos erros da regressão. Entretanto, os testes não permitem aceitar essa hipótese, pois 

a probabilidade de erro é menor que 5%. Como H0 é rejeitada, deve ser aceita a 

hipótese alternativa, ou seja, existe a presença de heterocedasticidade.   

Esse resultado não é surpreendente e está em linha com os encontrados em outros 

estudos empíricos que reportam a existência de efeitos ARCH nas séries financeiras, 

em especial na variação das cotações de ações (Bonomo & Garcia, 2002; Antunes, 

Lamounier & Bressan, 2004; Silva, Locatelli & Lamounier, 2016). 

Dada a heterocedasticidade, presença de ARCH no modelo testado, deve-se usar uma 

forma de estimação alternativa. A literatura indica o uso do Modelo ARCH-M, modelo 

condicional, que considera os efeitos ARCH e inclui, também, como variável 

dependente a volatilidade condicional estimada por um modelo GARCH (1 1). Esse 

procedimento gera duas equações: um referente à volatidade, equação da variância; e 

outra dedicada à estimativa condicional, equação da média, e elas estão representadas 

na Tabela 5.   

Com relação aos coeficientes obtidos pela estimativa GARCH-M — equação da média 

— os resultados indicam que o beta estimado se mantém estatisticamente significativo 

no nível de 1%, com o valor de 0,7113, um pouco mais elevado que o estimado pelo 

método de MQO. Ou seja, confirma-se a relação estatisticamente significativa entre os 

retornos do IBOVESPA e os da Sabesp. O poder de explicação da regressão continua 
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baixo, mas o modelo é válido, tendo em vista os valores observados para a Estatística 

F. 

Tabela 5 
Estimação do Modelo Condicional – GARCH-M:  SABESP 

Equação da Variância 
Variável Coeficiente Erro Padrão Z Estatística Prob. 
C 0,000728 0,000449 1,621498 0,1049 
ARCH 0,050232 0,052831 0,950803 0,3417 
GARCH 0,523557 0,275330 1,901560 

 
0,0572 

Equação da Média 
Variável Coeficiente Erro Padrão Z Estatística Prob. 
C -0,109599 0,127293 -0,860998 0,3892 
BV  0,711293 0,058746  12,10802 0,0000 
σit  2,739960 3,131927  0,874848 0,3817 

 
 
R² = 0,229747           R² ajustado = 0,224453          F = 50,3657 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Os resultados da regressão da Sanepar estão apresentados na Tabela 6, que contém 

os coeficientes estimados e os principais testes estatísticos. O valor do beta 

encontrado é de 0,5048, revelando que das três empresas da amostra a que 

apresentou menor risco sistemático foi a Sanepar, e isto irá refletir nas estimativas do 

custo de capital próprio.  

 

Tabela 6 
Estimativa do Beta da SANEPAR 

Variável Coeficientes Erro padrão Estatatística t Prob. 

C 0,004619409 0,002974242 1,553138614 0,121476886

IBV 0,504841463 0,096900699 5,209884623 3,58379E-07

      = 0,085316686       ajustado = 0,082173445 F = 27,14289779𝑅 𝑅  
Notas: Não foram identificados problemas de auto correlação e de heterocedasticidade. 
           Variável Dependente Retorno (%) das Ações Ordinárias da SANEPAR. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

4.2 Custo do capital próprio das empresas  

 
Para a mensuração do custo do capital próprio será utilizado o modelo CAPM, 

conforme detalhado nos capítulos anteriores. Além do beta calculado, é necessário 

levantar a remuneração de um ativo livre de risco e o prêmio de risco inerente ao 

mercado acionário do país.  
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Conforme discutido, foi utilizada a NTN-B cujo rendimento é corrigido pela taxa da 

inflação, e apresentava à época do levantamento uma taxa real de 5,24% a.a. 

Admitindo-se o centro da meta inflacionária adotada no país de 4,5%, a taxa livre de 

risco (nominal) totalizou 9,74%, porcentagem próxima a Taxa SELIC que se situava em 

9,25% a.a. Quanto ao prêmio de risco, conforme detalhado no capítulo metodológico, 

foi utilizada a taxa de 5% a.a.   

 

Ao introduzir estes valores na equação (4) foram obtidas as estimativas para o custo de 

capital próprio das empresas da amostra, que estão detalhadas na Tabela 7. 

 

Tabela 7  
Estimativa do Custo de Capital Próprio (Ke): setor de água e saneamento 
Empresa     % 

COPASA 13,28 

SABESP 13,10 

SANEPAR 12,13 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

O cálculo detalhado do Ke de cada empresa se encontra de forma detalhada no 

Apêndice A.  

 

Verifica-se que o custo de capital próprio das três empresas da amostra é bastante 

similar: cerca de 13%, com cifra um pouco menor para a Sanepar, haja vista a 

estimativa de menor risco sistemático para esta empresa. 

 

4.3 A estrutura de capital, o custo da dívida e o WACC  

 
 
Uma vez apurado o custo de capital próprio (Ke), necessita-se calcular o montante do 

capital investido (CI) que será base para quantificar o ROIC e o WACC. Conforme 

apresentado no capítulo 3, o CI foi apurado ao adicionar a necessidade de capital de 

giro (NCG) ao Ativo Não Circulante (ANC). A Tabela 8 apresenta a apuração 

consolidada da Necessidade de Capital de Giro (NCG) das três empresas estudadas 

no período de 2009 a 2016. É interessante observar que a menos dependente por 

capital de giro é a Sabesp. 
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 Verifica-se, ainda, que a Copasa não segue o padrão das outras duas empresas e sua 

dependência por esta fonte vem aumentando com o passar dos anos. Isto se deve à 

postergação de recebimento de clientes, que influencia a necessidade de capital de 

giro.   

 
Tabela 08: 
Necessidade de Capital de Giro - em milhares de reais 

Anos COPASA SABESP SANEPAR 
2009 237.206 (454.363) 10.324 
2010 196.842 (749.117) 12.372 
2011 240.183 (800.394) (49.649) 
2012 273.157 (760.866) (50.939) 
2013 447.904 (547.568) 22.548 
2014 470.215 (708.188) (30.628) 
2015 376.614 (460.805) 63.745 
2016 686.453 (645.124) 80.755 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Os volumes do capital investido empregados nas empresas estão retratados na Tabela 

9. Observou-se um crescimento anual médio mais intenso na Sabesp 9,13% a.a. 

seguido pela Sanepar de 8,88% a.a. e Copasa de 6,74% a.a. 

 

Tabela 9 
Capital Investido - em milhares de reais 

Anos COPASA SABESP SANEPAR 
2009 6.297.944 17.517.638 4.552.611 
2010 6.880.981 19.011.346 4.937.009 
2011 7.681.170 20.688.757 5.027.651 
2012 8.113.266 22.384.633 5.478.038 
2013 8.736.336 24.472.639 6.169.453 
2014 9.442.789 26.431.807 6.962.531 
2015 9.793.937 29.795.476 7.570.037 
2016 9.909.263 32.276.289 8.227.634 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para apuração do total do capital dos acionistas, utilizou-se o conceito de Equity (E) 

como patrimônio líquido (Assaf Neto, 2014), sendo o valor da Dívida (D) retratado na 

Tabela 9, e que consistiu na diferença entre o valor do Capital Investido (CI) e o uso de 

Capital Próprio (E).   

 

Para estimar o WACC das empresas há necessidade de levantar, também, o custo de 

capital de terceiros, bem como a estrutura do capital. Estes foram apurados utilizando-
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se os valores do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado do Exercício, 

bem como das Notas Explicativas dos Relatórios da Administração. No cálculo do custo 

da dívida, considerou-se o benefício fiscal, empregando-se a alíquota efetiva de cada 

um dos anos, em cada uma das empresas estudadas, conforme detalhado no 

Apêndice B. 

 

Tabela 10 
Dívida das Empresas - em milhares de reais 

Anos COPASA SABESP SANEPAR 
2009 2.521.322 9.079.054 2.517.009 
2010 2.658.796 9.329.546 2.757.230 
2011 3.147.566 10.142.861 2.717.252 
2012 3.178.378 11.127.871 3.049.208 
2013 3.398.977 11.541.838 2.602.611 
2014 3.906.225 13.127.404 3.161.446 
2015 4.147.087 16.078.870 3.389.730 
2016 3.969.576 16.857.078 3.418.961 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Para estimar o WACC das empresas há necessidade de levantar, também, o custo de 

capital de terceiros, bem como a estrutura do capital. Estes foram apurados utilizando-

se os valores do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado do Exercício, 

bem como das Notas Explicativas dos Relatórios da Administração. No cálculo do custo 

da dívida, considerou-se o benefício fiscal, empregando-se a alíquota efetiva de cada 

um dos anos, em cada uma das empresas estudadas, conforme detalhado no 

Apêndice A. 

 

A Tabela 11 apresenta o resumo das alíquotas efetivas, constantes na DRE das 

empresas com as reconciliações, nos oito anos analisados.  

 

Tabela 11 
Custo efetivo do IRPJ e da CSLL (em %) 

Anos COPASA SABESP SANEPAR 
2009 26,44 28,55 26,67 
2010 26,44 28,89 26,36 
2011 27,41 26,51 20,85 
2012 24,66 24,96 24,63 
2013 25,86 27,94 25,95 
2014 26,47 29,17 23,51 
2015 (8,66) 8,72 18,85 
2016 27,70 28,63 20,61 

Fonte: Dados da pesquisa 
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O custo efetivo do imposto de renda e da contribuição social apresentaram nas três 

empresas valores bem próximos, com exceção dos últimos dois anos, que são atípicos, 

influenciados pela redução da base de cálculo, tributos diferidos e ajustes fiscais de 

anos anteriores.   

 

A estrutura de capital das três empresas guarda também, grande similaridade. Todas 

trabalham relativamente alavancadas, sendo que a Copasa é a que faz maior uso do 

capital de terceiros, seguida pela Sanepar (Tabela 13). Observa-se, também, que as 

empresas mantiveram constante a estrutura de capital no período analisado, sendo 

exceção a Sanepar que aumentou a participação do capital de terceiros para financiar 

suas atividades. 

 
Tabela 12 
Estrutura de Capital das Empresas (%) 

Anos 

COPASA SABESP SANEPAR 

Dívida Capital Próprio Dívida Capital Próprio    Dívida Capital Próprio
2009 54,02 45,98 41,69 58,31 41,17 58,83 
2010 57,99 42,01 41,46 58,54 41,07 58,93 
2011 54,84 45,16 41,82 58,18 41,52 58,48 
2012 54,29 45,71 42,52 57,48 39,35 60,65 
2013 56,85 43,15 45,73 54,27 52,86 47,14 
2014 54,48 45,52 43,83 56,17 50,33 49,67 
2015 51,66 48,34 40,69 59,31 50,70 49,30 
2016 54,26 45,74 41,96 58,04 50,86 49,14 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Modigliani e Miller (1963) salientaram que em situações de imperfeiçoes de mercado, 

como a existência de deduções fiscais concedidas pelo uso da dívida, a estrutura de 

capital com maior composição de capital de terceiros pode gerar valor aos acionistas. E 

isto se aplica ao presente caso, cuja influência do benefício fiscal, ajustado na 

apuração dos tributos, conforme apresentado no Apêndice A.   

 

A Copasa apresentou variação significativa nas despesas financeiras, que saltaram de 

R$263.622 milhares de reais em 2014 para R$464.946 milhares de reais em 2015, 

sendo estas impactadas pelo aumento dos juros dos financiamentos domésticos e 

internacionais. Mesmo com redução das despesas financeiras em 2016, o custo da 

dívida ainda se manteve alto e na casa de dois dígitos, e deve merecer o devido 

cuidado por parte da administração (Tabela 13). 
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Tabela 13 
Custo Líquido da Dívida da Empresas - (%) 

Anos COPASA SABESP SANEPAR 
2009 5,89  8,43 5,63 
2010 5,80  8,46 5,36 
2011 5,80 10,83 5,55 
2012 8,10  5,65 5,14 
2013 7,20  7,53 5,03 
2014 6,75  8,06 4,36 
2015 11,21 17,74 6,24 
2016 10,17  4,98 7,16 
Média 7,62 8,96 5,56 

Nota: A apuração do custo líquido da dívida considera a dedução fiscal pelo uso de Capital de Terceiros.  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Sabesp foi afetada substancialmente pela variação cambial, em face de maior 

presença de empréstimos externos. Assim, em anos de grande desvalorização do real 

o custo da dívida desta empresa tende a crescer substancialmente. O preocupante é 

que a empresa produz bens domésticos (non-tradeable goods), e suas receitas não 

fornecem um hedge natural. Assim sendo, a empresa fica sujeita às oscilações do 

câmbio, nas quais não tem qualquer interferência. 

 

Em relação à Sanepar, verifica-se, também, que o custo da dívida aumentou, mas a 

volatilidade do custo do capital de terceiros nesta empresa no período analisado foi 

menor do que o observado na Sabesp e o na Copasa (desvio padrão de 0,08%, contra 

3,97% e 2,1%, respectivamente).  Ademais, em média o custo do capital de terceiros 

empregados na empresa foi bem inferior ao observado nas outras duas empresas do 

setor, propiciado pelo lançamento de debentures da empresa no mercado.   

A Tabela 14 apresenta os valores do custo médio ponderado para cada uma das 

empresas, que foram estimados aplicando-se a equação (5). Em face das oscilações 

cíclicas já descritas, o custo mais baixo foi alcançado, em 2009, pela Sanepar (7,27% 

no ano), e o mais elevado foi o da Sabesp, em 2015 (14,71%). 

 

Ao se considerar os valores médios (WACC) constatou-se certa similaridade entre o 

custo de financiamento da Copasa e da Sabesp, que se situou em torno de 10% ao 

ano. A Sanepar foi a mais eficiente neste aspecto, sendo que o custo do capital 

investido ficou em cerca de 18% inferior às de suas congêneres. 
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Tabela 14 
Custo Médio Ponderado de Capital - WACC - (%) 

Anos COPASA SABESP SANEPAR 
2009 9,17% 8,97% 7,43% 
2010 9,49% 8,96% 7,48% 
2011 9,21% 10,11% 7,48% 
2012 10,00% 8,01% 7,12% 
2013 9,85% 8,94% 8,17% 
2014 9,49% 8,95% 7,76% 
2015 12,75% 14,93% 8,65% 
2016 10,57% 7,56% 8,96% 
Média 10,07% 9,55% 7,88% 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

4.4 Estimativas do Valor Econômico Adicionado - EVA 

 

Após o levantamento da estrutura e do custo de capital, o EVA pode ser facilmente 

estimado empregando-se a equação (6). Mas é ilustrativo apresentar os vários 

componentes que determinam o EVA, os quais podem refletir importantes aspectos a 

serem considerados nas estratégias empresariais. 

 

A Tabela 15 contempla informações do desempenho operacional e do custo de capital 

da Copasa. Verifica-se que o resultado operacional líquido tem sido, em geral, inferior 

ao do custo de capital, o que retrata um spread negativo. Assim, há duas alternativas 

para a empresa se ela pretende entregar valor aos acionistas: ou melhora seu 

desempenho operacional, aumentando receitas e/ou diminuindo despesas, ou reduz o 

custo do capital empregado. 

 

Tabela 15 
Resultado Operacional e Custo do Capital: COPASA  

Anos 
NOPAT 

(em reais) 
ROIC 
(%) 

WACC 
(%) 

Spread 
(%) 

2009 623.410 9,90  9,17 0,73 
2010 783.239             11,38   9,49 1,89 
2011 599.132 7,80  9,21 (1,41) 
2012 675.694 8,33 10,00 (1,67) 
2013 601.252 6,88  9,85 (2,97) 
2014 511.961 5,42  9,49 (4,07) 
2015 474.807 4,85 12,75 (7,90) 
2016 726.060 7,33 10,57 (3,24) 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A Copasa, conforme revelado na Tabela 16, apresentou resultados negativos 

referentes ao EVA, em virtude de apresentar baixo desempenho operacional, quando 

comparado ao custo do capital investido. Nos anos de 2014 e 2015 houve forte 

redução dos resultados operacionais, em face da queda consumo provocada pela 

escassez de água, não compensada por elevações das tarifas. Em 2016 a empresa 

apresentou boa recuperação do resultado operacional e conseguiu reduzir a destruição 

de valor. Esta redução, conforme consta no Relatório da Administração publicado 

juntamente com as demonstrações financeiras, foi devido a menor variação cambial, 

rigor imprimido na gestão de caixa e busca de um equilíbrio econômico-financeiro pela 

Companhia. Mesmo com estes ajustes e aumento do NOPLAT, o WACC continuou 

superior ao ROIC, provocando uma destruição de valor dos acionistas.  

 

Em suma, mesmo desconsiderando os anos de 2014 e 2015, que foram atípicos e 

condicionados pela crise hídrica que afetou as receitas da Copasa, os demais anos não 

oferecem um quadro de otimismo. Dos seis anos remanescentes, em apenas dois a 

empresa conseguiu apresentar EVA positivo. Assim sendo, conclui-se que no período 

analisado a empresa destruiu valor, fato este que deveria merecer uma profunda 

reflexão pelas partes interessadas, especialmente dos gestores, investidores e da 

agência reguladora. 

 

Tabela 16  
EVA – COPASA: 2009 - 2016 

Anos 
 

Capital Investido 
(em milhares de reais) 

EVA 
(em milhares de reais) 

2009 6.297.944  46.088 
2010 6.880.981 129.966 
2011 7.681.170 (108.593) 
2012 8.113.266 (135.594) 
2013 8.736.336 (259.563) 
2014 9.442.789 (384.544) 
2015 9.793.937 (773.858) 
2016 9.909.263 (321.245) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Sabesp apresenta uma situação econômico-financeira muito mais favorável. Verifica-

se que a empresa conseguiu apresentar um bom desempenho operacional com 

resultados acima de 10%, sendo exceção o período de stress hídrico. A recuperação 
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dos resultados operacionais foi bem rápida e o resultado operacional líquido após os 

impostos (NOPAT) praticamente duplicou após a crise (Tabela 17). 

 

Tabela 17 
Resultado Operacional e Custo do Capital: SABESP  

Anos 

NOPAT 
(em milhares de 

reais) 
ROIC 
(%) 

WACC 
(%) 

Spread 
(%) 

2009 2.054.580 11,73 8,97 2,76 
2010 2.191.769 11,53 8,96 2,57 
2011 2.188.367 10,58 10,11 0,47 
2012 2.383.625 10,65 8,01 2,64 
2013 2.540.083 10,38 8,94 1,44 
2014 1.652.776 6,25 8,95 (2,70) 
2015 3.139.325 10,54 14,93 (4,40) 
2016 3.546.336 10,99 7,56 3,43 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Verifica-se a consistência do resultado operacional da Sabesp ao longo dos anos, 

sendo exceção 2014 que apresentou forte retração da variável em relação ao ano 

anterior. Esta redução foi provocada, conforme relatado, pela escassez hídrica e 

redução do consumo. A empresa sofreu naquele ano fortes impactos financeiros 

provocados pela implementação de tarifas de contingências e revisão de tarifas 

extraordinárias.  

 

 Mas a empresa mostrou vigor voltando a apresentar, a partir de 2015, crescimento 

significativo de suas receitas. Entretanto, o ano de 2015 foi dominado pela elevação do 

custo do financiamento, e não obstante a recuperação do desempenho operacional, a 

empresa destruiu valor dos acionistas, uma vez que o ROIC foi inferior ao custo de 

capital (Tabela 18). 

 

Tabela 18 
Geração/Destruição de Valor: EVA – SABESP 

Anos 
 

Capital Investido 
(em milhares de reais) 

EVA 
(em milhares de reais) 

2009 17.517.638 482.630 
2010 19.011.346 489.298 
2011 20.688.757  96.436 
2012 22.384.633 591.023 
2013 24.472.639 352.807 
2014 26.431.807 (713.137) 
2015 29.795.476 (1.310.044) 
2016 32.276.289 1.105.626 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tendo em vista este bom desempenho operacional, a Sabesp conseguiu gerar EVA 

positivo em seis dos oito anos analisados. Os anos de 2014 e 2015 podem ser, assim, 

considerados, para esta empresa, atípicos e decorrem de percalços da natureza e da 

política econômica brasileira, que inibiram as receitas e aumentaram os custos do 

capital, respectivamente. 

 

A experiência da Sanepar não foi tão positiva quanto a da Sabesp, mas revelou ser 

bem melhor do que a exibida pela Copasa. Nota-se, também, que a Sanepar tem 

conseguido melhorar os resultados operacionais, com um bom crescimento do NOPAT 

o que resultou em expressivos aumentos nos retornos do capital investido, que, em 

2016, praticamente atingiu os dois dígitos (Tabela 19). 

 

Tabela 19 
Resultado Operacional e Custo do Capital: SANEPAR 

Anos 

NOPAT 
(em milhares de 

reais) 
ROIC 
(%) 

WACC 
(%) 

Spread 
(%) 

2009 242.717 5,33 7,43 (2,10) 
2010 262.656 5,32 7,48 (2,16) 
2011 391.033 7,78 7,48 0,29 
2012 453.834 8,28 7,12 1,16 
2013 499.832 8,10 8,17 (0,07) 
2014 527.130 7,57 7,76 (0,19) 
2015 610.075 8,06 8,65 (0,59) 
2016 821.204 9,98 8,96 1,02 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Similarmente ao observado nas duas outras empresas do setor, os anos de 2014 e 

2015 foram insatisfatórios em termos de geração de valor. Entretanto, há uma 

recuperação em 2016, ocasião em que a empresa apresenta o melhor resultado 

operacional da série, o qual supera com certa folga o custo de capital (Tabela 20). 

 

Tabela 20  
Geração/Destruição de Valor: EVA – SANEPAR 

Componentes 
 

Capital Investido 
(em milhares de reais) 

EVA 
(em milhares de reais) 

2009 4.552.611  (95.632) 
2010 4.937.009 (106.830) 
2011 5.027.651 14.755 
2012 5.478.038 63.611 
2013 6.169.453   (4.116) 
2014 6.962.531 (13.491) 
2015 7.570.037 (44.545) 
2016 8.227.634 83.645 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Os dados da Tabela 20 reforçam os argumentos apresentados, e revelam que, de fato, 

o desempenho em termos de geração de valor da Sanepar foi razoável: destruiu valor 

nos anos iniciais da série, ensaiou uma recuperação que foi abortada pelos difíceis 

anos de 2014 e 2015, e exibiu bom desempenho em 2016. No último ano analisado, 

houve um expressivo aumento do resultado operacional líquido, refletindo em um 

retorno ao capital investido em torno de 10%, que superou o custo do capital. Como 

consequência, a empresa conseguiu entregar valor aos acionistas. O desafio para a 

empresa é dar continuidade a essa política, sem afugentar os investidores privados 

(acionistas e credores), o que poderá pavimentar a expansão do investimento, tanto 

com uso de capital próprio quanto de terceiros. 

 

4.5 O EVA e o Desempenho da empresa no mercado de capitais 

 

Há uma discussão se o EVA está relacionado com o desempenho da empresa no 

mercado de capitais, sendo este medido pelos retornos totais aos acionais (RTA), 

traduzido por variações de preços das ações e pagamento de dividendos, e pela 

relação market to book, conforme discutido no capítulo teórico. 

 

Com tal objetivo, utilizando-se de dados de painel referentes a esses indicadores para 

as três empresas da amostra, foram estimadas duas regressões e os resultados estão 

apresentados nas Tabelas 21 e 22. 

 

TABELA – 21 
EVA e Retorno Total aos Acionistas 

Variável Coeficientes Erro-padrão Estatística t Prob. Sig. 
 
C 

0,16928 0,100398 1,686094 0,1059 

EVA 2,26E-07 2,12E-07 1,065749 
 

0,2981 
 

 
R² = 0,049094         R² ajustado = 0,005871     F = 1,135821 

    

Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: Variável dependente retorno da ações das empresas (RTA) a amostra. 
          Dados em painel - número de observações: 24. 
 

O coeficiente que mede a relação entre as variáveis EVA e RTA não foi 

estatisticamente significativo (Prob. de significância > 5%), devendo H0 ser rejeitada. 
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Em outras palavras, não há evidências de que maior geração de valor provoca maiores 

retornos aos acionistas.  

 

Quanto ao comportamento do valor de mercado da empresa, observou-se uma tênue 

relação com o EVA (Tabela 22). O coeficiente embora positivo apresenta valor muito 

reduzido e só é estatisticamente significativo no nível de 10%. Ademais, o poder 

explicativo da regressão é muito baixo, sendo que apenas 12% da variação do Índice 

Market to Book é explicada pela variação do EVA. De tal forma, que se pode concluir 

que outros importantes fatores que poderiam explicar o índice de valoração da 

empresa não estão considerados na regressão. 

 

TABELA ‒ 22 
EVA e Market to Book: Variável Dependente MTB das Empresas da Amostra 
Variável Coeficientes Erro-padrão Estatística t Prob. Sig. 
 
C 

0,733883 0,064485 11,38065 0,0000 

EVA 2,37E-07 1,36E-07 1,742984 
 

0,0953 
 

 
R² = 0,121335         R² ajustado = 0,081396     F = 3,037992 

    

Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota:  Dados em painel - número de observações: 24. 
 

Muito embora estes resultados devam ser vistos com cautela, pois foram baseados em 

uma análise de painel com uma série temporal reduzida e uma amostra limitada de 

empresas, eles estão alinhados aos reportados em outros estudos (Damodaran,2014; 

Felix, 2014; Lima, 2015).  

 

4.6 Análise DuPont e os Direcionadores do Desempenho Econômico 

Financeiro  

 

A análise dedicada a compreender os direcionadores de retorno sobre o Patrimônio 

Líquido levam em consideração os aspectos de margem de lucro, giro do capital 

investido3, e o multiplicador de capital próprio. Ao detalhar estes componentes, a 

                                            
3 Como nesta dissertação adotou-se o modelo EVA, que é resultado proporcionado pelo capital 
investido, optou-se por usar esta variável em substituição ao ativo total no modelo DuPont. 
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análise permite ter uma compreensão mais ampla do desempenho financeiro 

corporativo.   

 

A Tabela 23 discrimina estas informações para a Copasa, no período de 2009 a 2016. 

 

Tabela 23 
Análise DuPont Aplicada à COPASA – Anos de 2009 a 2016 

Anos 
 

Rentabilidade 
(em %) 

LL / VENDA 
(em %) 

VENDA/ CI 
 

CI / PL 
 

2009 13,75 15,88 0,52 1,67 

2010 15,86 20,68 0,47 1,63 

2011 10,25 14,40 0,42 1,69 

2012 9,76 13,97 0,43 1,64 

2013 7,87 11,24 0,43 1,64 

2014 5,75 7,70 0,44 1,71 

2015 (0,21) (0,30) 0,39 1,73 

2016 7,31 10,77 0,41 1,67 

Média 8,79% 11,79% 0,44 1,67 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
Identifica-se que a rentabilidade da Companhia reduz ao longo do período estudado, e 

tal comportamento é explicado, principalmente, pela redução da Margem Líquida. Pode 

se observar que a partir de 2010 este indicador foi se reduzindo de forma acentuada 

até chegar a valores negativos no ano de 2015. O ano de 2016 apresenta uma 

recuperação expressiva, mas insuficiente para alcançar valores próximos aos anos 

iniciais objeto do estudo. Quando se avalia o giro do capital investido verifica-se uma 

redução do indicador, mas as variações não são significativas para explicar o 

desempenho econômico da empresa.  

 

Nos dados apurados pela Sabesp vislumbra-se a manutenção da rentabilidade ao 

longo dos primeiros 5 anos da série.  Nos anos de 2014 e 2015 houve queda abrupta 

do indicador provocada pela queda da margem de lucro, devido à crise hídrica com 

redução do consumo e desconto nas tarifas especiais. Contudo, a Companhia mostrou 

vigor e apresentou em 2016 a melhor margem de lucro de toda da série. Também, não 

foram marcantes as alterações no giro e na alavancagem da empresa. 
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Tabela 24 
Análise DuPont Aplicada à SABESP– Anos de 2009 a 2016 

Anos 
 

Rentabilidade 
(em %) 

LL / VENDA 
(em %) 

VENDA/ CI 
 

CI/ PL 
 

2009 17,87 17,57 0,49 2,08 

2010 16,84 17,66 0,49 1,96 

2011 13,09 13,91 0,48 1,96 

2012 16,98 17,81 0,48 1,99 

2013 14,88 17,00 0,46 1,89 

2014 6,79 8,05 0,42 1,99 

2015 3,91 4,58 0,39 2,17 

2016 19,11 20,90 0,44 2,09 

Média 13,68 14,69 0,46 2,02 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
A Sanepar foi a empresa que apresentou o melhor desempenho relativo ao longo dos 

anos: praticamente dobrou a rentabilidade sobre o patrimônio: de 6,77% em 2009 para 

13,04% em 2016 (Tabela 25). 

 

Tabela 25 
Análise DuPont Aplicada à  SANEPAR– Anos de 2009 a 2016 

Anos 
 

Rentabilidade 
(em %) 

LL / VENDA 
(em %) VENDA/CI CI/PL 

2009 6,77 9,92 0,31 2,24 
2010 6,22 9,15 0,30 2,26 
2011 12,30 16,32 0,35 2,18 
2012 13,82 15,81 0,39 2,26 
2013 11,30 17,00 0,38 1,73 
2014 11,09 16,11 0,38 1,83 
2015 10,49 14,76 0,39 1,81 
2016 13,04 18,03 0,42 1,71 

Média 10,63 14,64 0,36 2,00 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O bom desempenho foi oriundo de várias fontes. Em primeiro lugar, foram expressivos 

os ganhos proporcionados pelo aumento da margem de lucro, que praticamente dobrou 

quando se consideram os anos inicial e final da série. Em segundo lugar, a empresa 

conseguiu melhorar o giro de seus ativos. E, em terceiro lugar, tirou partido dos 

benefícios de maior alavancagem, recorrendo mais ao capital de terceiros para 

financiar suas atividades. 
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Para finalizar esta seção apresenta-se um exercício para verificar o esforço que as 

empresas da amostra teriam de ter feito para alcançar um melhor desempenho 

econômico. Como a rentabilidade da Sabesp foi em média o mais elevado (13,68% a.a) 

elegeu-se a rentabilidade desta empresa como benchmark. Aplicando-se a equação 3, 

e mantendo-se inalterados os indicadores referentes ao giro e à alavancagem, infere-

se que a Copasa teria de aumentar em 58,66% a margem líquida média, enquanto que 

da Sanepar seria exigido uma elevação de 28,18% 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Inicialmente, vale ressaltar alguns elementos do setor de saneamento e água que 

corroboraram com o desenvolvimento desta dissertação, e dentre eles figura o 

movimento recente de desregulamentação setorial que possibilitou que empresas do 

setor abrissem capital mediante o instrumento de IPO, passando a ter seus ativos 

listados na bolsa de valores. Esta mudança na estrutura de capital foi muito importante 

para alavancar os investimentos e permitiu que as empresas dessem continuidade à 

expansão dos serviços ofertados à sociedade. Contudo, sabe-se que as empresas têm 

de retornar aos acionistas privados remuneração compatível com o risco por eles 

assumidos, o que demanda uma desempenho econômico-financeiro consistente ao 

longo do tempo. 

 

Internacionalmente tem se utilizado bastante o EVA como medida para avaliar a gestão 

das empresas, mas essa ferramenta não é muito empregada no país. Muitos 

profissionais avaliam a ferramenta como complexa, tanto pela demanda de ajustes nas 

demonstrações financeiras, quanto pela exigência de precificar o custo de oportunidade 

do capital adequado a cada empresa. Esta percepção de dificuldades conceituais e 

operacionais gera uma resistência por parte de gestores e isto precisa ser superado, 

haja vista as importantes contribuições do instrumental na formulação das estratégias 

corporativas. 

 

O setor de saneamento e água enfrentou um grave problema decorrente da abrupta 

queda de receitas, principalmente nos anos 2014 e 2015, decorrente da crise hídrica 

consubstanciada em baixos índices de precipitação pluviométrica, gerando escassez 

de água que afetou de maneira significativa os sistemas de captação de nos estados 

de do sul e sudeste.  O enfrentamento da crise demandou vários ajustes, demandando 

investimentos para garantir a oferta consistente de água nas grandes metrópoles 

atendidas pelas empresas, e dispendiosas campanhas publicitárias para conscientizar 

a população sobre o desperdício de água e sustentabilidade ambiental. 

 

A redução do consumo provocou queda das receitas ensejando necessários ajustes de 

custos, mas que não foram suficientes para impedir a deterioração de suas margens de 

lucro. No que diz respeito à Copasa, essa situação exigiu a tomada de uma série de 
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medidas estruturais de forma a melhorar a eficiência operacional e a busca do 

equilíbrio econômico financeiro. Em decorrência, no ano de 2016 iniciou-se um 

reequilíbrio econômico financeiro, superando as dificuldades impostas nos dois anos 

anteriores, principalmente em 2015. O lucro apurado pela empresa chegou a R$ 434,2 

milhões, ante um prejuízo de R$ 11,6 milhões em 2015, conseguido pelo aumento de 

receitas e redução dos custos e despesas.  

 

No caso da Sabesp houve a necessidade ajustar investimento na sua estrutura de 

captação e tratamento da água, principalmente nos anos de 2014 e 2015, provocando 

uma variação significativa em seu custo operacional de aproximadamente de 8,2%. 

Houve necessidade de reduzir despesas, negociar créditos vencidos e uma revisão 

tarifária extraordinária, bem como obter e obtenção de linhas de créditos de curto 

prazo, aumentando o custo da dívida da empresa em um patamar superior a anos 

anteriores. Em 2016 observou-se a recuperação dos resultados e melhoria dos 

indicadores econômico-financeiros.  

 

A Sanepar foi menos afetada pela crise hídrica, apresentando menor variação nos seus 

indicadores e conseguindo manter a tendência crescente nos investimentos.  Houve 

um crescimento na participação no mercado do Estado do Paraná, que em 2011 era de 

60%, passando para 75% nos últimos anos.  

 

Isto posto, apresentam-se os principais resultados alcançados, as limitações da 

dissertação e sugestões de novos estudos sobre o tema.  

 

Para quantificar a geração de valor foi empregado o EVA, que demandou estimativas 

do custo médio ponderado (WACC) e do retorno ao capital investido. O custo do capital 

próprio foi levantado empregando-se o modelo de precificação de ativos financeiros 

(CAPM), sendo que o risco sistêmico (beta) foi obtido pelo método dos mínimos 

quadrados ordinários e pelo modelo GARCH.  Foram obtidos betas da ordem de 0,75 

para a Copasa, 0,71 para a Sabesp e de 0,50 referente à Sanepar, e estas estimativas 

de risco refletiram no custo do capital próprio das empresas, estimado em 12,13% a.a 

para a Sanepar, 13,10% a.a para a Sabesp e 13,28% a.a para a Copasa. 
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O custo da dívida oscilou bastante, especialmente para a Sabesp que possuía maior 

representatividade de dívida externa na sua estrutura de capital. O custo médio do 

capital de terceiros das empresas, após os benefícios fiscais, foi de 7,62% a.a para a 

Copasa, 9,96% a.a para a Sabesp e 5,56% a.a para a Sanepar.  

 

Como consequência o WACC, empregando-se como pesos as estruturas de capital 

das empresas, situou-se em média em 10,07% a.a.  Copasa, 9,55% a.a para a Sabesp 

e 7,88% a.a para a Sanepar. 

 

Em termos operacionais, verificou-se que o resultado operacional líquido da Copasa 

foi, em geral, inferior ao do custo de capital, o que retrata um spread negativo, o que 

provocou uma destruição de valor, representado por um EVA negativo. Em suma, 

mesmo desconsiderando os anos de 2014 e 2015, que foram atípicos e condicionados 

pela crise hídrica que afetou as receitas da Copasa, os demais anos não oferecem um 

quadro de otimismo. Dos seis anos remanescentes, em apenas dois a empresa 

conseguiu apresentar EVA positivo. Assim sendo, conclui-se que no período analisado 

a empresa destruiu valor, fato este que deveria merecer uma profunda reflexão pelas 

partes interessadas, especialmente dos gestores, investidores e da agência reguladora. 

 

A Sabesp apresentou uma situação econômico-financeira muito mais favorável. 

Verificou-se que a empresa conseguiu apresentar um bom desempenho operacional 

com resultados acima de 10%, sendo exceção o período de stress hídrico. A 

recuperação dos resultados operacionais foi bem rápida e o resultado operacional 

líquido após os impostos (NOPAT) praticamente duplicou após a crise. Tendo em vista 

este bom desempenho operacional, a Sabesp conseguiu gerar EVA positivo em seis 

dos oito anos analisados.  

 

O resultado da Sanepar não foi tão positivo quanto o da Sabesp, mas revelou ser bem 

melhor do que ao exibido pela Copasa: destruiu valor nos anos iniciais da série, 

ensaiou uma recuperação que foi abortada pelos difíceis anos de 2014 e 2015, e exibiu 

bom desempenho em 2016. No último ano analisado, houve um expressivo aumento 

do resultado operacional líquido, refletindo em um retorno ao capital investido em torno 

de 10%, que superou o custo do capital. O desafio para a empresa é dar continuidade 



 

 

92

a essa política, que poderá pavimentar a expansão do investimento, tanto com uso de 

capital próprio quanto de terceiros. 

 

O estudo procurou, também, investigar a existência de uma relação entre a geração de 

valor e o desempenho no mercado de capitais propiciado por estas empresas e a 

influência exercida pela margem de lucro, giro dos ativos e multiplicador de capital 

próprio na rentabilidade das empresas. Quanto ao primeiro aspecto não foi obtida 

qualquer relação estatisticamente significativa entre o EVA e os retornos totais obtidos 

pelos acionistas, o que não é um resultado surpreendente, haja vista os estudos 

resenhados na dissertação. Em relação ao segundo aspecto, verificou-se que a 

rentabilidade do patrimônio líquido das organizações foi determinada pelo 

comportamento da margem líquida, que sofreu grandes oscilações no período 

analisado.  Assim, no caso da Copasa, há apenas uma alternativa a ser seguida se a 

empresa pretende entregar valor aos acionistas: melhorar o seu desempenho 

operacional. Este objetivo para ser alcançado demanda um forte compromisso com o 

aumento de receitas e com a diminuição de despesas. 

 

A conclusão da dissertação é que a prestação de serviços públicos pode ser alcançada 

sem comprometer os resultados econômico-financeiros e com a geração de valor aos 

acionistas. E esta conclusão deriva dos resultados alcançados para o setor de 

abastecimento de água e saneamento, um serviço imprescindível para o bem-estar e 

saúde das pessoas. 

 

Não obstante estes resultados, deve-se registrar que a pesquisa apresenta algumas 

limitações, primeiramente por basear-se em um número limitado de empresas, o que 

poderá não refletir o desempenho do setor como um todo. Outro fator que deve ser 

observado é que o período analisado foi muito conturbado para o setor, com grandes 

influências da crise hídrica, que atrapalharam sobremaneira o funcionamento das 

empresas, interferindo na geração de caixa e na entrega de valor aos acionistas. 

Ademais, as empresas sofreram também as influências da crise econômica recente 

que demandou uma política monetária restritiva que impactou sobremaneira o custo do 

dinheiro, reduzindo o EVA.  
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Há limitações, também, pela utilização do modelo CAPM para estimativa do custo de 

capital próprio devido as conhecidas dificuldades de estimativas de uma taxa livre de 

risco e do prêmio de mercado, e por desconsiderar outras fontes de risco além 

daquelas provocadas pela volatilidade do mercado acionário. 

 

Ressalta-se, por fim, que a pesquisa não pretendeu esgotar o assunto abordado e nem 

tampouco em relação às companhias objeto do estudo. Contudo, a expectativa do 

autor é que esta pesquisa possa subsidiar discursões no âmbito das empresas de 

utilidade pública (água e saneamento), e servir de referência para novas pesquisas 

sobre o assunto.  
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Apêndices 

 
 
APÊNDICE A1 - CÁLCULO ESTIMATIVA CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO (Ke) – 
COPASA 
 
 

Componentes Taxas (%) 
Taxa Livre de Risco (RF)  9,74 
Beta da Empresa (     )  
 

0,7467 
Prêmio de Risco do Mercado (RM) 5,00 
Prêmio de Risco da Empresa (      X RM) 
 

4,74 
Custo de Capital ( Ke = RF +     x RM) 
 

13,28% 

Nota: Beta estimado = 0,7467 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
APÊNDICE A2 - CÁLCULO ESTIMATIVA CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO (Ke) – 
SABESP 
 
 

Componentes Taxas (%) 
Taxa Livre de Risco (RF)  9,74 
Beta da Empresa (     )  
 

0,7113 
Prêmio de Risco do Mercado (RM) 5,00 
Prêmio de Risco da Empresa (      X RM) 
 

4,74 
Custo de Capital ( Ke = RF +     x RM) 
 

13,10% 

Nota: Beta estimado = 0,7113 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
APÊNDICE A3 - CÁLCULO ESTIMATIVA CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO (Ke) – 
SANEPAR 
 
 

Componentes Taxas (%) 
Taxa Livre de Risco (RF)  9,74 
Beta da Empresa (     )  
 

0,5048 
Prêmio de Risco do Mercado (RM) 5,00 
Prêmio de Risco da Empresa (      X RM) 
 

4,74 
Custo de Capital ( Ke = RF +     x RM) 
 

12,13% 

Nota: Beta estimado = 0,5048 
Fonte: Dados da pesquisa 
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APÊNDICE B1 - CÁLCULO ALÍQUOTA EFETIVA DO IR E CS – COPASA (2009 a 2012) – em milhares de reais 
  

 

Componentes 2009 2010 2011 2012 
Lucro do exercício antes do impostos e contribuições  910.486  910.486  639.936  639.400  

Alíquota nominal  0  0  0  0  
IRPJ e CSLL: Despesa esperada à taxa nominal  (309.565) (309.565) (217.578) (217.396) 

IRPJ e CSLL : (Adições , exclusões)  
Equivalência patrimonial  0  0  0  0  
Realização de correção monetária especial  (3.433) (3.433) (2.570) (1.038) 
Doações e subvenções 905  905  3.199  2.451  
Outras (adições , exclusões) (10.560) (10.560) (17.852) (3.303) 

Outros itens de reconciliação  
Juros sobre capital próprio  76.232  76.232  52.063  54.189  
Incentivos fiscais  5.711  5.711  7.309  7.420  
Importo de renda e contribuição social  (240.710) (240.710) (175.429) (157.677) 

IRPJ e CSLL correntes (129.785) (129.785) (152.160) (156.252) 
IRPJ e CSLL diferidos (110.925) (110.925) (23.269) (1.425) 

Valor total  (240.710) (240.710) (175.429) (157.677) 
Alíquota efetiva 26,44% 26,44% 27,41% 24,66% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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APÊNDICE B1 - CÁLCULO ALÍQUOTA EFETIVA DO IR E CS – COPASA (2013 a 2016) – em milhares de reais 
  

 

Componentes 2009 2010 2011 2012 
Lucro do exercício antes do impostos e contribuições  910.486  910.486  639.936  639.400  

Alíquota nominal  0  0  0  0  
IRPJ e CSLL: Despesa esperada à taxa nominal  (309.565) (309.565) (217.578) (217.396) 

IRPJ e CSLL : (Adições , exclusões)  
Equivalência patrimonial  0  0  0  0  
Realização de correção monetária especial  (3.433) (3.433) (2.570) (1.038) 
Doações e subvenções 905  905  3.199  2.451  
Outras (adições , exclusões) (10.560) (10.560) (17.852) (3.303) 

Outros itens de reconciliação  
Juros sobre capital próprio  76.232  76.232  52.063  54.189  
Incentivos fiscais  5.711  5.711  7.309  7.420  
Importo de renda e contribuição social  (240.710) (240.710) (175.429) (157.677) 

IRPJ e CSLL correntes (129.785) (129.785) (152.160) (156.252) 
IRPJ e CSLL diferidos (110.925) (110.925) (23.269) (1.425) 

Valor total  (240.710) (240.710) (175.429) (157.677) 
Alíquota efetiva 26,44% 26,44% 27,41% 24,66% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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APÊNDICE B2 - CÁLCULO ALÍQUOTA EFETIVA DO IR E CS – SABESP (2009 a 2012) – em milhares de reais 
 

 

Componentes/ Anos 2009 2010 2011 2012 
Lucro do exercício antes do impostos e contribuições  2.110.352 2.292.756 1.879.004 2.547.672 

Alíquota nominal  0 0 0 0 
Despesa esperada à taxa nominal  (717.520) (779.537) (638.861) (866.208) 

IRPJ e CSLL : (Adições , exclusões)  
Benefício fiscal do juros sobre capital próprio  134.013 131.658 122.170 252.355 
Diferenças permanentes 
    Provisão Lei 4.819/58 0 (24.088) (33.559) (32.514) 
    Doações (2.020) (2.820) (13.692) (11.447) 
    Acordo GESP  0 0 37.858 0 
    Outras diferenças  (17.078) 12.478 28.026 22.042 
Imposto de renda e contribribuição social  (602.605) (662.309) (498.058) (635.772) 

IRPJ e CSLL correntes (748.708) (697.115) (598.024) (593.743) 
IRPJ e CSLL diferidos 146.103 34.806 99.966 (42.029) 

Valor total  (602.605) (662.309) (498.058) (635.772) 
Alíquota efetiva 28,55% 28,89% 26,51% 24,96% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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APÊNDICE B2 - CÁLCULO ALÍQUOTA EFETIVA DO IR E CS – SABESP (2013 a 2016) – em milhares de reais 
 

 

Componentes/ Anos 2013 2014 2015 2016 
Lucro do exercício antes do impostos e contribuições  2.655.599  1.274.843  587.529  4.129.054  

Alíquota nominal  0  0  0  0  
Despesa esperada à taxa nominal  (902.904) (433.447) (199.760) (1.403.878) 

IRPJ e CSLL : (Adições , exclusões)  
Benefício fiscal do juros sobre capital próprio  182.596  100.327  56.172  245.637  
Diferenças permanentes 
    Provisão Lei 4.819/58 (33.279) (48.380) (54.679) (63.039) 
    Doações (12.218) (7.080) (3.153) (10.987) 
    Acordo GESP  0  0  151.465  0  
    Outras diferenças  33.765  16.720  (1.295) 50.311  
Imposto de renda e contribribuição social  (732.040) (371.860) (51.250) (1.181.956) 

IRPJ e CSLL correntes (742.578) (437.417) (1.226) (1.121.289) 
IRPJ e CSLL diferidos 538  65.557  (50.024) (60.667) 

Valor total  (742.040) (371.860) (51.250) (1.181.956) 
Alíquota efetiva 27,94% 29,17% 8,72% 28,63% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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APÊNDICE B3 - CÁLCULO ALÍQUOTA EFETIVA DO IR E CS – SANEPAR (2009 a 2012) – em milhares de reais 
 
 
 
Componentes 2009 2010 2011 2012 

I. R.  C. S.  I. R.  C. S.  I. R.  C. S.  I. R.  C. S.  
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social  188.013  188.013  184.025  184.025  314.816  314.816  445.467  445.467  

Alíquota nominal  0  0  0  0  0  0  0  0  
Imposto de Renda e Contribuição Social - Alíquotas 
vigentes (47.003) (16.921) (46.006) (16.562) (78.704) (28.333) (111.367) (40.092) 
Benefício da dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio  9.753  3.511  9.300  3.348  29.638  10.670  30.436  10.957  
Subvenções e doações recebidas de orgãos públicos 492  178  586  211  119  43  270  97  
Ajuste a valor presente de contas a receber (34) (12) 93  34  71  26  132  48  
Programa de alimentação do trabalhador - PAT 508  0  527  0  535  0  558  0  
Incentivo Empresa Cidadã 0  0  152  0  173  0  226  0  
Equivalência Patrimonial  0  0  0  0  0  0  0  0  
Outros  (442) (172) (117) (80) 108  9  (691) (285) 
Total das despesas (36.726) (13.416) (35.465) (13.049) (48.060) (17.585) (80.436) (29.275) 

Totais do imposto de renda e da contribuição social  (50.142) (48.515) (65.645) (109.711) 

Alíquota efetiva 26,67% 26,36% 20,85% 24,63% 
Fonte: Dados da pesquisa 
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APÊNDICE B3 - CÁLCULO ALÍQUOTA EFETIVA DO IR E CS – SANEPAR (2013 a 2016) – em milhares de reais 
 
 
Componentes 2013 2014 2015 2016 
  I. R.  C. S.  I. R.  C. S.  I. R.  C. S.  I. R.  C. S.  
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social  544.130  544.130  551.194  551.194  540.314  540.314  789.585  789.585  

Alíquota nominal  0  0  0  0  0  0  0  0  
Imposto de Renda e Contribuição Social - Alíquotas 
vigentes (136.033) (48.972) (137.799) (49.608) (135.079) (48.628) (197.396) (71.063) 
Benefício da dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio  31.709  11.415  41.886  15.079  51.099  18.396  73.351  26.406  
Subvenções e doações recebidas de orgãos públicos 44  16  133  48  179  64  84  30  
Ajuste a valor presente de contas a receber (78) (28) (45) (16) (295) (106) (142) (51) 
Programa de alimentação do trabalhador - PAT 582  0  603  0  3.875  0  5.969  0  
Incentivo Empresa Cidadã 260  0  217  0  295  0  458  0  
Equivalência Patrimonial  0  0  0  0  (422) (152) (840) (303) 
Outros  (86) (55) (49) (57) 6.596  2.308  603  156  
Total das despesas (103.602) (37.624) (95.054) (34.554) (73.752) (28.118) (117.913) (44.825) 

Totais do imposto de renda e da contribuição social  (141.225) (129.608) (101.870) (162.738) 
Alíquota efetiva 25,95% 23,51% 18,85% 20,61% 

Fonte: Dados da pesquisa 


