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Resumo

O estudo apresenta uma análise sobre a geração de valor nas quatro maiores
empresas aéreas do Brasil, no período de 2014 a 2018, utilizando a abordagem
Economic Value Added (EVA) ou Valor Econômico Agregado que representa o lucro
residual, aquele que sobra não somente após a cobertura dos custos operacionais,
mas, também, após a remuneração dos custos de capital. Esta pesquisa estimou
estes custos e montou a árvore de valor para cada uma das empresas da amostra,
levantando-se os ramos da receita e os custos operacionais do custo de capital e da
quantidade de capital empregado, utilizando o Modelo Fleuriet, por intermédio de
métricas como Necessidade de Capital de Giro e conceitos como Efeito Tesoura. A
partir destas métricas, pode-se analisar a saúde financeira das empresas e a sua
geração de valor. Quanto à saúde financeira das empresas, a maioria apresentou
saúde financeira arriscada e ruim, demonstrando risco de insolvência. Apesar de
algumas empresas apresentarem lucro contábil em alguns anos da amostra, o setor,
em geral, destruiu o valor dos acionistas, somando perdas bilionárias no período
analisado, em geral, alinhadas com os resultados obtidos por empresas aéreas
internacionais. Com crescimento previsto de cerca de 4,5% nos próximos 20 anos,
para acompanhar a demanda, o setor necessitará de trilhões de dólares em
investimentos em aeronaves e aeroportos. O estudo evidencia a necessidade de
disrupção da indústria de transporte aéreo, buscando maneiras de otimizar os seus
resultados financeiros de forma a gerar valor aos acionistas e atrair mais capital para
a indústria.
Palavras-chave: Geração de valor. Economic Value Added (EVA). Estrutura de
capital. Custo de capital. Modelo Fleuriet

Abstract

The study presents an analysis of Value Generation of the four largest airlines
operating in Brazil from 2014 to 2018 using the EVA, Economic Value Added,
approach which represents the Residual Profit, the one that remains after cost
covering and remuneration of capital costs. This research estimated these costs and
set the Value Tree for each of the companies in the sample by raising the branches
of revenue and operating costs, cost of capital and amount of capital employed,
using the Fleuriet Model, through metrics such as Working Capital Needs and
concepts such as the “Scissors Effect”. From these metrics, the companies’ financial
health analysis and their generation of value was made possible. As for corporate
financial health, most had risky and poor financial status, presenting insolvency risk.
Although some companies reported accounting profit in a few years of the sample,
the industry generally destroyed shareholder value by summing billions of losses in
the analyzed period, overall, in line with the results obtained by international airlines.
With an expected growth of about 4.5% over the next twenty years, to cope with
demand, the sector will require trillions of dollars in investments in aircraft and
airports. The study highlights the need for disruption of the air transportation industry,
seeking ways to optimize its financial results to generate shareholder value and
attract new capital to the industry.
Keywords: Value generation. Economic Value Added (EVA). Capital structure.
Capital cost. Fleuriet Model.
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1 Introdução

1.1 Tema de pesquisa

Sustentabilidade financeira das empresas fornecedoras de transporte aéreo regular
doméstico no Brasil, analisando sua capacidade de criação de valor ao acionista.
Será criada a árvore de valor de cada empresa, mensurando o impacto das variáveis
no Economic Value Added (EVA).

1.2 Contextualização

O transporte aéreo é fundamental para a interconexão econômica mundial. Sem a
aviação, dificilmente haveria o intercâmbio cultural e comercial que permite a
globalização. A dinamização proporcionada por ela, só é comparada com a da
internet. Entretanto, a rede mundial de computadores transporta dados em bits e
bytes, enquanto a rede da aviação, pessoas e cargas. Pode-se, então, fazer uma
analogia, a aviação é a internet física, onde as conexões são realizadas por pessoas
reais.

Em números, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas
(ABEAR, 2018), o Brasil transporta cerca de 100 milhões de passageiros por ano,
criando, aproximadamente, 65 mil empregos diretos e 1.5 milhões de empregos
indiretos. Sua contribuição para o Produto Interno Bruto (PIB) corresponde a soma
de R$ 124,2 bilhões, incluindo os setores viabilizados pelo transporte aéreo, como
as indústrias do turismo e de eventos.

Contudo, a pujança econômica criada pela aviação dificilmente se reverte em lucros
para as operadoras de transporte aéreo. No período entre 2011 e 2016, o setor teve
perdas bilionárias no Brasil, sofrendo com altas no câmbio com o dólar e no custo do
querosene de aviação. As sucessivas crises econômicas tiveram impacto na
disposição por viajar dos passageiros. Por exemplo, em 2015, o ano de pior
desempenho, o prejuízo líquido foi de R$ 5,9 bilhões. O ano que reverteu essa
tendência foi 2017, quando houve um lucro líquido de R$ 412 milhões,
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contabilizando as empresas associadas à ABEAR. Aparentemente, um número
vultoso, mas que corresponde apenas a 1,1% da receita operacional.
1.3 Relevância

Um setor de importante contribuição à sociedade, que viabiliza negócios e aproxima
pessoas, mas ter uma performance financeira marginal, é motivo de curiosidade.

A sustentabilidade financeira das empresas é motivo de preocupação, haja vista a
recente recuperação judicial da empresa Avianca Brasil, que teve o seu certificado
de operador aéreo cassado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC, 2019a),
após ficar meses sem cumprir com as obrigações com os arrendadores de
aeronaves, aeroportos, empresas de abastecimento de combustível, funcionários
entre outros. Essa empresa não é a primeira a passar por dificuldades. Nas últimas
décadas, observou-se a derrocada da Transbrasil em 2001, da VASP, em 2005 e
VARIG, em 2007.

Com o presente estudo, buscou-se analisar a estrutura financeira das quatro
maiores empresas aéreas atuantes no Brasil, no período de 2014 a 2018, com vistas
à compreensão dos fatores que levam o setor a ter uma performance financeira
baixa. Ademais, sob a ótica do modelo de geração de valor, em que não só o lucro é
analisado, mas, também, a remuneração do capital empregado.

O presente estudo pretende ser uma contribuição a parca literatura sobre o tema:
rentabilidade e geração de valor em empresas aéreas.
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1.4 Problema de pesquisa

Em um contexto desafiador enfrentado pelas empresas de transporte aéreo de
passageiros, sujeito a fatores exógenos como alta do dólar ou retrações econômicas
levando a fortes quedas na demanda, alguns fatores conjugados culminaram, nos
últimos anos, na falência de várias empresas aéreas. É notório o enfraquecimento
do desempenho financeiro do setor. A partir deste cenário surge a pergunta
norteadora deste estudo: Nos últimos cinco anos, houve geração de valor aos
acionistas das quatro maiores empresas aéreas do Brasil?

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo geral

Analisar o desempenho financeiro e a capacidade de geração de valor das
empresas aéreas de transporte regular de passageiros no Brasil nos últimos cinco
anos.

1.5.2 Objetivos específicos

a) Caracterizar as empresas de transporte aéreo brasileiro;
a) Construir a árvore de valor, identificando como ocorre a geração de valor
nestas empresas; e
b) Analisar, comparativamente, o desempenho financeiro das empresas do
Brasil com referências internacionais;
1.6 Estrutura da dissertação

Esta dissertação é composta por seis capítulos, incluindo esta Introdução, em que
são apresentados o problema norteador da pesquisa, seus objetivos, sua justificativa
e sua estrutura.

No segundo capítulo, desenvolve-se o referencial teórico abordando a literatura que
ofereceu suporte para.
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No terceiro capítulo, descreve-se a metodologia empregada para a realização da
pesquisa.

No quarto capítulo, caracteriza-se o setor de aviação e as quatro empresas que
compõem a pesquisa.

O quinto capítulo apresenta-se os dados e a análise dos resultados obtidos com as
quatro empresas de transporte aéreo.

Por fim, no sexto capítulo, tece-se as considerações finais.
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2 Referencial teórico

Damodaran (2012), citando Oscar Wilde, descreve um sujeito cínico como sendo
“aquele que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada”.

O conceito de valor é subjetivo, podendo variar de acordo com o tipo de ativo
analisado e com as preferências de risco do comprador. Por sua vez, o preço é
baseado em critérios objetivos, representado pelo equilíbrio entre a oferta e a
demanda em determinado ponto no tempo (Póvoa, 2012).

Damodaran (2012) estabelece uma base filosófica em que todo ativo tem um valor.
A chave para gerir e investir com sucesso está não somente em perceber o valor
nocional do que é o valor, mas, também, entender as fontes do seu valor intrínseco.

2.1 Valor

Em uma economia globalizada, com alto acesso à tecnologia da informação, é
possível o acesso a dados de performance sobre o mercado de capitais do mundo
todo, facilitando o livre fluxo de investimentos entre países e firmas. Nesse contexto,
a competição entre as empresas por capital se dá pela sua capacidade de geração
de valor aos acionistas, permitindo que aquela de melhor performance possa ter
mais acesso à recursos financeiros. Essa dinâmica de mercado é baseada nos
fundamentos do liberalismo econômico.

Sobre valor, segundo Corrêa (2012), pode-se inferir diversos conceitos e
interpretações para fins de gestão, podendo ser elencando o valor patrimonial, o
valor de mercado e o valor econômico.

. Valor patrimonial: é concernente ao registro contábil, sendo o numerário dos
bens que constituem a empresa.
. Valor de mercado: reflete o valor atual das transações correntes da compra
e venda de seus ativos.
. Valor econômico: correponde ao somatório das projeções de fluxos de caixa
futuros, trazidos a valor presente.
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Para os investidores, o valor econômico é o conceito de maior relevância, uma vez
que mensura a capacidade de gerar riqueza de um ativo. Segundo Koller, Goedhart,
& Wessels (2010), os investidores se interessam por esta métrica, pois investem
esperando obter ganhos de capital futuros, com o crescimento compensando os
riscos incorridos. Para os autores, a métrica valor ecônomico é superior às
contábeis, pois ela não mensura somente o passado, valor contábil, ou o presente,
de mercado, mas mostra o valor no longo prazo. Essa é a única ótica que visualiza o
futuro, maximizando o valor para o acionista como também para os demais entes da
cadeia: fornecedores, funcionários e sociedade.

2.1.1 Eficiência de mercado

Um mercado de capitais eficiente é aquele em que o preço das ações reflete
integralmente as informações disponíveis sobre os valores implícitos do título. Esta
afirmação possui duas consequências: inicialmente, uma variação anormal nos
títulos depende de informações e de notícias recebidas pelo mercado. Com base
nisso, implica na segunda consequência, um investidor munido das mesmas
informações que o mercado não deve ter retornos anormais. Assim, sistemas para
“ganhar do mercado” estão fadados ao fracasso, pois os preços refletem seu valor
subjacente (Ross, Westerfield, Jaffe, & Lamb, 2015).

Fama (1970) defende três formas para esta hipótese:

1) Forma fraca: o mercado utiliza o histórico dos preços passados. Ou seja,
os preços correntes refletem a performance passada.
2) Forma semiforte: os preços são instantaneamente sensíveis à qualquer
nova informação pública.
3) Forma forte: não é possível obter ganhos superiores todo o tempo, pois os
preços refletem tudo que é conhecido e, até mesmo, as informações ditas
como privilegiadas.

Segundo Shleifer (2010), existem três bases para a eficiência de mercados: a)
racionalidade dos agentes, afirmando que nem sempre eles são racionais; b) os
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desvios de racionalidade que ocorrem de forma semelhante entre os investidores; e
c) a arbitragem, que por ter alto custo, não elimina as ineficiências.

Em 2017, a The Royal Swedish Academy of Sciences (Academia Sueca de
Ciências), laureou Richard Thaler com o Nobel de Economia, por sua contribuição
para o campo da Economia Comportamental. Considerado um dos principais
pesquisadores nesee campo, que relaciona Psicologia e Economia, mostrou que,
muitas vezes, os tomadores de decisões rejeitam a racionalidade. Sua pesquisa
aborda

três frentes:

como

os desvios sobre

o

comportamento

racional,

sistematicamente, afetam as decisões econômicas (Thaler R. H., 1980); sua
segunda contribuição relaciona-se à problemas de auto-controle, que afasta as
pessoas de executarem seu planejamento econômico (Thaler & Shefrin, 1981); e a
terceira contribuição é a demonstração sobre como preferências sociais são
essenciais para o processo de tomada de decisão econômica (Kahnemann,
Knetsch, & Thaler, 1986).

O mercado de ações nem sempre reflete o valor correto das empresas,
especialmente nos casos de mercados emergentes como o brasileiro. De acordo
com Assaf, Lima e Araújo (2008), é possível enumerar diversas ineficiências como:
baixa liquidez, alta concentração acionária, pequeno número de empresas, baixos
volumes de negociação e baixa transparência. Assim, é notória a importância de se
avaliar as empresas pelo seu valor intrínseco, considerando os drivers subjacentes
ao seu negócio e, não somente, o valor das ações negociadas em bolsa.

2.1.2 Objetivo da firma

A teoria contratual da firma defendida por Coase (1937), estabelece que as firmas
foram criadas para evitar o repetitivo custo transacional das suas trocas internas e
externas em um mercado. Estabelecendo-se firmas, os fornecedores seriam
contrados uma única vez para prestar serviços ao contratante. De forma análoga, os
compradores não precisariam renegociar todos os termos e contratos em uma nova
compra. Assim, operando em um sistema interligado de relacionamentos, os custos
das transações seriam reduzidos, ganhando-se eficiência.
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A liderança das corporações exige atividades com propósitos, que, por sua vez,
exigem metas. Existe o debate entre duas vertentes sobre qual deveria ser o correto
objetivo das corporações: a teoria dos Stakeholders e a dos Shareholders. Os
Stakeholders são todos os entes que têm contato com a firma, ou seja, seus
funcionários, fornecedores, clientes, governo, meio-ambiente, etc. Os Shareholders
são os acionistas, aqueles que provêm capital para a execução dos objetivos da
firma.

Em prol da maximização do valor aos Stakeholders, Freeman, Wicks e Parmar
(2004) defendem que a teoria dos Stakeholders por questionar qual o propósito da
firma. Ela encoraja os gestores a articularem o senso compartilhado do valor criado
por eles, sendo também o que os une. Assim, os gestores devem desenvolver um
ecossistema, criando relacionamentos, inpirando os entes da cadeia e criando
comunidades em que todos se beneficiam ao darem o melhor de si para entregar o
valor que a firma promete.

Kolhatar (2019) ressalta o questionamento feito pelo Professor de Harvard, Dr.
William Lazonick, que alerta quanto à falta de inovação gerada pela busca do
retorno ao acionista como única meta das empresas. Sua crítica é, principalmente,
evidenciada no contexto recente das empresas que envidam mais esforços para
serem lucrativas, podendo comprar as suas próprias ações em bolsa, valorizando
esses títulos e aumentando os bônus por ações da alta-direção. Lazonick acredita
que a maximação do bem-estar ocorreria se os lucros fossem investidos em novos
projetos, criando mais receita, mais empregos e tecnologia.

Argumentando à favor da teoria dos Shareholders, Sundaram e Inkpen (2004) listam
cinco motivos pelos quais a maximização do valor aos acionistas deve ser o objetivo
das corporações: 1) Os Stakeholders beneficiam-se da maxização do valor aos
Shareholders; 2) A maximização do valor aos Shareholders cria os incentivos
apropriados aos gestores para assunção de riscos empreendedores; 3) ter mais de
uma função faria a governança difícil, senão, impossível; 4) é mais fácil fazer
shareholder de stakeholders do que vice-e-versa; e 5) em um evento de quebra de
contrato ou confiança, stakeholders comparados com shareholders, têm proteções
por contratos e o próprio sistema legal.
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A predominância da visão dos Shareholders se dá por uma evolução dos mercados
nas últimas décadas. Nos anos pós Segunda Guerra Mundial, as empresas estavam
em condições pujantes de mercado e não, necessariamente, tinham de buscar a
excelência para serem lucrativas. Entretanto, após os choques do petróleo,
desregulamentação dos mercados, privatizações, popularização da informática, os
anos de lucros garantidos foram-se e abriu-se o caminho para uma competição atroz
entre empresas, forçando os gestores à saírem da inércia e buscarem resultados
mais sólidos para seus shareholders (Young & O'Byrne, 2001).

2.1.3 Teoria da agência

Como dito por Adam Smith (1776), os diretores de empresas por ações, sendo os
gestores do capital de outras pessoas ao invés do seu próprio, não é esperado que
cuidem com a mesma vigilância que teriam se o empregassem em sua própria
sociedade.

Em uma empresa, um relacionamento de agência é um contrato em que uma ou
mais pessoas (o diretor) engaja outra pessoa (o agente) para realizar um serviço em
seu lugar, o que envolve delegar alguma autoridade decisória ao agente. Se ambas
as partes do relacionamento são maximizadoras de utilidade, há uma boa razão para
crer que o agente nem sempre vai agir nos melhores interesses do diretor (Jensen &
Meckling, 1976).

Segundo Pindyck e Rubinfeld (2013), utilidade é a maximização do próprio grau de
satisfação quando consumidores têm de escolher entre um conjunto de alternativas
dada uma restrição de consumo. Neste caso, com separação da posse e controle da
empresa, os agentes têm de escolher entre maxizar o próprio resultado ou o do
diretor, e acabam por cuidar dos próprios interesses individuais em detrimento da
maximação do resultado do acionista.

Jensen e Mecking (1976) definem os custos de agência, como sendo aqueles que
existem para alinhar os interesses dos agentes aos dos diretores. O custo de
monitoramento é o gasto dos diretores com auditoria dos atos do agente. O custo de
incentivo, é o custo dos diretores com fomento, aproximação e alinhamento do
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esforço dos agentes em prol dos diretores. Finalmente, custo residual ou perda
residual, é quando há diminuição da riqueza dos diretores por desalinhamento entre
as decisões dos agentes. Uma maneira de minimizar esses custos seria a adoção de
sistemas de remuneração com base em geração de valor.
2.2 Gestão baseada em valor – VBM

A gestão baseada em valor (Value-Based Management [VBM]) fornece a estratégia
integrada de gestão e o sistema de controle financeiro que se destina a aumentar o
valor do acionista, mitigando os conflitos de agência. Conceitualmente, a VBM reduz
os conflitos de agência e ajuda a criar valor para o acionista, uma vez que revela
decisões que aumentam valor aos funcionários, permite o monitoramento mais fácil
das decisões dos gerentes e fornece um método para vincular a compensação aos
resultados que criam valor para o acionista (Ryan & Trahan, 2007).

De acordo com Knight (1998), a VBM instila uma mentalidade em que todos na
organização aprendem à priorizar suas decisões baseadas em sua compreensão de
como elas contribuem para o valor da corporação como um todo.

Por conseguinte, segundo Young e O'Byrne (2001), a adoção da VBM significa que
todos os processos e sistemas em uma empresa devem ser orientados para a
geração de valor. Um programa de gestão baseada em valor deve considerar cada
um dos seguintes elementos:

. Comunicação Interna;
. Planejamento estratégico;
. Orçamentos operacionais;
. Alocação de capital;
. Mensuração da performance;
. Compensação de executivos; e
. Relações com Investidores.

Em estudo realizado por Ryan e Trahan (2007), em que a performance de 84
empresas que adotaram a VBM entre 1984 e 1997, foi constatado que o lucro
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residual aumentou significativamente. O tamanho das empresas adotantes importou,
as menores empresas auferiram ganhos maiores que as grandes. Além disso, houve
redução do dispêndio de capital. Em suma, a VBM melhora a performance
econômica e o uso eficiente dos recursos financeiros da empresa.

2.3 Medidas de desempenho baseadas em valor

A aceitação da criação de valor como o máximo objetivo das empresas é apenas um
começo. Os gestores devem ser capazes de mensurar o seu progresso no
atingimento dessa meta. A determinação do critério de medida que será usado e o
estabelecimento de guias de interpretação dos resultados é importante nos estágios
iniciais da implementação de um programa de gestão baseado em valor (Young &
O'Byrne, 2001).

2.3.1 Lucro econômico ou residual

Lucro econômico é o que permanece do lucro do proprietário depois de deduzir a
remuneração do seu capital pela taxa corrente. Pode ser considerado como o seu
ganho pelo investimento na empresa (Koller et al., 2010).

De acordo com Corrêa (2012), há quatro fórmulas equivalentes que podem ser
utilizadas:
Lucro econômico = LL – Ke * PL
Lucro econômico = (ROE – Ke) * PL
Lucro econômico = NOPAT – WACC * I
Lucro econômico = (ROI – WACC) * I
Em que,
LL = lucro líquido
PL = Patrimônio líquido
Ke = custo do capital próprio
ROE = retorno sobre o patrimônio líquido = LL / PL
NOPAT = lucro operacional
WACC = custo de capital total da empresa

(1)
(2)
(3)
(4)
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I = investimento
ROI = retorno sobre o investimento = NOPAT/I

Segundo Young e O'Byrne (2001), se forem conhecidos o lucro operacional, o
capital investido e o WACC, pode, teoricamente, ser calculado para uma unidade
qualquer, incluindo as divisões da empresa, os departamentos, linhas de negócio,
segmentos geográficos, etc.
2.3.2 Cash Value Added (CVA)

O Cash Value Added (CVA) é uma medida criada pela consultoria Boston Consulting
Group (BCG). Hopp (1999) define como o fluxo de caixa operacional menos a
depreciação econômica e menos uma “cobrança” do custo de capital sobre o total de
caixa investido. O fluxo de caixa operacional deve ser considerado livre de imposto
de renda. Segundo a BCG (2000), A medida CVA é uma ferramenta muito poderosa
para ajudar os gerentes a puxar as alavancas apropriadas para criar valor. Pode, de
fato, avaliar com precisão o contribuição dos ativos econômicos que realmente
conduzem um negócio. Sua formulação, de acordo com Hopp (1999):
CVA = fluxo de caixa operacional – depreciação econômica – WACC * Investimento
(5)

Em que,

Depreciação econômica = d * investimento bruto e
d = taxa de depreciação econômica

A taxa de depreciação econômica é o quanto do investimento precisa ser reinvestido
na empresa para preservar a continuidade do negócio no tempo e o investimento
bruto é igual à soma dos ativos permanentes brutos e do Capital Circulante Líquido
(CCL). Uma vez que o CCL não está sujeito à depreciação, a taxa de depreciação
econômica d é referente somente à parcela do investimento bruto correspondente
aos ativos permanentes e que devem ser repostos no tempo. Logo, a taxa de
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depreciação econômica é igual à taxa real de depreciação dos ativos permanentes
multiplicada pela proporção dos ativos permanentes no total do investimento bruto

2.3.3 Market Value Added (MVA)

Segundo Young & O'Byrne (2001), os investidores alocam capital em firmas para
que os gestores o empreguem com sucesso. O MVA positivo está no excesso de
valor do mercado sobre o capital empregado, criando assim, valor. Já a destruição
de valor, sob essa métrica, ocorre quando o capital empregado é superior ao valor
de mercado.
MVA =Valor de Mercado da empresa (capital próprio e dívidas) – Capital total
empregado (6)

Uma crítica de Young & O'Byrne (2001) ao MVA é que esta é uma métrica estática e
não retrata o custo de capital empregado na empresa.

2.3.4 Created Shareholder Value (CSV)

Shareholder Value Added é o termo usado pela diferença entre o patrimônio mantida
pelos shareholders ao final de um dado ano e o patrimônio mantido no ano anterior.
De acordo com Pablo Fernández (2002), professor do Instituto de Estudos
Superiores da Empresa (IESE), o aumento no valor de mercado do patrimônio não
deve ser confundido com o Shareholder Value Added.

O Shareholder Value Added pode ser calculado como:

Shareholder Value Added = aumento no valor de mercado do patrimônio +
dividendos pagos durante o ano – desembolsos para aumento de capital +
outros pagamentos à shareholders – conversão de debentures conversíveis
(7)

Como exemplo, o autor demonstra o Shareholder Value Added pela General Electric
entre 1991 e 1999 (Tabela 1).
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Tabela 1
Shareholder Value Added pela General Electric entre 1991 e 1999
Valores em bilhões de dólares
Aumento de valor de mercado
do patrimônio
+ dividendos
+ outros pagamentos à
shareholders
- desembolsos pelos
shareholders

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

6.731
1.93

6.43
2.15

-2.26
2.46

33.07
2.77

42.53
3.05

77.35
3.41

94.10
3.91

172.98
4.59

1.21

0.77

1.12

2.52

2.32

2.82

2.82

1

0.43

0.41

0.77

0

0

0

0

0

- debentures conversíveis
0.00
0
0
0
0
0
0
0
= Shareholder value added
9.44
8.94
0.55
38.36 47.90 83.58 100.83 178.57
Fonte: Fernández, P. (2002, p. 4). A definition of shareholder value creation. IESE. Barcelona:
University of Navara.

Contudo, o Shareholder Value Added não é o Created Sharedholder Value. Para se
ter criação de valor em um período, o returno aos shareholders devem exceder o
retorno requerido pelo capital, definido por:

Retorno ao acionista = shareholder value added/valor de mercado do patrimônio (8)

Enfim, uma empresa tem o Created Shareholder Value (CSV), segundo a fórmula
abaixo:
CSV = valor de mercado do patrimônio x (retorno ao shareholder – Ke)

(9)

ou

CSV = Shareholder value added x (Valor de Mercado do patrimônio x Ke)
(10)

2.3.5 Economic Value Added (EVA)

Stern, Stewart, e Chew (1996), os consultores criadores do Economic Value Added
(EVA), explicam que ele não é mais uma métrica de gestão baseada em valor, e sim,
a peça central de um sistema financeiro integrado, que encopa todo o espectro de
decisões financeiras de uma corporação, desde o orçamento de capital, aquisições,
estabelecimento de metas corporativas e compensações de executivos.
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Segundo os autores, os benefícios sobre programas de compensações tradicionais
são: 1) gestores são remunerados sobre o seu contínuo desenvolvimento; 2) ao
contrário dos programas de bonificação que mudam todos os anos, o EVA é uma
métrica para ser utilizada no longo prazo, provendo resultados sustentáveis; e 3) o
EVA alinha os interesses de proprietários e executivos. A alta correlação entre
retorno dos shareholders e EVA, significa que os gestores receberão bônus quando
houver geração de valor.

A implantação do EVA, segundo Young e O'Byrne (2001), surgiu no início dos anos
de 1990. As empresas que o fizeram, aparentemente, estavam instalando um novo
sistema de incentivos e de gestão financeira, mas, na verdade, conseguiram uma
nova cultura apropriada para tempos dinâmicos e de decisões decentralizadas. Ao
colocar as decisões corporativas e operacionais em uma mesma base, o EVA
proveu uma linguagem comum para colaboradores de diversas divisões operarem
em prol de uma filosofia, a geração de valor mensurada pelo EVA.

O EVA não é algo novo. Segundo Ehrbar (1999), um dos sócios da consultoria Stern
& Stewart, por mais de 100 anos foi um conceito chamado de lucro econômico. De
maneira simplista, ele é o lucro (ou prejuízo) que sobra após a cobrança de um
retorno sobre o capital, depois dos lucros operacionais descontados de impostos,
pelo custo de oportunidade de todo o capital (patrimônio e dívida) utilizado para
produzir estes lucros.

O cálculo do EVA se inicia ao colocar os lucros operacionais em uma base
econômica, ao invés de contábil, exigindo alguns ajustes. Então, o EVA deduz uma
taxa pelo custo médio ponderado do capital. O que resta é a quantia pela qual os
lucros operacionais após impostos excedem ou faltam em relação ao custo de
capital. Assim, os lucros só iniciam após o custo de capital, bem como todos os
outros custos tiverem sido pagos.

Sousa (2016) e Young & O'Byrne (2001) concordam que o EVA é uma medida de
desempenho que parte do Net Operational Profit After Taxes (NOPAT) e que mede o
lucro operacional após os impostos ajustados gerados nas operações, apurando o
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custo do capital dado pelo Weighted Average Capital Cost (WACC) – custo médio
ponderado do capital (Figura 1).

Vendas líquidas
-

Despesas operacionais

=

lucro operacional (ou, lucro antes de despesas financeiras do IR = EBIT

-

Imposto de renda

=

Lucro operacional líquido após imposto de renda = NOPAT

-

Custo de capital (capital investido x custo de capital)

=

EVA

Figura 1 - Composição do EVA
Fonte: Sousa, C. G. (2016, p. 31). Sustentabilidade financeira das escolas de ensino superior
privadas no Brasil após as alterações no FIES: estudo aplicado na empresa N. (Dissertação de
mestrado em Administração, Fundação Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, MG, Brasil).

Sousa (2016), fundamentado em Young e O’Byrne (2001), faz, ainda, o
aperfeiçoamento do NOPAT, que é expresso em unidade monetária para o conceito
de Return on Invested Capital (ROIC), retorno dos ativos, expresso em percentual.

ROIC = NOPAT / Ativos Investidos

(11)

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

(12)

Nesta ótica, apesar de não estar explícito no ROIC, o custo de capital sinaliza que
há um custo para se adquirir e manter os ativos. É considerado medida de criação
de valor, desde que se busque retorno maior sobre o capital existente em parte das
empresas que buscam o crescimento lucrativo, desinvestimento em atividades que
destroem valor, alongamento dos períodos em que os retornos sobre os ativos são
superiores ao WACC - custo médio ponderado de capital - e redução do custo do
capital segundo (Sousa, 2016; Young & O’Byrne, 2001).

Ao mensurar o valor adicionado após todos os custos, incluindo o capital, o EVA
mede, na realidade, a produtividade de todos os fatores de produção. A métrica não
diz que certo produto ou serviço não agrega valor ou o que fazer em relação a ele.
Contudo, mostra que se deve investigar para tomar uma ação de controle. De
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maneira análoga, pode ser usada para mostrar quais linhas de negócio têm
produtividade acima da média e levantar as causas raízes como exemplos de
sucesso (Drucker, 1995)

Em uma tentativa de aprofundar a investigação dos elementos de criação de valor
nas empresas, a Figura 1 demonstração o conceito de EVA, desmembrado em
forma de árvore de valor, segundo Diláscio (2006), numa tentativa de priorizar os
vetores de valor pelo impacto que causam em sua estrutura, relacionando os
elementos operacionais e financeiros à geração de valor.

Figura 2 - Conceito de EVA desmembrado em forma de árvore de valor
Fonte: Diláscio, R. E. (2006. ). EVA e o modelo Fleuriet: uma possibilidade para análise de criação
de valor. Belo Horizonte, MG: FEAD Minas.

2.3.6 Uma breve comparação entre medidas de desempenho

Analisando comparativamente o EVA e o CVA, Mota e Oliveira (2004) calcularam as
duas medidas para todas as 38 empresas não-financeiras presentes na IBOVESPA
em 2003. Pode-se observar que ambas as métricas possuem plena aderência com o
valor presente líquido baseado no fluxo de caixa do projeto. Entretanto, quando
avaliados ao longo do tempo. os resultados tornavam-se muito distintos. O CVA
reproduz o que, efetivamente, ocorre com o ganho operacional da empresa, porém,
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o EVA, foi criticado pelos autores por ter uma trajetória de evolução dissociada do
ganho operacional da empresa e baixa correlação enter si.

Ao realizar abordagem semelhante, Fernandez (2001) levantou as métricas EVA,
MVA, NOPAT e WACC de 582 empresas americanas, calculando por 10 anos as
correlações entre ela. Em média, a correlação obtida entre o aumento do MVA e os
aumentos do EVA, NOPAT e WACC foi, respectivamente, de 18%, 22,5% e -4,1%.
Para 296 empresas, a correlação entre o aumento no MVA e o NOPAT foi maior que
a correlação ente o MVA e o EVA. Para 210 empresas, a mesma relação mostrou-se
negativa. Em contraponto ao estudo de Mota e Oliveira (2004), a correlação entre o
retorno aos acionistas no período de 1994 e 1998 e o aumento do CVA das 100
empresas mais rentáveis do mundo, foi de apenas 1.7%.

Neste estudo, optou-se pelo Economic Value Added, por sua ampla aplicação em
empresas e seu comprovado resultado na aplicação da filosofia de geração. Como
afirmado por Ehrbar (1999), o EVA é a única métrica de geração de valor nãoambígua e que é capaz de mensurar e induzir melhoria contínua. Optou-se também
por aplicar a árvore de valor, utilizando seus conceitos e do Modelo Fleuriet, a ser
descrito nas seções posteriores.
2.4 Custo de capital

Segundo Assaf, Lima e Araújo (2008), o princípio financeiro fundamental de toda
empresa é oferecer retorno de seus investimentos que cubra, pelo menos, a
expectativa mínima de ganho de seus proprietários de capital.

No orçamento de capital, há a necessidade de se estudar a viabilidade de novos
projetos de investimento pela técnica do Valor Presente Líquido (VPL). Os fluxos de
caixa futuros devem ser trazidos à valor presente, descontando-os à uma taxa que
reflita o nível correto de risco do projeto em estudo. Destaca-se que neste quesito
deve-se ter por base outros níveis de riscos de projetos disponíveis no mercado
financeiro.
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O custo de capital é um padrão de mensuração da performance financeira das
empresas, direcionando o capital para projetos que maximizem a riqueza de seus
proprietários. Ou seja, toda decisão de investimento que proveja, pelo menos, a taxa
mínima de ganhos dos proprietários do capital, criará valor aos seus acionistas
(Assaf et al., 2008).
2.4.1 Weighted Average Cost of Capital (WACC)

Segundo Assaf et al. (2008), o custo de capital é definido pelas condições em que a
empresa obtém seus recursos financeiros no mercado de capitais.

O Weighted Average Cost of Capital (WACC) ou Custo Médio Ponderado de Capital
(CMPC), pode ser entendido como uma média dos custos de oportunidade de capital
próprio, dos acionistas, dos terceiros e dos credores, ponderados pelas respectivas
proporções na composição do capital total e líquidas de imposto de renda.

Sua formulação pode ser descrita como:
WACC = Ke * [E/(D+E)] + Kd * [D/(D+E)]*(1-T)

(13)

Em que,
Kd = Custo de oportunidade do capital de terceiros.
Ke = Custo de oportunidade do capital próprio.
D = Capital de terceiros.
E = Capital próprio.
T = Taxa de Imposto incidente sobre os lucros.

2.4.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Segundo Póvoa (2012), o CAPM é o principal modelo utilizado para o cálculo da
taxa de desconto para o acionista. Apesar de criticado pela sua simplicidade e
eficiência, o CAPM é utilizado na academia e no mercado, sendo consenso na
avaliação econômica (Assaf et al., 2008).
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Póvoa (2012) observa que o modelo pressupõe quatro hipóteses: a) Inexistencia de
custos de transação; b) Total liquidez de mercado; c) simetria de informações; e d)
na construção de um portfolio, há a possibilidade de diversificação de carteira e
eliminação do risco específico da ação.

Para Ross et al. (2015), o modelo depende de três fatores:

1)

Uma taxa sem risco (Rf);

2)

O prêmio pelo risco de mercado (Rm – Rf)

3)

O risco sistemático de um ativo em relação à média, chamado de

coeficiente beta (β)

Em formato de fórmula, o retorno exigido pelo ativo (Re) pode ser descrito como:
Re = Rf + βe * (Rm – Rf)

(14)

Os entes do modelo são descritos em detalhe nas próximas seções deste estudo.

2.4.2.1 Taxa livre de risco
Para que um ativo possa ser considerado livre de risco, deve obedecer a três
características básicas:

. Inexistência de risco de calote: é um risco teórico, uma vez que é impossível
garantir que nunca haverá um calote. Os governos, capazes de emitir de
moeda, possuem muito baixo risco de não honrar dívidas no mercado local.
Entretanto, como são atrelados a países, há riscos políticos embutidos, o que
faz a inexistência de calote não ser absoluta.
. Inexistência de risco de reinvestimento: não há como garantir que após a
maturidade de um título as condições de oferta para reinvestimento sejam
idênticas às originais, pois. obviamente, o tempo terá passado e as
características econômicas terão mudado, assim como as necessidades de
capital do emissor do título, podendo, então, haver uma nova taxa de
remuneração distinta.
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. Inexistência de oscilação da taxa de juros: ao comprar um título prefixado o
investidor pode incorrer em variação na taxa de juros, seja para cima ou para
baixo, impactando o valor do título (Póvoa, 2012).

O autor ensina que, para estudos brasileiros, a escolha do ativo livre de risco deve
ser pela Nota do Tesouro Nacional (NTN-B), pois há indicação da taxa, sendo a
estimativa do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) utilizada para mensurar
a inflação oficial e deve ser escolhida pela estabilidade do sistema de metas. A pósfixação da inflação no título faz com que o risco de oscilação da taxa de juros seja
reduzido em relação a um título pré-fixado (Póvoa, 2012).
2.4.2.2 Beta
O mercado de ações é impactado por fatores exógenos que afetam todos os títulos.
Entretanto, nem todos os papéis possuem a mesma variação aos efeitos
macroeconômicos ou políticos. Os preços dos títulos são movidos também por
eventos únicos ao setor que a empresa está ou, mesmo, suas características
internas.

Young e O'Byrne (2001) definem este movimento, matematicamente, como:

Risco total = Risco de mercado + Risco específico da empresa

(15)

Risco total = Risco diversificável + Risco não-diversificável

(16)

Ou, ainda, seguindo a terminologia do CAPM:

Risco total = Risco sistemático + Risco não-sistemático

(17)

O beta mede justamente a volatilidade de um título em relação ao todo do mercado
e pode ser formulado como:
β = Cov (Ra, Rm) / Var (Rm)

Em que,

(18)
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Ra = Retorno do título em análise
Rm = Retorno do mercado
Cov = Covariância entre o título e o mercado
Var = Variância do mercado

De acordo com Damodaran (2012), a abordagem convencional para o cálculo do
beta é uma regressão linear dos retornos do título em estudo contra a média do
mercado. Sendo o beta, o coeficiente angular desta regressão, demonstrando a taxa
de variação do ativo em relação à um outro ativo ou o mercado.

Para os estudos brasileiros, o referencial de mercado costuma ser o índice Ibovespa.
Ele reúne os principais títulos negociados no mercado de ações nacional.

Figura 3 - Gráfico de uma regressão linear Y = d + βX
Fonte: Póvoa, A. (2012, p. 193). Valuation: como precificar ações. Rio de Janeiro: Elsevier.

Póvoa (2012) afirma que a regressão linear demonstrada pela Figura 3, pode ser
visualizada na equação:
Y = d + β*X

(19)
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X = Variação do índice do referencial (normalmente, o Ibovespa – Variável
explicativa).
Y = Variação do preço da ação – Variável a ser explicada.
d = Intercepto da regressão linear no eixo y.
β = Coeficiente angular da regressão, indicando, a cada variação de x em
certo percentual, o quanto irá oscilar y; representa sensibilidade.
R² = Coeficiente de determinação = Mostra o quanto a oscilação da variável
explicativa (x) ajuda a justificar a variação de cotação da variável a ser
explicada; representa aderência.

O coeficiente de determinação, como em qualquer regressão, é importante para a
verificação do grau de ajuste da linha dos dados, sendo desejável valores próximos
de um para um máximo ajuste da linha. Além do grau de ajuste, deve-se observar o
sinal do coeficiente, sendo positivo, positivamente correlacionado e o negativo,
negativamente correlacionado.

A interpretação do valor do beta também é importante. betas menores que um
tendem a ser menos sensíveis à variações do mercado e betas com valores maiores
que um, tendem a ser mais sensíveis à variações. Pondo o Ibovespa como
referencial de mercado, um beta maior que um significa que o título sofre valorização
(ou desvalorização) maiores que o Ibovespa, quando este está em alta (ou baixa)
(Póvoa, 2012).
2.4.2.2.1 O beta bottom-up
Como os betas são derivados de regressões lineares, eles apresentam alguns
problemas estatísticos:

1) eventual falta de liquidez da ação causa falta de pontos de dados;
2) o Beta deve ter um desvio-padrão baixo;
3) cautela com Betas históricos, pois podem não refletir a atualidade; e
4) distorções de benchmark em mercados altamente concentrados.
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Póvoa (2012) explica que a ideia de um bottom-up beta, ou beta de baixo para cima,
consiste em agrupar as ações em segmentos semelhantes e, então, recalculá-las
individualmente, com uma base estatística mais confiável.

Para o agrupamento de empresas, há algumas características básicas:

. quanto maior a ciclicidade do negócio, maior o beta;
. quanto maior a alavancagem operacional, maior o beta;
. quanto maior a especialização da empresa, maior o beta; e
. quanto maior a alavancagem financeira, maior o beta.

O autor ensina que a teoria do beta bottom-up tem como lógica o fato de as
empresas, dentro do mesmo setor, tendem a apresentar seus betas, diferenciados
pela alavancagem financeira. Define que o beta de uma empresa será função de seu
beta desalavancado (que será igual para todos do setor), ponderado pelo seu grau
de alavancagem individual (Póvoa, 2012).

Em termos matemáticos, tem a formulação:
β = βd × (1 + ((D/E) × (1 – t)))

(20)

Em que,
β = Beta da empresa.
βd = Beta desalavancado, como se a empresa não tivesse dívida.
D/E = Dívida/Equity em valores de mercado.
t = alíquota de imposto.

2.4.2.3 Prêmio pelo risco de mercado

A última parte do cálculo do CAPM é o prêmio pelo risco de mercado, que
demonstra o ganho requerido pelos acionistas sobre um título de renda variável em
relação ao título livre de riscos.
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No contexto americano, segundo Young e O’Byrne (2001), a média requerida pelos
investidores é de 5% ao ano, com variação de um ponto percentual para mais ou
para menos.

Para o mercado brasileiro, Póvoa (2012) recomenda o uso de 6,5% ao ano, para os
investidores locais.

2.4.3 O CAPM ajustado para o mercado brasileiro

Assaf et al. (2008) afirma que a aplicação do CAPM em mercados emergentes não costuma
produzir resultados confiáveis, pois é uma metodologia desenhada para mercados estáveis,
exigindo alguns ajustes para sua adequação para essas economias. Suas críticas para a

aplicação direta no mercado nacional, são devidas ao fato de se ter um mercado
acionário pouco expressivo em relação às empresas de capital aberto, quantidade
de papéis e volume de negociações.

Em seu modelo, na sua formulação básica, sugere que o custo de capital incorpore
uma medida do risco país sob a fórmula:
K = Rf + β * (Rm – Rf) + αBR

(21)

Em que,
Rf = Taxa livre de risco — taxa de remuneração do bônus do governo norteamericano de dez anos.
Beta = média dos betas de empresas norte-americanas do setor analisado.
Prêmio pelo risco de mercado - média de uma série histórica obtida de um
banco de dados.
αBR = diferença entre as taxas de remuneração do bônus do governo norteamericano (T-Bond) e o bônus do governo brasileiro (C-Bond).

Uma outra maneira de mensurar o risco país é por intermédio do Emerging
Markets Bond Index (EMBI). Ele é produzido pelo JPMorgan e é utilizado para
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auxiliar decisões de investimento em mercados emergentes em relação à títulos
semelhantes do Tesouro dos Estados Unidos, sendo referência de baixo risco.
Esta diferença é denominada de “Spread Soberano” pelo mercado.

O EMBI mostra os retornos financeiros obtidos a cada dia por uma carteira
selecionada de títulos desses países. É utilizado não só por investidores, como
também pela mídia, que o batizou de “Risco-Brasil”, sendo a medida amplamente
utilizada para mensurar a percepção de risco dos investidores quanto ao país.
Segundo (IPEADATA, 2019), os países que compõem o índice EMBI+ são: África
do Sul, Argentina, Brasil, Bulgária, Colômbia, Egito Equador, Filipinas, Malásia,
Marrocos, México, Nigéria, Panamá, Peru, Polônia, Rússia, Venezuela, Turquia e
Ucrânia.

De acordo com Ipeadata (2019), a interpretação do índice é feita a partir de pontos
base acima do referencial, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Ou seja, se o
Brasil estiver como em Janeiro de 2004, com o EMBI+ em 445 pontos, significa
que o país está 4.45% acima dos T-Bonds americanos.

Um outro indicador de riscos de inadimplência de países é o Credit Default Swap
(CDS). Esse indicador, trata-se de um título derivativo que funciona como um
seguro para evitar inadimplência em operações de crédito. Reis (2019) destaca
que ele pode ser utilizado para mensurar o risco não somente de países. Como
também de qualquer crédito, uma vez que é utilizado com abrangência pelas
companhias seguradoras.

Com o fim das C-bonds em 2014, 20 anos após sua emissão em 1994, utiliza-se,
atualmente, o EMBI+ como referência de risco país neste estudo. Em comparação
com o CDS, que é um índice de mercado. pode ser emitido para mais de um
segmento de títulos, como o bancário, por exemplo. O EMBI+ é emitido para
países, bem como para uma instituição: JPMorgan, além disso é possível obtê-lo a
partir órgão oficial do governo brasileiro, o Ipeadata.

Em crítica ao acréscimo do termo adicional ao modelo do CAPM tradicional de
Sharpe-Lintner-Mossin, Sanvicente (2008) apresenta evidências a respeito da
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adição de termos como risco do mercado internacional de ações, risco de câmbio e
risco soberano, considerando não somente empresas brasileiras, como as
argentinas, chilenas e mexicanas. Sua análise de dados chega à conclusão que o
índice relativo ao mercado local de ações já reflete as informações relativas aos três
fatores de risco, sem evidências suficientes para crer em sua relevância.

2.5 Estrutura de capital

O estudo da estrutura de capital busca explicar o mix de fontes financeiras usado por
corporações para financiar o seu investimento. Não há uma teoria universal para a
escolha do nível ótimo do balanço dívida/patrimônio (Myers, 2001).

Dentre as teorias de estrutura de capital, a tradeoff theory alega que as empresas
buscam níveis de endividamento que contraponham as vantagens tributárias de
mais endividamento sobre os possíveis custos de dificuldades financeiras. Esta
teoria prevê um endividamento moderado por empresas pagadoras de impostos.

A pecking order theory afirma que a empresa se endividará, ao invés de emitir mais
patrimônio, quando o fluxo de caixa interno não é suficiente para custear os gastos
de capital. Assim, a quantidade de dívida refletirá a necessidade acumulada de
recursos externos.

A free cash flow theory diz que um perigoso alto nível de endividamento irá aumentar
o valor da empresa, a despeito do risco de problemas financeiros, quando um fluxo
de caixa de uma empresa, significativamente, excede as oportunidades lucrativas de
investimento.

A teoria de Modigliani e Miller (1958), sugere que, isentos de impostos, a estrutura
de financiamento talvez não importe. Os autores provaram que a escolha do nível de
endividamento não tem efeitos no valor da empresa ou custo e disponibilidade de
capital, sendo a sua proposição de número I.

A proposição número II de Modigliani e Miller (1958), explica que o custo do capital
próprio é dependente de três fatores isentados os impostos:
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. a taxa de retorno exigida pelos ativos da empresa;
. o custo da dívida da empresa; e
. a razão entre dívida e capital próprio da empresa.

Ross et al. (2015), demonstram graficamente o conceito:

Figura 4 - Custo do capital próprio, custo da dívida e custo médio ponderado de
capital: Proposição II de M&M sem impostos da pessoa jurídica
Fonte: Ross, S. A., Westerfield, R., Jaffe, J., & Lamb, R. (2015, p. 537). Administração financeira:
versão brasileira de Corporate Finance. Porto Alegre: McGraw-Hill.

A Figura 4 resume as duas proposições:
. A proposição número I é observável pela linha horizontal do custo médio
ponderado de capital (CMPC), em que este independe da proporção
dívida/capital próprio.
. A proposição número II indica que o custo de capital próprio é dado por uma
linha reta com uma inclinação de (Ro-Rb). O intercepto Ro corresponde a
uma empresa com índice dívida/capital próprio zero. Isso é, Rcmpc=Rb.

A Figura 4 mostra também que à medida em que a empresa aumenta seu índice
dívida/capital próprio, o aumento na alavancagem eleva o risco de capital próprio e,
portanto, o retorno exigido ou o custo de capital proprio Rs (Ross et al., 2015).
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Em um cenário com impostos, demonstrado pela Figura 5, observa-se o efeito dos
impostos na Proposição I, fazendo o CMPC de uma empresa diminuir à medida em
que a empresa recorre de forma mais expressiva ao financiamento por dívidas. Além
disso, o financiamento por dívidas é altamente vantajoso e, ao extremo, a estrutura
ótima de capital de uma empresa é 100% de dívida (Ross et al., 2015).
CMPC = (E/V) * Re + (D/V) * Rd * (1 – Tc)

(22)

As implicações da proposição II com impostos, são as mesmas da versão sem
impostos
Re = Ru + (Ru - Rd) * (D/E) * (1 – Tc)

(23)

Figura 5 - implicações da proposição II com impostos, são as mesmas da versão
sem impostos
Fonte: Ross, S. A., Westerfield, R., Jaffe, J., & Lamb, R. (2015, p. 548). Administração financeira:
versão brasileira de Corporate Finance. Porto Alegre: McGraw-Hill.

Um fator não considerado nos modelos anteriores são os custos com falência, na
mesma medida que o índice dívida/capital próprio aumenta o risco de não
pagamento das dívidas, em custos diretos que estão diretamente associados à
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falência, como despesas legais e os custos indiretos, como aqueles do processo de
evitar que a empresa entre em recuperação judicial (Ross et al., 2015).
Dito isto, pode ser introduzida a teoria estática da estrutura de capital, em que uma
empresa toma emprestado, até o ponto em que o benefício fiscal de um real extra da
dívida é exatamente igual ao custo resultante da maior probabilidade de dificuldades
financeiras (Figura 6).

Figura 6 - Aumento do valor da empresa alavancada com o benefício fiscal
Fonte: Ross, S. A., Westerfield, R., Jaffe, J., & Lamb, R. (2015, p. 569). Administração financeira:
versão brasileira de Corporate Finance. Porto Alegre: McGraw-Hill.

2.6 O modelo dinâmico de gestão financeira – O modelo Fleuriet

O modelo dinâmico foi criado pelo professor da HEC Paris, Michel Fleuriet, que em
1975, à convite da então Escola de Extensão da PUC-Minas, hoje, Fundação Dom
Cabral, veio ao Brasil ministrar cursos a executivos brasileiros.

Ele logo percebeu que a prática brasileira de gestão do capital de giro era
equivocada, pois, naquela época, acreditava-se que, como a necessidade de capital
de giro variava no curto prazo, ela poderia ser financiada com dívidas de curto prazo.

Michel Fleuriet ensinava na França uma outra maneira de olhar o conceito de
liquidez, diferente da escola americana e seguida pelos brasileiros, mensurada pela
diferença entre contas circulantes.
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Em breve resumo, Fleuriet e Zeidan (2015):
O Modelo Dinâmico invertia a lógica do conceito de capital de giro (CDG), que
passa a ser uma fonte de financiamento de longo prazo para a Necessidade de
Capital de Giro (NCG). Ele evidencia a Necessidade de Capital de Giro como
uma obrigação de financiamento permanente ligado às operações da firma.
Então, o saldo de tesouraria (T) é utilizado como um tipo de termômetro para
medir o risco de liquidez da companhia. Esse formato baseado em CDG, NCG
e T se mostrou extremamente útil para monitorar a liquidez de uma empresa, a
saúde de suas operações e o gerenciamento dos ciclos financeiros, ao mesmo
tempo permitindo decisões estratégicas ligadas à estrutura de capital (Fleuriet
e Zeidan, 2015, p. 15).
2.6.1 A estrutura do modelo dinâmico

No modelo, as contas do ativo e passivo devem ser consideradas de acordo com a
realidade dinâmica das empresas, relacionando-as com o tempo, conferindo o
estado de permanente movimentação e fluxo contínuo de produção. A divisão do
balanço patrimonial em elementos de curto prazo que se acham ligados às
atividades operacionais (produção e vendas) daqueles alheios a essas atividades, é
o primeiro passo para sua implantação (Fleuriet & Zeidan, 2015).

Figura 7 - Classificação dinâmica do Modelo Fleuriet
Fonte:Adaptado de Fleuriet, M. (2003). O Modelo Fleuriet: a dinâmica financeira das empresas
brasileiras: um novo método de análise, orçamento e planejamento financeiro. Rio de Janeiro:
Elsevier.
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Após a reorganização do balanço, pode-se, então, relacionar as contas descritas e,
a partir disso, calcular os indicadores que são a base do modelo. É importante
enfatizar que tais indicadores são extraídos a partir do ciclo financeiro da empresa
estudada, demonstrando, assim, a característica temporal da análise (Fleuriet &
Zeidan, 2015).

Figura 8 - Ciclo econômico e financeiro
Fonte: Fleuriet, M., & Zeidan, R. (2015, p. 26). O modelo dinâmico de gestão financeira. Rio de
Janeiro: Alta Books.

Diláscio (2006) explica que, no ciclo financeiro, as saídas de caixa ocorrem antes
das entradas de caixa, a operação da empresa cria uma necessidade de aplicação
permanente em fundos, denominada de Necessidade de Capital de Giro (NCG).

O ciclo financeiro, de uma forma geral, é dado pela fórmula:
CF = PME + PMR – PMP

Em que,

CF = Ciclo Financeiro.
PME = Prazo médio de rotação de estoques.

(24)
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PMR = Prazo médio de recebimento das Contas a Receber.
PMP = Prazo médio de pagamento das Contas a Pagar.

Em que,

PME = Estoques e trabalho em processo / (Custo da mercadoria vendida/dia)
(25)
PMR = Recebíveis / (Vendas anuais/dia)

(26)

PMP = Contas a pagar / (Compras anuais/dia)

(27)

O ciclo financeiro é medido, em termos relativos, pela expressão:

CF = NCG/V x dias do período considerado

(28)

Em que,

CF = Ciclo Financeiro
NCG = Necessidade de Capital de Giro
V = Vendas

2.6.2 Necessidade de capital de giro

Segundo Fleuriet e Zeidan (2015), a necessidade de capital de giro é um conceito
econômico-financeiro e, não, uma definição contábil ou legal. Pode ser formulada:

NCG = Ativos cíclicos - Passivos cíclicos

(29)

A fórmula representa o saldo das contas cíclicas que, segundo a classificação
contábil, não poderia ser identificada com clareza.

Outra formulação possível é dada:
NCG = necessidades operacionais cíclicas (ativos cíclicos) – recursos
operacionais cíclicos (passivo cíclico)

(30)
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Assim, observa-se que a NCG é altamente dependente do ciclo financeiro da
empresa que, por sua vez, é dependente da natureza dos seus negócios. O nível de
atividade é função das vendas.

Há casos de empresas que possuem a NCG negativa, pois recebem o valor de suas
vendas antes de desembolsar. Uma das razões seria o de possuírem o poder de
negociação forte em relação aos seus clientes e fornecedores ou, mesmo, o modelo
de negócios, por exemplo no segmento de e-commerce, em que o pagamento é
feito, pelo cliente, antes do recebimento da mercadoria.

2.6.3 Capital de giro (CDG)

No modelo, o capital de giro representa uma fonte permanente de fundos para a
empresa com o propósito de financiar sua necessidade de capital de giro. Assim
como a NCG, o capital de giro é um conceito econômico-financeiro.

CDG = Passivo não-circulante + Patrimônio líquido + Ativo não-circulante (31)

Fleuriet e Zeidan (2015) revelam que, geralmente, apenas uma parte dos fundos
permanentes é utilizado para financiar a NCG, pois os fundos da empresa
geralmente são utilizados para financiar as contas não cíclicas do ativo, como
máquinas e imobilizados.

2.6.4 Saldo de tesouraria
Segundo Fleuriet e Zeidan (2015), o saldo de tesouraria (T) pode ser definido “por
dentro” ou “por fora”.
Na definição “por dentro”, o saldo de tesouraria (T) é obtido pela diferença entre o
ativo errático e o passivo errático. Sendo a definição “por dentro”:
T = Ativo errático – Passivo errático

(32)
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O T com sinal positivo significa que na empresa há recursos suficientes para lidar
com as obrigações financeiras de curto prazo, sem redução na quantidade alocada
ao ciclo operacional.
Na definição “por fora”, o saldo de tesouraria é a diferença entre as fontes de longo
prazo do capital de giro e, as operacionais, da necessidade de capital de giro, sendo
formulado por:
T = CDG – NCG

(33)

Esta fórmulação representa a dinâmica da empresa, dando nome ao Modelo
Dinâmico e refletindo o modo em que a empresa financia seus ativos fixos e seu
capital de giro.

Uma interpretação importante da fórmula é que se o CDG for insuficiente para
financiar a NCG, o T será negativo e, nesse caso, há o indicativo de que a empresa
financia parte da NCG e/ou ativo permanente com recursos de curto prazo,
incorrendo em aumento do seu risco de insolvência.

2.6.4.1 Efeito tesoura
O Efeito tesoura ocorre quando o aumento das vendas não gera capital de giro –
CDG capaz de acompanhar a necessidade de capital de giro - NCG, criando um
aumento no saldo de tesouraria – T. A denominação Efeito Tesoura, se dá pela
observação da criação de um afastamento da curva da NCG e do CDG. O espaço
aberto entre as curvas representa a participação dos recursos de curto prazo.

53

Figura 9 - Efeito Tesoura
Fonte: Diláscio, R. E. (2006, p. 33). EVA e o modelo Fleuriet: uma possibilidade para
análise de criação de valor. Belo Horizonte, MG: FEAD Minas.

Fleuriet e Zeidan (2015) criticam o financiamento do aumento da NCG com
endividamento ou aporte de capital, pois essa ação limita a capacidade da empresa
de financiar suas necessidades futuras por dois motivos: a) o aumento de capital
leva à distribuição de dividendos, diminuindo a reserva de lucros; e b) o
endividamento leva à custos financeiros que limitam os resultados futuros.
Segundo os autores, as principais causas do Efeito Tesoura são: a) crescimento
muito elevado das vendas; b) redução das vendas; c) baixa geração de lucros; d)
inflação elevada; e) crescimento expressivo do ciclo financeiro; f) distribuição
elevada de resultados; e g) investimentos elevados com retornos no longo prazo não
financiados por passivo não circulante e/ou aumento de capital.

Fleuriet e Zeidan (2015) detalham as principais causas do Efeito Tesoura:

a) Crescimento muito elevado das vendas: causa o aumento explosivo da
NCG, mesmo sem variação do ciclo financeiro, provocando o Efeito Tesoura
quando este excede demasiadamente o lucro retido.
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b) Redução das vendas: pode provocar o aumento da CDG pelo acúmulo de
estoques e/ou inadimplência, o que pode levar ao Efeito Tesoura por causa
da redução proporcionalmente maior do CG devido à redução de vendas e
das margens;
c) Baixa geração de lucros: o aumento nos custos operacionais e/ou o
aumento das despesas financeiras podem reduzir as margens da empresa
ocasionando um pequeno crescimento, ou mesmo, uma redução do CG, que
passa a evoluir de forma incompatível com o comportamento da NCG,
abrindo espaço que será preenchido por T.
d) Inflação elevada: causa o aumento expressivo da NCG de forma quase
automática, enquanto não pode produzir impacto equivalente nos lucros
devido às pressões de custos causados pelo aumento geral dos preços dos
insumos de produção e aumento dos juros no curto prazo.
e) Crescimento expressivo do ciclo financeiro: decorrente de alterações nos
prazos operacionais de estoques, clientes e fornecedores. Este crescimento
provoca pressões sobre a estrutura financeira por meio do aumento
significativo da NCG, caso não seja acompanhada de um crescimento
compatível da CDG;
f) Distribuição elevada de resultados: resulta em baixa retenção de lucros em
níveis insuficientes para fazer frente ao aumento da NCG.
g) Investimentos elevados com retornos no longo prazo não financiados por
passivo não circulante e/ou aumento de capital: provocam o aumento das
aplicações no ativo permanente ou de longo prazo e, por consequência, a
redução ou estabilização do CDG, caso não estejam disponíveis outras fontes
de longo prazo. Nesta situação, o CDG sofre efeito redutor aos novos
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investimentos, mas não se beneficia dos efeitos positivos que seriam
decorrentes dos lucros mais elevados.

2.6.4.2

Saúde financeira das empresas

Segundo Ambrozini, Matias e Pimenta (2014), a reclassificação das contas do ativo
circulante e passivo circulante em operacionais e financeiras, torna possível a
formação de seis tipos de estruturas patrimoniais diferentes com relação à situação
do capital de giro (Figura 10).

Figura 10 - As seis possíveis estruturas patrimoniais em relação ao
capital de giro
Fonte: Ambrozini, M. A., Matias, A. B., & Pimenta., T., Jr. (2014, p. 19). Análise dinâmica
de capital de giro segundo o modelo Fleuriet: uma classificação das empresas brasileiras
de capital aberto no período de 1996 a 2013. Revista Contabilidade Vista & Revista,
25(2), 15-37.
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Tendo por base os dados levantados pela análise dos indicadores NCG, CG e T e, a
partir da sua combinação, Braga (1991) identificou que a composição de tais valores,
trariam uma configuração da saúde financeira da empresa, e disso, surgiriam seis
tipos possíveis de estruturas de balanços (Figura 11).
Tipo
CDG
NCG
Condição
I
>0
<0
CDG > NCG
II
>0
>0
CDG > NCG
III
<0
<0
CDG > NCG
IV
>0
>0
CDG < NCG
V
<0
<0
CDG < NCG
VI
<0
>0
CDG < NCG
Figura 11 - Seis tipos possíveis de estruturas de balanços

T
>0
>0
>0
<0
<0
<0

Situação
Excelente
Sólida
Arriscada
Insatisfatória
Ruim
Péssima

Fonte: Oliveira, A. C., & Braga, R. (2004, p. 5). Influência do modelo Fleuriet na geração de valor
econômico agregado das empresas do setor varejista e de transportes. Anais do 4º Congresso USP
de Contralodoria e Contabilidade, São Paulo, SP, Brasil.

Segundo Oliveira e Braga (2004, p. 5), a descrição para cada tipo de situação leva
às seguintes caracterizações:
. Excelente: empresas com este tipo de estrutura apresentam excelente
liquidez e boa folga financeira. Possuem recursos permanentes aplicados no
ativo circulante e passivos circulantes operacionais maiores que os ativos
circulantes operacionais. Essas características são normalmente encontradas
em empresas comerciais, (que apresentam ciclo financeiro reduzido ou
negativo.
. Sólida: o investimento operacional em giro positivo significa que os passivos
circulantes operacionais são insuficientes para atender às necessidades de
financiamento a curto prazo, sendo que os recursos permanentes suprem
essa deficiência e geram saldo positivo de tesouraria. O saldo de tesouraria
positivo indica uma situação financeira sólida, enquanto for mantido
determinado volume de vendas.
. Arriscada: os passivos circulantes operacionais têm permitido o
financiamento dos ativos circulantes operacionais, contribuindo também para
manutenção de um saldo positivo de tesouraria. Quedas nos volumes de
atividade podem consumir os excedentes do passivo circulante operacional,
tornando a necessidade de investimento em giro positiva e o saldo de
tesouraria negativo.
. Insatisfatória: empresas neste tipo de estrutura patrimonial são bastante
dependentes de empréstimos a curto prazo para financiar suas operações
(saldo de tesouraria negativo). Verifica-se uma situação de solvência mais
frágil da empresa.
. Ruim: os passivos circulantes operacionais têm permitido o financiamento
dos ativos circulantes operacionais, diminuindo os efeitos negativos
provocados sobre o saldo de tesouraria, sendo que eventuais problemas nas
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renovações das linhas a curto prazo poderiam prejudicar a continuidade de
suas operações. Denota a existência de risco de insolvência.
. Péssima: o CCL negativo indica que a empresa está financiando ativos
permanentes com dívidas de curto prazo, sendo que a expansão dos
negócios traria possibilidades de agravamento desta situação, em função do
crescimento do saldo negativo de tesouraria. Empresas nesta situação
apresentam grande risco de insolvência (Oliveira & Braga, 2004, p. 5).
Adaptando o conceito apresentado pelos autores ao mercado da aviação, onde
geralmente há a Necessidade de Capital de Giro negativa, pois as reservas são
feitas com antecedencia à data de viagem e o pagamento dos fornecedores,
costumeiramente, é feito com no mínimo um mês após a data do vôo, Isolam-se os
cenários de NCG positiva do modelo de (Oliveira & Braga, 2004, p. 5) e chega-se no
modelo adaptado e simplificado, representado pela figura abaixo:

Risco de Insolvência
NCG
CDG
T
Baixo
<0
>0
>0
Médio
<0
<0
>0
Alto
<0
<0
<0
Figura 12 - Três tipos possíveis de estruturas de balanços de empresas aéreas
Fonte: Adaptado de Oliveira, A. C., & Braga, R. (2004, p. 5). Influência do modelo Fleuriet na
geração de valor econômico agregado das empresas do setor varejista e de transportes. Anais do
4º Congresso USP de Contralodoria e Contabilidade, São Paulo, SP, Brasil.

A interpretação é semelhante à de (Oliveira & Braga, 2004, p. 5), adaptando-se os
tipos de Riscos de Insolvência para Baixo, Médio e Alto.

Baixo: empresas com este tipo de estrutura apresentam excelente liquidez e
boa folga financeira. Possuem recursos permanentes aplicados no ativo
circulante e passivos circulantes operacionais maiores que os ativos
circulantes operacionais. Essas características são normalmente encontradas
em empresas comerciais, (que apresentam ciclo financeiro reduzido ou
negativo. Denota baixo risco de insolvência.
Médio: os passivos circulantes operacionais têm permitido o financiamento
dos ativos circulantes operacionais, contribuindo também para manutenção
de um saldo positivo de tesouraria. Quedas nos volumes de atividade podem
consumir os excedentes do passivo circulante operacional, tornando a
necessidade de investimento em giro positiva e o saldo de tesouraria
negativo. Denota médio risco de insolvência.
Alto: os passivos circulantes operacionais têm permitido o financiamento dos
ativos circulantes operacionais, diminuindo os efeitos negativos provocados
sobre o saldo de tesouraria, sendo que eventuais problemas nas renovações

58

das linhas a curto prazo poderiam prejudicar a continuidade de suas
operações. Denota alto risco de insolvência.

2.7 Árvore de valor
A árvore de valor utilizada neste estudo foi adaptada de Finegan (1999) e
empregada por Diláscio (2006), como fonte de vetores de valor para composição do
EVA. Outros pesquisadores a utilizaram com sucesso como Lage (2014) e Sousa
(2016).

Figura 13 - Estrutura do EVA
Fonte: Adaptado de Diláscio, R. E. (2006). EVA e o modelo Fleuriet: uma
possibilidade para análise de criação de valor. Belo Horizonte, MG: FEAD Minas.
A finalidade de se construir a árvore de valor é a obtenção do EVA, representado
pela fórmula:
EVA = NOPAT – WACC x KT

Em que:

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

(34)
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Ao analisar a sua equação, observa-se que o EVA é composto de três itens
independentes: o NOPAT, o WACC e o KT. O NOPAT representa a linha
operacional da empresa, onde se pode visualizar o resultado das receitas e
despesas. O WACC representa o custo médio ponderado de capital, sendo a
proporção de capital próprio e de terceiros. KT representa o capital próprio
empregado no negócio.
2.8 Estrutura operacional
O NOPAT, é um dos três ramos iniciais da árvore de valor de Diláscio (2006),
segundo Sousa (2016, p. 65):

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

Em que:

RL = Receita líquida.
CPV = Custo dos produtos e serviços vendidos.
DO = Despesas operacionais.
EP = Resultado da equivalência patrimonial.
RF = Receita financeira apurada.
ORI = Outra receita financeira de investimentos.

(35)
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IRCS = Imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido.

DO = DV + DG &A + ODOL

(36)

Em que:

DO = Despesa operacional.
DV = Despesa de venda.
DG & A = Despesa geral e administrativa.
ODOL = Outras despesas operacionais líquidas.

Dessa forma, a estrutura operacional da árvore de valor pode ser mostrada como
segue:

Figura 14 - Estrutura operacional
Fonte: Adaptado de Diláscio, R. E. (2006). EVA e o modelo Fleuriet: uma
possibilidade para análise de criação de valor. Belo Horizonte, MG: FEAD Minas.
2.9 Estrutura financeira
O segundo vetor de valor do EVA é a estrutura de capital. As empresas podem
necessitar de fontes de recursos de terceiros, além das próprias. Neste ramo da
árvore, observa-se a composição do custo médio ponderado do capital ou WACC.

A fórmula do custo médio ponderado de capital (WACC) pode ser entendida da
seguinte forma:
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Kd = DF/ DT * ( 1 – tx. IR)

(37)

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

Segundo Sousa (2016), o capital próprio é representado no balanço patrimonial pelo
patrimônio líquido (PL), podendo, aqui, ser substituído por ele. Seu custo ou sua
taxa foram obtidos pela taxa mínima de atratividade que o investidor considera como
decisão de investimento aplicado sobre a proporcionalidade do PL no capital total.
Aqui representado por Kt.

O custo capital de terceiros é obtido pela fórmula abaixo:
Kd = DF/ DT * ( 1 – tx. IR)

(38)

Em que:

DF = Despesa financeira.
DT = Dívida total com credores.
(1 – tx. IR ) = Benefício fiscal.

O custo do capital de terceiros é aplicado sobre a sua razão do capital e do capital
total. O capital de terceiros pode ser representado por:

KD = (ELP + Dep ) / Kt

(39)

Em que:

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

A Figura 16 representa o segundo vetor de valor preenchido.

Figura 15 - Estrutura do custo de capital
Fonte: Adaptado de Diláscio, R. E. (2006). EVA e o modelo Fleuriet: uma
possibilidade para análise de criação de valor. Belo Horizonte, MG: FEAD Minas.
2.9.1 Custo do capital próprio
Assim, como na pesquisa de Sousa (2016), optou-se por não utilizar a taxa do
capital próprio arbitrária ou previamente conhecida. Isto posto, para dar rigor à
estratégia adotada, o custo do capital próprio foi calculado por meio do Capital Asset
Pricing Model (CAPM). Sua equação é dada por:
E(Ri) = RF + β * (RM – RF)

(40)

Em que:

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

Como deduzido pela equação, o capital próprio é formado por três elementos, o
beta, a taxa livre de risco e o prêmio de risco de mercado.
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2.9.1.1 A estimativa do beta

Como decidido pelo cálculo do custo do capital próprio, a estimativa do beta para
cada empresa é necessária. Como apresentado no capítulo 2, referencial teórico, a
técnica da regressão linear entre os títulos das empresas sobre a bolsa que negocia
esses títulos. Para empresas listadas no Brasil, este índice de mercado é o
IBOVESPA, da B3. Neste caso, foram utilizados os índices da Bolsa de New York.

De acordo com Póvoa (2012), numa regressão linear, pode ser demonstrada pela
equação:
Y = d + β*X

(41)

Em que:
X = Variação do índice do referencial (normalmente, o Ibovespa – Variável
explicativa).
Y = Variação do preço da ação – Variável a ser explicada.
d = Intercepto da regressão linear no eixo y.
β = Coeficiente angular da regressão, indicando, a cada variação de X em
certo percentual, o quanto irá oscilar y. representa sensibilidade.
R² = Coeficiente de determinação = Mostra o quanto a oscilação da variável
explicativa (x) ajuda a justificar a variação de cotação da variável a ser
explicada. representa aderência.

2.9.1.2 Beta não alavancado

Das empresas objeto desta pesquisa, a Azul e a Gol estão listadas na B3 e New
York, tornando possível o cálculo do beta pelo modelo de regressão. A Avianca
Brasil, apenas divide o nome com a empresa homônima Colombiana. Ela não está
listada e não faz parte do conglomerado. A LATAM Brasil faz parte do Grupo LATAM
e suas ações são negociadas em Santiago do Chile e em New York, entretanto, não
é possível ter o beta apenas da operação brasileira.
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Para obtenção dos betas, foi utilizado o modelo de bottom-up. Uma vez calculado o
beta do setor de aviação pelo beta individual de cada empresa, procedeu-se à
desalavancagem deste beta, tal como em Sousa (2016). Ou seja, tirou-se o efeito do
endividamento destas empresas, obtendo-se o beta do setor desalavancado. Em
seguida, utilizou-se este novo beta e fez-se a alavancagem novamente com a
estrutura de capital das empresas.

Para a alavancagem e desalavancagem utilizou-se a fórmula seguinte:
Bd = Ba / [1 + (1 – tx. IR) * (Kd / Kp)]

(42)

Em que:

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

2.9.1.3 Taxa livre de risco

Como descrito no segundo capítulo, de acordo com Póvoa (2012), deve-se escolher
a Nota do Tesouro Nacional (NTN-B) como ativo livre de risco, pois há indicação da
taxa, sendo a estimativa do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), utilizada
para mensurar a inflação oficial. Para empresas com exposição e capital
internacional é utilizada a taxa livre de risco americana, presente na forma de
Treasure Bills do FED americano.

2.9.1.4 Prêmio de risco

O prêmio de risco ou risco de mercado (RM), da equação do CAPM, deve estar
aderente às condições do mercado. Não há consenso em relação ao quanto a mais
os investidores buscam em relação à média dos retornos de uma carteira.
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No capítulo 2, mostrou-se que para Young e O’Byrne (2001), a média requerida
pelos investidores é 5% ao ano, com variação de um ponto percentual para mais ou
para menos, tendo como base o mercado americano. Para o mercado brasileiro,
Póvoa (2012) recomenda o uso de 6,5% ao ano, para os investidores locais.
Assim, como em Sousa (2016), foi adotado o prêmio de risco de 5%. Esta posição
tem sustentação em Damodaram (2012) e Young e O’Byrne (2001).
2.10 Estrutura do capital investido
Segundo Young e O’Byrne (2001), o capital investido é igual à soma do capital
próprio e do capital de terceiros, ou do capital utilizado como fonte de financiamento
da empresa. Ele é dado pelo somatório dos empréstimos e financiamentos que a
empresa toma no curto e no longo prazo, deduzindo-se os passivos não onerosos
de curto prazo. Segundo Sousa (2016), soma-se ao capital de terceiros, no curto e
no longo prazo, o capital próprio dentro do patrimônio líquido. Ou seja, o capital que
pertence ao investidor Sua apresentação é dada de diversas formas, aqui, optou-se
pelo que é proposto no modelo de Fleuriet:

Kt = Ce + NCG + AF

(43)

Em que:

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

O Ce é a soma do caixa da empresa para além de seu caixa operacional. O caixa
operacional é o caixa adequado e equivalente necessário para financiar as
atividades operacionais da empresa no sentido de evitar endividamentos ou
empréstimos intempestivos, aumentando o custo da estrutura de capital. Pode ser
definido da seguinte forma, conforme Sousa (2016):
Ce = ECLP + OPLP + PL – (NCG + AF)

(44)
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Em que:

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

Em que:

PP = Passivo permanente.
CDG = Capital de giro.
CDG = AP – PP

(45)

Em que:

AP = Ativo permanente.
PP = Passivo permanente.

NCG = CF/360 * V

(46)

Em que:

NCG = Necessidade de capital de giro.
CF = Ciclo financeiro.
V = Vendas ou receita líquida.

O ciclo financeiro (CF) pode ser determinado pela soma dos prazos médios de
estoque, recebimento de clientes, pagamentos de fornecedores e prazo médio de
outros pagamentos, equacionado como:

CF = PME + PMR + PMP + PMO

(47)
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Em que:

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

PME = E/V * 360

(48)

PMR = C/V * 360

(49)

PMP = F/V * 360

(50)

WACC = Ke * [E/(D+E)] + Kd * [D/(D+E)]*(1-T)

(51)

Em que:

S = Salário
En = Encargos
Tr = Tributos

Assim, tem-se o terceiro e último vetor de formação do EVA, com seus componentes
tendo influência direta na formação do capital de giro e na montante de capital de
terceiros empregado na empresa.

Figura 16 - Estrutura de capital próprio
Fonte: Adaptado de Diláscio, R. E. (2006). EVA e o modelo Fleuriet: uma possibilidade para análise
de criação de valor. Belo Horizonte, MG: FEAD Minas.
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Pela composição dos três vetores de valor, sendo o NOPAT, o WACC e o KT,
chega-se à árvore de valor completa (Figura 18):

Figura 17 - Estrutura da árvore de valor para o cálculo do EVA
Fonte: Adaptado de Diláscio, R. E. (2006). EVA e o modelo Fleuriet: uma possibilidade para análise
de criação de valor. Belo Horizonte, MG: FEAD Minas.
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3 Metodologia

3.1 Método científico
Demo (1985, p. 15) argumenta que “a atividade básica da ciência é a pesquisa”.
Esta afirmação pode causar estranhamento, porque, muitas vezes, tem-se a ideia de
que ciência se concentra na atividade de transmitir conhecimento (docência) e de
absorvê-la (discência). Na verdade, tal atividade é subsequente. Antes, existe o
fenômeno fundamental da geração do conhecimento.

Pesquisa é a atividade científica pela qual se descobre a realidade. Parte-se do
pressuposto de que a realidade não se desvenda na superfície. Não é o que
aparenta de imediato. Ademais, os esquemas explicativos nunca esgotam a
realidade, porque esta é mais exuberante que aqueles (Demo, 1985).

Gil (2008) defende que se pode definir método como caminho para se chegar a
determinado fim. Ou ainda, método científico como o conjunto de procedimentos
intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento.

Pode-se definir pesquisa como o processo formal e sistemático de desenvolvimento
do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para
problemas, mediante o emprego de procedimentos científicos (Gil, 2008).

Para Demo (1985), a ciência propõe captar e manipular a realidade, assim como ela
é. A metodologia desenvolve a preocupação em torno de como chegar a isto. Assim,
a metodologia é uma preocupação instrumental. Trata das formas de se fazer
ciência, cuida dos procedimentos, das ferramentas e dos caminhos.

Para que um conhecimento possa ser considerado científico, torna-se necessário
identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a sua verificação (Gil,
2008). Ou, em outras palavras, determinar o método que possibilitou chegar a esse
conhecimento.
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3.2 Tipos de pesquisa
Segundo Vergara (1998), há várias taxonomias de tipos de pesquisa, conforme os
critérios utilizados pelos autores. A autora propõe dois critérios básicos: quanto aos
fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, uma pesquisa pode ser: exploratória,
descritiva, explicativa, metodológica, aplicada e intervencionista. Quanto aos meios
de investigação, pode ser: pesquisa de campo, pesquisa de laboratório,
telematizada, documental, bibliográfica, experimental, ex-postfacto, participante,
pesquisa-ação e estudo de caso.
Há, também, a divisão das diferentes categorias de pesquisa quanto à abordagem,
quanto à natureza, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos. Quanto à
abordagem, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Quanto à natureza, básica e
aplicada. Quanto aos objetivos, tem-se as pesquisas exploratórias, descritivas e
explicativas. Quanto aos procedimentos, ela pode ser experimental, bibliográfica,
documental, de campo, ex-post-facto, levantamento, survey, estudo de caso,
pesquisa-ação, etnográfica e etnometodológica (Gerhardt & Silveira, 2009).
Ao mesclar os conceitos defendidos por Vergara (1998) e Gerhardt e Silveira (2009),
considera-se que esta é uma pesquisa de abordagem quantitativa com objetivo
descritivo e abordagem de estudo de casos múltiplos.

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009), as pesquisas quantitativas possuem sua
origem no pensamento positivista lógico, tendendo a enfatizar o raciocínio dedutivo,
usando as regras da lógica e utilizando-se de atributos mensuráveis dos fenômenos.

Pode-se classificar a presente pesquisa como quantitativa, pois há a mensuração
dos resultados obtidos, criando relacionamentos entre variáveis, podendo-se chegar
à um retrato fidedigno da realidade através dos dados coletados, que representam
uma importante amostra da população.

Descritiva, pois, para Vergara (1998), ela expõe características de determinada
população ou fenômeno. Gil (2008) acrescenta que há a busca pelo estabelecimento
de relações entre as variáveis, uma de suas características mais significativas, está
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na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. Nesta pesquisa, a partir
da definição das variáveis e das relações com as variáveis financeiras, constrói-se
da árvore de valor, resultando no cálculo do EVA, utilizando elementos do Modelo
Fleuriet, custo de capital e operacionais das empresas.

Com relação ao estudo de caso, Vergara (1998) ensino que este é o circunscrito a
uma ou poucas unidades, com caráter de profundidade e detalhamento. As unidades
são entendidas como uma empresa, um órgão público, um produto, um país, entre
outros. Explicado de outra forma por Gil (2008), o estudo de caso é caracterizado
pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir
o seu conhecimento amplo e detalhado. De acordo com Yin (2001), o estudo de
caso é um estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto
de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são
claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidência. Nesta
pesquisa, foram selecionadas as quatro principais empresas de transporte aéreo
nacionais, que operam voos domésticos e internacionais e representam a quase
totalidade do mercado de transporte aéreo regular no Brasil. Nesse contexto, esta
pesquisa se enquadrar como estudo de casos múltiplos.

Segundo Yin, (2001) qualquer utilização de projetos de casos múltiplos deve seguir
uma lógica de replicação e, não, de amostragem. O pesquisador deve escolher cada
caso cuidadosamente, sendo que cada um deles deve funcionar de uma maneira
semelhante aos experimentos múltiplos, com resultados similares (replicação literal)
ou contraditórios (replicação teórica), previstos explicitamente no princípio da
investigação

Projetos de casos múltiplos possuem vantagens e desvantagens distintas em
comparação aos projetos de caso único. As provas resultantes de casos múltiplos
são consideradas mais convincentes e, o estudo global, é visto, por conseguinte,
como sendo mais robusto (Yin, 2001).

A condução de um estudo de casos múltiplos pode exigir tempo e amplos recursos,
além daqueles que um estudante ou um pesquisador independente possuem.
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Cada caso deve ser cuidadosamente selecionado de forma a:

a) prever resultados semelhantes (uma replicação literal); ou
b) produzir resultados contrastantes apenas por razões previsíveis (uma
replicação teórica).

Um passo importante em todos esses procedimentos de replicação é o
desenvolvimento de uma rica estrutura teórica. A estrutura precisa expor as
condições sob as quais seja provável que se encontre um fenômeno em particular
(uma replicação literal), assim como as condições em que não seja provável que se
encontre (uma replicação teórica).

A abordagem da replicação aos estudos de casos múltiplos encontra-se ilustrada na
Figura 13 e que adaptada para quatro casos com base em Diláscio (2006) e Yin
(2001). Ela indica que a etapa inicial, ao se projetar o estudo, consiste no
desenvolvimento da teoria e, em seguida, demonstra que a seleção do caso e a
definição das medidas específicas são etapas importantes para o processo de
planejamento e coleta de dados. Cada caso em particular consiste em um estudo
completo, no qual se procuram provas convergentes com respeito aos fatos e às
conclusões para o caso. Acredita-se, assim, que as conclusões de cada caso sejam
as informações que necessitam de replicação por outros casos individuais. Os casos
individuais e os resultados de casos múltiplos podem e devem ser o foco de um
resumo. Para cada caso individual o relatório deve indicar como e por que se
demonstrou (ou não) uma proposição em especial.
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Figura 18 - Abordagem da replicação aos estudos de casos múltiplos
Fonte: Adaptado de Diláscio, R. E. (2006). EVA e o modelo Fleuriet: uma possibilidade para análise
de criação de valor. Belo Horizonte, MG: FEAD Minas.

3.3 Unidade de análise e unidade de observação

O estudo de caso múltiplo, objeto desta pesquisa, contempla as quatro principais
empresas de transporte aéreo regular de passageiros no Brasil. Juntas representam
a quase totalidade dos passageiros domésticos e internacionais embarcados no
Brasil.

3.4 Técnica de coleta de dados

Como pesquisa documental, buscou-se os dados contábeis públicos e auditados das
quatro empresas aéreas obtidos via consulta ao site da ANAC, no período de cinco
anos, referente ao final de 2014 até o final de 2018. Período o qual havia
disponibilidade de dados no site da ANAC.
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3.5 Técnica de análise dos dados

Assim como na pesquisa de Sousa (2016), a partir dos dados contáveis das
empresas pesquisadas, foram levantadas todas as variáveis necessárias para
preenchimentos dos vetores de valor. Este procedimento possibilitou a obtenção das
relações entre as variáveis para composição do EVA.

Com a construção da árvore de valor e de todos os seus vetores de valor, tornou-se
possível levantar, descrever e comparar as variáveis entre todas as empresas, além
de identificar, segregar as variáveis que mais impactaram, que foram relevantes para
as alterações do equilíbrio financeiro e apontar as variáveis que maximizaram ou
não a geração de valor para as empresas. Além disso, se as evidências levantadas
mostraram que estratégias de maximização de resultados, em alguma medida,
tiveram sucesso (Sousa, 2016).
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4 Caracterização do setor e das empresas analisadas

4.1 O transporte aéreo no Brasil

O transporte aéreo no Brasil representa não só um meio de transporte, mas, em
muitas regiões remotas, é o único meio de integração com o resto do país. Sua
inserção no cenário internacional é demonstrada pela Figura 19.

O Brasil figura entre os 10 maiores países emissores de passageiros. Apresenta
pouco mais de 100 milhões de passageiros por ano, acima da Turquia, mas abaixo
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Figura 19 – Evolução em passageiros dos 10 maiores países em tráfego
Fonte: Dados da pesquisa

Analisando a evolução de mercado desde 2010, pode ser observado que houve
retração em 2016, devido à crise econômica enfrentada pelo país no período. Nos
anos seguintes, houve recuperação de mercado, entretanto, em 2018 os números
ainda não haviam chegado nos patamares pré-crise, iniciada em 2015.

As empresas contidas neste estudo, estão representadas, podendo analisar a sua
participação de mercado. É notável no início da série histórica o quase duopólio das
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empresas: Latam (à época TAM Linhas Aéreas) e Gol, com quase 80% de marketshare. Ao final da série, no ano de 2018, as duas empresas ainda possuíam quase a
mesma fatia de mercado, entretanto, reduzida para cerca de um terço cada uma.
Pressionando este duopólio, há a Azul Linhas Aéreas que passou de 4 milhões de
passageiros por ano em 2010 para cerca de 22 milhões em 2018. A Avianca Brasil
também evoluiu sua participação de maneira expressiva no período, passando de
2.5 milhões de passageiros para 12 milhões.

Figura 20 – Evolução de tráfego e participação de mercado das empresas da
amostra
Fonte: Dados da pesquisa

Em 2018, em termos de presença geográfica, é possível observar o volume e a
participação de cada empresa nos aeroportos (Figura 21). Nas capitais, é nítida a
divisão de mercado entre as duas maiores empresas. Nos aeroportos regionais, há
quase um monopólio da Azul, uma das únicas empresas com aeronaves para
atender mercados de baixa demanda.
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Figura 21 - Aeroportos operados pelas empresas Azul, Avianca, Gol e Latam, no
Brasil
Fonte: Dados da pesquisa

Segundo Oliveira (2009), o transporte aéreo possui suas próprias métricas de
demanda, oferta e performance. Para mensurar oferta há o Assento Quilômetro
Ofertado, ou em inglês Available Seat-Kilometre (ASK). Para representar a
demanda, há o Revenue Passenger Kilometre (RPK) ou Passageiro Transportado
Pago, representando os passageiros que ocupam os assentos de uma aeronave por
uma dada distância. De acordo com Fernandes e Pacheco (2016), a métrica de
performance é dada pelo quociente entre os dois indicadores, os assentos ocupados
pelos assentos disponibilizados, o chamado Load Factor, ou Fator de Ocupação.

A evolução das citadas métricas para o Brasil refletem uma grande evolução nos
indicadores, aumentando a oferta e a demanda. Entretanto, o fator de ocupação é o
índice com maior evolução no período, representando o ganho de eficiência das
empresas aéreas no atendimento da demanda com as aeronaves disponíveis
(Figura 22).

78

Figura 22 - Evolução das métricas de demanda, oferta e ocupação de voos no Brasil
Fonte: Dados da pesquisa

Um dos determinantes do aumento da demanda foi a redução de tarifas observada
no período, passando de cerca de 150 dólares, em 2010, para cerca de 120 dólares
oito anos depois, a preços nominais.

Figura 23 - Evolução das métricas de Demanda, Oferta e Ocupação de voos no
Brasil
Fonte: Dados da pesquisa

4.2 Breve descrição das empresas da amostra

4.2.1 Avianca Brasil
Segundo ABEAR (2018), a Avianca Brasil atendia 25 destinos domésticos, em 2017,
e quatro no exterior. Contava com mais de 260 decolagens diárias, utilizando 58
aeronaves da fabricante europeia Airbus. A empresa era a única representante
brasileira na aliança Star Alliance, composta de 28 parceiras e permitindo que seus
clientes acessassem uma rede com mais de 1300 aeroportos.
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Em termos de malha doméstica, sua principal base era São Paulo, com importante
participação em Brasília, que era utilizado como ponto de conexão para muitas de
suas bases localizadas no Nordeste. Além disso, contava com boa participação em
mercados do sul e centro-oeste (Figura 24).

Figura 24 - Aeroportos operados pela Avianca Brasil, no Brasil
Fonte: Dados da pesquisa

Em termos de evolução da demanda, oferta e fator de ocupação, houve um
expressivo crescimento, com taxas de ocupação sempre altas, acima de 80%, na
maioria dos anos da amostra.
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Figura 25 - Evolução das métricas de demanda, oferta e ocupação de voos da
Avianca Brasil
Fonte: Dados da pesquisa

4.2.2 Azul Linhas Aéreas Brasileiras

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras foi fundada em 2008 pelo empreendedor serial em
linhas aéreas, David Neeleman. Ele fundou a Morris Air, JetBlue e WestJet antes da
Azul. 10 anos depois de sua fundação, a Azul se tornou a terceira maior empresa e
tem cerca de um terço do mercado, atendendo mais de 100 destinos em todo o
Brasil. Realiza cerca de 800 decolagens e pousos por dia.

Segundo ABEAR (2018), em 2012, a empresa realizou uma fusão com a Trip Linhas
Aéreas. Em 2015, fechou parceria estratégica com a United Airlines. Em 2016,
investiu US$ 100 milhões na TAP Portugal, tendo 40% do seu capital. Realizou em
2017, o seu aguardado Initial Public Offering (IPO) nas bolsas de São Paulo e New
York.

No exterior, possui voos para os Estados Unidos, Portugal, Argentina, Uruguai e
Guiana Francesa. A Azul opera uma frota mista, com mais de uma 120 aviões,
contando com aeronaves ATR-72, com 70 assentos, para voos regionais, Embraer
E-Jets, de 106 a 118 assentos, para voos em mercados secundários, Airbus A320,
de 174 assentos, para rotas troncais o A330, com 272 assentos, para voos
internacionais de longo curso.
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Em detalhamento à malha aérea doméstica, na Figura 26, é possível observar a
complexa estrutura da Azul Linhas Aéreas, tendo seu principal aeroporto localizado
em Campinas, no estado de São Paulo, seguido por Belo Horizonte, em Minas
Gerais, no aeroporto de Confins, que é utilizado, assim como Campinas, como
centro de conexões. No nordeste, seu principal aeroporto é o de Recife, que atua
como cidade focal para as conexões intra-nordeste. Cuiabá exerce função
semelhante para a inter-conexão do centro-oeste.

Figura 26 – Aeroportos operados pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras, no Brasil
Fonte: Dados da pesquisa

Em termos de oferta, demanda e fator de ocupação, a empresa expandiu
continuamente nos últimos anos, fator acompanhado com Load Factors saudáveis,
acima de 75% (Figura 27).
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Figura 27 - Evolução das métricas de demanda, oferta e ocupação de voos da Azul
Fonte: Dados da pesquisa

4.2.3 Gol Linhas Aéreas Inteligentes

De acordo com ABEAR (2018), a Gol Linhas Aéreas Inteligentes é a maior
companhia aérea do Brasil, em termos de clientes transportados por ano. E a líder
no segmento corporativo e de lazer. Iniciou operações em 2001 e foi a primeira
empresa de baixo custo do Brasil.

Segundo ABEAR (2018), em 2017, a empresa operava mais de 700 voos diários
para 65 aeroportos no Brasil, América do Sul e Caribe. A frota da Gol é composta
unicamente de aeronaves da americana Boeing, com cerca de 120 modelos 737.
Em 2018, a Gol possuía parcerias internacionais com Delta Air Lines, Air France e
KLM, contando não somente com compartilhamento de voos, mas também com
participação acionária na empresa.

Na Figura 28 é possível observar os aeroportos com operação da Gol Linhas
Aéreas, tendo como destaque os aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
No Nordeste, há um volume expressivo em Fortaleza e Recife.
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Figura 28 – Aeroportos operados pela Gol Linhas Aéreas, no Brasil
Fonte: Dados da pesquisa

Em termos de evolução de demanda, oferta e ocupação, a Gol teve relativa
estabilidade em sua oferta, com queda no ano de 2016. Entretanto, com o aumento
da demanda, com os anos, houve ganhos de eficiência, com aumento do fator de
ocupação (Figura 29).

Figura 29 - Evolução das métricas de demanda, oferta e ocupação de voos da Gol
Fonte: Dados da pesquisa
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4.2.4 Latam Airlines Brasil
Segundo a ABEAR (2018), a LATAM é originária da fusão das empresas TAM,
brasileira, e LAN chilena, com operações domésticas na Argentina, Colômbia,
Equador e Peru. Com a união das empresas é possível ter acesso à 90% dos
mercados da América Latina. Em 2018, a empresa possuía extensa rede
internacional, conectando a região à Europa, Estados Unidos, Caribe, Oceania e
África, além de ser, à época, integrante da aliança Oneworld.

Quanto à frota, a LATAM possui no Brasil, cerca de cento e cinquenta aeronaves,
das quais cerca de 30 dedicadas às rotas de longo curso. A frota dedicada aos voos
domésticos é integralmente composta por aeronaves da família Airbus.

Na Figura 30, é possível observar a distribuição da malha aérea da LATAM Brasil, os
aeroportos de São Paulo, Congonhas e Guarulhos, tem a maior oferta,
principalmente Guarulhos, pois de lá é possível conectar com voos internacionais do
grupo Latam. Depois de São Paulo, Brasília, é um importante centro de conexões,
sendo responsável por integrar voos do Norte e Nordeste.

Figura 30 – Aeroportos operados pela Latam Airlines Brasil, no Brasil
Fonte: Dados da pesquisa
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Em termos de oferta, demanda e fator de ocupação, a Latam Brasil apresentou
redução da sua oferta no país. Provavelmente, houve redirecionamento das
aeronaves brasileiras para outros países com melhor performance, principalmente
após a crise de 2016. A demanda apresentou certa estabilidade, mas, em um
cenário de oferta reduzida, apresenta fatores de ocupação em cerca de 80%, em
linha com a média da indústria (Figura 31).

Figura 31 - Evolução das métricas de demanda, oferta e ocupação de voos da
Avianca Brasil
Fonte: Dados da pesquisa
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5 Análise dos resultados
O presente capítulo, apresenta os dados e os resultados obtidos pela pesquisa,
visando analisar a geração de valor por empresas aéreas no Brasil, no período de
2014 a 2018. Foram analisadas as quatro maiores empresas aéreas brasileiras, que
representam a quase totalidade da oferta de assentos no país.

Os dados contábeis foram obtidos por meio da ANAC (2019), que regulamenta o
setor pelas resoluções nº 342/2014 e nº454/2017 e, que também apresenta as
demonstrações contábeis do segundo trimestre e anuais das empresas de
transporte aéreo público. A ANAC compila os relatórios preparados pelos auditores
contábeis: PriceWaterHouseCoopers, KPMG e Enerst & Young e os publica no seu
sítio na internet. As demonstrações contemplam o balanço patrimonial, as
demonstrações do resultado do exercício, de fluxo de caixa, assim como notas
explicativas e comentários da administração de cada empresa aérea.

Inicialmente, apresenta-se os resultados da estimativa do custo de oportunidade de
cada empresa aérea, abrangendo o seu capital próprio e de terceiros para o cálculo
do WACC. Em seguida, os resultados do Modelo Fleuriet, o Ciclo Financeiro e a
consequente estimativa de saúde financeira de cada empresa. A partir disso,
realizou-se o preenchimento da Árvore de Valor, com os dados contábeis de cada
empresa para prosseguir com a análise da geração de valor para cada uma das
empresas do estudo.
5.1 Cálculo do beta das empresas
Nesta seção, procede-se com o cálculo do beta das empresas contidas na amostra
deste estudo. Como já apresentado no capítulo 2, o beta reflete a variação de um
título em comparação com os demais títulos negociados na Bolsa. Este indicador
mostrou a sensibilidade do título em relação aos demais, sendo maior que um, mais
sensível às variações de mercado, menor que um, menos sensível e, quanto mais
próximo de zero, a indiferença à variações.
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Como as empresas da amostra são integrantes de grupos internacionais, optou-se
por analisar qual Bolsa de Valores seria a mais adequada para avaliá-las em
conjunto.
Como a empresa Avianca Brasil dividia seu maior acionista com a Avianca Holdings,
situada na Colombia, acredita-se que haja similaridade em seu risco e estrutura de
capital. Assim, optou-se por considerar as ações da Avianca Holdings na NYSE.
Além disso, a Avianca Brasil não era listada na bolsa brasileira.

A Latam Airlines Brasil, faz parte da Holding Latam Airlines, com sede em Santiago
do Chile. A empresa não está mais listada na bolsa de São Paulo, possuindo ações
na bolsa de Santiago e em New York. Neste estudo, optou-se por dados da NYSE.

Azul e Gol são empresas brasileiras, com ações na bolsa de São Paulo e em New
York. Ambas possuem capital estrangeiro de companhias aéreas internacionais
localizadas, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa. Por padronização com as
demais empresas, foram utilizados os dados da bolsa de New York – NYSE.

Um detalhe à ser observado na Tabela 2, é a data de entrada das empresas da
amostra na bolsa, sendo que a Azul teve seu Initial Public Offering (IPO), em data
posterior ao início do periodo de amostra deste estudo.
Tabela 2
Entrada das empresas na New York Stock Exchange
Beta Calculado

Avianca

Entrada na NYSE

06/11/2013

Latam

Azul

Gol

07/11/1997

11/04/2017

24/06/2004

Fonte: Dados da pesquisa

Retomando o conceito apresentado no Capítulo 2, o beta mede a volatilidade de um
título em relação ao todo do mercado e pode ser formulado como:
β = Cov (Ra, Rm) / Var (Rm)

Em que,

(52)
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Ra = Retorno do título em análise.
Rm = Retorno do mercado.
Cov = Covariância entre o título e o mercado.
Var = Variância do mercado.

Desta forma, foram calculados as covariâncias dos títulos com a NYSE sobre a
covariância da NYSE, podendo assim ser obtidos os betas de cada uma das
empresas em cada um dos anos da amostra.

Ou ainda segundo Damodaran (2012), a abordagem convencional para o cálculo do
beta é uma regressão linear dos retornos do título em estudo contra a média do
mercado. Sendo o beta, o coeficiente angular desta regressão, demonstrando a taxa
de variação do ativo em relação à um outro ativo ou o mercado.

No estudo em tela, o referencial de mercado será NYSE. Ele reúne os principais
títulos negociados no mercado de ações da bolsa de Nova Iorque (Figura 32).

Figura 32 - Gráfico de uma regressão linear Y = d + βX
Fonte: Póvoa, A. (2012, p. 193). Valuation: como precificar ações. Rio de Janeiro: Elsevier.
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Retomando o conceito de Póvoa (2012), apresentado no capitulo dois, o autor afirma
que a regressão linear demonstrada pela Figura 33, pode ser visualizada na
equação:
Y = d + β*X

(19)

X = Variação do índice do referencial (normalmente, o Ibovespa – Variável
explicativa).
Y = Variação do preço da ação – Variável a ser explicada.
d = Intercepto da regressão linear no eixo y.
β = Coeficiente angular da regressão, indicando, a cada variação de x em
certo percentual, o quanto irá oscilar y; representa sensibilidade.
R² = Coeficiente de determinação = Mostra o quanto a oscilação da variável
explicativa (x) ajuda a justificar a variação de cotação da variável a ser
explicada; representa aderência.
Tabela 3
Beta Calculado das empresas
Beta Calculado

Avianca

2014

1.15

Latam

Azul

Gol

Média

1.26

1.02

2.12

1.39

Fonte: Dados da pesquisa

5.1.1 Avianca Brasil
Utilizando o método da regressão linear da variação das ações da Avianca na NYSE
contra a totalidade das ações na Bolsa de Nova Iorque, proposto por Damodaran
(2012), tem-se a Figura 33:
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Avianca
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15

y = 1.1505x - 0.0005
R² = 0.1018

0.10
0.05
0.00
-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

-0.05
-0.10
-0.15

Figura 33 - Gráfico da dispersão e regressão linear dos retornos da
Avianca x NYSE
Fonte: Dados da pesquisa

É possível obter o beta pelo coeficiente angular da reta de regressão. Valor
confirmado pelas estatísticas da regressão, com nível de significância α de 5% e
hipótese nula (Ho) de não haver relacionamento entre as variáveis e (H1) a hipótese
alternativa de que há relacionamento entre as variáveis (Tabela 4).
Tabela 4
Avianca – Estatísticas da regressão
Estatística de regressão
R múltiplo

0.319013

R-Quadrado
R-quadrado
ajustado

0.101769

Erro padrão

0.027723

0.100979

Observações

1139

ANOVA
gl
Regressão

SQ

MQ

F
128.8216

1

0.099006

0.099006

Resíduo

1137

0.873843

0.000769

Total

1138

0.97285

Coeficientes

Erro
padrão

Stat t

valor-P

F de
significação
2.33E-28

95%
inferiores

95%
superiores

Inferior
95.0%

Superior
95.0%

Interseção

-0.00051

0.000822

-0.61683

0.537468

-0.00212

0.001105 -0.00212

0.001105

Beta Avianca

1.150516

0.101367

11.34996

2.33E-28

0.951628

1.349405 0.951628

1.349405

Fonte: Dados da pesquisa
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Para a Avianca o Beta das estatísticas de regressão confirma o valor obtido pelo
gráfico. Além disso, o valor-P das variáveis ficou abaixo do α de 0.05, sendo
possível rejeitar Ho pois o erro ficou dentro do limite pré-fixado.

5.1.2 Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Utilizando o método da regressão linear da variação das ações da Azul na NYSE
contra a totalidade das ações na Bolsa de Nova Iorque, proposto por Damodaran
(2012), tem-se a Figura 34:

Azul
0.20
0.15
y = 1.028x + 0.0012
R² = 0.0705

0.10
0.05

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

0.00
-0.01
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

-0.05
-0.10
-0.15

-0.20
-0.25

Figura 34 - Gráfico da dispersão e regressão linear dos retornos da Azul x
NYSE
Fonte: Dados da pesquisa

É possível obter o beta pelo coeficiente angular da reta de regressão. Valor
confirmado pelas estatísticas da regressão, com nível de significância α de 5% e
hipótese nula (Ho) de não haver relacionamento entre as variáveis e (H1) a hipótese
alternativa de que há relacionamento entre as variáveis.
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Tabela 5
Azul – estatísticas da regressão
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado
ajustado
Erro padrão
Observaçõe
s

0.265562
0.070523
0.068875
0.027647
566

ANOVA

gl
Regressão
Resíduo
Total

SQ

MQ

F
42.7929
1 0.03271 0.03271
3
0.43110 0.00076
564
6
4
0.46381
565
6

Coeficiente
s

Erro
padrão
Stat t
valor-P
0.00116 1.01791 0.30915
Interseção
0.001184
3
8
3
1.37EBeta Azul
1.02802 0.15715 6.54163
10
Fonte: Dados da pesquisa

F de
significaçã
o
1.37E-10

95%
inferiores

95%
superiore
s

Inferior
95.0%

Superior
95.0%
0.00346
-0.0011 0.003468 -0.0011
8
0.71934 1.33669
0.719348 1.336692
8
2

Para a Azul o Beta das estatísticas de regressão confirma o valor obtido pelo gráfico.
Além disso, o valor-P das variáveis ficou abaixo do α de 0.05, sendo possível rejeitar
Ho pois o erro ficou dentro do limite pré-fixado.

5.1.3 Gol Linhas Aéreas Inteligentes
Utilizando o método da regressão linear da variação das ações da Gol na NYSE
contra a totalidade das ações na Bolsa de Nova Iorque, proposto por Damodaran
(2012), tem-se a Figura 35.
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Gol
1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

y = 2.1216x + 0.0016
R² = 0.0817

0.20

0.00
-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

-0.20

-0.40

Figura 35 - Gráfico da dispersão e regressão linear dos retornos da Gol x NYSE
Fonte: Dados da pesquisa

É possível obter o beta pelo coeficiente angular da reta de regressão. Valor
confirmado pelas estatísticas da regressão, com nível de significância α de 5% e
hipótese nula (Ho) de não haver relacionamento entre as variáveis e (H1) a hipótese
alternativa de que há relacionamento entre as variáveis (Tabela 6).
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Tabela 6
Gol – estatísticas da regressão
Estatística de regressão
R múltiplo

0.285907

R-Quadrado
R-quadrado
ajustado

0.081743

Erro padrão
Observaçõe
s

0.057674

0.080935

1139

ANOVA
gl
Regressão

SQ
1 0.336672

Resíduo

1137 3.781991

Total

1138 4.118663

Coeficientes

Erro
padrão

MQ

F

0.336672 101.2154

F de
significação
7.22E-23

0.003326

Stat t

valor-P

95%
inferiores

95%
superiores

Inferior
95.0%

Superior
95.0%

Interseção

0.001649 0.001709

0.964402

0.33505

-0.00171

0.005003

Beta Gol

2.121608 0.210883

10.06058 7.22E-23

1.707844

2.535372 1.707844 2.535372

-0.00171 0.005003

Fonte: Dados da pesquisa

Para a Gol, o Beta das estatísticas de regressão confirma o valor obtido pelo gráfico.
Além disso, o valor-P das variáveis ficou abaixo do α de 0.05, sendo possível rejeitar
Ho pois o erro ficou dentro do limite pré-fixado.
5.1.4 Latam Airlines

Utilizando o método da regressão linear da variação das ações da Latam na NYSE
contra a totalidade das ações na Bolsa de Nova Iorque, proposto por Damodaran
(2012), tem-se a Figura 36:
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Latam
0.15

0.10

y = 1.2633x - 0.0001
R² = 0.1886

0.05

0.00
-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

-0.05

-0.10

Figura 36 - Gráfico da dispersão e regressão linear dos retornos da Latam x NYSE
Fonte: Dados da pesquisa

É possível obter o beta pelo coeficiente angular da reta de regressão. Valor
confirmado pelas estatísticas da regressão, com nível de significância α de 5% e
hipótese nula (Ho) de não haver relacionamento entre as variáveis e (H1) a hipótese
alternativa de que há relacionamento entre as variáveis (Tabela 7).
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Tabela 7
Latam – estatísticas da regressão
Estatística de regressão
R múltiplo

0.434284

R-Quadrado
R-quadrado
ajustado

0.188603

Erro padrão

0.021252

0.187889

Observações

1139

ANOVA
gl
Regressão

SQ

MQ

F

1 0.119369 0.119369 264.2861

Resíduo

1137 0.513542 0.000452

Total

1138 0.632911

Coeficientes

Erro
padrão
0.00063

Stat t

Interseção

-0.00012

Beta Latam

1.263301 0.077709 16.25688

valor-P

-0.18733 0.851438
1.36E-53

F de
significação
1.36E-53

95%
inferiores
-0.00135
1.110832

95%
superiores
0.001118

Inferior
95.0%

Superior
95.0%

-0.00135 0.001118

1.41577 1.110832

1.41577

Fonte: Dados da pesquisa

Para a Latam o Beta das estatísticas de regressão confirma o valor obtido pelo
gráfico. Além disso, o valor-P das variáveis ficou abaixo do α de 0.05, sendo
possível rejeitar Ho pois o erro ficou dentro do limite pré-fixado.
Os betas obtidos a partir da metodologia foram empregados para o cálculo do custo
de capital de cada uma das empresas da amostra. Dado utilizado na composição
dos WACC e das Árvores de Valor do estudo.
5.2 Caso 1 – Avianca Brasil

5.2.1 Custo médio ponderado de capital

Segundo Assaf et al. (2008), a utilização do CAPM em mercados emergentes não
costuma produzir resultados confiáveis, pois é uma metodologia desenhada para
mercados estáveis e exige alguns ajustes para sua adequação naquelas economias.

Na sua formulação básica, sugere-se que a fórmula tradicional do CAPM adicione
uma medida do risco país sob a fórmula, neste estudo adaptada o Risco País com a
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inclusão do EMBI+ ao invés da diferença entre T-Bonds e C-Bonds, como já
abordado no Capítulo 2:
K = Rf + β * (Rm – Rf) + αBR

(54)

Em que,
Rf = Taxa livre de risco — taxa de remuneração do bônus do governo norteamericano de dez anos para o ano analisado.
Beta = beta obtido na seção anterior.
Prêmio pelo risco de mercado: 5%, conforme Póvoa (2012).
αBR = diferença entre as taxas de remuneração do bônus do governo norteamericano, neste estudo, utilizada a EMBI+.

Os resultados para cada um dos anos podem ser visualizados na Tabela 7:
Tabela 8
Cálculo do CAPM para Avianca Brasil
CAPM

2014

2015

2016

2017

2018

RF

3.08

2.63

2.35

2.75

3.06

β

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

RM-RF

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

rBR
E(Ri) = RF + β * (RM – RF) +
rBr
Fonte: Dados da pesquisa

2.31

3.46

3.82

2.68

2.72

11.14

11.84

11.92

11.18

11.53

Retomando o conceito de WACC, de acordo com Assaf et al. (2008), o Custo Médio
Ponderado de Capital (CMPC), pode ser entendido como uma média dos custos de
oportunidade de capital próprio dos acionistas, dos terceiros e dos credores,
ponderados pelas respectivas proporções na composição do capital total e líquidas
de imposto de renda.

Sua formulação pode ser descrita como:
WACC = Ke * [E/(D+E)] + Kd * [D/(D+E)]*(1-T)
Em que,

(55)
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Kd = Custo de oportunidade do capital de terceiros.
Ke = Custo de oportunidade do capital próprio.
D = Capital de terceiros.
E = Capital próprio.
T = Taxa de Imposto incidente sobre os lucros.

Os dados e os resultados da formulação podem ser observados na Tabela 8:
Tabela 9
Cálculo do WACC para Avianca Brasil
WACC

2014

2015

2016

2017

2018

re

22.00
11.1

22.00
11.8

22.00
11.9

22.00
11.2

22.00
11.5

tax

34

34

34

34

34

Debt (%)

35

36

36

38

52

Equity (%)

65

64

64

62

48

13.6

13.6

13.3

13.1

Rd pelo balanço

WACC
13.3
Fonte: Dados da pesquisa

No caso da Avianca Brasil, o custo de oportunidade do capital de terceiros não pode
ser obtido pelo balanço, sendo utilizada a premissa de um custo de capital arbitrário
de 22%, aprocimadamente, do dobro dos WACCs das demais empresas. Portando,
um custo sabidamente alto para o capital de terceiros, refletindo o alto risco desta
empresa.

De posse destes resultados, pode-se utilizar o Custo Médio Ponderado de Capital na
Árvore de Valor deste estudo.

5.2.2 Modelo Fleuriet

Reclassificadas as contas do balanço em cíclicas, erráticas e não-cíclicas, conforme
(Fleuriet & Zeidan, 2015), podem ser observadas no Apêndice B. A partir disso,
pode-se calcular os indicadores base do modelo, abalisando o Ciclo Financeiro,
Capital de Giro, Necessidade de Capital de Giro e Saldo de Tesouraria, avaliando a
saúde financeira da Avianca Brasil (Figura 37).
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PME = (E/V*360)

PMR = (C/V*360)

PMP = (F/V*360)

PMO = ((S+En+Tr)/V*360)

CF = PME+PMR-PMP-PMO

80
60
40
20
0
2014

2015

2016

2017

2018

-20
-40
-60

Figura 37 - Representação gráfica do ciclo financeiro da Avianca Brasil
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 10
Ciclo financeiro da Avianca Brasil
Ciclo Financeiro

2014

2015

2016

2017

2018

PME = (E/V*360)

9

9

8

7

9

PMR = (C/V*360)
PMP = (F/V*360)

40
28

20
33

26
40

29
38

33
59

PMO = ((S+En+Tr)/V*360)

30

24

24

14

20

-9

-28

-29

-16

-37

CF = PME+PMR-PMP-PMO
Fonte: Dados da pesquisa

O ciclo financeiro, conforme observado no Capítulo 2, é obtido pela soma do prazo
médio de estoques, recebimento e pagamento a fornecedores e descrito pelas
fórmulas contidas na Tabela 9.

É característica do setor de transporte aéreo ter o Ciclo Financeiro negativo, pois as
reservas de passagens são realizadas com certa antecedência da data de viagem,
podendo este prazo ser de semanas e, até meses.

No caso da Avianca Brasil, observa-se um valor relativamente estável no prazo de
estoques e recebimento e PMO. Entretanto, o Prazo de Pagamento, no ano de
2018, o último ano completo de operações da empresa, sofreu um salto de pouco
mais de 30 dias para quase 60 dias, refletindo sua dificuldade para honrar
compromissos na data desta pesquisa, devido à dificuldade financeira que culminou
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na interrupção das operações e, em seguida, na recuperação judicial da empresa
(Figura 38).
Receita Líquida
NCG = ativo cíclico - passivo cíclico

CDG = passivo permanente – ativo permanente
T = CDG – NCG

5,000,000
4,000,000
3,000,000

2,000,000
1,000,000
0
-1,000,000

2014

2015

2016

2017

2018

-2,000,000
-3,000,000

Figura 38 - Representação dos resultados do Modelo Fleuriet para a Avianca Brasil
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 11
Resultados do Modelo Fleuriet para a Avianca Brasil
Modelo Fleuriet
Receita Líquida
CDG = passivo permanente – ativo
permanente
NCG = ativo cíclico - passivo cíclico
T = CDG – NCG
Fonte: Dados da pesquisa

2014
2015
2016
2017
2018
2,184,924 2,622,295 2,955,366 3,522,517 4,566,576
-350,121

-529,657

-654,387

-986,288 -2,007,257

-161,355
-188,766

-354,013
-175,644

-453,118
-201,269

-701,634 -807,999
-284,654 -1,199,258

Este fato é também observável no Efeito Tesoura, quando uma empresa abre uma
grande diferença em Capital de Giro e Necessidade de Capital de Giro (Fleuriet &
Zaidab, 2015).

No caso da Avianca Brasil, até 2016, o saldo de tesouraria estava em cerca de 200
milhões de reais. Em 2017, esse valor aproximou-se de 300 milhões e, em 2018,
quase quadruplica para perto de 1.200 bilhão, o que provou-se insustentável (Tabela
12).
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Tabela 12
Saúde financeira da Avianca Brasil
Saúde Financeira

2014

2015

2016

2017

2018

CDG

<

<

<

<

<

NCG

<

<

<

<

CDG < NCG

CDG < NCG

CDG < NCG

CDG < NCG

<

<

Alto

Alto

Condição
T
Risco de Insolvência
Fonte: Dados da pesquisa

<

<

<
CDG <
NCG
<

Alto

Alto

Alto

Em termos de saúde financeira, a situação da Avianca Brasil era de alto risco de
insolvência durante todos os anos da amostra. Segundo Braga (1991), eventuais
problemas nas renovações das linhas a curto prazo poderiam prejudicar a
continuidade de suas operações, o que, de fato, ocorreu com a empresa no primeiro
semestre de 2019, culminando com a interrupção das operações e entrada em
recuperação judicial.
5.2.3 Árvore de Valor
Após o cálculo do custo de capital, obtenção dos dados contábeis e reclassificação
do balanço para análise das variáveis à luz do Modelo Fleuriet, foi possível a
montagem da árvore de valor para investigar se havia criação de valor na empresa
da Avianca Brasil.
Retomando

o

conceito

de

EVA,

dedicado

inteiramente

à

explicação do

preenchimento da árvore de valor, ele pode ser definido como:
EVA = NOPAT – WACC * Kt

(56)

Em que,
EVA representa a Geração de Valor Econômico.
NOPAT, o Lucro líquido após os impostos ajustados.
WACC refere-se ao Custo médio ponderado de capital.
Kt, o Capital investido.

A Figura 39 apresenta os dados de 2014 a 2018, representando a evolução dessas
variáveis e seu impacto na criação de valor na Avianca Brasil:
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2014

2015

2016

2017

2018

NOPAT = Net Operating Profit less Adjusted Taxes
-14,778

2014

2015

2016

2017

2018

-72,040

14,868

-460,806

-12,407

-71,403

41,585

-491,909

2015

2016

2017

2018

-

EVA = Economic Value Added
-42,685

-30,440

,
2014

WACC = Weighted Average Cost of Capital
13.3

13.6

13.6

13.3

13.1

2015

2016

2017

2018

4,687

200,882

-237,428

X

2014

Kt = Capital Investido
209,826

132,598

Figura 39 - Descrição do primeiro nível da Árvore de Valor da Avianca Brasil
Fonte: Dados da pesquisa

É possível observar que, nos cinco anos da amostra, a empresa apresentou NOPAT
positivo em apenas um dos anos, o de 2014. Em alinhamento com a teoria de
geração de valor, este lucro, ao descontar a remuneração do capital empregado pelo
WACC, chegou à um EVA consideravelmente menor, mas, mesmo assim, gerando
valor ao acionista. Nos demais quatro anos da amostra não houve lucro operacional,
logo, não houve criação de valor. Em especial, é possível observar o alto prejuízo no
último ano da amostra, 2018, em que a empresa operou, tendo seu pedido de
recuperação judicial pedido no primeiro semestre do ano seguinte e, consequente,
cassação de certificado de operador aéreo pela agência reguladora, ANAC (2019).
O cálculo do custo de capital já foi realizado e detalhado em seção anterior, sendo
assim, parte-se para o próximo passo: o detalhamento do ramo do NOPAT da
Árvore de Valor, cujo conceito foi apresentado no capítulo 4. Pode-se acompanhar
as etapas e operadores aritméticos de cálculo por intermédio das variáveis
declaradas e detalhadas na estrutura da Figura 40.
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2014

2015

2016

2017

2018

41,585

-491,909

-204,948

-491,909

NOPAT = Net Operating Profit after Taxes
-14,778

-12,407

-71,403

LBO = Lucro Bruto Operacional
-91,585

-12,407

-63,884

IRCS = Imposto de Renda sobre o Lucro Líquido
-76,807

0

7,519

-246,533

0

2,955,366

3,522,517

4,566,576

3,008,947

4,571,602

539,896

404,339

0

0

0

-231,065

-178,622

-82,544

0

0

0

185,686

272,590

404,030

RL = Receita Líquida
2,184,924

2,622,295

CPV = Custo dos Produtos Vendidos
1,877,010

2,136,854

2,403,063

DO = Despesas Operacionais
257,869

358,092

385,122

+
EP = Equivalencia Patrimonial
0

0

+
RF = Receita Financeira
-141,630

-139,756

+
ORI = Outras receitas de investimentos
0

0

DV = Despesas de Vendas
150,627

143,096

+
DG&A = Despesas Gerais e Administrativas
104,530

235,439

212,764

249,545

4,859

+
ODOL = Outras despesas Operacionais Líquidas
2,712

-20,443

-13,328

17,761

-4,550

Figura 40 - Descrição do ramo do NOPAT da Árvore de Valor da
Avianca Brasil
Fonte: Dados da pesquisa
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É notável no ramo NOPAT da Avianca Brasil a relativa estabilidade da receita e
demais indicadores até o ano de 2016, ano em que ocorre a expansão internacional
da empresa. A partir deste ano, as receitas aumentaram, incorrendo no efeito
tesoura debatido na seção anterior.

Na Figura 41, apresentam-se as variáveis e cálculo do Capital Investido na Avianca
Brasil, sendo possível observar a deterioração das variáveis, principalmente as do
Modelo Fleuriet:

2014

2015

2016

2017

2018

Kt = Capital Investido
209,826

132,598

4,687

200,882

-237,428

2014

2015

2016

2017

2018

-239,966

-157,494

-467,145

-581,774

-754,864

-1,407,117

826,427

1,113,240

1,636,834

8,209

9,785

12,685

-29

-16

-37

172,040

126,952

-370,423

-654,387

-986,288

-2,007,257

NCG = Necessidade de Capital de Giro
-56,002

-204,649

+
Ce = Caixa em Excesso
-281,918

-448,168

+
AF = Ativo Fixo
547,746

785,415

V/360 = Receita Líquida diária
6,069

7,284

CF = Ciclo Financeiro
-9

-28

PP = Passivo Permanente
197,625

255,758

CDG = Capital de Giro
-350,121

-529,657

Figura 41 - Descrição do ramo do Kt da Árvore de Valor da Avianca Brasil
Fonte: Dados da pesquisa
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5.3 Caso 2 – Azul Linhas Aéreas Brasileiras

5.3.1 Custo Médio Ponderado de Capital

Segundo Assaf et al. (2008), a utilização do CAPM em mercados emergentes não
costuma produzir resultados confiáveis, pois é uma metodologia desenhada para
mercados estáveis, e exige alguns ajustes para sua adequação nessas economias.

Na sua formulação básica, sugere-se que a fórmula tradicional do CAPM adicione
uma medida do risco país sob a fórmula, neste estudo adaptada o Risco País com a
inclusão do EMBI+ ao invés da diferença entre T-Bonds e C-Bonds, como já
abordado no Capítulo 2:
K = Rf + β * (Rm – Rf) + αBR

(57)

Em que,
Rf = Taxa livre de risco — taxa de remuneração do bônus do governo norteamericano de dez anos para o ano analisado.
Beta = beta obtido na seção anterior.
Prêmio pelo risco de mercado: 5%, conforme Póvoa (2012).
αBR = diferença entre as taxas de remuneração do bônus do governo norteamericano, neste estudo, utilizada a EMBI+.
Os resultados para cada um dos anos podem ser obtidos na Tabela 13:
Tabela 13
Cálculo do CAPM para Azul Linhas Aéreas Brasileiras
CAPM

2014

2015

2016

2017

2018

RF

3.08

2.63

2.35

2.75

3.06

β

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

RM-RF

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

rBR
E(Ri) = RF + β * (RM – RF) +
rBr

2.31

3.46

3.82

2.68

2.72

11.30

12.52

10.86

10.54

10.13

Fonte: Elaborado pelo autor
Fonte: Dados da pesquisa
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Retomando o conceito de WACC, apresentado no Capítulo 2, de acordo com Assaf
et al. (2008), o Weighted Average Cost of Capital (WACC) ou Custo Médio
Ponderado de Capital (CMPC) pode ser entendido como uma média dos custos de
oportunidade de capital próprio, dos acionistas, dos terceiros, dos credores,
ponderados pelas respectivas proporções na composição do capital total, e líquidas
de imposto de renda.
Sua formulação pode ser descrita como:

WACC = Ke * [E/(D+E)] + Kd * [D/(D+E)]*(1-T)

(58)

Em que,

Kd = Custo de oportunidade do capital de terceiros.
Ke = Custo de oportunidade do capital próprio.
D = Capital de terceiros.
E = Capital próprio.
T = Taxa de Imposto incidente sobre os lucros.
Os dados e resultado da formulação acima podem ser observados na tabela abaixo:
Tabela 14
Cálculo do WACC para Azul Linhas Aéreas Brasileiras
WACC

2014

2015

2016

2017

2018

Rd pelo balanço

15.14

15.73

18.42

22.89

13.17

re
tax

11.30
34.00

12.52
34.00

10.86
34.00

10.54
34.00

10.13
34.00

Debt (%)

92.54

90.48

74.85

62.35

65.00

Equity (%)

7.00

7.46

9.52

25.15

37.65

WACC
10.09
Fonte: Dados da pesquisa

10.59

11.83

13.39

9.20

De posse destes resultados, pode-se utilizar o Custo Médio Ponderado de Capital na
Árvore de Valor deste estudo, assunto a ser coberto nas seções posteriores.
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5.3.2 Modelo Fleuriet

Após a Reclassificação das contas do balanço em cíclicas, erráticas e não-cíclicas,
de acordo com Fleuriet e Zeidan, 2015 (Apêndice B), o cálculo dos indicadores base
do Modelo Fleuriet foi feito avaliando-se o Ciclo Financeiro, Capital de Giro,
Necessidade de Capital de Giro e Saldo de Tesouraria, tendo, por fim, a avaliação
da saúde financeira da Azul Linhas Aéreas Brasileiras (Figura 42; Tabela 15):

PME = (E/V*360)
PMO = ((S+En+Tr)/V*360)

PMR = (C/V*360)
CF = PME+PMR-PMP-PMO

PMP = (F/V*360)

80

60
40
20
0
2014

2015

2016

2017

2018

-20
-40

Figura 42 - Representação do Ciclo Financeiro da Azul
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 15
Ciclo Financeiro da Azul
Ciclo Financeiro
PME = (E/V*360)
PMR = (C/V*360)
PMP = (F/V*360)
PMO = ((S+En+Tr)/V*360)
CF = PME+PMR-PMPPMO
Fonte: Dados da pesquisa

2014
6
44
60
14

2015
5
38
62
12

2016
6
36
56
12

2017
7
37
44
13

2018
8
36
52
11

-25

-31

-26

-13

-19

Conforme observado no capítulo 2, o ciclo financeiro é obtido pela soma do prazo
médio de estoques, recebimento e pagamento a fornecedores, e descrito pelas
fórmulas contidas na Tabela 14.
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O setor de transporte aéreo tem como característica ter o Ciclo Financeiro negativo,
pois as reservas de passagens são realizadas com alguma antecedência da data de
decolagem, em média, antecedência de um mês (Figua 43; Tabela 16).
RECEITA LÍQUIDA
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO = ACC - PCC

CAPITAL DE GIRO = PNC - ANC
SALDO DE TESOURARIA = CDG - NCG

10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000

0
2014

2015

2016

2017

2018

-2,000,000
-4,000,000

Figura 43 – Representação do Modelo Fleuriet para a Azul
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 16
Modelo Fleuriet para a Azul
Modelo Fleuriet

2015

2016

2017

2018

Receita Líquida
5,365,517 6,257,866
CDG = passivo permanente – ativo
permanente
-724,743 -1,892,184
NCG = ativo cíclico - passivo
cíclico
-1,236,357 -1,346,645

6,669,891

7,767,749

9,123,252

-1,437,769

-111,710

-820,432

T = CDG – NCG
Fonte: Dados da pesquisa

2014

511,614

-545,539

-1,421,002 -1,307,610 -1,851,472
-16,767

1,195,900

1,031,040

Observando as variáveis do Modelo Fleuriet para o caso da Azul, pode-se perceber
considerável aumento na Receita Líquida da empresa, que em 2014 era pouco mais
de 5 bilhões e, em cinco anos, aproximou-se dos 10 bilhões de reais.

Ao contrário com o ocorrido com o caso da Avianca, a Azul quase dobrou a receita
líquida, mantendo o seu capital de giro bem como a sua necessidade de capital de
giro de 2018 em níveis semelhantes aos de 2014. Dos cinco anos da amostra, o
saldo de tesouraria foi negativo em 2015, cerca de 500 milhões e, em 2016, negativo
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com apenas cerca de 16 milhões, que, em relação à receita aproximada de 7 bilhões
pode ser considerada quase positiva (Tabela 17).
Tabela 17
Saúde financeira da Azul
Saúde Financeira
CDG
NCG

2014
<
<

2015
<
<

Condição

CDG > NCG

CDG < NCG

>
Médio

<
Alto

T
Risco de Insolvência
Fonte: Dados da pesquisa

2016
<
<
CDG <
NCG
<
Alto

2017
<
<
CDG > NCG
>
Médio

2018
<
<
CDG >
NCG
>
Médio

Quando avaliada a saúde financeira da Azul, segundo o conceito de Oliveira e Braga
(2004), podese observar dois anos com situação de alto risco de insolvência,
causada por um valor negativo no saldo de tesouraria. Os dois anos negativos
coincidem com a crise pela qual o país passou nos anos de 2015 e 2016. Nos outros
três anos da amostra, a situação foi de médio risco de insolvência, quando os
passivos circulantes são capazes de financiar os ativos circulantes operacionais,
contribuindo com a manutenção do saldo de tesouraria positivo. De acordo com
Oliveira e Braga (2004), como risco, se houver queda na receita líquida, pode haver
o consumo dos excedentes do passivo circulante operacional, tornando a
necessidade de investimento em giro positiva e o saldo de tesouraria negativo.
5.3.3 Árvore de Valor
Com a obtenção dos dados contábeis, e posterior reclassificação das contas
balanço para análise das variáveis à luz do Modelo Fleuriet, foi feito o cálculo do
custo de capital. A partir disso, foi possível a construção da árvore de valor para a
investigar se houve a criação de lucro econômico na Azul Linhas Aéreas.
Embora já apresentado no capítulo 4, retoma-se o conceito de EVA:
EVA = NOPAT – WACC * Kt

(59)

Nesta fórmula, o EVA representa a Geração de Valor Econômico, o NOPAT o Lucro
líquido após os impostos ajustados, o WACC refere-se ao Custo médio ponderado
de capital e, finalmente, o Kt, o Capital investido pelos acionistas. A Figura 44, com
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os dados de 2014 a 2018, apresenta a evolução dessas variáveis e o seu impacto
na criação de valor na Azul Linhas Aéreas:
2014

2015

2016

2017

2018

NOPAT = Net Operating Profit less Adjusted Taxes
80,570

2014
2015
2016
2017
EVA = Economic Value Added
-103,326

-1,159,709

-941,762

-754,597 -422,177 274,775

268,574

2018

-284,049 -88,405

2014
2015
2016
2017
2018
WACC = Weighted Average Cost of Capital
10.1%
10.6% 11.8% 13.4% 9.2%

2014
2015
Kt = Capital Investido
2,043,289

2016

2017

2018

3,270,997 3,615,353 3,711,193 3,725,953

Figura 44 - Descrição do primeiro nível da Árvore de Valor da Azul
Fonte: Dados da pesquisa

Na amostra de cinco anos do estudo há lucro em três deles, no ano de 2014, 2017 e
2018. Os anos de 2015 e 2016 foram os de crise no Brasil, refletindo na
performance da empresa. É possível observar que no ano de 2015, houve um
aumento de quase 50% no capital da empresa, mantido em números semelhantes
nos anos posteriores. Em termos de custo de capital, apenas nos anos de 2015 e
2016, de crise, que houve variação para fora dos 9% a 10%.
Em termos de geração de valor, embora a Azul obtivesse lucro contábil em três dos
cinco anos, houve destruição de valor em todos os anos da amostra, comprovando a
validade da abordagem do lucro econômico, em que, nem sempre que há lucro
ocorre geração de valor.
Aprofundando a análise nos demais ramos da árvore de valor, o cálculo do custo de
capital já fora realizado e analisado em seção anterior. Assim, o estudo parte para o
próximo ramo da árvore: o detalhamento do NOPAT da Árvore de Valor, cujo
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conceito foi detalhado no capítulo 4. É possível acompanhar as etapas e operadores
aritméticos de cálculo por intermédio das variáveis declaradas e detalhadas na
estrutura da Figura 45:

Figura 45 - Descrição do ramo do NOPAT da Árvore de
Valor da Azul
Fonte: Dados da pesquisa
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Em análise do ramo NOPAT da Azul Brasil é possível observar após os anos de
2015 e 2016, prejuízos que somaram mais de 1 bilhão de reais em perdas. No ano
de 2017, houve lucro de 274 milhões, feito repetido na mesma ordem de magnitude
em 2018, porém, em um ano, com receita aproximada de 20% maior, portanto, com
margem menor.
Na Figura 46, apresentam-se as variáveis e o cálculo do Capital Investido na Azul
Linhas Aéreas, sendo possível observar a variação de Necessidade de Capital de
Giro, Caixa em Excesso e Ativo Fixo, assim como os seus determinantes situados
num nível abaixo da árvore de valor:
2014

2015

2016

2017

2018

Kt = Capital Investido
2,043,289

3,270,997

3,615,353

3,711,193

3,725,953

2014

2015

2016

2017

2018

-487,072

-286,449

-482,732

-731,066

-486,307

-1,490,991

-2,178,741

4,534,760

4,588,732

5,488,633

6,387,426

18,527

21,577

25,342

-26

-13

-19

3,150,963

5,376,923

5,566,994

-1,437,769

-111,710

-820,432

NCG = Necessidade de Capital de Giro
-369,289

-532,697

+
Ce = Caixa em Excesso
-272,934
+
AF = Ativo Fixo
2,685,512

V/360 = Receita Líquida diária
14,904

17,383

CF = Ciclo Financeiro
-25

-31

PP = Passivo Permanente
1,960,769

2,642,576

CDG = Capital de Giro
-724,743

-1,892,184

Figura 46 - Descrição do ramo do Kt da Árvore de Valor da Azul
Fonte: Dados da pesquisa
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5.4 Caso 3 – Gol Linhas Aéreas Inteligentes
5.4.1 Custo Médio Ponderado de Capital
Segundo Assaf et al. (2008), a utilização do CAPM em mercados emergentes não
costuma produzir resultados confiáveis, pois é uma metodologia desenhada para
mercados estáveis, exigindo alguns ajustes para sua adequação àquelas
economias.

Na sua formulação básica, sugere-se que a fórmula tradicional do CAPM adicione
uma medida do risco país sob a fórmula, neste estudo adaptada o Risco País com a
inclusão do EMBI+ ao invés da diferença entre T-Bonds e C-Bonds, como já
abordado no Capítulo 2:
K = Rf + β * (Rm – Rf) + αBR

(60)

Em que,
Rf = Taxa livre de risco — taxa de remuneração do bônus do governo norteamericano de dez anos para o ano analisado.

Beta = beta obtido na seção anterior.
Prêmio pelo risco de mercado: 5%, conforme Póvoa (2012).
αBR = diferença entre as taxas de remuneração do bônus do governo norteamericano, neste estudo, utilizada a EMBI+.
Os resultados para cada um dos anos podem ser visualizados na Tabela 18:
Tabela 18
Cálculo do CAPM para Gol Linhas Aéreas Inteligentes
CAPM

2014

2015

2016

2017

2018

RF

3.08

2.63

2.35

2.75

3.06

β

2.12

2.12

2.12

2.12

2.12

RM-RF

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

rBR
E(Ri) = RF + β * (RM – RF) +
rBr
Fonte: Dados da pesquisa

2.31

3.46

3.82

2.68

2.72

15.99

16.69

16.77

16.03

16.38
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Retomando o conceito de WACC, apresentado no Capítulo 2, de acordo com Assaf
et al. (2008), o Weighted Average Cost of Capital (WACC) ou Custo Médio
Ponderado de Capital (CMPC), pode ser entendido como uma média dos custos de
oportunidade de capital próprio dos acionistas, dos terceiros e dos credores,
ponderados pelas respectivas proporções na composição do capital total e líquidas
de imposto de renda.

Sua formulação pode ser descrita como:

WACC = Ke * [E/(D+E)] + Kd * [D/(D+E)]*(1-T)

(61)

Em que,

Kd = Custo de oportunidade do capital de terceiros.
Ke = Custo de oportunidade do capital próprio.
D = Capital de terceiros.
E = Capital próprio.
T = Taxa de Imposto incidente sobre os lucros.

Os dados e o resultado da formulação acima podem ser observados na Tabela 19.
Tabela 19
Cálculo do WACC para Gol Linhas Aéreas Inteligentes
WACC

2014

2015

2016

2017

2018

Rd pelo balanço

34.34

22.92

35.42

28.82

32.76

re

15.99

16.69

16.77

16.03

16.38

tax

34.00

34.00

34.00

34.00

34.00

Debt (%)

53.61

58.99

55.12

53.06

55.09

Equity (%)

46.39

41.01

44.88

46.94

44.91

WACC
19.1
Fonte: Dados da pesquisa

16.0

19.7

17.4

18.7

De posse destes resultados, pode-se utilizar o Custo Médio Ponderado de Capital na
Árvore de Valor deste estudo, assunto a ser coberto nas seções posteriores.
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5.4.2 Modelo Fleuriet
Segundo Fleuriet e Zeidan (2015), o Modelo Fleuriet depende de uma
reclassificação das contas do balanço em cíclicas, erráticas e não-cíclicas, sendo o
seu detalhamento pormenorizado no Capítulo 2. Nesta seção, os indicadores do
Modelo Fleuriet serão obtidos para a Gol Linhas Aéreas Inteligentes, podendo-se
avaliar seu Ciclo Financeiro, Necessidade de Capital de Giro, Capital de Giro e
Saldo de Tesouraria. Por fim, a saúde financeira da empresa foi categorizada de
acordo com Oliveira e Braga (2004) (Figura 47).
PME = (E/V*360)

PMR = (C/V*360)

PMO = ((S+En+Tr)/V*360)

CF = PME+PMR-PMP-PMO

PMP = (F/V*360)

50
40
30
20
10
0
2014

2015

2016

2017

2018

-10

-20
-30

Figura 47 - Representação do Ciclo Financeiro da Gol
Fonte: Dados da pesquisa

O ciclo financeiro, conforme sua teoria foi demonstrada no capítulo 2, é a soma do
PME, prazo médio de estoques, com PMR, prazo médio de recebimento, subtraído
do PMP, prazo médio de pagamento gerais e PMO, prazo de pagamento de salários,
encargos e tributos.
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Tabela 20
Ciclo Financeiro da Gol
Ciclo Financeiro

2014

2015

2016

2017

2018

PME = (E/V*360)

5

8

7

7

6

PMR = (C/V*360)

10

10

24

23

18

PMP = (F/V*360)

27

33

40

42

44

PMO = ((S+En+Tr)/V*360)

9

9

3

2

2

-20

-24

-11

-14

-22

CF = PME+PMR-PMP-PMO
Fonte: Dados da pesquisa

No caso da Gol Linhas Aéreas, há um resultado negativo do Ciclo Financeiro,
característico do segmento de transporte aéreo, em que há o recebimento com
antecedência da data de viagem e pagamento dos fornecedores com um certo prazo
após a data de ocorrência das despesas, havendo então uma vantagem financeira
em favor da empresa aérea (Figura 48; Tabela 21).

Receita Líquida

CDG = passivo permanente – ativo permanente

NCG = ativo cíclico - passivo cíclico

T = CDG – NCG

12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
-2,000,000

2014

2015

2016

2017

-4,000,000
-6,000,000
-8,000,000

Figura 48 - Representação gráfica do Modelo Fleuriet para a Gol
Fonte: Dados da pesquisa

2018
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Tabela 21
Resultados do Modelo Fleuriet para a Gol
Modelo Fleuriet

2014

2015

2016

2017

2018

Receita Líquida
CDG = passivo permanente
– ativo permanente
NCG = ativo cíclico - passivo
cíclico
T = CDG – NCG

9,789,696
1,639,855
2,519,740
879,885

9,234,505

9,069,870

9,554,634

10,621,524

-3,904,607 -2,728,169

-3,841,720

-5,369,048

-2,994,223 -2,535,903
-910,384
-192,266

-3,302,973
-538,747

-4,409,558
-959,490

Fonte: Dados da pesquisa

Uma análise da representação gráfica dos resultados do Modelo Fleuriet para a Gol
Linhas Aéreas reflete um período de queda da receita nos anos de 2015 e 2016,
seguido por uma recuperação nos anos subsequentes. A empresa, antes de 2015,
possuía saldo de tesouraria positivo, nos demais anos este valor manteve-se
negativo. As variáveis: capital de giro e necessidade de capital de giro apresentaram
constante queda nos anos pós 2016, evidenciando um impacto no saldo de
tesouraria que no ano de 2018 aproxima-se de um bilhão de reais (Tabela 22).

Tabela 22
Saúde financeira da Gol
Saúde Financeira

2014

2015

2016

2017

2018

CDG

<

<

<

<

<

NCG

<
CDG >
NCG
>

<
CDG <
NCG
<

<
CDG <
NCG
<

<
CDG <
NCG
<

<
CDG <
NCG
<

Médio

Alto

Alto

Alto

Alto

Condição
T
Risco de Insolvência
Fonte: Dados da pesquisa

Em termos de saúde financeira, utilizando o modelo de classificação adaptado para
a aviação, baseado em Oliveira e Braga (2004), a classificação da Gol é de alto risco
de insolvencia em todos os anos, à exceção de 2014, em que a empresa possuía
situação de médio risco de insolvência. A diferença dos dois cenários é quanto a
presença de saldo de tesouraria positivo, o que ocorre no cenário de médio risco de
insolvência. Na situação de alto risco de insolvência, de acordo com o conceito
adaptado de Braga (1991), eventuais problemas nas renovações das linhas de
financiamento no curto prazo poderiam prejudicar a continuidade de suas
operações. Denotando assim, a presença de um alto risco de insolvência.
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5.4.3 Árvore de Valor
Obtidos os dados contábeis e sua posterior reclassificação das contas balanço para
análise das variáveis à luz do Modelo Fleuriet, foi feito o cálculo do custo de capital,
para a montagem da árvore de valor. Feita a árvore foi possível investigar se havia
criação de lucro econômico na Gol Linhas Aéreas.
Embora já apresentado no capítulo 4, retoma-se o conceito de EVA, que pode ser
definido como:
EVA = NOPAT – WACC * Kt

(62)

Nesta fórmula, o EVA representa a Geração de Valor Econômico, o NOPAT, o Lucro
líquido após os impostos ajustados, o WACC, refere-se ao Custo médio ponderado
de capital e, finalmente, o Kt, o Capital investido pelos acionistas. A Figura 44, com
dados de 2014 a 2018, representa a evolução dessas variáveis e o seu impacto na
criação de valor na Gol Linhas Aéreas (Figura 49).

2014

2015

2016

2017

2018

NOPAT = Net Operating Profit less Adjusted Taxes
-1,055,763

2014
2015
2016
2017
EVA = Economic Value Added

2018

-1,773,464

-892,851

-3,788,787

-329,215

-123,941

-3,493,676

-304,847

-28,764

-1,168,201

-

2014
2015
2016
2017
2018
WACC = Weighted Average Cost of Capital
10.1%
10.6% 11.8% 13.4% 9.2%

x

2014
2015
Kt = Capital Investido
3,757,597

2,020,863

2016

2017

2018

124,062

581,128

-1,675,458

Figura 49 - Descrição do primeiro nível da Árvore de Valor da Gol
Fonte: Dados da pesquisa

119

Na amostra de cinco anos, A Gol Linhas Aéreas não produziu lucro em nenhum ano,
se somadas as perdas de NOPAT, em cinco anos há mais de 6 bilhões de reais em
prejuízos. Logo, não há o que se avaliar em termos de geração de valor, pois
considerando-se o capital multiplicado pelo WACC, há perdas ainda mais vultosas.

Aprofundando a análise nos demais ramos da árvore de valor, o cálculo do custo de
capital já fora realizado e analisado em seção anterior. Assim, o estudo parte para o
próximo ramo da árvore: o detalhamento do NOPAT da Árvore de Valor, cujo
conceito foi detalhado no capítulo 4. É possível acompanhar as etapas e operadores
aritméticos de cálculo por intermédio das variáveis declaradas e detalhadas na
estrutura da Figura 50.

120

Figura 50 - Descrição do ramo do NOPAT da Árvore de Valor da Gol
Fonte: Dados da pesquisa
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Na Figura 51, apresentam-se as variáveis e cálculo do Capital Investido na Gol
Linhas Aéreas, sendo possível observar a variação de Necessidade de Capital de
Giro, Caixa em Excesso e Ativo Fixo, assim como os seus determinantes situados
num nível além da árvore de valor:
2014

2015

2016

2017

2018

Kt = Capital Investido
3,757,597

2,020,863

124,082

581,128

-1,675,458

2014

2015

2016

2017

2018

-272,789

-374,978

-661,888

-3,827,259

-5,202,729

-5,100,020

-7,549,654

6,469,362

5,599,600

6,056,126

6,536,084

25,194

26,541

29,504

-11

-14

-22

2,871,431

2,214,406

1,167,036

-2,728,169

-3,841,720

-5,369,048

NCG = Necessidade de Capital de Giro
-552,426

-621,240

+
Ce = Caixa em Excesso
-1,595,171
+
AF = Ativo Fixo
5,905,194

V/360 = Receita Líquida diária
27,194

25,651

CF = Ciclo Financeiro
-20

-24

PP = Passivo Permanente
4,265,339

2,564,755

CDG = Capital de Giro
-1,639,855

-3,904,607

Figura 51 - Descrição do ramo do Kt da Árvore de Valor da Gol
Fonte: Dados da pesquisa

122

5.5 Caso 4 – Latam Airlines Brasil
5.5.1 Custo Médio Ponderado de Capital
Segundo Assaf et al. (2008), a utilização do CAPM em mercados emergentes não
costuma produzir resultados confiáveis, pois é uma metodologia desenhada para
mercados estáveis, exigindo alguns ajustes para sua adequação nessas economias.

Na sua formulação básica, sugere-se que a fórmula tradicional do CAPM adicione
uma medida do risco país sob a fórmula, neste estudo adaptada o Risco País com a
inclusão do EMBI+ ao invés da diferença entre T-Bonds e C-Bonds, como já
abordado no Capítulo 2:
K = Rf + β * (Rm – Rf) + αBR

(63)

Em que,
Rf = Taxa livre de risco — taxa de remuneração do bônus do governo norteamericano de dez anos para o ano analisado.
Beta = beta obtido na seção anterior.
Prêmio pelo risco de mercado: 5%, conforme Póvoa (2012).
αBR = diferença entre as taxas de remuneração do bônus do governo norteamericano, neste estudo, utilizada a EMBI+.

Os resultados para cada um dos anos podem ser obtidos na Tabela 23:

Tabela 23
Cálculo do CAPM para Latam Airlines Brasil
CAPM

2014

2015

2016

2017

2018

RF

3.08

2.63

2.35

2.75

3.06

β

1.26

1.26

1.26

1.26

1.26

RM-RF

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

rBR
E(Ri) = RF + β * (RM – RF) +
rBr

2.31

3.46

3.82

2.68

2.72

11.69

12.39

12.47

11.73

12.08

Fonte: Elaborado pelo autor
Fonte: Dados da pesquisa
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Retomando o conceito de WACC, apresentado no Capítulo 2, de acordo com Assaf
et al. (2008), o Weighted Average Cost of Capital (WACC) ou Custo Médio
Ponderado de Capital (CMPC), pode ser entendido como uma média dos custos de
oportunidade de capital próprio, dos acionistas, dos terceiros, dos credores,
ponderados pelas respectivas proporções na composição do capital total, e líquidas
de imposto de renda.

Sua formulação pode ser descrita como:

WACC = Ke * [E/(D+E)] + Kd * [D/(D+E)]*(1-T)

(64)

Em que,

Kd = Custo de oportunidade do capital de terceiros.
Ke = Custo de oportunidade do capital próprio.
D = Capital de terceiros.
E = Capital próprio.
T = Taxa de Imposto incidente sobre os lucros.

Os dados e o resultado da formulação acima podem ser observados na Tabela 24.
Tabela 24
Cálculo do WACC para Latam Airlines Brasil
WACC

2014

2015

2016

2017

2018

Rd pelo balanço

34.34

22.92

35.42

28.82

32.76

re

11.69

12.39

12.47

11.73

12.08

tax

34.00

34.00

34.00

34.00

34.00

Debt (%)

53.61

58.99

55.12

53.06

55.09

Equity (%)

46.39

41.01

44.88

46.94

44.91

WACC
16.78
Fonte: Dados da pesquisa

13.51

17.37

15.15

16.37

Para os anos de 2014 e 2018, não foi possível obter o custo do capital de terceiros,
portanto, foi utilizado um valor arbitrário referente à média dos demais anos da
amostra da Latam Airlines Brasil. O resultado do WACC para esses anos, mesmo
com o valor arbitrário de Kd, ficou em linha com os demais anos.
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De posse destes resultados, pode-se utilizar o Custo Médio Ponderado de Capital na
Árvore de Valor deste estudo, assunto a ser coberto nas seções posteriores.

5.5.2 Modelo Fleuriet

Reclassificando-se as contas do balanço em cíclicas, erráticas e não-cíclicas,
segundo as orientações de (Fleuriet & Zeidan, 2015), aos balanços contidos no
Apêndice B. Os cálculos dos indicadores do Modelo Fleuriet foram feitos avaliandose o Ciclo Financeiro, Capital de Giro, Necessidade de Capital de Giro e Saldo de
Tesouraria, tendo por fim a análise da saúde financeira da Latam Airlines Brasil
(Figura 52).
PME = (E/V*360)

PMR = (C/V*360)

PMO = ((S+En+Tr)/V*360)

CF = PME+PMR-PMP-PMO

PMP = (F/V*360)

100
80
60
40
20
0

2014

2015

2016

2017

2018

-20
-40

Figura 52 - Representação do Ciclo Financeiro da Latam
Fonte: Dados da pesquisa

Conforme observado no capítulo 2, O ciclo financeiro é obtido pela soma do prazo
médio de estoques, recebimento e pagamento a fornecedores e descrito pelas
fórmulas contidas na Tabela 25.
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Tabela 25
Ciclo Financeiro da Latam
Ciclo Financeiro

2014

2015

2016

2017

2018

PME = (E/V*360)

10

11

9

9

10

PMR = (C/V*360)

51

66

62

67

87

PMP = (F/V*360)

24

91

83

54

86

PMO = ((S+En+Tr)/V*360)

21

13

17

16

14

16

-26

-29

6

-2

CF = PME+PMR-PMP-PMO
Fonte: Dados da pesquisa

O ciclo financeiro da Latam Airlines Brasil apresenta variações entre números
positivos e negativos o que se diferencia em relação às demais empresas aéreas da
amostra, que apresentaram ciclos financeiros geralmente negativos. Como principal
fonte de variação teve-se o prazo médio de pagamento e prazo médio de
recebimento. Uma possível explanação para esta inconstância é o fato da Latam
Airlines Brasil fazer parte de uma holding da Latam Airlines, compartilhando,
estoques, receitas e fornecedores, sendo difícil dissociar uma parte do todo (Figura
53).

Receita Líquida

CDG = passivo permanente – ativo permanente

NCG = ativo cíclico - passivo cíclico

T = CDG – NCG

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0
2014

2015

2016

2017

2018

-5,000,000

Figura 53 – Representação gráfica do Modelo Fleuriet para Latam
Fonte: Dados da pesquisa

Das empresas aéreas contidas nesta amostra, a Latam Airlines Brasil é a que dispõe
de variáveis do Modelo Fleuriet mais estáveis. Houve ligeira queda na receita nos
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anos de 2015 e 2016, período em que houve uma crise econômica no Brasil,
entretanto, com recuperação da receita nos anos posteriores, com um significativo
aumento no último ano da amostra (Tabela 26).
Tabela 26
Resultados do Modelo Fleuriet para Latam
Modelo Fleuriet

2014

Receita Líquida
CDG = passivo permanente – ativo
permanente
NCG = ativo cíclico - passivo cíclico
T = CDG – NCG
Fonte: Dados da pesquisa

2015

2016

2017

2018

14,866,639 14,005,686 13,848,940 14,457,236 16,396,926
-1,569,544 -2,641,494 -3,101,805 -1,394,762

614,665

-1,385,475 -3,096,954 -3,327,781 -1,960,521
-184,069
455,460
225,976
565,759

246,960
367,705

Quanto às variáveis Capital de giro e Necessidade de capital de giro, em 2017,
houve o início da transformação de números negativos para positivos e, em 2018,
tornando-se positivo em quase 400 milhões, impactando saudavelmente o saldo de
tesouraria (Tabela 27).
Tabela 27
Saúde Financeira da Latam
Saúde Financeira

2014

2015

2016

2017

2018

CDG

<

<

<

<

>

NCG

<
CDG <
NCG
<

<
CDG >
NCG
>

<
CDG >
NCG
>

<
CDG >
NCG
>

>
CDG >
NCG
>

Alto

Médio

Médio

Médio

Baixo

Condição
T
Risco de Insolvência
Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com a categorização quanto à saúde financeira adaptada para o
Transporte Aéreo de Oliveira e Braga (2004), a situação da Latam Airlines Brasil é
de alto risco de insolvência, no ano de 2014, passando para médio risco, na maior
parte do período analisado, de 2015 a 2017. Observa-se que no último ano da
amostra há a conversão do sinal da necessidade de capital de giro de negativa para
positiva, o que é atípico para a indústria do transporte aéreo. Este estudo acredita
que a distorção se deve à ajustes contábeis dentro do grupo Latam Airlines. Assim
sendo, este estudo considerou que no último ano, em 2018, a situação era de risco
baixo.
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5.5.3 Árvore de Valor

Com a obtenção dos dados contábeis e posterior reclassificação das contas balanço
para análise das variáveis à luz do Modelo Fleuriet, foi feito o cálculo do custo de
capital, que ofereceu suporte para a construção da árvore de valor para a investigar
a existência e3 criação de lucro econômico na Latam Airlines Brasil.
Embora já apresentado no capítulo 4, retoma-se o conceito de EVA, que pode ser
definido como:
EVA = NOPAT – WACC * Kt

(65)

Nesta fórmula, o EVA representa a Geração de Valor Econômico, o NOPAT o Lucro
líquido após os impostos ajustados, o WACC refere-se ao Custo médio ponderado
de capital e, finalmente, o Kt, o Capital investido pelos acionistas. A Figura 49, com
dados de 2014 a 2018, apresenta a evolução dessas variáveis e o seu impacto na
criação de valor na Latam Airlines Brasil (Figura 54).

2014

2015

2016

2017

2018

NOPAT = Net Operating Profit less Adjusted Taxes
-673,935
2014

2015

2016

2017

120,509

-442,860

2018

EVA = Economic Value Added
-2,083,961 -1,870,788 -709,382

-1,570,978 -651,298

-35,862

-1,132,721
WACC = Weighted Average Cost of Capital
16.8%

13.5%

17.4%

15.2%

16.4%

X
Kt = Capital Investido
2,552,788

1,580,830

902,566 1,210,875 3,120,591

Figura 54 - Descrição do primeiro nível da Árvore de Valor da Latam Airlines Brasil
Fonte: Dados da pesquisa

Na amostra de cinco anos do estudo há lucro em apenas um ano, em 2017. Em
termos de geração de valor, embora a Latam Airlines Brasil obtivesse lucro contábil
nesse único ano, houve destruição de valor em todos os anos da amostra,
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comprovando a validade da abordagem do lucro econômico, em que nem sempre
que se há lucro, há geração de valor.
Aprofundando a análise nos demais ramos da árvore de valor, o cálculo do custo de
capital já fora realizado e analisado em seção anterior, assim, o estudo parte para o
próximo ramo da árvore: o detalhamento do NOPAT da Árvore de Valor, cujo
conceito foi detalhado no capítulo 4.

É notável no ramo NOPAT da Latam Airlines Brasil a relativa instabilidade do
NOPAT, embora a receita estivesse com pouca variação. É admirável a redução das
despesas operacionais saindo de um patamar poucos mais de três bilhões para
1.600 bilhão.
É possível acompanhar as etapas e os peradores aritméticos de cálculo por
intermédio das variáveis declaradas e detalhadas na estrutura da Figura 55.
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Figura 55 - Descrição do ramo do NOPLAT da Árvore de
Valor da Latam Brasil
Fonte: Dados da pesquisa
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Na Figura 56, apresentam-se as variáveis e cálculo do Capital Investido na Latan
Linhas Aéreas, sendo possível observar a variação de Necessidade de Capital de
Giro, Caixa em Excesso e Ativo Fixo, assim como os seus determinantes situados
num nível além da árvore de valor:

2014

2015

2016

2017

2018

Kt = Capital Investido
2,552,788

1,580,830

902,566

1,210,875

3,120,591

2014

2015

2016

2017

2018

-1,123,664

258,281

-104,723

-4,637,698

-3,789,924

-4,658,319

-1,712,777

7,228,580

5,816,154

5,610,913

4,938,091

38,469

40,159

45,547

-29

6

-2

2,714,349

4,216,151

5,552,756

-3,101,805

-1,394,762

614,665

NCG = Necessidade de Capital de Giro
667,432

-1,010,052

+
Ce = Caixa em Excesso
-4,763,493
+
AF = Ativo Fixo
6,648,849

V/360 = Receita Líquida diária
41,296

38,905

CF = Ciclo Financeiro
16

-26

PP = Passivo Permanente
5,079,305

4,587,086

CDG = Capital de Giro
-1,569,544

-2,641,494

Figura 56 - Descrição do ramo do Kt da Árvore de Valor da Latam Brasil
Fonte: Dados da pesquisa
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5.6 Comparação com resultados internacionais
A aviação tem um papel vital na economia mundial, sendo responsável por acelerar
cadeias produtivas, dinamizar países e conectar pessoas, multiplicando seus
benefícios econômicos para além do seu setor.
De acordo com um estudo preparado pela consultoria McKinsey & Company para a
Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA), em 2013, o transporte aéreo,
em 40 anos, expandiu-se cerca de 10 vezes o seu tamanho original. Em
contrapartida, a economia mundial aumentou cerca de três a quatro vezes.
No citado estudo, os retornos financeiros do setor são comparados com demais
integrantes da interconectada cadeia produtiva global para avaliar a atratividade do
investimento em aviação frente aos demais setores da economia (Figura 57).

Figura 57 - ROIC mediano de diversas indústrias entre 1965 e 2007
Fonte: McKinsey, & Company for IATA. (2013). Profitability and the air transport value chain.
Montreal: IATA Economics.
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Na Figura 58, a McKinsey, em estudo para IATA (2013), avaliou o ROIC de quase 30
indústrias, entre os anos de 1965 e 2007. Os resultados apresentaram Retornos
Sobre o Capital Investido médios de 25% para a indústria farmacêutica, seguida pela
Indústria de Tecnologia da Informação, com 20% e bens de consumo, acima de
15%. As companhias de transporte aéreo estão em último nesse ranking de
retornos, entregando taxas de apenas 3% a 9% de retorno.

Quando estudado o retorno não só das empresas aéreas, mas também da cadeia de
valor do setor de transporte aéreo, a IATA (2013) constatou que, mesmo no setor em
que é a protagonista, as empresas aéreas são as que menos produzem resultados
financeiros. À semelhança do estudo com toda a economia, as empresas de
software, que fornecem os sistemas de reservas para o setor, tem uma das maiores
performances, sendo as agências de viagem as usuárias desses sistemas para a
venda ao consumidor final com maiores margens.

Figura 58 - Retorno sobre o capital na cadeia de valor do transporte aéreo
Fonte: McKinsey, & Company for IATA. (2013). Profitability and the air transport value chain.
Montreal: IATA Economics.

Observa-se ainda, o custo de capital de cada um dos setores do transporte aéreo,
sob este aspecto não há grande variação com intervalões de 6% a 11%, sendo os
menores custos de capital os de aeroportos, pois têm a característica de monopólio
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natural e de baixo risco de variações nas receitas no longo prazo. O custo de capital
das empresas aéreas teve intervalo de 7% a 10%.

Em um corte regional e por modelo de negócio, entre 2004 e 2011, o estudo
observou que empresas aéreas na América do Norte têm o menor WACC, seguido
por Europa e Ásia-Pacífico, sendo a América Latina a região com maior custo de
capital. No corte por modelo de negócio, as empresas Network, categorizadas por
terem complexas estruturas de malhas internacionais, serviço elaborado e muitos
tipos de frota, possuem custo de capital mais baixo que as low-cost-carriers (LCC)
ou empresas de baixo custo, que, geralmente, possuem estrutura de malha menos
internacionalizada, serviço simplificado e frota única (Figura 59).

Figura 59 - ROIC e WACC por região e modelo de negócio entre 2004 e 2011
Fonte: McKinsey, & Company for IATA. (2013). Profitability and the air transport value chain.
Montreal: IATA Economics.

Os resultados de custo de capital para as linhas aéreas da amostra deste estudo
ficaram em alinhados com a média mundial obtida pelo estudo da McKinsey para
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IATA. Entretanto, há que se considerar que o risco de empresas no Brasil, em geral,
é maior que seus pares no exterior, fazendo o WACC nacional ser alguns pontos
percentuais acima da média da América Latina, conforme demonstra a Figura 59.
Um ponto adicional é a não congruência dos períodos analisados.

Na Tabela 28, pode-se observar a média para os cinco anos da amostra das quatro
empresas aéreas, sendo possível inferir a média simples do custo médio ponderado
de capital no Brasil.

Tabela 28
WACC médio entre 2014 e 2018 para as empresas da amostra
Empresa

Avianca BR

Azul

Gol

Latam BR

Média

WACC (%)

13.34

11.02

18.21

15.84

14.60

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto à geração de valor, a IATA levantou a diferença entre o ROIC e o WACC dos
entes da cadeia de valor do transporte aéreo, sendo possível auferir quais setores
tiveram lucro econômico aos investidores.
De 11 setores, apenas seis obtiveram lucro econômico, sendo estes: 1) MRO –
manutenção; 2) Ground Handlers – operações terceiradas de solo; 3) Catering –
refeições de bordo; 4) ANSP – Navegação Aérea; 5) CRS – Sistemas de reservas; e
6) Freight Forwarders – Operadores logísticos de carga aérea. O lucro econômico
somado foi de 3.5 bilhões de dólares, entre todos os seis setores, em sete anos.
Assim, observou-se uma geração de valor baixa se for pensado na escala
representada por todos esses setores. As agências de viagens apresentaram um
número estimado próximo de zero, portanto, também marginal, como os setores
citados.

Dos setores que destruíram valor dos acionistas, estão os fabricantes de aeronaves,
Lessors – empresas de leasing de aeronaves e motores, aeroportos e companhias
aéreas. Ao levantar estes setores, destaca-se que são justamente aqueles que são
de capital intensivo, investindo em pesquisa e desenvolvimento, no caso dos
fabricantes, capital no caso das empresas de leasing, em infraestrutura, no caso dos
aeroportos e, em aeronaves e serviços, no caso das empresas aéreas. A destruição
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de valor somada destes setores foi de 21.5 bilhões de dólares, sendo a maior
parcela, 17 bilhões de dólares, representada pelas empresas aéreas presentes na
amostra do estudo da IATA (Figura 60).

Figura 60 - Lucro econômico na cadeia de valor do transporte aéreo entre 2004 e
2011 (excluindo combustíveis e mão de obra)
Fonte: McKinsey, & Company for IATA. (2013). Profitability and the air transport value chain.
Montreal: IATA Economics.

Mesmo com metodologia, amostra e período de análise diferentes, os resultados da
presente pesquisa, mostram-se em linha com a realidade de negócio apresentada
pela indústria, conforme demonstrado no estudo acima, quando convertidos os
valores para o dólar médio de cada ano (Tabela 29).
Tabela 29
Geração de Valor, em US$, das empresas aéreas brasileiras, por ano
Ano

2014

2015

2016

2017

2018

Soma

Avianca Brasil
Azul
Gol
Latam Brasil

-17,036
-44,441
-732,194
-421,083

-8,970
-343,954
-1,178,210
-559,961

-20,252
-250,482
-92,451
-216,082

4,362
-81,220
-38,287
-7,973

-127,276
-23,902
-245,396
-224,572

-169,173
-744,000
-2,286,537
-1,429,670

-2,091,095

-579,267

-123,119

-621,145

-4,629,380

Total
-1,214,754
Fonte: Dados da pesquisa

Na Tabela 29 é possível observar que a quase totalidade dos anos e das empresas
apresentou destruição de valor, sendo a empresa Gol a que mais teve EVA
negativo, com mais de 2 bilhões. Em seguida, a Latam Brasil teve perdas de valor
aos acionistas em quase 1.500 bilhão. A Azul Linhas Aéreas foi a terceira com maior
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perda, aproximando-se de 750 milhões de dólares. Por fim, a Avianca Brasil, teve
perdas de quase 170 milhões. Entretanto, em 2019, encerrou suas operações, por
dificuldades financeiras, já abordadas neste estudo. É notório que o ranking de
destruição de valor, segue o ranking de fatia de mercado das empresas.

A IATA (2013), em seu relatório, levanta que, hoje, cerca de três quartos das
empresas aéreas possuem capital privado. Os resultados levantados levantam
preocupação quanto à sustentabilidade da indústria, uma vez que o retorno sobre o
capital não se justifica quando há tamanha e sistemática destruição de valor.
5.7 Conclusões

De acordo com Taneja (2014), companhias aéreas possuem margens ínfimas se
comparadas com outros ramos de negócios, dado seu volume de investimento e
riscos. O autor levanta que o mercado está mudando fundamentalmente e
estruturalmente, criando ao mesmo tempo desafios e oportunidades para repensar,
redesenhar e possivelmente, reinventar o transporte aéreo como negócio.

Taneja (2014 e 2019) aponta algumas deficiências do Transporte Aéreo, que limitam
a transformação e eficiência do setor: rígido ambiente jurídico e regulatório,
deficiente infraestrutura, tecnologia de vendas defasada, falta de harmonia entre
capacidade e demanda, falta de integração dentro das próprias empresas aéreas,
foco nos competidores ao invés de foco nos clientes.

No contexto local, há ainda a alta exposição dos custos em moeda estrangeira, uma
vez que as aeronaves são compradas ou alugadas em dólares e sua manutenção
tem as peças importadas.

O combustível de aviação no Brasil, tem o monopólio de refino da Petrobrás e tem
sua precificação em dólar, com preço base em mercados internacionais. Não
obstante a precificação de um produto nacional ser dolarizada. O resultado, o
insumo que compõe de 30 a 40% dos custos operacionais das empresas só não é
mais caro que na África, de acordo com ABEAR (2018).
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O ambiente jurídico-regulatório da aviação é um dos mais intrincados entre os
setores da economia, dada a evidente elevada necessidade de segurança
operacional. Entretanto, há Governos que estatizaram completamente as suas
Aviações. No caso brasileiro, em transição, houve a Agência Nacional de Aviação
Civil inaugurada apenas em 2005, paulatinamente foi modernizando o setor no Brasil
permitindo regulações alinhadas aos padrões internacionais.

Na questão da infraestrutura, o Brasil ainda está em processo de privatização de
seus aeroportos, processo iniciado com a concessão dos aeroportos de São Paulo –
Guarulhos, Campinas e Brasília, seguido por Rio de Janeiro – Galeão e Belo
Horizonte – Confins. Em 2019, já estão privatizados os aeroportos de Florianópolis,
Porto Alegre, Salvador, Fortaleza e Natal, com blocos de concessões previstos para
encerrar as operações da Estatal Infraero em 2022.

Com operadores privados da infraestrutura, além do ganho no nível de serviço e
conforto dos passageiros, há mais flexibilidade para os operadores alocarem suas
aeronaves, facilitando a gestão da capacidade das empresas aéreas o que acaba
por culminar em mais voos.

Quanto à melhoria da tecnologia de vendas, que Taneja (2014) considera defasada,
por ainda utiliza-se de intermediários como agentes de vendas e sistemas de
distribuição global (GDSs) datados da década de sessenta o autor alerta que o risco
da demora em utilizar-se das tecnologias e atraso na inovação é outros setores
apropriarem-se da venda das passagens aéreas, como as gigantes de tecnologia
como Amazon ou Uber, tornando as empresas de aviação apenas operadoras de
transporte commoditizadas, podendo sofrendo pressão nos seus preços e obtendo
margens ínfimas de lucratividade.

Um dos pontos de ineficiência do setor é a dificuldade de balanceamento entre
capacidade e demanda. No horizonte temporal de longo prazo, as aeronaves são
compradas com anos de defasagem entre a data de encomenda e entrega, havendo
baixa previsibilidade de crises macroeconômicas e políticas. No contexto de médio e
curto prazo, Taneja (2014) afirma que o baixo conhecimento das empresas quanto à
demanda dos seus clientes leva à baixa ocupação das aeronaves.
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No que tange ao conhecer melhor seus clientes, o autor levanta que as empresas
devem focar em melhorar seus fluxos de receitas, mais do que focar apenas em
redução de custos, ao adotar tecnologias emergentes como canais de venda mobile
e fazer uso de redes-sociais e utilizar-se de tecnologias de analytics e big data. O
resultado da adoção destas teconologias é um maior conhecimento das
necessidades e hábitos de compra dos viajantes, melhorando os resultados de
vendas das empresas.

Segundo IATA (2013), é necessário eliminar suas ineficiências para continuar
atraindo recursos para custear o desenvolvimento da aviação, adotando processos
mais digitalizados, regulações padronizadas internacionalmente e parcerias com
governos.

É alarmante o fato que as fabricantes de aeronaves preveem um crescimento de
cerca de 4.5% nos próximos 20 anos, sendo necessárias 44 mil aeronaves,
representando um investimento necessário de 4 a 5 trilhões de dólares apenas em
aeronaves. (IATA, 2013).

Conforme levantado por Taneja (2019) sem uma nova plataforma de negócios para
atender as necessidades de mobilidade dos viajantes, o setor continuará com
margens ínfimas e terá o risco de ter sua importância global diminuída, perdendo em
geração de valor e atratividade de capital dos investidores.
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6 Considerações finais

6.1 Limitações da pesquisa

Durante a pesquisa, houve dificuldade em encontrar o correto custo da dívida das
empresas aéreas, isso, pois, o cálculo pelo balanço pode não representar a
realidade da negociação de dívidas entre linhas aéreas e credores, assim como
existe um grande fator de internacionalização do capital das empresas, havendo
participações estrangeiras de empresas aéreas, além de investidores internacionais,
como é o caso de Azul Linhas Aéreas, Avianca Brasil e Latam Airlines Brasil. Os
principais acionistas possuem empreendimentos em mais empresas aéreas e,
provavelmente, contam com acesso a capitais internacionais, com custo de dívida
mais baixo que o refletido no estudo.

6.2 Sugestões para pesquisas futuras

O modelo Fleuriet e sua reorganização de balanço, permite entender o Ciclo
Financeiro da empresa, o impacto das variáveis que relacionam os prazos de
Estoque, Recebimento e Pagamento.

A análise de empresas utilizando a árvore de valor é poderosíssima. Ao estudar as
variáveis de entrada do modelo é possível entender a dinâmica da empresa, suas
virtudes e pontos de melhoria.

Diláscio (2006) utilizou-se da árvore de valor para montar um modelo de otimização
do EVA baseado em Pesquisa Operacional, maximizando a geração de valor ao
acionista, respeitando restrições do Modelo Fleuriet, como limite de crescimento
para evitar entrada em efeito tesoura, por exemplo.

Como sugestão para pesquisas futuras, fica a utilização da otimização na árvore de
valor, empregada por Diláscio (2006), em empresas aéreas, com foco em
maximização do valor ao acionista em casos de lucratividade ou atingimento de valor
zero, nos casos de reestruturação de empresas deficitárias, as quais, como visto
nesta pesquisa, são a maioria.
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Apêndice A
Demonstrações Contábeis da Avianca Brasil
Tabela 30
Balanço estruturado da Avianca Brasil - Ativos
Fleuriet

BALANÇO ESTRUTURADO DA
Avianca Brasil

2014

2015

2016

2017

2018

Ativo circulante

ACF

Caixa e equivalente de caixa

ACF

Aplicações financeiras

ACF

Caixa restrito

ACC

Contas a receber

ACC

30,252

83,156

11,997

38,140

16,582
12,179

242,750

145,482

211,841

282,927

424,324

Estoques

51,796

66,096

67,983

68,002

112,673

ACC

Tributos a recuperar

46,620

72,350

55,658

43,411

84,855

ACC

Imposto de renda e contribuição social a recuperar

ACC

Depósitos em garantia

ACC

Pré-pagamentos de manutenções

ACC

Despesas antecipadas

6,642

8,490

7,277

6,938

ACF

Empréstimos a receber - mútuos

7,885

79,941

52,983

ACF

Instrumentos financeiros derivativos

ACC

Outras contas a receber

117,040

101,484

313,323

ACC

Partes relacionadas

ACF

Ativos disponíveis pra vendas

43,682

42,664

ACC

Outros ativos
524,576

663,846

38,180

70,059

479,657

94,963

468,689

1,023,857

Não circulante
ANC

Ativos não circulantes disponíveis para venda

ANC

Caixa restrito

ANC
ANC

Empréstimos a receber - mútuos
Imposto de renda e contribuição
social diferidos

ANC

Depósitos em garantia

ANC

Depósitos judiciais

ANC

Pré-pagamento de manutenções

ANC

Outros créditos

ANC

Investimentos

ANC

Imobilizado

ANC

Intangível

Total do ativo

99,101

99,101

99,101

65,703

65,703

127,772

371,678

468,732

717,947

1,300,132

9,547

10,841

26,426

77,104

18,032

26,591

8,162

4,304

287,039

261,286

179,943

212,116

201,658

24,287

24,477

25,634

32,208

65,037

547,746

785,415

826,427

1,113,240

1,636,834

1,027,403

1,254,104

1,351,003

1,777,086

2,660,691

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Aviação Civil. (2019a). Divulgação de Demonstrações
Contábeis de Empresas Brasileiras de Transporte Aéreo Público por Ano. Recuperado de
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/demonstracoes-contabeis/divulgacao-dedemonstracoes-contabeis-de-empresas-brasileiras-de-transporte-aereo-publico-por-ano
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Tabela 31
Balanço estruturado da Avianca Brasil – Passivos e patrimonio líquido
Fleuriet

BALANÇO ESTRUTURADO DA Avianca

2014

2015

2016

2017

2018

85,783

83,985

53,896

155,292

223,580

169,118

241,176

325,614

373,515

749,058

67,072

60,664

71,875

92,266

140,901

114,358

114,387

122,301

42,642

114,183

14,128

44,883

99,946

95,863

143,730

120,028

Passivo circulante
PCO

Empréstimos e financiamentos

PCC

Fornecedores

PCO

Passivos financeiros

PCC

Salários e encargos sociais

PCC

Receita diferida

PCC

Impostos e tarifas a recolher

PCO

Empréstimos a pagar - mútuos

PCC

Programa de recuperação fiscal - refis

PCC

Provisões técnicas

PCC

Demais contas a pagar

PCO

Arrendamentos financeiros

PCO

Outros passivos financeiros

133,235

174,815

196,809

245,224

957,475

PCC

Transportes a realizar

196,534

230,548

298,477

552,582

619,204

829,778

998,346

1,178,963

1,650,134

3,031,113

63,678

92,771

6,738

Não circulante
PNC

Arrendamentos financeiros

PNC

Receita diferida

PNC

Provisões

PNC

Provisão para perdas com investimentos

PNC

Empréstimos e financiamentos

71,593

29,402

PNC

Parcelamentos fiscais

70,790

191,683

PNC

Provisão para manutenção

PNC

Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar

PNC

Fornecedores

37,089

16,257

PNC

Dividendos a pagar

PNC

Contingências

2,792

PNC

Outras obrigações

Total do passivo

38,720

38,574

200,230

54,825

55,583

15,462

21,019

26,537

35,002

19,240

33,734

182,264

252,804

240,489

153,816

129,159

1,012,042

1,251,150

1,419,452

1,803,950

3,160,272

880,099

880,099

880,099

880,099

880,099

29,492

29,492

29,492

29,492

29,492

-894,230

-906,637

-978,040

-936,455

-1,409,173

15,361

2,954

-68,449

-26,864

-499,582

1,027,403

1,254,104

1,351,003

1,777,086

2,660,690

Patrimônio líquido
PNC

Capital social

PNC

Reserva de capital

PNC

Ajustes de avaliação patrimonial

PNC

Prejuízos acumulados

PNC

Reserva de lucros

Total do passivo e do patrimônio líquido

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Aviação Civil. (2019a). Divulgação de Demonstrações
Contábeis de Empresas Brasileiras de Transporte Aéreo Público por Ano. Recuperado de
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/demonstracoes-contabeis/divulgacao-dedemonstracoes-contabeis-de-empresas-brasileiras-de-transporte-aereo-publico-por-ano
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Tabela 32
Demonstrações do resultado da Avianca Brasil
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

2014

2015

2016

2017

2018

2,184,924

2,622,295

2,955,366

3,522,517

4,566,576

2,184,924

2,622,295

2,955,366

3,522,517

4,566,576

-1,877,010

-2,136,854

-2,403,063

-3,008,947

-4,571,602

307,914

485,441

552,303

513,570

-5,026

-150,627

-143,096

-185,686

-272,590

-404,030

-2,712

20,443

13,328

-17,761

4,550

-104,530

-235,439

-212,764

-249,545

-4,859

-257,869

-358,092

-385,122

-539,896

-404,339

50,045

127,349

167,181

-26,326

-409,365

45,587

208,440

204,169

169,130

509,052

-187,217

-348,196

-435,234

-347,752

-591,596

-141,630

-139,756

-231,065

-178,622

-82,544

-91,585

-12,407

-63,884

-204,948

-491,909

-7,519

246,533

Receita líquida
Transporte de passageiros
Transporte de cargas
Outras

Custo dos serviços prestados
Lucro bruto

Receitas (despesas) operacionais
Despesas comerciais
Outras despesas operacionais, líquidas
Despesas administrativas

Lucro (prejuízo) operacional

Resultado financeiro
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Instrumentos financeiros derivativos
Variações monetárias e cambiais, líquida

Resultado de transação com partes relacionadas
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da
contribuição social do exercício

Imposto de renda de contribuição social do exercício
Imposto de renda de contribuição social diferidos

76,807

Lucro (prejuízo) do exercício

-14,778

-12,407

-71,403

41,585

-491,909

Ações em circulação no final do exercício
(milhares)

880,098

880,098

880,098

880,098

880,098

-0.02

-0.01

-0.08

0.05

-0.56

Lucro (prejuízo) líquido básico por ações ordinárias
em R$
Lucro (prejuízo) líquido diluído por ações ordinárias em R$

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Aviação Civil. (2019a). Divulgação de Demonstrações
Contábeis de Empresas Brasileiras de Transporte Aéreo Público por Ano. Recuperado de
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/demonstracoes-contabeis/divulgacao-dedemonstracoes-contabeis-de-empresas-brasileiras-de-transporte-aereo-publico-por-ano
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Apêndice B
Demonstrações Contábeis da Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Tabela 33
Balanço estruturado da Azul - Ativos
Fleuriet

BALANÇO ESTRUTURADO
DA AZUL

2014

2015

2016

2017

2018

Ativo circulante
ACF

Caixa e equivalente de caixa

376,628

622,080

545,039

730,575

1,028,870

ACF

Aplicações financeiras

481,081

29,515

330,856

1,025,970

478,186

ACF

Aplicações financeiras
vinculadas

16,727

80,714

53,406

8,808

0

ACC

Contas a receber

654,179

652,779

675,720

792,272

923,345

ACC

Estoques

88,097

92,460

107,102

150,393

200,145

ACC

Tributos a recuperar

44,117

41,656

43,179

113,163

283,352

ACF

Instrumentos financeiros
derivativos

32,231

41,039

17,638

10,345

6,654

ACC

Despesas antecipadas

88,557

111,571

102,724

114,695

168,726

ACC

Partes relacionadas

31,202

0

ACC

Outros ativos

28,379

174,134

36,517

108,490

77,401

1,809,996

1,845,948

1,912,181

3,085,913

3,166,679

50,736

10,739

108,630

762,180

1,207,996

1,073,905

1,253,556

1,543,099

4,132

406,238

500,600

224,566

266,340

Não circulante
ANC
ANC

Aplicações financeiras
vinculadas
Depositos em garantia e
reservas de manutenção

ANC

Instrumentos financeiros derivativos

ANC

Partes relacionadas

148,544

146,277

207,763

ANC

Despesas antecipadas

86,073

132,805

26,710

24,349

42,123

ANC

Outros ativos

30,889

44,306

111,939

447,107

ANC

Investimentos

1,105

273,508

257,855

ANC

Tributos diferidos

ANC

Imobilizado

ANC

Intangível

Total do ativo

1,528,334

2,863,746

2,960,559

3,014,815

3,095,011

109,645

142,308

161,622

179,662

235,291

2,685,512

4,534,760

4,588,732

5,488,633

6,387,426

4,495,508

6,380,708

6,500,913

8,574,546

9,554,105

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Aviação Civil. (2019a). Divulgação de Demonstrações
Contábeis de Empresas Brasileiras de Transporte Aéreo Público por Ano. Recuperado de
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/demonstracoes-contabeis/divulgacao-dedemonstracoes-contabeis-de-empresas-brasileiras-de-transporte-aereo-publico-por-ano
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Tabela 34
Balanço estruturado da Azul – Passivos e patrimonio líquido
Fleuriet

BALANÇO ESTRUTURADO DA AZUL

2014

2015

2016

2017

2018

Passivo circulante
PCO

Emprestimo e financiamentos

397,854

1,091,067

907,535

531,773

301,695

PCC

Fornecedores

897,664

1,072,709

1,041,730

943,927

1,317,955

PCC

Transportes a executar

831,679

877,850

949,360

1,203,225

1,581,778

PCC

Salários, provisões e encargos sociais

169,606

157,822

185,903

245,481

243,095

PCC

Prêmios de seguros a pagar

27,805

32,033

24,264

24,411

35,006

PCC

Tributos a recolher

44,295

47,405

42,261

39,706

45,172

PCC

Programa de recuperação fiscal

7,573

6,362

6,468

9,772

9,749

PCO

Instrumentos financeiros derivativos

7,199

227,820

56,171

48,025

180,975

PCC

Partes relacionadas

1,238

78,194

PCC

Outras passivos financeiros

PCC

Outros passivos circulantes

161,064

198,366

26,982

26,698

109,276

150,065

193,492

2,544,739

3,738,132

3,349,950

3,197,623

3,987,111

Não circulante
PNC

Empréstimos e financiamentos

1,931,474

2,727,917

2,617,494

1,530,340

1,771,316

PNC

Partes relacionadas

134,319

219,682

207,715

1,476,676

1,577,259

PNC

Imposto de renda e contribuição social
diferidos

92,110

184,950

150,683

PNC

Instrumentos financeiros derivativos

32,617

51,635

19,530

378,252

260,019

PNC

Programa de recuperação fiscal

88,532

82,171

75,560

105,431

95,705

29,665

51,419

48,230

52,194

59,070

30,201

57,739

282,332

373,091

339,849

298,383

2,246,808

3,472,895

3,433,730

4,067,692

4,212,435

4,791,547

7,211,027

6,783,680

7,265,315

8,199,546

PNC
PNC

Provisão para riscos tributários, cíveis e
trabalhistas
Provisão para devolução de aeronaves e
motores

PNC

Provisão para perda com investimentos

PNC

Outros passivos não circulantes

Total do passivo

Patrimônio líquido
PNC

Capital social

260,810

403,810

1,578,470

2,826,011

2,826,011

PNC

Reserva de capital

18,272

158,101

22,577

66,122

89,064

PNC

Outros resultados abrangentes

-27,979

-90,491

-33,011

-10,686

-116,818

PNC

Prejuízos acumulados

-537,142

-1,301,739

-1,850,803

-1,572,216

-1,443,698

-286,039

-830,319

-282,767

1,309,231

1,354,559

4,505,508

6,380,708

6,500,913

8,574,546

9,554,105

Total do passivo e do patrimônio líquido

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Aviação Civil. (2019a). Divulgação de Demonstrações
Contábeis de Empresas Brasileiras de Transporte Aéreo Público por Ano. Recuperado de
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/demonstracoes-contabeis/divulgacao-dedemonstracoes-contabeis-de-empresas-brasileiras-de-transporte-aereo-publico-por-ano
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Tabela 35
Demonstrações do resultado da Azul
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

2014

2015

2016

2017

2018

4,702,614

5,575,344

5,786,809

6,700,519

8,671,649

662,903

682,522

883,082

1,067,230

451,603

5,365,517

6,257,866

6,669,891

7,767,749

9,123,252

Custo dos serviços prestados

-4,421,512

-5,792,391

-5,572,622

-6,054,787

-7,576,150

Lucro bruto

944,005

465,475

1,097,269

1,712,962

1,547,102

Despesas comerciais

-231,253

-272,014

-293,085

-314,731

-372,748

Despesas administrativas

-362,766

-496,044

-574,948

-595,397

-667,874

-594,019

-768,058

-868,033

-910,128

-1,040,622

-34,814

71,371

Receita líquida
Transporte de passageiros
Transporte de cargas
Outras

Receitas (despesas) operacionais

Resultado de equivalencia patrimonial

Lucro (prejuízo) operacional

349,986

-302,583

229,236

768,020

577,851

Receitas financeiras

42,052

43,774

49,509

89,733

36,760

Despesas financeiras

-352,631

-600,835

-649,331

-472,034

-273,000

Instrumentos financeiros derivativos

9,740

-71,404

11,466

-93,738

170,527

Variações monetárias e cambiais, líquida

31,423

177,817

25,992

-21,153

-224,069

-269,416

-450,648

-562,364

-497,192

-289,782

-126,887

3,812

-98,321

-753,231

-460,015

274,640

189,748

-1,366

20,066

-7

0

-109,115

3954

-19495

Resultado financeiro

Resultado de transação com partes relacionadas
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da
contribuição social do exercício

80,570

Imposto de renda de contribuição social do
exercício
Imposto de renda de contribuição social diferidos

Lucro (prejuízo) do exercício

80,570

-754,597

-549,064

278,587

170,253

Ações em circulação no final do exercício
(milhares)

260,810

403,810

1,578,470

2,826,011

2,826,011

0.31

-1.87

-0.35

0.10

0.06

0.31

-1.75

-0.65

0.10

0.06

Lucro (prejuízo) líquido básico por ações
ordinárias em R$
Lucro (prejuízo) líquido diluido por ações
ordinárias em R$

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Aviação Civil. (2019a). Divulgação de Demonstrações
Contábeis de Empresas Brasileiras de Transporte Aéreo Público por Ano. Recuperado de
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/demonstracoes-contabeis/divulgacao-dedemonstracoes-contabeis-de-empresas-brasileiras-de-transporte-aereo-publico-por-ano
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Apêndice C
Demonstrações Contábeis da Gol Linhas Aéreas
Tabela 36
Balanço estrututado da Gol - Ativos
Fleuriet

BALANÇO ESTRUTURADO DA
GOL

2014

2015

2016

2017

2018

Ativo
Circulante
ACF

Caixa e equivalente de caixa

1,335,253

350,174

250,017

476,946

252,872

ACF

Aplicações financeiras

298,066

120,127

191,296

74,350

84,941

ACF

Caixa restrito

ACC

Contas a receber

270,815

269,114

610,392

608,381

533,924

ACC

Estoques

138,682

199,236

182,588

178,491

180,141

ACC

Tributos a recuperar

72,686

56,852

17,995

63,792

201,814

ACF

Instrumentos financeiros derivativos

18,846

1,766

3,817

40,647

0

ACC

Despesas antecipadas

104,977

81,122

ACC

Partes relacionadas

ACC

Outros ativos

38,382

26,944

98,859

104,915

106,528

2,277,707

1,105,335

1,354,964

1,547,522

1,493,611

133,391

0
0

Não circulante
ANC

Aplicações financeiras vinculadas

ANC

Depositos em garantia e reservas de
manutenção

765,552

986,577

1,136,896

1,082,080

1,485,907

ANC

Caixa restrito

251,226

652,623

136,113

229,615

648,957

ANC

Partes relacionadas

181,433

66,446

52,581

162,480

48,758

ANC

Despesas antecipadas

ANC

Outros ativos

23,307

29,786

717

ANC

Investimentos

202,917

197,925

305,429

1,333

1,177

ANC

Impostos diferidos

501,088

ANC

Impostos a recuperar

38,814

41,068

40,465

882

1,485

ANC

Imobilizado

2,734,567

3,272,169

2,700,269

2,869,999

2,612,445

ANC

Intangivel

1,206,290

1,222,768

1,227,130

1,709,737

1,737,355

5,905,194

6,469,362

5,599,600

6,056,126

6,536,084

8,182,901

7,574,697

6,954,564

7,603,648

8,029,695

Total do ativo

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Aviação Civil. (2019a). Divulgação de Demonstrações
Contábeis de Empresas Brasileiras de Transporte Aéreo Público por Ano. Recuperado de
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/demonstracoes-contabeis/divulgacao-dedemonstracoes-contabeis-de-empresas-brasileiras-de-transporte-aereo-publico-por-ano
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Tabela 37
Balanço estruturado da Gol – Passivos e patrimônio líquido
Fleuriet

BALANÇO ESTRUTURADO DA
GOL

2014

2015

2016

2017

2018

Passivo
Circulante
PCO

Emprestimo e financiamentos

686,914

1,241,008

548,185

1,067,846

1,099,451

PCC

Fornecedores

726,229

856,999

999,267

1,114,534

1,302,868

PCC

Fornecedores - risco sacado

78,416

365,696

PCC

Obrigações trabalhistas

245,171

220,890

268,169

286,872

339,602

PCC

Obrigações fiscais

82,003

111,041

123,615

110,691

83,619

PCC

Taxas e tarifas aeroportuárias

315,148

313,656

236,558

352,190

556,299

PCC

Transportes a executar

1,045,940

1,115,268

1,094,516

1,348,652

1,528,067

PCC

Programa de milhagem

29,366

25,883

0

755

2,689

PCC

Adiantamento de clientes

396,986

588,161

608,596

873,333

1,166,680

PCC

206,328

206,708

66,502

46,561

70,396

85,366

141,443

89,211

34,457

195,444

PCO

Provisões
Obrigações com operações de
derivativos
Arrendamentos operacionais

28,387

135,799

PCC

Outras obrigações

98,111

188,885

48,514

46,548

16,049

3,917,562

5,009,942

4,083,133

5,389,242

6,862,659

3,711,144

2,624,419

2,073,751

1,408,968

PCO

Não circulante
PNC

Empréstimos e financiamentos

3,009,970

PNC

Programa de milhagem

108,437

PNC

Fornecedores

221,780

123,396

PNC

Provisões

271,627

653,289

711,925

548,244

808,084

PNC

Adiantamento de clientes

726,354

126,186

391,674

0

138,060

PNC

Impostos diferidos

82,918

175,583

0

170,023

PNC

34,807

39,054

42,803

188,005

46,865

51,518

214,218

53,431

883,453

1,973,549

1,580,854

2,305,613

PNC

Obrigações fiscais
Obrigações com operação de
derivativos
Obrigações com empresas
relacionadas
Arrendamentos operacionais

110,723

135,686

PNC

Outras obrigações

96,915

71,114

35,431

32,725

16,167

4,301,541

5,567,158

5,955,384

4,807,600

5,367,080

8,219,103

10,577,100

10,038,517

10,196,842

12,229,739

PNC
PNC

Total do passivo

Patrimônio líquido
PNC

Capital social

3,343,381

3,911,083

4,102,670

4,554,280

4,554,280

PNC

Reserva de capital

1,114,159

1,114,159

1,114,159

1,114,159

1,114,159

PNC

Ajustes de avaliação patrimonial

-138,712

-178,939

-147,229

-79,316

-500,022

PNC

Prejuízos acumulados

-4,355,030

-7,848,706

-8,153,553

-8,182,317

-9,368,461

-36,202

-3,002,403

-3,083,953

-2,593,194

-4,200,044

8,182,901

7,574,697

6,954,564

7,603,648

8,029,695

Total do passivo e do patrimônio
líquido

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Aviação Civil. (2019a). Divulgação de Demonstrações
Contábeis de Empresas Brasileiras de Transporte Aéreo Público por Ano. Recuperado de
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/demonstracoes-contabeis/divulgacao-dedemonstracoes-contabeis-de-empresas-brasileiras-de-transporte-aereo-publico-por-ano
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Tabela 38
Demonstração de Resultado da Gol
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

2014

2015

2016

2017

2018

9,021,674

8,294,447

8,340,545

8,785,938

10,199,120

768,022

940,058

729,325

768,696

422,404

9,789,696

9,234,505

9,069,870

9,554,634

10,621,524

Custo dos serviços prestados

-8,219,983

-8,257,001

-7,407,185

-7,411,026

-8,963,630

Lucro bruto

1,569,713

977,504

1,662,685

2,143,608

1,657,894

-857,627

-886,192

-1,006,180

-885,122

-815,532

-508,054

-628,530

-628,989

-863,450

-684,145

-1,365,681

-1,514,722

-1,753,747

-1,748,572

-1,499,677

Resultado de equivalencia patrimonial

-30,335

-41,602

-18,076

-3,695

387

Lucro (prejuízo) operacional

173,697

-578,820

-109,138

391,341

158,604

Receitas financeiras

365,009

277,209

193,537

165,393

133,195

Despesas financeiras

-1,269,650

-1,135,073

-1,123,742

-905,281

-821,708

Receita líquida
Transporte de passageiros
Transporte de cargas
Outras

0

Receitas (despesas) operacionais
Despesas comerciais
Outras despesas operacionais, líquidas
Despesas administrativas

-118,578

Resultado financeiro

Instrumentos financeiros derivativos
Variações monetárias e cambiais, líquida

-270,586

-1,450,871

732,823

-53,850

-651,180

-1,175,227

-2,308,735

-197,382

-793,738

-1,339,693

-1,001,530

-2,887,555

-306,520

-402,397

-1,181,089

3,078

-1,393

2,158

-1,387

-2,041

-57311

-604728

-485

375020

14929

-1,055,763

-3,493,676

-304,847

-28,764

-1,168,201

5,000

4,380

4,680

5,078

5,262

-211.15

-797.64

-65.14

-5.66

-221.99

Resultado de transação com partes relacionadas
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da
contribuição social do exercício
Imposto de renda de contribuição social do
exercício
Imposto de renda de contribuição social diferidos

Lucro (prejuízo) do exercício

Ações em circulação no final do exercício
(milhares)
Lucro (prejuízo) líquido básico por ações ordinárias
em R$
Lucro (prejuízo) líquido diluido por ações ordinárias
em R$

-291.37

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Aviação Civil. (2019a). Divulgação de Demonstrações
Contábeis de Empresas Brasileiras de Transporte Aéreo Público por Ano. Recuperado de
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/demonstracoes-contabeis/divulgacao-dedemonstracoes-contabeis-de-empresas-brasileiras-de-transporte-aereo-publico-por-ano
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Apêndice D
Demonstrações Contábeis da Latam Airlines Brasil
Tabela 39
Balanço Estruturado da Latam - Ativos
Fleuriet

BALANÇO ESTRUTURADO DA
LATAM

2014

2015

2016

2017

2018

Ativo circulante
ACF

Caixa e equivalente de caixa

159,842

554,893

341,150

463,694

504,373

ACF

Aplicações financeiras

169,349

376,703

229,574

233,450

72,708

ACF

Caixa restrito

423,693

2,783

7,102

ACC

Contas a receber

ACC
ACC

2,117,006

2,584,002

2,386,377

2,693,511

3,972,008

Estoques

428,174

439,536

334,922

365,254

471,965

265,695

442,389

204,405

195,922

410,498

ACC

Tributos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
a recuperar

ACC

Depósitos em garantia

14,593

ACC

Pré-pagamentos de manutenções

75,598

202,169

129,836

35,873

3,221

ACC

Despesas de exercício seguinte

78,508

ACF

Empréstimos a receber - mútuos

15,001

116

ACF

Instrumentos financeiros derivativos

ACC

Demais contas a receber

139,245

127,441

1,892,867

ACC

Partes relacionadas

ACF

Ativos disponíveis pra vendas

152,580

18,672

18,147

ACC

Outros ativos

4,402,750

4,151,601

7,353,005

ANC

Não circulante
Ativos não circulantes disponíveis para
venda

ANC

Caixa restrito

32,506

31,347

35,695

ANC
ANC

Empréstimos a receber - mútuos
Imposto de renda e contribuição social
diferidos

ANC

Depósitos em garantia

ANC

Depósitos judiciais

ANC

Pré-pagamento de manutenções

ANC

Demais contas a receber

ANC

Investimentos

ANC

Imobilizado

ANC

Intangível

48,137

38,418

60,968
3,395,320

Total do ativo

161,188

4,760,880

1,081
29,526
173,527

230,984

196,053

102,542

625,699

1,214,620

1,079,146

1,038,289

1,026,029

488,298

509,379

613,201

716,670

819,206

185,137

188,590

21,184

24,847

87,936

29,130

8,563

8,646

801,035

1,004,721

880,520

819,930

106,252

3,933,693

3,662,438

2,596,945

2,534,782

2,574,878

327,851

329,912

367,469

358,790

367,385

6,648,849

7,228,580

5,816,154

5,610,913

4,938,091

10,044,169

11,989,460

10,218,904

9,762,514

12,291,096

58,155

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Aviação Civil. (2019a). Divulgação de Demonstrações
Contábeis de Empresas Brasileiras de Transporte Aéreo Público por Ano. Recuperado de
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/demonstracoes-contabeis/divulgacao-dedemonstracoes-contabeis-de-empresas-brasileiras-de-transporte-aereo-publico-por-ano
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Tabela 40
Balanço estruturado da Latam – Passivos e patrimônio
BALANÇO ESTRUTURADO DA
Fleuriet LATAM

2014

2015

2016

2017

2018

1,724,598

2,015,031

1,254,868

1,022,785

1,072,836

722,183

770,717

817,165

959,890

Não circulante
PNC

Arrendamentos financeiros

PNC

Receita diferida

168,886

PNC

Provisões
Provisão para perdas com
investimentos

701,601
42,078

84,781

42,213

61,500

Empréstimos a pagar - mútuos
Programa de recuperação fiscal refis

778,884

1,135,678

955,016

974,339

224,932

818,362

906,520

599,362

1,152,272

1,137,054

PNC

Provisão para manutenção
Juros sobre o capital próprio e
dividendos a pagar

15,225

15,225

PNC

Demais contas a pagar

1,481

141,869

PNC

Dividendos a pagar

PNC
PNC
PNC
PNC

134,812

15,225

4,251,115

Total do passivo

121,515

9,215,979

5,021,287

3,758,916

4,028,061

3,529,524

12,423,661 11,263,471

9,574,424

10,267,864

7,106,330

2,444,879

Patrimônio líquido
PNC

Capital social

PNC

Reserva de capital

PNC

Ajustes de avaliação patrimonial

PNC

Prejuízos acumulados

PNC

Reserva de lucros

4,636,665

5,216,454

5,994,242

756,325

492,790

0

-4,666,051

-6,231,674

75,129

73,557

15,743

101,251

88,229

-7,113,938

-6,997,822

-437,390

6,025
828,190

Total do passivo e do patrimônio
líquido

10,044,169

-434,201

-1,044,567

188,090

2,023,232

11,989,460 10,218,904

9,762,514

12,291,096

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Aviação Civil. (2019a). Divulgação de Demonstrações
Contábeis de Empresas Brasileiras de Transporte Aéreo Público por Ano. Recuperado de
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/demonstracoes-contabeis/divulgacao-dedemonstracoes-contabeis-de-empresas-brasileiras-de-transporte-aereo-publico-por-ano
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Tabela 41
Demonstrações do resultado da Latam
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

2014

2015

2016

2017

2018

14,866,639

14,005,686

13,848,940

14,457,236

16,396,926

Receita líquida
Transporte de passageiros
Transporte de cargas
Outras

0
14,866,639

14,005,686

13,848,940

14,457,236

16,396,926

11,855,723

-12,641,123

-12,139,870

-12,235,619

-14,829,924

3,010,916

1,364,563

1,709,070

2,221,617

1,567,002

-1,804,146

-1,403,432

-1,243,603

-1,135,689

-1,200,303

Outras despesas operacionais, líquidas

-559,468

115,917

-617,717

-72,607

26,462

Despesas administrativas

-965,229

-641,258

-798,477

-609,564

-525,305

-3,328,843

-1,928,773

-2,659,797

-1,817,860

-1,699,146

-317,927

-564,210

-950,727

403,757

-132,144

-7,172

160,983

-308,506

-79,877

101,354

Receitas financeiras

1,106,358

119,197

146,972

123,299

87,532

Despesas financeiras

-1,743,930

-327,700

-288,289

-189,662

-144,872

-1,547,264

884,214

-49,204

-331,206

-644,744

-1,594,784

434,391

-195,444

-287,192

-962,671

-2,158,994

-516,336

208,313

-419,336

288,736

-905

-7,249

-52,050

-23,798

588,921

-127,713

-35,754

274

-673,935

-1,570,978

-651,298

120,509

-442,860

2,064,602

2,064,602

2,064,602

2,064,602

2,064,602

-0.33

-0.76

-0.32

0.06

-0.21

Custo dos serviços prestados
Lucro bruto

Receitas (despesas) operacionais
Despesas comerciais

Lucro (prejuízo) operacional

Resultado financeiro
Resultado de equivalencia patrimonial

Instrumentos financeiros derivativos
Variações monetárias e cambiais, líquida

Resultado de transação com partes
relacionadas
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e
da contribuição social do exercício
Imposto de renda de contribuição social do
exercício
Imposto de renda de contribuição social
diferidos

Lucro (prejuízo) do exercício
Ações em circulação no final do exercício
(milhares)
Lucro (prejuízo) líquido básico por ações
ordinárias em R$

Lucro (prejuízo) líquido diluido por ações ordinárias em R$

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Aviação Civil. (2019a). Divulgação de Demonstrações
Contábeis de Empresas Brasileiras de Transporte Aéreo Público por Ano. Recuperado de
https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/demonstracoes-contabeis/divulgacao-dedemonstracoes-contabeis-de-empresas-brasileiras-de-transporte-aereo-publico-por-ano

