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Resumo
O ensino superior privado no país, outrora representado principalmente por
fundações sem fins lucrativos e entidades confessionais, vem passando por grandes
transformações. A partir da última década do Século XXI com as mudanças do
marco legal, estabilização da economia e incentivo governamental, o setor
apresentou forte expansão e despertou o interesse de grandes investidores,
nacionais e internacionais, ensejando uma nova configuração na oferta e demanda
setorial. A intensa competição em um período de crise da economia e de escassez
de financiamento público aos estudantes coloca em pauta a busca por uma gestão
eficiente com foco na geração de valor. Esta dissertação se endereça a este tema e
foi desenvolvida para analisar a capacidade de geração de valor econômico e
sustentabilidade financeira de uma instituição de ensino superior (IES) de pequeno
porte, localizada em uma região menos desenvolvida. Foi adotado o modelo de
geração de valor baseado na métrica EVA (Economic Value Added). Para tal, foram
estimados os riscos do negócio da instituição, mediante o emprego do método
bottom up. O custo do capital próprio foi precificado com o uso do CAPM (Capital
Asset Pricing Model), e resultou em uma taxa de 18,78% a.a. Como a IES emprega
uma parcela diminuta de dívida para financiar os seus investimentos, o custo médio
ponderado de capital (WACC) foi estimado em 17,02.% a.a. Foram levantados os
retornos operacionais sobre o capital investido (ROIC) dos vários cursos ofertados
pela IES, e o desempenho foi, no geral, bastante expressivo, superando o custo de
oportunidade do capital. Todos os cursos em atividade conseguiram gerar retornos
aos proprietários e o EVA consolidado da IES superou ligeiramente a cifra de R$ 2
milhões/ano. Foram identificadas as influências exercidas pelo número de alunos,
mensalidades e pelos custos operacionais e administrativos na geração de valor.
Para cada nova matrícula, estimou-se um aumento no EVA de R$ 1,4 mil, enquanto
o aumento de um ponto percentual na relação custos (operacionais administrativos) /
receitas líquidas destruiria valor na ordem de R$ 13 mil.
Palavras-chave: EVA; Sustentabilidade Financeira de IES; Custo de Capital.

Abstract
The private higher education degrees in Brazil, once mainly represented by non-profit
foundations and confessional entities, has been through considerable
transformations. The last decade of the 21st century, with the changes of the legal
framework, economic stabilization and government incentive, the sector showed
great expansion and aroused the interest of national and international large investors
creating a new configuration in the sectorial supply and demand. The intense
competition in the economic crisis period and shortage public funding to the students
brings to discussion the search for an efficient management with focus in the value
generation. This dissertation was developed to analyze the financial sustainability of
a small-sized Higher Education Institution (HEI), in a less developed region. The
value generation model based on the EVA (Economic Value Added) metric was
adopted. For such, the risks of the institution's business were estimated using the
bottom up method. The cost of the equity was priced with CAPM (Capital Asset
Pricing Model) which resulted in a 18.78% p.y. rate. As the HEI employs a tiny part of
debt to finance their investments, the weighted average cost of capital (WACC) was
estimated in 17.02 % p.y. The Return on Invested Capital (ROIC) of the several
courses offered by the HEI was estimated and the performance was, generally, very
expressive, overcoming the opportunity cost of the capital. All the courses in activity
were able to generate returns to the owners, slightly exceeding R$ 2 million/year.
The influences exerted by the number of students, tuition fees and the operational
and administrative costs in the generation of value were identified. For each new
enrollment, an increase in the EVA of R$ 1.4 thousand was estimated, while the
increase of one percentage point in the ratio (administrative operational) / net
revenues would destroy value in the order of R$ 13 thousand.
Keywords: Capital cost, EVA, Financial Sustainability of Higher Education Institution
(HEI).
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1 Introdução
1.1 Contextualização
A atual situação econômica do Brasil vem causando preocupação, diante de um
cenário repleto de incertezas. Essas incertezas causam consequências negativas ao
país, pois os empresários adiam os investimentos e novos empreendedores
esperam mudanças na conjuntura econômica para iniciar os seus novos projetos. No
caso específico do setor educacional, salienta-se que este, após um período de
grande expansão favorecido pelo aumento da renda da população e incentivos
governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), vem
enfrentando grave crise, que reflete em movimentos de fusões e aquisições de
instituições, bem como na demissão de professores e funcionários.
Na

expansão

recente

as

instituições de

estudo

superior

(IES)

privadas

desempenharam relevante papel, focando a oferta principalmente para os
estudantes de classes de renda menos elevada. Não obstante essa orientação,
essas IES são vistas exclusivamente, por alguns, como um mero business e não
como entidades que têm como missão promover a educação superior e contribuir
para a inclusão social.
A partir do Plano Real de Estabilização, as IES particulares no Brasil se fizeram mais
presentes, seja como universidades, centro universitários e faculdades. Atualmente
representam 87,5% de todas as instituições de ensino superior no país, contribuindo,
sobremaneira, para o crescimento do nível de escolaridade da população brasileira e
do grau de desenvolvimento do país (Bezerra, Niskier & Batourina, 2017). Associado
ao crescimento, as IES enfrentam desafios, entre eles, elevar o padrão de qualidade
do ensino, manter e atrair profissionais competentes, atender às exigências dos
órgãos reguladores, adaptar-se às constantes mudanças nos regulamentos,
contribuir com a sociedade e cumprir sua missão de formar profissionais capacitados
para exercerem suas atividades com excelência.
A Lei de Diretrizes e Base (LDB), Lei 9.394/96, possibilitou a exploração da atividade
de ensino superior no Brasil para fins lucrativos, contribuindo assim com o
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crescimento no segmento educacional. Diante desse novo cenário, grandes
empresas internacionais identificaram oportunidades de investimento no setor de
educação superior privada, ocasionando aumento na competitividade no ambiente
empresarial. Com a forte concorrência, as instituições menores não conseguiram
acompanhar as exigências de melhor qualidade, os altos custos para captação e
manutenção de novos alunos.
A Lei 9.394/96 autorizou às instituições de ensino superior privada atuarem na
formação de profissionais diplomados em diferentes áreas de conhecimento,
possibilitando a liberdade plena da atividade econômica para instituições
particulares. Em contrapartida, as instituições devem zelar pela qualidade do ensino
ofertado. O poder público, por meio dos órgãos reguladores, avalia as instituições
utilizando diversos mecanismos para o reconhecimento de cursos superiores e
credenciamento de IES, almejando adequada formação de profissionais requeridos
pelo mercado de trabalho. Assim, as IES se veem obrigadas a aumentar as suas
despesas, objetivando atender os órgãos governamentais reguladores e ofertar uma
educação superior de qualidade, propiciando aos egressos a inserção no mercado
de trabalho profissional de uma sociedade em constante mudança.
Tendo em vista o aumento de competição e as demandas de investimentos para
garantir a qualidade dos cursos, os gestores das IES privadas precisam desenvolver
instrumentos gerencias que retratem a situação financeira da instituição, que
evidenciem a funcionalidade de sua estrutura de capital e que permitam selecionar
projetos/cursos economicamente viáveis. Nesse contexto, a gestão da organização
deve ser mais ampla, e cabe aos gestores fornecer aos conselhos diretores e
curadores das IES análises da situação atual e das possibilidades, que são cruciais
para a efetiva tomada de decisão.
A IES deve buscar o crescimento sustentável, atendendo às demandas dos
discentes com cursos e estruturas adequadas para um melhor desenvolvimento do
processo de ensino, e dos órgãos reguladores atendendo a legislação vigente
buscando sempre a excelência, e por fim proporcionar a remuneração adequada ao
capital investido pelos sócios da instituição.
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Com a expansão dos negócios nas últimas décadas e as modificações mais
recentes na conjuntura econômica e na forma de atuação do governo no setor,
inúmeras IES vivenciam fortes dificuldades financeiras, com redução do caixa, o que
tem comprometido os planos de expansão e da melhoria do ensino. Esse ambiente
incerto e mutável requer das IES agilidade na tomada de decisão que influenciam
diretamente a gestão financeira da empresa, devendo incorporar novas práticas que
possam fornecer informações úteis, relevantes e precisas e que permitam coordenar
e controlar todos os departamentos, com o objetivo de facilitar o acompanhamento
dos resultados alcançados pela empresa.
Um instrumento de gestão que vem ganhando adeptos na academia é o economic
value added (EVA) ou valor econômico agregado, que possibilita analisar a forma
como os recursos são alocados e verificar se o capital investido gera ou destrói
riqueza dos investidores (Bassan & Martins, 2016; Hall, 2016; Shah, Haldar & Rao,
2015). Ademais, essa forma de gestão vem recebendo cada vez mais atenção no
ambiente corporativo e é crescente o número de empresas que utilizam o
instrumental EVA para aferir o desempenho da organização (Kaiser & Young, 2014;
O’Byrne, 2014).
O emprego de modernos instrumentais de finanças se impõe e pode ilustrar a real
situação de uma empresa e se o caminho trilhado tem apresentado os resultados
almejados. Cabe ressaltar, contudo, que a análise da IES não pode ser feita
exclusivamente com enfoque na perspectiva financeira, que é o objeto desta
dissertação, mas deve incorporar outros aspectos, abrangendo, por exemplo, o
modelo pedagógico, a gestão de pessoas, a eficiência dos processos, a adoção de
novas tecnologias e inovações educacionais, a comunicação e o marketing
institucional.
1.2 Problema da pesquisa
Com a concorrência em alta e, em alguns casos desleal, as instituições têm buscado
alternativas para a retenção dos alunos. Entre essas alternativas podem ser
mencionados os ambientes simulados, sala mais interativas, programação de
capacitação de professores, interação e parcerias com empresas privadas e
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laboratórios de práticas conforme a demanda de cada curso. Além dessas iniciativas
pedagógicas, a maioria das instituições tem ofertado o financiamento aos alunos em
substituição ao escasso recurso público para este fim. Mas elas demandam novos
investimentos, requerendo recursos financeiros seja dos sócios/mantenedores ou
provenientes de capitais de terceiros (dívida).
Diante do cenário atual caracterizado pela forte expansão das instituições privadas
de ensino superior, aqui brevemente relatado, e a insuficiência de recursos
financeiros por parte dos alunos que buscam essas instituições, o equilíbrio
financeiro dessas IES está ameaçado. Daí surge a pergunta que norteia este estudo:
Uma IES privada de pequeno porte de uma região carente de baixo IDH, consegue
gerar valor aos seus investidores, mesmo em um cenário de redução do
financiamento público?
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo geral
Analisar a sustentabilidade financeira de uma IES de pequeno porte, localizada em
uma região menos desenvolvida.
1.3.2 Objetivos específicos
a) Quantificar riscos financeiros do negócio.
b) Identificar a estrutura de capital e estimar o custo de oportunidade do capital
aplicado.
c) Estimar os retornos operacionais de cursos nas áreas das ciências sociais e
humanas, exatas e biológicas.
d) Quantificar a geração de valor (EVA) dos diferentes cursos e da IES nos anos
recentes.
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1.4 Justificativa e estrutura da dissertação
Atualmente, as instituições privadas de ensino superior enfrentam um grande
desafio de redução dos seus custos impostos pela abrupta queda dos incentivos
governamentais e da renda do seu público-alvo. Aumentar a qualidade do ensino e
reduzir os custos das suas atividades não é tarefa fácil. Ademais, no cenário atual
percebe-se um ambiente cada vez mais competitivo com a oferta crescente de
cursos presenciais e a distância e com novas carreiras induzidas por um exigente
mercado de trabalho. Diante disso, as instituições de ensino superior precisam
planejar melhor suas atividades e otimizar o uso dos recursos, analisando e
repensando os investimentos realizados e os resultados alcançados. As mudanças
no mercado estimulam as instituições a buscarem novas estratégias para assegurar
uma prestação de serviço de qualidade e a sua própria sobrevivência.
Considerando as incertezas na economia, devido à crise no país nos últimos anos, e
as novas regras do Governo Federal sobre o fundo de financiamento estudantil
(FIES), que podem impactar na criação de valor e no retorno aos acionistas, ainda
não há consenso sobre quando o mercado se estabilizará. Tendo-se a situação atual
e novas regras do FIES, as instituições de ensino privado têm procurado ser mais
criativas, reduzir custo e ofertar linhas de financiamento próprio e de terceiros para
manter a captação de alunos e o ensino de qualidade. Mas não há suficientes
evidências sobre a sustentabilidade de IES privadas, especialmente as de pequeno
porte. Esta dissertação almeja trazer novas luzes sobre este importante tema e está
apoiada em um estudo de caso de uma IES localizada em um pequeno município da
região norte de Minas, de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
Como contribuição prática, esta pesquisa pretende apresentar possíveis caminhos
que podem ajudar a IES realizar a gestão das finanças da empresa tendo como
indicador o EVA, analisando o desempenho de cada um dos cursos ofertados e o
resultado da IES como um todo.
O trabalho procura suprir, em parte, uma lacuna, tendo em vista que não foram
identificados trabalhos acadêmicos versando sobre a geração de valor em
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instituições privadas de ensino superior de pequeno porte e localizadas em um
município de baixo IDH.
O presente estudo se justifica, portanto, pela relevância do tema e pela ampliação
do conhecimento acadêmico referente ao desempenho econômico-financeiro de
instituições de ensino superior, que são importantes agentes de desenvolvimento
econômico e de transformação social.
A dissertação organiza-se em seis capítulos, incluindo esta breve introdução na qual
foi contextualizado o tema, apresentada a pergunta norteadora e estabelecidos os
objetivos da pesquisa.
O capítulo 2 é dedicado ao referencial teórico, que aborda os principais tópicos
inerentes ao modelo EVA. São destacados os vetores de geração de valor, com
ênfase na precificação de ativos e custo de capital decorrente de uma estrutura de
capital composta de recursos próprios e de terceiros.
No capítulo 3 é detalhada a metodologia, com o objetivo de caracterizar a pesquisa,
apresentar a unidade de análise e os procedimentos metodológicos empregados nas
estimativas do EVA dos vários cursos mantidos pela IES.
O capítulo 4 trata da ambiência da pesquisa, consubstanciada em breve
retrospectiva do setor de educação superior no Brasil, com as principais mudanças e
os impactos nas instituições de ensino superior e o histórico da IES objeto da
dissertação.
No capítulo 5 são analisados os resultados alcançados na pesquisa.
E, finalmente, no capítulo 6 encontram-se as considerações finais do estudo.
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2 Referencial Teórico
Este capítulo apresenta o referencial teórico que norteia a dissertação, abrangendo
teorias, conceitos e instrumentais que serão empregados no estudo. A geração de
valor de um projeto ou de uma organização está vinculada ao seu desempenho
operacional e ao custo financeiro para alcançar o resultado operacional. Assim
sendo, são abordados aspectos de retornos e riscos, as fontes de financiamento e o
custo do capital investido.
2.1 A geração de valor, EVA e a Sustentabilidade Financeira
A gestão financeira das IES deve ser realizada a fim de garantir a sustentabilidade
da organização. Trata-se de um instrumento composto por diversos indicadores
úteis à tomada de decisão, capazes de auxiliar os gestores educacionais na
avaliação dos investimentos necessários ao bom funcionamento da organização,
possibilitando que os incentivos e recompensas aos trabalhadores sejam planejados
e garantidos e permitindo que todos os envolvidos com a escola tenham uma visão
sistêmica da gestão escolar. É importante ter em mente que o investimento realizado
pelos proprietários deve produzir um retorno compatível com outras possibilidades
de investimento e aplicações financeiras (Queiroz, 2011).
Do ponto de vista conceitual, a sustentabilidade financeira apresenta-se como a
capacidade do empreendimento auto prover recursos financeiros para enfrentar
contratempos decorrentes da sua exploração econômica, que se articula sobre a
autonomia financeira, o equilíbrio do crescimento e o nível de negócio. Por outro
lado, os controles dos gastos nas fontes financeiras são determinantes da solvência
da organização. Diante disso, fontes financeiras e empréstimos definem o grau de
sustentabilidade financeira de uma organização (Stanislavchik, 2010). Assim, a
sustentabilidade financeira torna-se uma das características para a valoração da
situação econômico-financeira de uma organização. (Palhares, Silva, Santos &
Amaral, 2018)
Matias (2007) salienta que longevidade empresarial ocorrerá por meio da
sustentabilidade financeira, a qual está relacionada: a gestão do capital de giro da

20

organização; a gestão financeira; a gestão de riscos operacionais relacionados à
imagem e aos aspectos ambientais e sociais; e a geração de valor e
competitividade.
Esta dissertação se endereça a este último aspecto inerente à sustentabilidade
financeira, ou seja, a capacidade de uma organização em gerar riqueza e atender
aos anseios, consoantes aos riscos assumidos, dos investidores.
Na medida em que o ambiente econômico e financeiro se torna mais complexo, as
empresas têm a necessidade de mudar sua postura convencional de busca do lucro
contábil para uma gestão baseada na criação do valor e a geração de riqueza para
seus acionistas. O lucro calculado pela forma contábil tradicional é uma medida
limitada da capacidade de competitividade da empresa, pois o resultado positivo não
garante a remuneração do capital aplicado pelos acionistas. Assim, o valor
econômico agregado (EVA) é uma medida mais refinada de desempenho de uma
empresa, por considerar, além de todas as despesas realizadas com a aquisição de
insumos e as demais despesas operacionais e administrativas, a remuneração
exigida pelos proprietários de capital, investidores, pelo uso do capital próprio e de
terceiros. Assim sendo, o EVA permite mensurar a capacidade de criação de valor
para os seus acionistas (Curandi, Miranda, Withoeft & Santos, 2017).
Segundo Moreira, Locatelli e Afonso (2015), no contexto da globalização e de uma
conjuntura econômica em constante mudança, as empresas têm a necessidade de
implantar uma gestão baseada na geração de valor para garantir a sobrevivência do
negócio e sua continuidade ao longo dos anos.
Uma empresa é considerada geradora de valor a partir do momento em que ela é
capaz de oferecer aos detentores do capital (credores e acionistas) remuneração
acima de suas expectativas mínimas de ganhos. O valor é criado quando o resultado
é suficiente para superar todos os seus custos, inclusive o do capital próprio.
Quando isso acontece, a empresa criou valor para os seus acionistas (Bassan &
Martins, 2016). Em resumo, quando o resultado gerado pelo negócio supera a taxa
de remuneração exigida pelos credores, pode-se afirmar que ele cria riqueza (Assaf
Neto, 2014).
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Muller, Schultz e Borgert (2007) afirmam que uma empresa somente cria valor se o
retorno sobre o capital for maior do que o retorno que os investidores podem obter
em outras aplicações (custo de oportunidade) com risco equivalente.
Cruz, Colauto e Lamounier (2009) ressaltam que o investidor precisa de uma medida
de desempenho que ofereça indicações e feedbacks que apresentem os resultados
das decisões, sejam elas positivas ou negativas, referente ao capital investido,
sendo um parâmetro confiável para analisar se a empresa está gerando valor
econômico.
Os desafios para realizar uma gestão de excelência das empresas são cada vez
maiores, tornando-se necessário o desenvolvimento de indicadores que retratem se
a empresa está gerando valor adicional ao capital investido (Sobue & Pimenta
Júnior, 2012).
As empresas privadas realizam os cálculos de diversas formas, mas o EVA é a
metodologia de cálculo consolidada no meio empresarial (Bonacim, Araújo,
Ambrozini & Pacagnella Júnior, 2007) e largamente aceita no meio acadêmico, pois
incorpora os avanços alcançados no campo das finanças corporativas com
contribuições de renomados especialistas (Bassan & Martins, 2016).
Almeida, Assaf Neto, Salles, Soares e Esteves (2016) esclarecem que o EVA pode
ser definido como um sistema de gestão financeira que permite medir o retorno que
o capital próprio e o capital de terceiros proporcionam aos seus proprietários
investidores. Segundo eles, por meio do EVA é possível medir a diferença entre o
retorno sobre o capital da empresa e o custo desse capital. Curandi et al. (2017)
complementam que o EVA é o indicador que analisa a situação operacional da
empresa, dando suporte para a tomada de decisões por parte dos executivos,
acionistas e investidores, sobretudo no que diz respeito à geração de riquezas,
implementação de projetos de investimentos e na estrutura de capital.
Assim sendo, o EVA não é somente uma medida de desempenho, podendo ser
utilizado como referência na implantação de estratégias e orientar os gestores para
a maximização de valor (Bassan & Martins, 2016). De acordo com Muller et al.

22

(2007), todas as decisões devem ser tomadas visando ao aumento do valor da
empresa, e isso acontece ao se conseguir alcançar retornos superiores ao custo de
capital investido.
Existem gestores que consideram que a rentabilidade dos investimentos é traduzida
pelo resultado positivo do lucro líquido contábil, mas essa não é a verdadeira
rentabilidade do negócio, pois a existência do lucro não garante a remuneração do
capital aplicado consoante os riscos assumidos (Curandi et al., 2017). Segundo o
autor, o resultado positivo do lucro líquido não significa que a empresa é totalmente
rentável, por isso, há necessidade de utilizar o valor econômico agregado (EVA)
como uma ferramenta de gestão financeira para medir a real lucratividade da
empresa, proporcionando clara visão do investimento para a tomada de decisões
estratégicas.
Considerando as limitações dos modelos tradicionais, novas concepções e métricas
devem ser empregadas com o objetivo de analisar se a atividade proporciona aos
proprietários e sócios da empresa recompensa adequada aos esforços despendidos.
A criação de valor, além de superar o objetivo de cobrir os custos explícitos
identificados nas vendas, incorpora a remuneração dos custos implícitos, ou seja, o
custo de oportunidade do capital (próprio e de terceiros) investido, que é ignorado
nas análises tradicionais (Lunardi, Barbosa, Junior, Silva & Nakamura, 2017).
Esse entendimento coloca a abordagem do EVA em posição de destaque, sendo o
uso recomendado para empresas de diferentes setores e de diferentes países, pois
permite avaliar melhor as diferentes alternativas de investimento utilizando os
recursos disponíveis (Curandi et al., 2017).
2.2 Custo de capital próprio
Para realização de suas atividades, as empresas necessitam definir suas fontes de
financiamento, sendo elas oriundas de capital próprio (de acionistas) e de capital de
terceiros (dívidas). Cada decisão sobre essas fontes é sempre permeada pela
relação risco e retorno, sendo que a precificação correta de ativos pode sinalizar
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para estruturas mais eficientes de financiamento, que pode variar entre empresas e
segmentos (Félix, Locatelli, Fernandes & Ramalho, 2016).
O custo de capital próprio revela a expectativa dos acionistas em receberem
dividendos mais a obtenção de crescimento no valor de suas ações, sendo este
representado pelo ganho de capital associado aos lucros obtidos, mas não
distribuídos, que ficaram retidos para financiar projetos que contribuirão para elevar
dividendos futuros (Santos, 2011).
Póvoa (2012) conceitua que o custo de capital próprio é a taxa de retorno que os
investidores exigem para realizar um investimento nas ações de uma empresa, ou
seja, quando um investidor aplica qualquer ativo de risco, ele certamente deseja
receber, no mínimo, a rentabilidade que auferiria um investimento mais um prêmio,
devido ao risco tomado.
O risco afeta sensivelmente as oportunidades de investimento e a riqueza dos
proprietários e pode ser decomposto em duas partes: risco não diversificável e risco
diversificável (Megliorini & Vallim, 2009). O risco diversificável é, também, conhecido
como risco não sistemático e representa a parcela de risco de um ativo que está
associada a causas aleatórias que podem ser eliminadas por meio da diversificação.
O risco não diversificável, ou risco sistemático, é atribuído a fatores de mercado que
afetam todas as empresas e não podem ser eliminados pela diversificação (Leão,
Martins & Locatelli, 2012).
Assim,

alocar

capital

em

um

empreendimento

significa

assumir

riscos,

principalmente em função da posição secundária do capital próprio em relação ao
capital de terceiros, que está amparado por garantias, cláusulas penais, spread e
tempo para ser liquidado (Marquetotti & Locatelli, 2014).
Esse entendimento de risco, passível de precificação, e as contribuições de
Markowitz (1952) e Tobin (1958) referentes à seleção de portfólios eficientes
consistiram em importantes avanços no estabelecimento de uma relação linear entre
o retorno de um ativo e o risco de mercado.
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Os estudos de Sharpe (1964), Treynor (1962), Lintner (1965) e Mossin (1966) (todos
como citado em Berk & Demarzo, 2009) refinaram esse entendimento e resultaram
no Capital Asset Pricing Model (CAPM). O CAPM tornou-se o modelo mais
importante para retratar a relação de risco e retorno e é correntemente usado em
análises empíricas e para subsidiar a alocação de recursos (Berk & Demarzo, 2009).
Berk e Demarzo (2009) destacam as três suposições básicas do modelo:
a) Os investidores podem comprar e vender todos os títulos por preços de
mercado competitivo (sem impostos ou custos de transação) e podem tomar
emprestado e emprestar dinheiro pela taxa de juros livre de risco;
b) os investidores mantêm apenas carteiras eficientes de títulos negociáveis –
carteiras que rendem o máximo retorno esperado para determinado nível de
volatilidade;
c) os investidores têm expectativas homogêneas em relação às volatilidades,
correlações e retornos esperados dos títulos.
Com base nas suposições, os investidores podem diversificar os ativos negociados
sem custos adicionais e suas carteiras incluirão todos os ativos negociados no
mercado, com pesos idênticos sobre os ativos de risco – carteira de mercado
(Damodaran, 2009; Gittman, 2010).
O CAPM relaciona o risco não diversificável ao retorno para qualquer ativo, sendo
este representado pela equação 1.
EሺR ୧ ሻ = R  + β [EሺR ୫ ሻ − R  ]

(1)

Sendo:
E(Ri) - retorno esperado do ativo;
Rf - retorno propiciado por um ativo livre de risco;
Beta - uma medida de risco sistemático;
E(Rm) - retorno esperado de uma carteira diversificada de mercado.
O modelo CAPM é utilizado para estimar o custo de capital próprio de uma empresa
e é de grande importância, tanto para o investidor quanto para o gestor de uma
empresa. Para o investidor, reflete a taxa que ele almeja em compensação ao risco
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assumido em investir e, para o gestor empresarial, representa o retorno que ele tem
a oferecer aos investidores a um dado risco que eles devem assumir (Mamede,
Teruel & Ribeiro, 2016).
Ao observar a premissa do CAPM de que há somente risco sistemático a ser
remunerado, o desafio é identificar a parcela do risco-país que corresponde a essa
condição. Assim, dependendo do grau de diversificação do investidor, os fatores de
risco que considerará no modelo são distintos. Alguns fatores de risco – risco
específico do setor, tamanho da empresa, liquidez e maturação do investimento –
poderão ser vistos como diversificáveis ou não de acordo com seu potencial
(Martins, Assaf Neto & Cunha, 2018).
O modelo CAPM é muito importante, pois propõe o foco no risco de mercado em
oposição ao risco isolado. Podem-se destacar os seguintes aspectos: o modelo
parece oferecer respostas claras e precisas às importantes questões sobre risco e
taxas de retorno requeridas; o CAPM é lógico porque representa a forma pela qual
as pessoas avessas ao risco devem se comportar, fazendo com que o modelo seja
uma ferramenta útil (Brigham & Ehrhardt, 2008).
O CAPM consiste em duas partes: a primeira reporta-se à taxa de retorno livre de
risco (Rf), que é o retorno exigido sobre um ativo isento de risco; e a segunda ao
prêmio pelo risco (Rm - Rf), que representa o prêmio que o investidor precisa receber
por aceitar o risco médio associado à carteira de mercado, determinado por
variáveis de natureza política, econômica e de estrutura de mercado (Brunhera,
Leismann & Corrêa, 2015).
Assaf Neto (2014) destaca que, para um investidor, a taxa de retorno livre deve
expressar o correto cumprimento da obrigação de pagamento, por parte do devedor,
o principal e os encargos financeiros, em conformidade com seus respectivos
vencimentos. Por fim, uma taxa de retorno livre não pode revelar incerteza alguma
em relação ao inadimplemento de qualquer obrigação prevista no contrato de
emissão de título.
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A taxa de retorno livre de risco apresenta três características básicas, sendo elas: a
inexistência de risco, o risco de reinvestimento e o risco de oscilação de taxa de
juros. A característica inexistência de risco está associada ao emissor do título.
Exemplo: títulos públicos do governo apresentam risco muito baixo de as dívidas
não serem honradas. A característica inexistência de risco de reinvestimento exige
que os pagamentos de amortização e de juros ocorram apenas no final, sem
pagamentos intermediários. A característica de inexistência de oscilação de taxa de
juros é importante para manter o valor esperado quando de sua aquisição (Póvoa,
2012).
O coeficiente beta (β) consiste em uma medida relativa de risco não diversificável. É
um indicador do grau de variabilidade do retorno de um ativo em resposta a uma
variação do retorno da carteira de mercado. O beta mais elevado indica que o
retorno de um ativo é mais sensível às variações dos retornos de mercado. O
cálculo do beta é expresso pela equação 2.
β = Cov (rj rm)

(2)

σ2m
Sendo:
β - coeficiente beta;
Cov (rj rm) - covariância do retorno do ativo j e do retorno da carteira do mercado;
σ2m - variância do retorno da carteira de mercado.
Esse indicador, quando aplicado ao mercado acionário, mede a variação de uma
ação em relação ao desempenho de uma carteira de mercado, perfeitamente
diversificada. No caso brasileiro, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo
(IBOVESPA) tem sido empregado para representar a carteira de mercado
perfeitamente diversificada (Forster, 2009).
Em termos econométricos, o coeficiente beta é determinado pela inclinação da reta
de regressão linear entre o retorno do ativo e a taxa de retorno da carteira de
mercado (Brunhera et al., 2015).
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O coeficiente beta do mercado, por construção, é igual a 1. Todos os demais são
considerados em relação a esse valor. Os betas dos ativos podem ser positivos ou
negativos, mas os positivos são mais comuns. A maioria está entre 0,5 e 2 (Gittman,
2010).
Assim, na avaliação do coeficiente beta de um ativo poderão ocorrer as seguintes
situações:
a) β>1 indica que o ativo apresenta risco maior do que o risco de mercado,
reagindo mais do que proporcionalmente às variações de mercado;
b) β=1 indica que o ativo apresenta risco igual ao risco de mercado, reagindo
proporcionalmente às variações de mercado;
c) β<1 indica que o ativo apresenta risco menor do que o risco de mercado,
reagindo menos do que proporcionalmente às variações do mercado.
Em relação ao prêmio de risco do mercado, Forster (2009) destaca que ele é obtido
pela diferença entra a taxa de retorno da carteira de mercado (RM) e a taxa de juros
livre de risco (RF). Essa diferença quantifica o retorno adicional a um título em
condições de risco. Para Assaf Neto, Lima e Araújo (2008), o prêmio de risco de
mercado é adotado na prática do CAPM pela diferença entre o retorno médio
histórico das ações (ativos com risco) e a taxa de retorno média dos títulos públicos,
considerados como de risco zero.
Apesar das várias críticas recebidas (Fernandez, 2018), o modelo do CAPM é
praticamente consenso entre os diversos interessados em apurar o custo de capital,
não havendo na literatura algum outro modelo que atenda satisfatoriamente a todas
as exigências dos usuários, conclui Forster (2009).
Para empresas que não possuem ativos negociados em bolsas de valores, deve-se
usar o beta bottom up para levantar o risco sistemático (Damodaran, 2009), obtido
de acordo com as seguintes etapas:
a) Identificação do(s) setor(es) de atividade em que a empresa atua;
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b) levantamento do beta não alavancado médio das empresas identificadas com
a empresa (ou setor) em avaliação;
c) cálculo do índice médio de endividamento do negócio empresarial para o qual
se deseja apurar o custo de capital;
d) apuração do beta alavancado do negócio.
O autor esclarece que o beta alavancado/desalavancado pode ser obtido pela
fórmula de Hamada (1971), representada pela equação 3:

Sendo:

D
βl = βd x [1 + ሺ൬ ൰ x ሺ1 − tሻ]
E

ሺ3ሻ

βl = beta alavancado da empresa, o qual inclui o risco econômico (risco do negócio)
e o risco financeiro, determinado pelo nível de endividamento (D/E);
βd = beta desalavancado, como se a empresa não tivesse dívida;
D/E = dívida/equity em valores de mercado;
t = alíquota de imposto de renda que propiciará o benefício fiscal do serviço da
dívida.
O método do beta bottom up tem como princípio a lógica de que empresas dentro do
mesmo setor tendem a apresentar betas diferenciados basicamente pela
alavancagem financeira. Assim, define-se que o beta de uma empresa será função
de seu beta desalavancado ponderado exatamente pelo seu grau de alavancagem
individual (Moreira et al., 2015).
2.3 Estrutura e o custo de capital (WACC)
Estrutura de capital é um tema discutido intensamente pelos pesquisadores da área
de finanças, especialmente devido aos trabalhos desenvolvidos por Modigliani &
Miller (1958). O ponto de análise do tema tem seu foco na forma como a empresa
financia suas atividades e os retornos esperados.
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A estrutura de capital de uma empresa demonstra como o ativo é financiado, o que
pode ocorrer de duas maneiras: mediante capital próprio ou uso de capital de
terceiros (dívidas) (Marquetotti & Locatelli, 2014).
A estrutura de capital, no processo de tomada de decisão, afeta diretamente o custo
de capital, as decisões de investimento de capital e o valor de mercado da ação.
Devido à sua complexidade e variações na área financeira, é fundamental que o
administrador financeiro possua habilidades para avaliar a estrutura de capital da
empresa e sua relação com o risco, retorno e o seu valor (Batista, Siqueira, Novaes
& Figueiredo, 2005).
Um dos princípios fundamentais das finanças corporativas é a escolha de um mix de
financiamentos que maximize o valor da empresa e que seja compatível com os
ativos financiados (Damodaran, 2009).
Na tomada de decisões financeiras a estrutura de capital é uma das áreas mais
complexas, devido à sua interação com outras variáveis-chave nesse processo.
Decisões equivocadas podem resultar em elevado custo de capital, reduzindo,
assim, o retorno de projetos, tornando alguns deles inviáveis. Decisões assertivas
podem reduzir o custo de capital e proporcionar ganhos, aumentando o valor da
empresa (Gittman, 2010).
A estrutura de capital de uma empresa representa como são utilizados os recursos
próprios e de terceiros para financiamento das suas atividades. O capital próprio tem
sua origem pelos sócios e acionistas; e o capital de terceiros tem sua origem por
meio de financiamentos e empréstimos oriundos de bancos, fornecedores e/ou
investidores (Brito, Corrar & Batistella, 2007).
Batista et al. (2005) complementam que os capitais próprios podem ser fornecidos
pelos sócios que compõem o capital social ou nominal da empresa e/ou por meio
dos lucros gerados. Os recursos próprios aparecem no balanço patrimonial das
empresas nas contas do patrimônio líquido e nas subcontas capital social, reservas
e lucros ou prejuízos acumulados. O capital de terceiros tem sua origem de bens de
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fornecedores ou dinheiro de seus financiadores e são identificados no balanço
patrimonial nas contas do passivo circulante e não circulante.
O capital de terceiros são recursos obtidos de fontes externas da empresa,
representados como empréstimos, financiamentos e debêntures. Seu custo é
expresso pelas taxas de juros pagas nos empréstimos e financiamentos ou no
rendimento prometido na emissão de debêntures pela empresa (Serra, 2014). O
capital de terceiros também é um dos componentes para a identificação do grau de
alavancagem das empresas.
O custo de capital de terceiros é definido de acordo com os passivos onerosos
identificados nos empréstimos e financiamentos mantidos na empresa. O capital de
terceiros é visto como financiamentos estruturais, ou seja, financiamentos
necessários para que a empresa monte sua estrutura de capital, e não
financiamentos para cobrir déficits temporários (Assaf Neto, 2014).
Segundo Assaf Neto (2014), uma empresa pode apresentar uma estrutura de capital
da maneira que desejar, optando por mais endividamento ou mais participação de
capital próprio, mas sempre avaliando a relação de risco e retorno. Uma estrutura
ótima de capital deve conter a proporção ideal de capital próprio e capital de
terceiros e que apresente a maximização da riqueza de seus acionistas.
A proporção ótima entre capitais próprios e capital de terceiros é obtida quando o
custo da última unidade monetária de dívida se igualasse ao seu benefício, o que
minimizaria o custo médio de ponderado de capital e, consequentemente,
maximizaria o valor da empresa (Avelar, Cavalcanti, Pereira & Boina, 2017).
Segundo Ross, Westerfield, Jaffe e Lamb (2015), a definição da estrutura de capital
deve partir da escolha dos gestores, objetivando a criação de valor e menor custo
para a empresa e retorno aos seus acionistas.
No processo de planejamento da estrutura de capital devem-se analisar os
benefícios e os custos do financiamento com capital de terceiros. O principal
benefício do financiamento do capital de terceiro é o benefício fiscal, que permite
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deduzir os pagamentos de juros no lucro tributável. O benefício fiscal da dívida
representa um favorecimento concedido pelo governo, que se traduz em economia
de recursos financeiros que a empresa aufere pela utilização de capital de terceiros
na sua estrutura de capitais (Cunha, Cruz, Rech & Pereira, 2013). Em contrapartida,
quanto mais a empresa estiver endividada, maior é a sua probabilidade de falência,
assim, a gestão das obrigações de dívida deve ser bem controlada e acompanhada
(Gittman, 2010).
O processo de análise do fator benefício fiscal foi modificado a partir do seminal
estudo de Modigliani & Miller (M&M) (1958), que sustentou que em um mundo
hipoteticamente sem impostos o custo de capital de uma empresa é independente
de sua estrutura de capital. Segundo os autores (M&M), o que define efetivamente o
valor de um investimento é a sua rentabilidade, o risco associado à decisão e não a
forma como ele é financiado.
Em um trabalho posterior, Modigliani & Miller (1963) reconhecem que a
dedutibilidade dos juros na apuração do imposto de renda a pagar favorece a
utilização de capital de terceiros em relação ao capital próprio, e que mediante o uso
da alavancagem financeira é possível aumentar o valor da empresa. Considerando
um mundo com impostos, o valor de uma empresa com dívidas é igual ao seu valor
do capital próprio mais o benefício fiscal gerado pelo endividamento.
Tendo-se o incentivo fiscal, M&M demonstraram que o valor da empresa se eleva
conforme o endividamento aumenta. Maior endividamento traz mais benefícios na
economia de imposto de renda e baixo custo de capital. No entanto, esses
pressupostos nem sempre são observados e, na prática, as alavancagens são
realizadas de forma moderada, devido aos riscos e os custos de dificuldades
financeiras (Assaf Neto, 2014).
A alavancagem proporciona benefícios fiscais para a empresa e a possibilidade de
agregar valor e retorno aos acionistas, mas a dívida exerce pressão na empresa. O
pagamento do principal mais juros deve ser cumprido, se não a empresa corre o
risco de ter alguma dificuldade financeira e pode chegar à falência. Assim, os custos
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de dificuldades financeiras tendem a anular, em parte, as vantagens do
endividamento (Ross et al., 2015).
Assaf Neto (2014) reforça esse aspecto de o endividamento apresentar suas
desvantagens ao trazer alguns custos adicionais para a empresa, sendo eles,
aumento do seu risco financeiro devido à possibilidade de não cumprimento das
obrigações financeiras e o conflito de interesse envolvendo credores e acionistas.
Assim, cabe aos gestores estabelecer um equilíbrio na estrutura de capital de uma
empresa, para que possam usufruir dos benefícios fiscais sem correr os altos riscos
dos custos de falência (Gittman, 2010).
Teorias e estudos aplicados, no entendimento de Locatelli, Nasse e Mesquita
(2015), mostram que o uso adequado de dívida proporciona benefícios e pode criar
valores aos acionistas, mas o endividamento em excesso e sem controle pode
resultar em casos extremos na falência da empresa.
Diante das suas decisões financeiras a serem tomadas, é necessário avaliar a
qualidade dos investimentos empresarias, comparando essas decisões e o custo
total de capital da empresa, determinando com base no custo de oportunidade de
suas fontes de financiamentos. O custo total de capital da empresa é obtido pelo
cálculo da média dos custos de captação, ponderada pela participação de cada
fonte de fundos na estrutura de capital a longo prazo (Assaf Neto, 2014).
Young e O`Byrne (2003) ressaltam que é importante mensurar os riscos nos quais
os investidores são envolvidos, para se compreender custo de capital. Conforme o
aumento do risco, a taxa de retorno do investimento aumentará proporcionalmente.
Logo, para assumir altos riscos são necessários mais retornos.
O custo de capital (WACC) é geralmente determinado pela média dos custos pósimpostos do capital de terceiros (credores) e dos custos de oportunidade do capital
próprio (acionistas), ponderados pelas respectivas proporções utilizadas de capital
(Cruz et al., 2009).
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Para Mamede et al. (2016), o custo de capital representa o retorno remunerado que
a empresa oferece para os fornecedores dos recursos, sendo definido como a taxa
de retorno que uma empresa deve conseguir nos projetos em que investe, taxa esta
exigida pelos fornecedores de capital no mercado.
Cunha et al. (2013) destacam que O WACC é o retorno mínimo esperado pelos
detentores de capitais, em que seu cálculo dar-se-á mediante a ponderação entre as
participações de terceiros e próprios e seus respectivos custos de capital.
O WACC é uma medida de eficiência financeira: quanto menor, melhor. A ideia que
está por trás da fórmula do WACC é simples e intuitiva. Se um novo projeto é
lucrativo o suficiente para pagar os juros sobre a dívida contraída para financiá-lo e
para gerar uma taxa de retorno superior à esperada sobre o patrimônio investido,
deve-se considerá-lo um bom projeto. Essa taxa de retorno superior ao esperado
nada mais é do que uma extrapolação da taxa de retorno, exigida pelos investidores
da empresa (Ilha, Piacenti & Leismann, 2018).
O custo médio ponderado de capital pode ser obtido pela seguinte fórmula:
WACC = Ke [E/(D+E)] + Kd(1-Tc)(D/D+E)

(4)

Sendo:
WACC - Custo médio ponderado de capital;
Kd - custo do capital de terceiros (despesa financeira/dívida);
Tc - alíquota de impostos sobre o resultado;
E - capital próprio (E);
D - dívida (D);
Ke - custo do capital próprio.
No momento de avaliação das fontes de financiamento é preciso verificar se o
retorno está sendo pelos menos igual ao seu custo de capital total. Retorno do
investimento menor que o custo médio ponderado de capital (CMPC) pode levar à
destruição de valor de mercado da empresa, reduzindo a riqueza dos seus
acionistas (Ross et al., 2015).
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Silva, Locatelli e Lamounier (2016) asseguram que para a empresa criar valor é
necessário que o retorno operacional líquido sobre o capital investido (NOPLAT/CI)
seja superior ao custo de oportunidade desse capital (WACC).
2.4 A quantificação do EVA
Estimativas do EVA envolvem duas etapas: a estimativa do custo do capital
empregado na atividade e a apuração do retorno operacional do capital investido. A
primeira etapa foi discutida na seção anterior. Abordam-se a seguir os aspectos
importantes para o levantamento do resultado operacional.
2.4.1 Ajustes das demonstrações contábeis
Para o cálculo do EVA é necessário ajuste nas demonstrações contábeis para que
se possa chegar mais próximo da realidade econômica da empresa e por meio do
cálculo do EVA identificar a geração de valor do negócio.
Segundo Daengs, Ichromi & Rahmansyah (2017), o EVA é uma ferramenta para
medir o desempenho das empresas quanto às expectativas dos financiadores,
essencial no processo de tomada de decisões empresariais, focada na avaliação do
valor adicionado, além de ser uma medida prática, facilmente calculada e de fácil
utilização. Ademais, para esses autores, o EVA leva em conta explicitamente o custo
do capital e faz uma série de ajustes nas demonstrações financeiras para ser mais
relevante e, como base nele, espera-se que a administração da empresa defina uma
estratégia para aumentar o valor para o acionista.
Assaf Neto (2014) enfatiza que o cálculo do EVA exige algumas adaptações nos
demonstrativos de resultados, objetivando evidenciar sua parte operacional legítima,
a segmentação do imposto de renda sobre os resultados das atividades e os
benefícios fiscais provenientes do uso de capital de terceiros.
O autor traz a ressalva de que a apuração de medidas de desempenho econômico
com base em balanços publicados, registrados segundo os conservadores princípios
e normas de contabilidade, não permite que os valores contábeis reflitam o potencial
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de uma empresa em criar valor. É fundamental que a contabilidade se estruture e
proceda aos ajustes necessários para que incorpore as premissas de uma gestão
focada em valor.
Cruz et al. (2009) acreditam que o EVA busca resolver esse problema ao converter
lucros contábeis em lucros econômicos, oferecendo um retrato mais verdadeiro dos
aspectos econômicos do negócio e melhor acompanhamento do capital investido
pelos acionistas e credores das empresas.
O problema mais grave não reside nas normas da contabilidade, mas sim na falta de
coerência entre as informações registradas na contabilidade e a realidade das
empresas. Visando pagar menos impostos, as empresas muitas vezes sonegam
informações, apresentando resultados irreais e distorcendo sua situação patrimonial
e econômico-financeira (Almeida et al., 2016).
Por se tratar de discussão sobre o EVA, que envolve o interesse dos acionistas, é
indispensável discutir a contabilidade voltada para fins gerenciais, uma vez que esta
direciona as informações para o usuário interno e não se sujeita à aplicação dos
princípios contábeis (Muller et al., 2007).
Portella (2000) adverte que três grandes grupos devem ser ajustados:
a) O primeiro ajuste é voltado para a eliminação do conservadorismo, em que se
propõem as capitalizações de investimentos intangíveis em gastos com
pesquisas e desenvolvimento, publicidade, reestruturação e treinamento. O
objetivo é não cortar gastos que podem ser cruciais ao desenvolvimento e
sobrevivência da companhia preocupada com o lucro líquido. O intuito é não
penalizar o gestor quando do cálculo do EVA pela parcela do capital
empregado relativa à capitalização dos itens descritos enquanto os benefícios
oriundos desses projetos não começarem a ser auferidos;
b) o segundo ajuste refere-se à manipulação dos lucros, na qual o objetivo é
reduzir ou eliminar as oportunidades abertas no resultado do exercício para
que seja a menos volátil possível. Fazendo com que sejam apropriadas
unicamente em regimes de caixa as contas de provisões para devedores
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duvidosos, as provisões para fazer face à garantia de mercadorias e a baixa
de estoque, sendo que qualquer estimativa apropriada seja tratada
gerencialmente;
c) o terceiro ajuste propõe-se a evitar que os “erros” de mensurações contábeis
– diferença entre o valor pelo qual o ativo está registrado na contabilidade e o
verdadeiro valor econômico – do passado distorçam o significado das
decisões de desinvestimento das firmas.
Os reajustes são realizados nas demonstrações contábeis para melhor refletir o
desempenho econômico das empresas, a partir de adequada medida de criação de
valor para os investidores (acionistas e terceiros) (Almeida et al., 2016).
2.4.2 O resultado operacional sobre o capital investido
O Net Operating Profit After Less Taxes (NOPLAT), ou lucro operacional líquido
após impostos, representa o lucro gerado pelas operações da empresa,
independentemente de como ela é financiada. Isso porque seu objetivo é medir a
geração de lucros dos ativos da companhia, que é resultado das decisões
operacionais de seus administradores. O NOPLAT é obtido com dados do balanço
patrimonial, após os referidos ajustes, e pode ser representado da seguinte forma:
(=) Vendas líquidas
(-) Custos das mercadorias/serviços vendidos;
(-) despesas operacionais e administrativas;
(=) lucro antes das despesas financeiras e do imposto de renda (Earnings Before
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - EBITDA);
(-) depreciações e amortizações;
(=) resultado operacional – NOPLAT.
Assaf Neto (2014) assevera que o desempenho operacional define os limites de
remuneração das fontes de capital da empresa e é a partir dele que as decisões de
investimento são avaliadas.

37

O capital investido é a soma de todos os financiamentos da empresa, apartados dos
passivos não onerosos de curto prazo, como contas a pagar a fornecedores,
provisões para salário e imposto de renda (Bassan & Martins, 2016).
O retorno sobre o capital próprio investido - Return on Invested Capital (ROIC) revela
o quanto o negócio é capaz de gerar de retorno aos proprietários de capital
(credores e acionistas). Segundo Assaf Neto e Lima (2014), o ROIC é uma
importante medida de rentabilidade operacional, pois mensura a eficiência da
empresa na administração do seu capital investido.
Para Frezatti (1999), o capital investido corresponde aos recursos alocados na
empresa para que ela possa obter resultado almejado, e pode ser obtido da seguinte
forma:
CI = NCG + ANC

(5)

Sendo:
CI = Capital investido;
NCG = necessidade de capital de giro: diferença entre os ativos operacionais e os
passivos operacionais;
ANC = ativo não circulante, que representa a soma do ativo realizável em longo
prazo do investimento, do imobilizado e do intangível.
Assaf Neto (2017) cita alguns cuidados a serem considerados na análise do Return
on Investment (ROI), como, por exemplo, as empresas que tendem a não promover
modernizações no processo operacional, o que, por um lado, provoca crescimento
no ROI em curto prazo, mas que, por outro lado, coloca em risco a sua continuidade.
Em outra reflexão, o valor do investimento pode ser de duas formas para compor o
denominador da fórmula: de um lado, ao considerar o valor de mercado; e de outro,
o valor contábil. Sendo assim, cria-se um viés de cálculo caso seja utilizado o valor
de mercado no denominador, uma vez que o índice ficará incoerente porque o lucro
operacional líquido não contém os retornos esperados ou expectativas de
crescimento igual ao valor de mercado. E ao adotar o valor contábil registrado, a
interpretação do ROI fica distorcida, pela descontinuidade do ativo.
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2.4.3

Cálculo do EVA

EVA é uma marca registrada pela Stern & Stewart Co., que se popularizou
internacionalmente. Registra-se, contudo, que, apesar de se atribuir à empresa
americana de consultoria Stern Stewart a concepção do EVA, esse modelo foi
desenvolvido por economistas há mais de 200 anos como uma medida de
desempenho (Lunardi et al., 2017).
De acordo com Young e O’Byrne (2003), o EVA baseia-se na noção de lucro
econômico (também conhecido como lucro residual), que considera a criação de
riqueza apenas quando a empresa cobre todos os seus custos operacionais e
também o custo do capital. É utilizado como uma medida de desempenho e serve
como referencial central de um processo de implementação de estratégias, ligando
cada uma das principais funções da empresa, entre elas, o planejamento
estratégico, alocação de capital, orçamentos operacionais, mensuração do
desempenho, recompensa salarial dos administradores, comunicação interna e
comunicação externa.
O valor econômico agregado (EVA) é mensurado para identificar o quanto foi
efetivamente criado de valor para os quotistas ou acionistas em determinado período
de tempo. O importante é que quanto maior o valor, mais competitiva pode ser a
empresa (Ilha et al., 2018). Assim, conforme salientado por Silva (2010), a empresa
só gera valor a partir do momento em que seus lucros forem superiores ao custo de
todo o capital utilizado nas operações. Assaf Neto (2014), por sua vez, opina que o
excedente de remuneração expressa um acréscimo de riqueza dos proprietários,
que promove condições de valorização de mercado da empresa.
De forma didática, Young e O’Byrne (2003) apresentam o EVA da seguinte maneira:
(=) Vendas líquidas
(-) Custos das Mercadorias/serviços vendidos;
(-) despesas operacionais e administrativas;
(=) lucro antes das despesas financeiras e do imposto de renda - EBITDA;
(-) depreciações e amortizações;
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(=) resultado operacional – NOPLAT;
(-) custo de capital (Capital investido x remuneração esperada do capital);
(=) EVA.
Em termos algébricos, o EVA pode ser apresentado pela equação 6:
EVA = NOPLAT − Custo do Capital Investido

ሺ6ሻ

A equação 6 pode ser reescrita como:
EVA = ሺROIC − WACCሻ x Capital Investido

ሺ7ሻ

Na equação 7, o ROIC retrata o retorno do capital investido, sendo obtido pela razão
NOPLAT/capital investido; e o WACC representa o custo de oportunidade do capital
empregado.
O EVA na forma de diagrama de fluxo é apresentado na Figura 1.
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Figura 1
Diagrama de fluxo: EVA.
Fonte: Viana, P. F. P., Lara, J.E., Locatelli, R.L. & Faria, E.T. (2018). Dinâmica de sistemas: aplicação
à análise de geração de valor em uma mineradora. Anais do VII Simpósio Internacional de Gestão de
Projetos, Sustentabilidade e Inovação (p. 7). São Paulo.
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Com a análise do EVA a empresa pode determinar, internamente, onde se
encontram as possibilidades de agregação de valor e identificar os potenciais
destruidores de capital. Em uma ótica externa, os investidores podem ter uma visão
de uma empresa voltada para a criação de riqueza, preocupada com o capital
investido, e para a melhoria da sua imagem (Muller et al., 2007).
O valor gerado por uma empresa sofre influência de vários fatores que podem ou
não podem ser controlados no processo de gestão. Assim, é de suma importância
identificar quais variáveis influenciam o valor para o acionista (Nagano, Assaf Neto &
Vilela, 2014).
Assaf Neto (2014) ressalta que empresas que convivem com uma gestão baseada
no valor têm a visão mais direcionada para a concepção dos negócios, mantêm a
continuidade dos empreendimentos e maximizam a riqueza dos seus investidores.
As empresas que criam riquezas para seus acionistas, a partir de um retorno maior
do que o seu custo de capital investido, tem mais facilidade em levantar recursos
adicionais para desenvolver novos produtos, conquistar novos mercados e ampliar
os negócios (Muller et al., 2007).
Leite e Silva (2017) sustentam que o EVA tem a capacidade de permitir uma
avaliação de desempenho das organizações considerando sua estrutura de capital e
suas respectivas taxas de remuneração. Por apresentar essas características, pode
ser considerado um indicador propício para mensurar a performance dos gestores
ao realizar investimentos com o capital disponibilizado pelos investidores e/ou
captado nas instituições bancárias. Além disso, possui a capacidade de proporcionar
uma visão abrangente sobre a pertinência dos recursos aplicados em ativos e sobre
o impacto das taxas de captação das principais fontes de recursos.
2.5 Análises de EVA direcionadas para as organizações de ensino superior
Diante do cenário conturbado da economia brasileira, redução dos financiamentos
públicos aos alunos e a aguda concorrência no setor educacional, as IES devem se
preocupar com a rentabilidade e sustentabilidade de suas atividades. Nessa
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situação, a construção de indicadores de desempenho e a análise de geração de
valor figuram como importantes instrumentos de gestão.
Registra-se que análises cujo tema central é a capacidade de geração de valor
ainda são escassas no setor, mas alguns estudos merecem ser citados. Sousa
(2016), por exemplo, endereçou sua pesquisa ao tema de geração de valor em IES
privadas e procurou identificar a limitação do financiamento público federal para o
ensino superior e seus efeitos na situação econômica e financeira das IES.
Inicialmente, o autor identificou que as empresas educacionais continuam
subestimando os efeitos positivos de uma gestão financeira eficiente e, ainda,
carecem de boa análise financeira de risco do mercado e das possibilidades de
oferta

de

serviços

não

tradicionais

e

estratégias

corporativas

eficientes

Posteriormente, baseado em um estudo de caso de IES de porte médio, identificou
os principais vetores de valores que compõem a geração do lucro residual pela
métrica EVA e analisou as principais estratégias adotadas pela empresa para mitigar
os efeitos da limitação do FIES, em especial o financiamento próprio ao aluno e o
investimento em ensino a distância.
A pesquisa de Fonseca (2018) é bem detalhada e procurou identificar a geração de
valor de diferentes cursos de diferentes áreas de concentração (engenharias,
negócios e ciências biológicas) de um centro universitário localizado no estado de
Minas Gerais, este mantido por uma fundação educacional privada sem fins
lucrativos. O autor ressaltou que o estudo está alicerçado na busca pela inovação e
sustentabilidade financeira das instituições de ensino superior com foco na gestão
qualificada e voltada para a geração de valor.
Identificou-se que o centro universitário apresentou uma geração de valor positiva,
mas esse resultado não foi uniforme, com destaque para as engenharias, e em
seguida pelos cursos das áreas biológicas. Os cursos de negócios não exibiram boa
geração de valor, apresentando baixos retornos operacionais, que em muitos casos
foram inferiores ao custo de oportunidade do capital.
Utilizando a base de dados da pesquisa de Fonseca (2018), estudo de Locatelli,
Fonseca, Lara e Castro (2019) procurou identificar a influência de importantes
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variáveis nos resultados obtidos pelos vários cursos do referido centro universitário.
Para tal, foi empregada análise econométrica multivariada, tendo como variável
dependente o EVA de cada curso, e como variáveis independentes os seguintes
direcionadores

de

valor:

mensalidade

escolar,

número

de

alunos

e

o

comprometimento das receitas líquidas com os custos diretos.
A equação foi estimada com dados empilhados (pooled time series). Ademais, foram
ajustadas versões da equação, que incluíram variáveis dummies (binárias, 0 e 1)
visando captar a influência exercida no EVA por cada uma das três áreas de
concentração.
As estimativas confirmaram os resultados iniciais de Fonseca (2018) e mostraram
que os cursos de engenharia, não obstante os maiores custos operacionais e
investimentos requeridos, proporcionam maior geração de valor quando comparados
aos das áreas de negócios e de saúde. Ademais, foram identificadas: relação
positiva entre o EVA, as mensalidades cobradas e o número de alunos matriculados
por curso, e relação inversa entre o EVA e o comprometimento das receitas,
expresso pela relação custos diretos/receitas líquidas.
Com base nos resultados econométricos alcançados para o centro universitário,
Locatelli et al. (2019, p. 14) proclamam que:
Mantidos fixos o número de alunos por curso e a relação custos/receitas,
para cada R$ 1,00 de elevação nas mensalidades, a geração de valor por
curso aumentaria em média em cerca de R$ 290,00. Em contraposição,
para cada aumento de 1 ponto percentual na relação custos diretos/receitas
líquidas, tudo o mais constante, haveria uma destruição de cerca de R$ 3,5
mil em média por curso. Esse resultado revela o quão sensível é o EVA em
relação aos valores despendidos para o funcionamento dos cursos,
demandando um olhar bastante criterioso na eficiência operacional dos
vários departamentos acadêmicos da instituição.

No que diz respeito às matrículas, o estudo revela que para cada novo aluno,
mantidos constantes o valor das mensalidades e a relação custos/receitas, a
geração de valor por curso aumentaria, em média, cerca de R$ 2 mil. “Assim, para
se alcançar, por exemplo, um aumento no EVA de um milhão de reais, inalterados o
valor das mensalidades e a relação custos/receitas líquidas, o centro universitário
deveria conseguir atrair e reter 484 novos alunos (Locatelli et al., 2019, p. 15).
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3 Ambiência do Estudo
Este capítulo tem como objetivo caracterizar a unidade de análise. Para melhor
descrever a ambiência do estudo serão descritas brevemente as mudanças no setor
de educação superior no Brasil, que estimulou o setor de educação a buscar um
novo modelo de gestão dos negócios com um olhar mais crítico sobre os recursos
financeiros utilizados.
3.1 A educação superior no Brasil
A educação superior no Brasil tem crescimento acelerado, trazendo desafios e
exigências aos novos tempos. Também se observa avanço nas concepções políticas
da educação superior, principalmente com a promulgação da Lei n. 9.394/96, de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que proporcionou mais flexibilização ao
sistema educacional, ampliando e legislando a implementação do ensino superior no
país.
Gonçalves (2015) ressalta que a expansão do ensino superior até 1994, no Brasil,
apresentava traços de qualidade insuficiente, resultado de um processo de
crescimento destituído de avaliações das instituições e cursos. A marca do ensino
superior nessa fase é dada pelo caráter elitista do setor público, que restringe o
número de vagas oferecidas no período noturno. O cidadão que trabalhasse, em sua
maioria integrante da população de menor renda, teria oportunidade de acesso
apenas às instituições privadas.
O autor complementa que a fase de expansão do ensino superior, incentivada pela
crescente demanda e pelas facilidades propiciadas pelo governo nos projetos de
investimento em ensino superior, se deu sem o devido planejamento; a explosão do
crescimento dessas instituições aconteceu segundo critérios econômicos.
A promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996 conferiu ao
Estado brasileiro o controle e a gestão das políticas educacionais, ao mesmo tempo
em que flexibilizou a oferta da educação superior pela iniciativa privada, conforme
art. 7º da LDB (Franca, 2017).

45

A educação superior no Brasil abarca, hoje, um sistema complexo e diversificado de
instituições públicas e privadas, com diferentes tipos de cursos e programas,
incluindo vários níveis de ensino, desde a graduação até a pós-graduação lato e
stricto sensu. A normatização atual desse amplo sistema encontra-se formalizada na
Constituição, bem como na Lei de Diretrizes e Bases Nacional (LDBN)/96, acrescida
de um conjunto amplo de decretos, regulamentos e portarias complementares
(Soares, 2002).
A LDB propunha uma reestruturação da educação superior no Brasil, uma vez que
admitia a existência e o funcionamento de instituições com fins lucrativos e restringia
a ação do setor público no provimento de educação para a população, o que
contribuía diretamente para a intensificação da expansão do setor privado. Com
essa mudança de paradigma a educação privada passou a ser autofinanciada,
cabendo às famílias brasileiras arcar com seus custos. Já o Estado tinha o papel
apenas de regular e controlar esse serviço, criando mecanismos de credenciamento
e avaliação (Franca, 2017).
Entre as diversas alterações adotadas na educação superior brasileira a partir da
LDB, merece destaque o art. 20, que estabelece a existência de dois tipos de
instituições privadas de ensino: as lucrativas (empresariais) e não lucrativas
(comunitárias, confessionais e filantrópicas). A aprovação da LDB favoreceu não
apenas a expansão das instituições ditas não lucrativas, mas também o setor
empresarial que almeja o lucro e a acumulação do capital (Chaves & Amaral, 2015).
Além das mudanças na LDB, é importante ressaltar as intensas mudanças
sucedidas no cenário econômico brasileiro, as quais foram essenciais para firmar
esse processo de expansão do setor privado de ensino baseado na fragmentação e
diversificação institucional. O aumento da população, a maior procura por mão de
obra mais especializada e o aumento da renda foram fatores que contribuíram para
o crescimento potencial da demanda por ensino superior privado (Franca, 2017).
A expansão da educação superior faz parte do conjunto de metas acordadas entre o
governo brasileiro, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI), resultando
na implantação dos seguintes programas: Programa Universidade para Todos
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(PROUNI); o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES); o
Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI).
Os anos 2000 marcam o período de implantação do REUNI com uma série de
medidas para retomar o crescimento do ensino superior público mediante o aumento
da oferta de vagas e criação de programas sociais que possibilitam a permanência
dos discentes no ensino superior. Esse programa contemplou, também, a expansão
da estrutura física, acadêmica, pedagógica e institucionalização da pesquisa e pósgraduação stricto sensu na rede federal de educação superior (Agapito, 2016).
O Sistema Universidade Aberta do Brasil foi criado pelo Ministério da Educação em
2005 no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação com foco nas Políticas e a
Gestão da Educação Superior sob 5 eixos fundamentais:
1. Expansão pública da educação superior, considerando os processos de
democratização e acesso.
2. Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino
superior, possibilitando sua expansão em consonância com as propostas
educacionais dos estados e municípios;
3. A avaliação da educação superior a distância tendo por base os processos
de flexibilização e regulação em implementação pelo MEC;
4. As contribuições para a investigação em educação superior a distância no
país.
5. O financiamento dos processos de implantação, execução e formação de
recursos humanos em educação superior a distância. Tendo como base o
aprimoramento da educação a distância, o Sistema UAB visa expandir e interiorizar
a oferta de cursos e programas de educação superior. Para isso, o sistema busca
fortes parcerias entre as esferas federais, estaduais e municipais do governo
(Gomes, 2018).
Segundo os dados do Censo da Educação Superior (2014), dos 7,3 milhões
estudantes dos cursos de graduação no ensino superior, 5,3 milhões (73%) estavam
matriculados em instituições particulares. Em termos de recursos públicos, esses
estudantes apenas tinham acesso aos financiamentos PROUNI e FIES. Vale
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ressaltar que desde dezembro de 2014, com a publicação das portarias que
alteraram os critérios de concessão do FIES, o acesso ao ensino superior de
significativa parcela da sociedade ficou muito prejudicado, haja vista a retração do
financiamento público (Gonçalves, 2015).
Há de se realçar que nos programas governamentais citados a maioria das ações
prioriza os estudantes de instituições públicas, sendo que os demais foram
contemplados, via de regra, com financiamentos (Gonçalves, 2015). Nesse contexto,
há impactos distributivos ensejando críticas de vários autores como, por exemplo, de
Franca (2017).
As IES privadas pertencentes a grupos privados mais fortes e com maior potencial
de crescimento diversificaram a oferta de cursos, introduziram inovações com
reduções substanciais em seus custos e procuraram obter ganhos de escala
realizando fusões e aquisições no setor, formando grupos que passaram a
concentrar boa parte do alunado do país (Franca, 2017).
A entrada de capitais estrangeiros no mercado educacional tem sido a marca desse
processo. O grupo americano Laureate foi o primeiro a se tornar sócio de uma
universidade brasileira, a Anhembi-Morumbi, em 2005. Desde então, vários outros
grupos empresariais estrangeiros têm adquirido ações das empresas educacionais
que atuam no ensino superior, como o GP Investimentos (que comprou 20% da
Estácio de Sá); o UBC Pactual (que possui 38% das faculdades do Nordeste); o
Fundo Pátria (com ações da Anhanguera); o Capital Group (que possui ações no
Grupo Kroton) e o Cartesian Group, que adquiriu parte do grupo nordestino Maurício
de Nassau (Chaves, 2010).
Essas instituições, posteriormente seguidas pelas demais, realizaram inúmeras
inovações, passando a oferecer, além de cursos presenciais, novos cursos em
horário noturno e em outras modalidades (semipresenciais e a distância) para
atender à demanda de uma classe específica: a classe trabalhadora. Para alcançar
maior contingente de alunos, as IES privadas procuraram reduzir os seus custos, o
que envolveu, também, a contratação de docentes horistas (Franca, 2017).
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Franca (2017) alerta que a partir do momento em que a educação se torna objeto de
interesse que prioriza o lucro em detrimento da qualidade do ensino, ela se distancia
dos princípios democráticos e vai perdendo gradativamente sua vertente
emancipadora, capaz de transformar o homem e a sociedade onde ele vive.
Diante disso, Soares (2002) destaca como exemplar a introdução de mecanismos de
avaliação dos cursos de graduação e das próprias instituições de ensino superior,
que se encontra presente na Lei 9.394/96. A lei condiciona os respectivos
credenciamentos e recredenciamentos ao desempenho mensurado por essa
avaliação. Em caso de serem detectadas deficiências, ela estabelece um prazo para
saná-las; caso isso não se verifique, ocorrerá o descredenciamento dos cursos/IES.
3.2 Contexto socioeconômico e área de atuação
O Estado de Minas Gerais, composto por 853 municípios, entre 1989 e 2017 foi
divido geograficamente em 66 microrregiões. Em 2017, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE - extinguiu as microrregiões e mesorregiões, criando
um novo quadro regional brasileiro com novas divisões geográficas denominadas de
Regiões

Geográficas

Imediatas

e

Regiões

Geográficas

Intermediárias,

respectivamente.
Atualmente, o Estado de Minas Gerais é constituído de 70 regiões geográficas
imediatas, que por sua vez estão agrupadas em 13 regiões geográficas
intermediárias, segundo a divisão do IBGE. As regiões geográficas intermediárias
foram apresentadas em 2017, com a atualização da divisão regional do Brasil, e
correspondem a uma revisão das antigas mesorregiões.
Nesse sentido, a mesorregião Norte de Minas foi substituída pela Região Geográfica
Intermediária Montes Claros, composta por 86 munícipios e sete Regiões
Geográficas Imediatas: Montes Claros, Janaúba, Januária, Pirapora, São Francisco
e Espinosa.
A região Norte de Minas Gerais, ou Região Geográfica Intermediária Montes Claros,
vem se desenvolvendo muito desde o início do século XXI. Nela se encontram em
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funcionamento grandes empresas nacionais e multinacionais como Novo Nordisk,
Lafarge, Nestlé, Rima e Petrobrás. Conta, também, com extensas áreas irrigadas de
grandes projetos, com destaque para Pirapora, Jaíba e Vale do Gorutuba, que
atendem o mercado nacional de frutas e destinam parte de sua produção à
exportação. Também possui extensas áreas de criação de gado e de silvicultura,
está voltada para alimentar as siderúrgicas do restante do estado.
A Região Imediata de Janaúba é formada por 11 municípios: Janaúba, Porteirinha,
Jaíba, Riacho dos Machados, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Serranópolis de Minas,
Verdelândia, Matias Cardoso, Manga e Miravânia. A formação intermunicipal se
estabeleceu com os seguintes municípios: Catuti, Espinosa, Gameleiras, Jaíba,
Janaúba, Manga, Mamonas, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, Nova
Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, Serranópolis de Minas e
Verdelândia. Não incluídos nessas duas formações intermunicipais, os municípios
de Montezuma, Rio Pardo e Santo Antônio do Retiro também estão na área de
abrangência da IES.
A área é cortada por várias rodovias, dentre as quais se destacam a MG 122,
interligando o Norte de Minas a Bahia, a BR 401 e a estrada da produção, que liga o
município de Jaíba a Janaúba, todas pavimentadas. Além das rodovias citadas, o
território abarca uma série de estradas vicinais.
3.3 A unidade de análise
A instituição de ensino superior objeto desta dissertação está localizada no Norte de
Minas Gerais, na Região Imediata de Janaúba, que não obstante sua expansão
recente se caracteriza por ser de baixo IDH. Essa região, durante muito tempo,
conviveu com a inépcia dos governantes em tratar o problema da seca, quanto pelos
equívocos no encaminhamento de políticas fomentadoras de uma “indústria da
seca”.
Tal situação começou a ser transformada com a lenta, mas consistente,
consolidação de um polo de ensino superior na região, que contribui para mudar o
perfil produtivo e estabelecer novas bases para o seu desenvolvimento. A
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microrregião na qual está localizada a IES, no “Polígno das Secas”, tem
acompanhado esse movimento e aos poucos vai definindo para si os mesmos
parâmetros e balizas desenvolvimentistas adotados pelo restante da região, que viu
todos os índices de crescimento econômico e desenvolvimento humano saltarem
nos últimos 10 anos. No entanto, como herança de uma história de expropriação e
descaso político, ainda restam muitos bolsões de pobreza, os quais podem se
beneficiar de uma atuação mais vigorosa de entidades de ensino superior que têm
papel fundamental na melhoria do capital humano e na superação do isolamento
regional.
A IES busca se organizar de forma que seus colaboradores tenham a consciência
de sua importância e se apropriem da responsabilidade de gerenciar os processos
com uma visão sistêmica e global a fim de atender às exigências acadêmicas, do
Ministério da Educação (MEC), dos discentes e do mercado, contemplando,
também, as necessidades dos demais stakeholders. A mantenedora da IES
reconhece a necessidade de uma gestão profissional que garanta a sustentabilidade
financeira da instituição e que lhe permita ofertar um ensino de qualidade, indutor do
conhecimento e transformador das habilidades e competências pessoais.
Com essa filosofia, a IES vem, ao longo de seus anos de funcionamento, firmandose na comunidade em que se insere como entidade difusora do conhecimento e
parceira das organizações. Para tanto, além do ensino de graduação de qualidade,
oferece cursos de extensão, promove programas de pesquisa e participa ativamente
na vida da comunidade. Para alcançar seus objetivos a IES tem como parceiros
inúmeros órgãos públicos federais e do estado de Minas Gerais, bem como
associações de classe.
Registra-se que a IES obteve o credenciamento em 2003, sendo, inicialmente,
autorizada a ofertar os cursos de graduação em Administração, Serviço Social,
Pedagogia, bacharelado, com habilitação em orientação educacional e licenciatura
em Matemática.
Para se adequar à nova legislação, o curso de Pedagogia sofreu as devidas
alterações para se transformar em Pedagogia, licenciatura; e o curso de
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Administração, com habilitação em Administração de Empresas, para Administração,
bacharelado.
Posteriormente, foi autorizado ofertar o curso de Direito (2005) e, em 2007, tiveram
início as atividades da pós-graduação lato sensu, com os cursos de especialização
em Pedagogia e Pedagogia Empresarial. Em seguida, foram autorizados os cursos
de Enfermagem e tecnólogo em Gestão Ambiental (2009), Engenharia Civil (2013),
Arquitetura e Urbanismo (2014) e Ciências Contábeis e Teologia (2016).
A Tabela 1 detalha o número de alunos matriculados nos seus quatro primeiros anos
de funcionamento nas três áreas de concentração. Pela ordem de importância
aparecem os cursos de Direito, Engenharia Civil e Enfermagem.
Tabela 1
Cursos e número de alunos da IES
Cursos
Ciências Sociais e Humanas
Administração
Ciências Contábeis
Direito
Pedagogia
Ciências Exatas
Engenharia Civil
Arquitetura e Urbanismo
Matemática

2014

2015

2016

2017

200
577
93

224
608
74

184
567
54

154
23
495
18

335
49
70

468
154
43

446
150
2

406
160
3

246
1816

236
1637

251
1509

Ciências Biológicas
Enfermagem
216
Total
1540
Nota: o curso de serviço social foi desativado em 2013.
Fonte: elaborada pelo autor.

A instituição e seus cursos sempre obtiveram bons conceitos nas avaliações do
Sistema Nacional de Avaliação da Escola Superior (SINAES), obtendo notas três a
cinco. Foi recredenciada em 2013 com conceito institucional 4 e obteve índice geral
de cursos (IGC) 3 em 2014.
Além dos resultados obtidos pelas comissões do SINAES que avaliam a instituição e
seus cursos, a instituição tem recebido o reconhecimento da sociedade pelo trabalho
educacional e sua colaboração no desenvolvimento regional, o que pode ser
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comprovado pelos vários prêmios obtidos, regional, nacional e internacionalmente
concedidos à IES ou ao seu diretor geral.
Tabela 2
Prêmios concedidos à atuação da IES
Empresa
INPRAP

Prêmio
Top of Mind Brazil

ANO
2006

ABIQUA

Qualidade Americana do Sul - Excelência na Educação

2008

ABIQUA
Latin American Quality
Latin American Quality
Governo de Minas Gerais
Latin American Quality
Latin American Quality

Prêmio Sapiens
Latin American Quality Awards
Latin American Quality Institute Member
Responsabilidade Social
Latin American Quality Awards
Corporate Social Responsability-Csr

2008
2008
2008
2010
2011
2011

Latin American Quality
Latin American Quality
Latin American Quality
Governo De Minas Gerais

Quality Educational Institucional Leader
Member Latin Americana Quality Institute
Global Quality Certification
Responsabilidade Social

2011
2011
2011
2011

ABMES
Prêmio Top Educacional Professor Mário Palmério 2011
2012
ABIQUA
Qualidade das Américas
2013
ABIQUA: Associação Brasileira de Incentivo à Qualidade; ABMES: Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior; INPRAP: Instituto Brasileiro de Pesquisa de Opinião Pública.
Fonte: elaborada pelo autor.

Com um plano estratégico que almeja o crescimento, a instituição planeja para os
próximos anos a criação de novos cursos na modalidade presencial e na modalidade
educação a distância (EAD).
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4 Metodologia
Este capítulo descreve a metodologia utilizada. Inicialmente, será caracterizada a
pesquisa e identificada a unidade de análise e, em seguida, detalhados os
procedimentos para coleta de dados e análise dos dados.
4.1 Caracterização da pesquisa
Com o objetivo de cumprir os objetivos propostos no presente estudo, esta pesquisa
pode ser classificada da seguinte forma:
Em relação aos fins, trata-se de pesquisa descritiva baseada em um estudo de caso,
que se propõe a analisar uma instituição de ensino superior privada particular
localizada no norte de Minas Gerais. Para Gil (2009), a pesquisa descritiva tem
como objetivo primordial a descrição das características de determinada população
ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relação entre variáveis. Collis e
Hussey (2005) argumentam que o estudo descritivo descreve o comportamento dos
fenômenos e é utilizado para identificar e obter informações sobre as características
de determinado problema.
Quanto aos meios, o presente trabalho é documental, os dados foram extraídos de
documentos disponibilizados pela instituição (balanço patrimonial, demonstrativo de
resultados do exercício - DRE - e relatórios gerenciais). Lakatos e Marconi (2003)
destacam que pesquisa documental é a fonte de dados restrita a documentos,
escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias.
A pesquisa documental apresenta uma série de vantagens. Primeiramente, há que
se considerar que os documentos constituem fonte rica e estável de dados. Outra
vantagem é em relação ao custo quando comparado a outras pesquisas, devido
apenas a exigir a disponibilidade de tempo para acesso as informações. Por fim,
outra vantagem é que não há necessidade de contato com os sujeitos da pesquisa
(Gil, 2009).
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Quanto à abordagem, o presente estudo se caracteriza como quantitativo, pois
foram utilizados análise econométrica para a quantificação dos riscos e modelos
matemáticos para precificar o custo de oportunidade do capital e estimar o retorno
operacional sobre o capital investido e a geração de valor dos vários cursos
mantidos pela IES.
4.2 Unidade de análise
Para a realização do presente trabalho foi analisado o caso de uma instituição de
ensino superior situada na região norte do estado de Minas Gerais. Essa IES
encontra-se em funcionamento desde 2003, contando com cursos de graduação nas
áreas de Ciências Sociais, Exatas e Saúde. Possui atualmente cerca de 1.200
alunos. A análise se reveste de importância por pertencer a um setor fundamental
para o desenvolvimento econômico, pela sua contribuição ao aumento do capital
humano e pela difusão da cultura e do conhecimento.
Como a IES não transaciona ativos no mercado financeiro, foi necessário selecionar
empresas do mesmo setor para extrair uma medida do risco da atividade (método
bottom up). Assim, a análise do risco setorial foi baseada em uma amostra de quatro
empresas do segmento educacional negociadas na Bolsa de Mercadoria e Futuros
(BM&F) Bovespa, sendo elas Kroton (KROT3.SA), Estácio ESTC3.SA), Ser
(SEER3.SA) e Grupo Anima (ANIM3.SA). São empresas abertas e públicas. Todas
elas exploram a mesma atividade e têm alunos que utilizam o financiamento público
para custeio de seus estudos.
4.3 Procedimentos para coleta e análise de dados
Para a coleta de dados, a pesquisa pode ser classificada como ex-post facto, que,
conforme Gil (2009, p. 82), é um tipo que tem por definição “ser uma investigação
sistemática e empírica na qual o pesquisador não tem controle direto sobre as
variáveis independentes”, porque elas já ocorreram ou são intrinsecamente não
manipuláveis.
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A pesquisa abrangeu o período de 2014 a 2017 e consonante aos objetivos
específicos propostos, o seguinte roteiro foi seguido para a coleta de dados:
a) Quantificação do risco sistemático mediante cálculo dos betas com dados das
cotações semanais das empresas (corrigidas pelos proventos) e do Ibovespa
(proxy para a carteira de mercado), extraídos da base de dados do site Yahoo
Finance (2018). As estimativas dos coeficientes foram feitas empregando-se o
Eviews 9.0. Os betas foram desalavancados com dados da estrutura das
empresas empregadas na amostra;
b) estimação do custo de capital próprio da IES pelo modelo CAPM, que envolve
o uso de uma taxa livre de risco, bem como o prêmio de risco da empresa.
Em relação ao título soberano capaz de fornecer uma taxa livre de risco, foi
adotado o título público Notas do Tesouro Nacional série b (NTN-B) com
vencimento em 2035, fornecido pelo site do Tesouro Direto, do Governo
Federal, na data de 20/11/2018. O prêmio de risco de mercado foi estimado
em 6,0%, em linha com o adotado no estudo apresentado pelos autores
Fernandez, Pershin e Acín (2018);
c) determinação do custo de capital de terceiros, com dados extraídos dos
balanços patrimoniais e das respectivas notas explicativas da IES;
d) cálculo do custo médio ponderado de capital e do EVA, mediante dados
fornecidos pelos balanços patrimoniais e pelas DREs da IES.
As análises demandaram estimativas do custo de capital próprio, custo do capital de
terceiros (dívida) e quantificação do custo médio ponderado de capital. Foram
utilizados o CAPM e o WACC. Posteriormente, foram apurados o capital investido e
a capacidade de geração de resultado (NOPLAT), que permitiram estimar o EVA de
cada curso de graduação e o consolidado da IES.
4.3.1 Custo do capital próprio
Como apresentado no referencial teórico, para determinar o CAPM são necessárias
as variáveis que retratam o risco sistemático (beta), a taxa livre de risco, que é o
retorno exigido sobre um ativo livre de risco, e o prêmio de risco.
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4.3.1.1

Estimativa do risco de mercado e o beta não alavancado

Para identificar o risco da empresa foi estimado o coeficiente beta, consoante o
referencial teórico apresentado no capítulo 2. Isso foi possível especificando uma
equação de regressão que associa o retorno de um ativo (em %) aos retornos do
índice de mercado (IBOVESPA também em %).
Yt = α + βXt + εt

(8)

Sendo:
Yt = Variável dependente;
Xt = variável independente, ou seja, o retorno da carteira de mercado;
α = intercepto da reta de regressão (excell), que indica o valor médio da variável
dependente quando a variável independente for igual a zero;
β = coeficiente angular da reta de regressão, que indica a relação entre a variável
dependente e variável independente; e
εt = termo de erro da regressão, que indica a diferença entre o valor observado
e o valor estimado da variável dependente.
Gujarati (2000) e Johnston e Dinardo (2001) reportam que a relação, expressa pela
equação 8, é estocástica, ou seja, os valores não podem ser previstos exatamente
com base nos valores da variável independente, mas sim estimados, e por isso há
um erro aleatório. Nesse sentido, o modelo clássico de regressão contém
pressupostos básicos acerca da distribuição de probabilidade do erro aleatório:
I. Normalidade: o εt tem distribuição normal;
II. média zero: E(εt) = 0;
III. homocedasticidade: a variância do erro deve ser a mesma para todas as
observações, E(εt)2 = σ2;
IV. não existência de correlação serial: o erro de um período não afetou o erro
do(s) período(s) subsequente(s), E(εiεj) = σ.
Foi usado o método dos mínimos quadrados ordinários (MMQO), técnica de
otimização matemática que procura encontrar o melhor ajuste em um conjunto de
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dados, e analisados se os pressupostos III e IV foram atendidos (Bollerslev, 1986;
Engle, 1982; Wooldridge, 2002).
Uma vez calculados os betas das empresas do setor de educação, procedeu-se à
desalavancagem desses betas. Eliminou-se, assim, o efeito do endividamento
dessas empresas, obtendo-se o beta do setor desalavancado. Em seguida, apurouse o beta não alavancado setorial (média simples dos betas não alavancados das
empresas da amostra). Esse beta foi, então, realavancado com informações da
estrutura de capital da IES. Para a alavancagem e desalavancagem utilizou-se a
equação 3, descrita no referencial teórico.
4.3.1.2

Taxa livre de risco e prêmio de risco

De acordo com o referencial teórico, o ativo livre de risco mais apropriado é um título
da dívida pública. No presente caso, foi selecionada a NTN-B, principal, com
vencimento em 2035, sendo sua cotação obtida no site oficial do Tesouro Direto no
dia 20 de novembro de 2018 (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-diretoprecos-e-taxas-dos-titulos). Quanto ao prêmio de risco, foi utilizada taxa de 6% ao
ano, em linha com as sugestões de Silva et al. (2016) e Moreira et al. (2015).
4.3.2 Custo do capital de terceiros
O capital de terceiros representa o passivo circulante e passivo não circulante
(obrigações da empresa com terceiros) e representa os investimentos da empresa
realizados por meio de fonte de recursos externas. Os mais comuns são os
financiamentos e empréstimos de curto, médio e longo prazo.
O capital de terceiros auxilia a empresa na geração de valor e proporciona benefício
fiscal, pois os juros são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. O
benefício fiscal só contribui para a geração de valor à medida que a alavancagem
financeira adotada não pressione os custos com os capitais, neutralizando assim o
benefício fiscal obtido.
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No presente estudo, o benefício fiscal não é aplicável pela utilização de capital de
terceiros na IES. Para calcular o custo de capital de terceiros da IES foram
analisados os empréstimos, financiamentos e os saldos das contas do passivo
circulante e não circulante anualmente.
4.3.3 Resultado operacional
Com o uso dos demonstrativos de resultados da instituição foi possível obter o
resultado operacional dos cursos superiores presenciais da IES. A instituição possui
contabilidade externa e no demonstrativo elaborado por ela foi possível aferir o
NOPLAT curso a curso, sendo que foram feitos os ajustes necessários e algumas
despesas tiveram que ser rateadas de acordo com a representatividade das receitas
de cada curso.
4.3.3.1 Receita operacional e suas deduções
As receitas dos cursos presenciais são geradas pelas mensalidades oriundas das
matrículas regulares, pagas pelo corpo discente.
A receita operacional pode oscilar devido a eventos que podem ocorrer a cada
semestre, como, por exemplo, o aproveitamento de estudos em outras IES solicitado
pelo aluno. Nessa situação pode ser concedida dispensa financeira equivalente à
disciplina a qual o acadêmico deveria cursar, gerando redução na receita
operacional.
Em contrapartida, há situações em que a receita operacional pode sofrer aumento.
Atualmente existe a possibilidade de o acadêmico contratar disciplinas isoladas,
realizar dependências e adaptações. Na contratação das disciplinas isoladas, o
acadêmico pode cursar disciplinas de outros cursos sem necessitar de um prérequisito, podendo, dessa forma, atender a uma demanda específica de
conhecimento pessoal mediante pagamento extra à IES. As adaptações ocorrem
quando o acadêmico foi transferido de outra IES e necessita cursar algumas
disciplinas que não constam na estrutura curricular anterior. Deverá, pois, contratar
as disciplinas, gerando uma nova receita para a IES.
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A formação de preço das mensalidades é feita com base na estrutura de custos, nos
investimentos necessários a cada curso e na margem de retorno que se espera de
cada curso. Os reajustes das mensalidades são realizados anualmente por meio de
índices inflacionários, especialmente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC). Nos últimos anos, devido às oscilações, incertezas no mercado e entrada de
novos concorrentes, os reajustes foram realizados abaixo da inflação e adiados para
o semestre subsequente.
Na Tabela 3 são apresentadas as mensalidades médias praticadas entre 2014 e
2017. Por meio da tabela é possível verificar que a maior mensalidade é paga pelos
acadêmicos do curso de Direito, seguido pelos cursos de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo e Enfermagem. A menor mensalidade é do curso de
Pedagogia. As variações nas mensalidades causam impactos na capacidade de
geração de valor dos cursos, conforme discutido no capítulo 3.
Tabela 3
Valor médio das mensalidades brutas – em reais
Cursos
Ciências Sociais e Humanas
Administração
Ciências Contábeis
Direito
Pedagogia
Serviço Social
Ciências Exatas
Engenharia Civil
Arquitetura e Urbanismo
Matemática
Ciências Biológicas
Enfermagem
Fonte: elaborada pelo autor.

2014

2015

2016

2017

576,55
890,78
448,49
615,57

616,91
953,13
479,88
658,66

637,89
373,00
985,54
496,20
681,06

690,82
782,18
1067,31
537,37
737,57

833,67
829,11
466,09

892,03
887,15
498,72

922,36
917,32
515,68

998,90
993,44
558,47

828,96

886,99

917,15

993,26

As deduções das receitas são referentes a bolsas, descontos que são concedidos
pela instituição e os impostos sobre os serviços. Na conta de bolsas entra o
Programa Universidade para Todos (PROUNI) do Governo Federal e bolsas
concedidas pela própria instituição, como forma de captar e manter os alunos.
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O PROUNI tem por objetivo a concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de
estudo parciais para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação
específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos.
As instituições que aderirem ao programa PROUNI ficarão isentas, no período de
vigência do termo de adesão, da Contribuição para o financiamento da Seguridade
Social (COFINS), do Programa de Integração Social/ Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), por meio da Lei nª
11.096/2005 e Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.394 de
12/09/2013, que estabeleceu a forma de cálculo da isenção do IRPJ, CSLL, COFINS
e PIS.
O benefício fiscal será calculado em função da proporção monetária das bolsas
preenchidas, levando em consideração o preço da mensalidade cobrada entre os
cursos. Assim, a entidade deverá converter a quantidade de bolsas preenchidas e
ofertadas para valores monetários. O art. 3º da Instrução Normativa (IN) 1.394/13
estabelece a fórmula de cálculo para apuração do percentual da isenção a ser
usufruída, denominada no inciso III de Proporção de Ocupação Efetiva de Bolsas
(POEB). Para se chegar à POEB, basta dividir o valor das bolsas preenchidas pelo
valor das bolsas devidas. O art. 4º da IN 1.394/13 estabelece que o cálculo será
realizado duas vezes ao ano, sendo o primeiro em março e o segundo em setembro.
Para o cálculo do PIS e do COFINS referentes ao mês de março a agosto, deve-se
utilizar a POEB calculada em março. Para apuração dos períodos de setembro a
dezembro, utilizada a POEB calculada em setembro mais a POEB calculada em
março dividido por dois, obtendo-se, assim, POEB Anual. Cabe ressaltar que a
POEB Anual calculada em setembro será utilizada para os meses de janeiro e
fevereiro do ano subsequente.
4.3.3.2

Custos e despesas operacionais

No grupo custos estão as contas específicas englobando todos os cursos, sendo
elas: ajuda de custo de monitoria, bolsas de estudo concedidas aos docentes,
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elaboração de projetos educacionais, palestras e seminários, vestibular, entre
outros.
No grupo despesas estão as contas que englobam todas as verbas trabalhistas de
professores, coordenadores e o corpo administrativo. O corpo docente é formado
por professores horistas e com carga horária integral. O valor da hora aula varia
conforme a titulação do professor (especialista, mestre e doutor). Os coordenadores
de curso e corpo administrativo possuem contrato de 40 horas semanais.
As despesas operacionais consolidam todas as despesas administrativas comuns ao
funcionamento da instituição. Para melhor apropriação por curso essas despesas
são rateadas mediante a receita operacional bruta. As principais contas que fazem
parte desse grupo são: despesas com informática, propaganda e publicidade,
viagens, feiras, congressos, simpósios, aluguel, material de escritório, despesas com
alimentação.
4.3.3.3

EBITDA

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) corresponde
ao resultado operacional que uma empresa gera após os custos dos serviços
vendidos e despesas operacionais. Esse indicador possibilita ao investidor analisar
as informações da empresa e identificar a realidade financeira. O EBTIDA
representa a geração operacional de caixa da empresa analisando apenas as
atividades operacionais, não incluídas as despesas financeiras (juros), impostos,
depreciação e amortização. O EBITDA é muito utilizado para visualizar o
desempenho da organização em relação à sua operação principal.
4.3.3.4

Depreciação e amortização

A depreciação retrata a apuração do valor depreciado de um ativo ao longo de sua
vida útil. A amortização consiste na alocação sistemática do valor de ativo intangível
ao longo do tempo. No demonstrativo de resultado é apresentada a depreciação dos
equipamentos e imóveis da instituição. Para os equipamentos de utilização comum é
aplicado o rateio, tendo como referência a receita operacional bruta. A
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contabilização das depreciações e as amortizações são conforme legislação contábil
vigente, com auxílio do controle patrimonial realizado pela instituição e repassado
para a contabilidade.
4.3.3.5

EBIT

O lucro operacional antes de juros e impostos (Earnings Before Interest and Taxes EBIT) é o resultado do EBITDA subtraído das despesas com depreciação e
amortização. As depreciações e amortizações não implicam saídas de caixa, mas
demonstram os desgastes dos bens, exemplo: computadores. O EBIT demonstra o
resultado operacional da instituição antes tributação (IRPJ e CSLL). Por meio do
EBIT é possível saber qual o verdadeiro lucro da empresa em seus resultados
operacionais, incluindo depreciações e amortizações. Na IES, por ser uma
instituição com fins lucrativos, as incidências são: do IRPJ (alíquota de 15% mais
adicional de 10% sobre o lucro superior a R$ 20.000 ao mês) e CSLL (alíquota de
9% sobre o lucro líquido).
Conforme citado anteriormente, a Lei 11.096/2005 e a Instrução Normativa
1.394/2013 dispõem que as instituições privadas de ensino superior, com fins
lucrativos ou sem fins lucrativos não beneficentes, que aderirem ao PROUNI ficarão
isentas, durante o período de vigência do termo de adesão, dos tributos PIS,
COFINS, CSLL e IRPJ. A isenção do CSLL e IRPJ resultará em benefício sobre o
lucro.
Na apuração do CSLL e IRPJ do 1º e 2º trimestre deve-se multiplicar o POEB pelo
lucro da exploração. Em abril, data do pagamento da CSLL e do IRPJ do 1º
trimestre, a entidade terá condições de realizar o cálculo utilizando o POEB de
março.
Na apuração do CSLL e IRPJ do 3º e 4º trimestre deve-se multiplicar o POEB Anual
pelo lucro da exploração. Em outubro, data do pagamento da CSLL e do IRPJ do 3º
trimestre, a entidade educacional já terá condições de calcular o POEB Anual, uma
vez que as informações do POEB de março e setembro estão preenchidas.
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A Instrução Normativa 1.394/2013 definiu a fórmula de cálculo da isenção do IRPJ.
Conforme disposto no art. 9º, inciso II, a entidade educacional deverá multiplicar a
alíquota do imposto de renda (15%) pelo resultado da equação POEB x lucro da
exploração.
4.3.3.6

NOPLAT

O lucro operacional após os impostos ajustados (NOPLAT) é um indicador que
apresenta o resultado operacional da empresa sem considerar o feito da dívida que
foi envolvida em seu financiamento. O NOPLAT é o lucro disponível para todos os
investidores, incluindo fornecedores de dívida, capital, outros financiamentos e
acionistas. Portanto, o resultado NOPLAT não sofre interferência da estrutura de
capitais adotada pela estratégia de financiamento da empresa.
4.4 A quantificação do EVA
A partir das estimativas de custos de oportunidade de capital (WACC) e dos
resultados operacionais (NOPLAT) de cada curso, buscou-se o montante do capital
investido na IES
4.4.1 Capital investido
Para calcular o EVA é preciso levantar o capital investido em ativos existentes e,
conforme referencial teórico, realizar os ajustes que se fizerem necessários nas
demonstrações contábeis.
As informações necessárias para quantificar o capital investido foram detalhadas na
seção 2.4.2 e foram extraídas com as modificações necessárias das demonstrações
contábeis (balanço patrimonial).
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Tabela 4
Capital total investido pela IES - valores em reais
2014
2015
2016
2017
Média
Capital próprio
11.886.782 13.980.880 15.663.952 17.442.030 14.743.411
Capital de terceiros
1.268.148 1.198.878
834.110
533.629
958.691
Capital investido
13.154.930 15.179.758 16.498.062 17.975.659 15.702.102
Fonte: elaborada pelo autor.

A Tabela 4 expõe o capital investido pela IES em suas atividades educacionais, bem
como a média do capital investido no período de 2014 a 2017. Como a instituição
não possui informações por curso ofertado, foi adotado um critério de rateio para
quantificar o capital investido por curso, tendo como base a receita operacional bruta
de cada curso em relação à receita total dos cursos da IES.
4.4.2 Estimativas de EVA e os Determinantes da Geração de Valor
Para determinação dos EVAs dos cursos superiores presenciais da IES, período
2014 a 2017, foi calculado o retorno do NOPLAT de cada curso em relação aos
respectivos capitais investidos, obtendo-se, assim, os ROICs de cada curso. Para
obter o EVA dos cursos, foi aplicada a equação 7.
Os WACCs dos cursos foram calculados baseados na estrutura de capital de cada
uma, mediante as proporções das fontes de capital, bem como o seu custo de
utilização. Para tanto, o custo do capital próprio foi estimado pelo modelo CAPM,
amplamente discutido no referencial teórico.
O Return on Invested Capital (ROIC), também necessário para a determinação do
EVA, foi calculado mediante levantamento do NOPLAT das empresas, bem como o
montante do capital investido, por meio dos balanços patrimoniais e da
demonstração de resultado de exercício.
Após a obtenção da geração/destruição de valor de cada curso, realizou-se a
consolidação dos resultados que retratam o EVA da IES no período considerado.
Em seguida, procurou-se analisar a influência de importantes variáveis nos
resultados obtidos pelos vários cursos. Para tal, foi empregada uma análise
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econométrica multivariada desenvolvida originalmente em Locatelli et al., (2019),
tendo como variável dependente o EVA de cada curso, e como variáveis
independentes os seguintes direcionadores de valor: mensalidade escolar, número
de alunos e o comprometimento das receitas líquidas com os custos diretos. Assim,
a equação assumiu a seguinte forma:
eva = α0 + α1vm +α2na + α3cd + εi

(9)

Sendo:
eva - valor econômico adicionado;
vm - valor da mensalidade;
na – número de alunos;
cd – relação custo direto/receitas líquidas;
α – coeficiente que indica a relação existente entre as variáveis independentes e a
dependente;
ε – erro amostral.
A equação 9 foi estimada com dados empilhados (pooled time series), utilizando o
método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). As estimativas e os testes
estatísticos foram obtidos com o emprego do software Eviews 9.0.
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5 Análise dos Resultados
Este

capítulo

analisa

os

principais

resultados

alcançados pela

pesquisa.

Inicialmente, são apresentadas as estimativas dos custos de oportunidade de
capital, abrangendo o capital próprio, de terceiros e o WACC. Posteriormente, são
detalhados os resultados operacionais, o levantamento do capital investido, o ROIC
e, por fim, o EVA. As análises abrangem os diversos cursos e suas áreas de estudo,
sendo, também, apresentados os valores consolidados para a unidade como um
todo.
5.1 Custo de capital
Conforme apresentado na metodologia, para determinar o CAPM torna-se
necessário levantar a taxa livre de risco e o prêmio de risco, sendo este refletido
pelo risco sistemático do ativo e o prêmio de mercado.
Para determinar o risco sistemático do negócio utilizou-se o método bottom-up, com
informações das empresas Estácio Participações S/A (ESTC3.SA), Anima Holding
S/A. (ANIM3.SA), Kroton Educacional S/A. (KROT3.SA) e Ser Educacional S/A.
(SEER3.SA). As Tabelas 5 a 8 apresentam os resultados econométricos obtidos.
Tabela 5
Beta da Estácio Participações S/A.
Variável

Coeficientes

Erro-padrão

Estatística t

Valor-P

Constante

0,00278

0,00388

0,71595

0,47483

Ibovespa (IBV)

1,01249

0,12190

8,30628

0,00000

R² = 0,25089

R² Ajustado = 0,24725

F = 68,99425

Fonte: elaborada pelo autor.

O coeficiente obtido (β = 1,01249) é estatisticamente significativo, o que permite
rejeitar a hipótese H0, beta igual a zero. Ao rejeitar H0 pode-se cometer o erro tipo
1, que é rejeitar H0, quando esta é verdadeira, mas a possibilidade, no presente
caso, é praticamente nula, haja vista o valor da probabilidade de significância
próximo de zero.

67

Como o beta é 1,01249, nota-se que a sensibilidade dos retornos da Estácio
Participações S/A. é ligeiramente superior ao comportamento do Ibovespa (IBV) –
proxy da carteira de mercado. Quando o Ibovespa sobe, por exemplo, 1%, esperase que os retornos proporcionados pela Estácio Participações S/A. subam
1,01249%.
Em termos de ajuste de modelo, indicado pelo R², o valor é baixo. Apenas 25% das
variações dos retornos das ações da empresa Estácio Participações S/A são
explicados pela variação do Ibovespa. Pode-se concluir que 75,28% decorrem da
influência de outras variáveis explicativas não introduzidas no modelo. Esse é um
fenômeno bastante discutido na literatura, mas no presente caso o modelo pode ser
aceito, pois o seu ajustamento aos dados é muito robusto, conforme indicado pela
estatística F, altamente significativa.
Tabela 6
Beta da Anima Holding S/A.
Variável

Coeficientes

Erro-padrão

Estatística t

Valor-P

Constante

0,00216

0,00483

0,44825

0,65444

IBV

1,05576

0,15179

6,95558

R² = 0,19018
Fonte: elaborado pelo autor.

R² Ajustado = 0,18625

0,00000
F = 48,38010

Em relação à Anima, obteve-se um coeficiente beta também ligeiramente superior à
unidade (ß = 1,05576) e estatisticamente significativo.
Tabela 7
Beta da Kroton Educacional S/A.
Variável

Coeficientes

Erro-padrão

Estatística t

Valor-P

Constante

0,00360

0,00361

0,99758

0,31965

IBV

0,96246

0,11348

8,48145

0,00000

R² = 0,258881
Fonte: elaborada pelo autor.

R² Ajustado = 0,25522

F = 71,93493

Contrastando-se o beta da empresa Kroton Educacional S/A. (0,96246) aos das
empresas Estácio Participações S/A. e Anima Holding S/A, percebe-se menor
volatilidade relativa dos retornos daquela empresa em relação à carteira de
mercado.
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Tabela 8
Beta da Ser Educacional S/A.
Variável

Coeficientes

Erro-padrão

Estatística t

Valor-P

Constante

0,00182

0,00437

0,41729

0,67690

IBV

1,11572

0,13726

8,12872

0,00000

R² = 0,24285

R² Ajustado = 0,23918

F = 66,07609

Fonte: elaborada pelo autor.

O valor do coeficiente beta da empresa Ser Educacional S/A. obtido foi o mais
elevado da amostra de empresas (ß = 1,11572). Esse fato evidencia que aos olhos
do mercado a empresa Ser Educacional é a de maior risco entre as analisadas.
Embora se tenha identificado que a Ser Educacional apresenta maior risco, optou-se
por mantê-la na amostra, uma vez que os valores dos coeficientes não são tão
díspares. Assim, foram utilizados os betas alavancados das quatro empresas para
retratar o risco sistemático do setor.
A próxima etapa consistiu em desalavancar os betas encontrados para que reflitam
apenas os riscos operacionais, desconsiderados os efeitos das dívidas nas
atividades das empresas. Para realizar o procedimento de desalavancar os betas,
utilizou-se a equação 3 apresentada no referencial teórico, cuja solução demanda
informações da estrutura de capital e das alíquotas de imposto de renda (IR) das
empresas que fazem parte da amostra (Tabela 8).
Tabela 9
Beta desalavancado do setor educacional
Empresa

Beta
Alavancado

Relação
D/E

Alíquotas de
IR

Beta
Desalavancado

Estácio Participações S/A.

1,01

20,43%

34%

0,89

Anima Holding S/A.

1,06

51,07%

34%

0,79

Kroton Educacional S/A.

0,96

1,75%

34%

0,95

Ser Educacional S/A.

1,12
20,87%
34%
Beta Desalavancado Médio

0,98
0,90

Notas: dívida (D) e capital próprio (E)
Fonte: elaborada pelo autor.

Analisando a estrutura de capital de cada empresa é possível identificar suas
estratégias de financiamento, demonstrando distintas opções no uso de capital de
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terceiros. A empresa Estácio utiliza uma estratégia conservadora no uso de dívida,
mantendo relação de 20,43%, similar à empresa Ser Educacional, com percentual
de 20,87%. A empresa Anima Holding adota uma postura mais agressiva no uso de
capital de terceiros, com uma relação debt/equit de 51,07%, enquanto a Kroton
Educacional utiliza basicamente capital próprio para manter suas atividades.
Desconsiderando-se a alavancagem financeira, obteve-se o beta desalavancado do
setor educacional (média simples dos betas desalavancados das empresas) da
ordem de 0,90. Assim, esse beta (βu = 0,90) foi utilizado nas estimativas de custo de
capital da unidade de análise, ajustado devidamente pela sua efetiva estrutura de
financiamento.
Posteriormente, foi realizado o processo de realavancar o beta, considerando os
efeitos da dívida no risco sistemático, e as informações estão apresentadas na
Tabela 10.
Tabela 10
Estrutura de capital da IES
2014
2015
2016
D/E
0,1067
0,0870
0,0533
D/(D+E)
0,0964
0,0800
0,0506
E/(D+E)
0,9036
0,9200
0,9494
Notas: dívida (D), capital próprio (E), capital investido (D+E).
Fonte: elaborada pelo autor.

2017
0,0306
0,0297
0,9703

Média
0,0694
0,0642
0,9358

No período analisado, o capital investido na IES foi de cerca de R$ 16 milhões,
sendo que 6,42% foram supridos por capitais de terceiros.
Constatou-se, assim, que as contribuições de Modigliani & Miller (1958) e de outros
autores, que destacam a contribuição do uso da dívida na geração de valor, não se
aplicam no presente estudo, uma vez que a empresa é muito conservadora e sua
alavancagem financeira é muito baixa.
Consequentemente, ao realavancar o beta (βu = 0,90), de acordo com a estrutura de
capital da empresa (média D/E = 0,0694), obteve-se o beta alavancado (βL) da IES
de 0,96, que é bem próximo do beta desalavancado estimado para o setor.
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5.1.1 O custo do capital próprio
O custo de capital próprio foi obtido com o uso do CAPM, cujos procedimentos estão
detalhados na metodologia. A Tabela 11 apresenta as variáveis empregadas e o
valor encontrado.
Tabela 11
O custo de capital próprio da IES¹
Composição
2014
2015
2016
2017
RF
NTN-B (2035)
6,55%
6,20%
7,42%
5,61%
RF
IPCA
6,40%
10,70% 6,30%
2,90%
RF
Taxa livre de risco
Rm
Prêmio risco
β
IES N
Re
Custo capital próprio
Notas: ¹ percentagem ao ano. (-) não se aplica. ² Média simples. ³ Média geométrica.
Fonte: elaborada pelo autor.

Média
6,45%²
5,95%³
12,39%
6,00%
0,96
18,78%

Com o uso dos valores médios da taxa livre de risco, beta e prêmio de risco,
estimou-se o custo de capital próprio em 18,78% ao ano. A queda do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2017 contribuiu diretamente na redução do
custo de capital próprio no período em análise, mas o custo de capital próprio médio
apresentou níveis bem elevados.
5.1.2

O custo do capital de terceiros

Para o cálculo do capital de terceiros foram identificadas todas as dívidas existentes
no período de 2014 a 2017, originadas por meio de empréstimos e financiamento de
imobilizado contratados pela IES. Percebe-se que a instituição utiliza baixo volume
de capital de terceiros, consoante o seu perfil conservador diante da conjuntura
brasileira de muita turbulência e incertezas.
Considerando o estoque anual das dívidas e os juros, foram obtidos os custos
ponderados anuais para período em análise, detalhados na Tabela 12.
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Tabela 12
A dívida da IES e o seu custo
Ano
2014
2015
2016
2017

Dívida (R$)
679.405,04
1.233.513,15
1.016.494,08
683.869,56
Custo médio da dívida

Custo da Dívida (% a.a)
3,37
3,91
4,44
5,49
4,30

Fonte: elaborada pelo autor.

Analisando-se as informações presentes na Tabela 12, percebe-se que a dívida da
instituição está sob controle, mas com pequena elevação em seu custo.
Conforme discutido, na obtenção do custo de capital próprio utilizou-se a relação de
longo prazo. Assim, mantendo-se a mesma ótica no uso de capital de terceiros, o
custo da dívida foi estimado em 4,30% a.a. (Tabela 12).
5.1.3 O custo médio ponderado de capital
Para obter o custo médio ponderado de capital (WACC) foi utilizada a equação 4,
detalhada no referencial teórico, considerando-se os custos do capital próprio, do
capital de terceiros e a estrutura de financiamento da IES (Tabela 13).
Tabela 13
Custo de oportunidade de capital da IES
Valores médios
2014-2017 em reais

Custo anual (%)

Capital investido

15.702.102

-

Capital próprio

14.743.411

18,78

Capital de terceiros
WACC
Fonte: elaborada pelo autor.

958.691

4,3

-

17,02

O custo médio ponderado de capital (WACC) da IES foi estimado em 17,02%,
revelando um custo elevado decorrente da intensidade do emprego de capital
próprio na atividade. Esse custo deveria ser monitorado pela instituição, pois
constitui um dos principais vetores de valor em uma organização.
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5.2 Resultados operacionais e EVA por cursos
Foram utilizadas as equações 6 e 7 presentes no capítulo 2 desta dissertação para
quantificar o EVA proporcionado por cada um dos cursos ofertados, sendo os dados
consolidados para retratar a geração de valor pela IES.
5.2.1 Cursos de Ciências Sociais e Humanas
Os resultados referentes ao curso de Ciências Contábeis devem ser vistos com
cautela por se tratar de um curso novo e com apenas dois anos de funcionamento
no período de análise. Os demais exibiram resultados operacionais bastante
similares e com geração de caixa e resultados operacionais positivos.
Os resultados consolidados foram positivos em todo o período de análise. Cabe
ressaltar que, não obstante os resultados positivos, o ano de 2017 sinalizou um
alerta sobre as dificuldades na gestão de uma IES privada. Há substancial declínio
nos resultados dos vários cursos devido principalmente à recessão na economia
(Tabela 14).
Tabela 14
Geração de caixa e resultado operacional dos cursos de Ciências Sociais e
Humanas (em reais)
2014
Cursos
EBITDA
NOPLAT
Administração
423.964
389.122
%
Receita
líquida
39,0
36,0
Ciências
Contábeis
% Receita
líquida
Direito
1.769.997 1.628.652
% Receita
líquida
40,0
37,0
Pedagogia
139.666
127.024
%
Receita
líquida
36,0
32,0
Total da área
2.333.627 2.144.798
Fonte: elaborada pelo autor.

EBITDA
487.643

2015

2016
NOPLAT
440.356

NOPLAT
443.779

EBITDA
496.008

41,0
-

37,0
-

44,0
-

39,0
-

-

-

-

-

2.014.518

1.838.768

2.513.875

42,0
126.224

38,0
114.017

38,0
2.628.386

34,0
2.396.563

2017
EBITDA
NOPLAT
401.159
348.343
33,0
67.477

28,0
58.300

2.245.751

32,0
2.013.786

46,0
104.738

41,0
92.049

34,0
34.812

27,0
1.762.127
30,0

41,0
3.114.622

36,0
2.778.157

24,0
2.517.236

28.674
20,0
2.139.145

O curso que apresentou melhor resultado operacional foi o de Direito, tanto em
termos relativos quanto em valores absolutos. Contudo, em termos relativos não há
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grandes diferenças entre os cursos da área, excetuando-se Pedagogia, que
demonstrou o pior desempenho (Tabela 14).
Um ponto relevante para se destacar é que a IES tem se preocupado com a
eficiência, sinergia e redução dos custos. E nesse sentido adota turmas mistas nos
dois períodos iniciais dos cursos de Ciências Contábeis e Administração.
Verifica-se, na Tabela 15, que o volume de capital investido alocado às áreas de
Ciências Sociais e Humanas foi da ordem de R$ 7 milhões, sendo que o volume
maior foi direcionado para o curso de Direito, de acordo com a metodologia adotada.
Tabela 15
Capital investido nos cursos de Ciências Sociais e Humanas (valores em reais)
Capital Investido Sociais e Humanas

2014

2015

1.350.189,82

Direito

5.477.334,19

5.366.284,39

6.154.366,66

6.240.298,81

489.903,89

372.746,83

291.243,20

152.209,67

Total
7.317.427,90
Fonte: elaborada pelo autor.

7.078.380,43

7.723.025,66

7.929.733,74

Pedagogia

1.277.415,80

2017

Administração
Ciências Contábeis

-

1.339.349,21

2016

-

-

1.309.658,15
227.567,10

Todos os cursos de Ciências Sociais e Humanas obtiveram retornos positivos sobre
o capital investido (Tabela 16). Em média, no período de 2014 e 2017 foram
alcançados os seguintes resultados: Administração (30,76%), Ciências Contábeis
(25,62%), Direito (32,18%) e Pedagogia (26,74%).
Tabela 16
ROIC dos cursos de Ciências Sociais e Humanas (%)
Cursos

2014

2015

2016

2017

Administração
Ciências Contábeis

28,82

33,13

34,47

26,60

-

-

-

25,62

Direito

29,73

34,27

36,49

28,24

25,93

30,59

31,61

18,84

Pedagogia
Fonte: elaborada pelo autor.
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Após a apuração dos resultados operacionais e do custo do capital do investido,
obteve-se o EVA dos cursos de Ciências Sociais e Humanas mantidos pela IES
(Tabela 17).
Tabela 17
EVA dos cursos em Ciências Sociais e Humanas (em reais)
Cursos
Administração

2014

Total

2017

389.122

443.779

440.356

348.344

Custo do capital investido

229.802

227.957

217.416

222.904

EVA

159.319

215.822

222.940

125.440

-

-

-

58.300

-

-

-

38.732

EVA

-

-

-

19.568

NOPLAT

1.628.652

1.838.768

2.245.751

1.762.127

Custo do capital investido

932.242

913.342

1.047.473

1.062.099

EVA

696.410

925.426

1.198.277

700.028

Ciências Contábeis Custo do capital investido

Pedagogia

2016

NOPLAT

NOPLAT

Direito

2015

NOPLAT

127.024

114.017

92.050

28.674

Custo do capital investido

83.382

63.442

49.570

25.906

EVA

43.643

50.575

42.480

2.768

NOPLAT

2.144.798

2.396.564

2.778.157

2.139.145

Custo do capital investido

1.245.426

1.204.741

1.314.459

1.310.909

899.372

1.191.823

1.463.698

828.236

EVA
Fonte: elaborada pelo autor.

Como os diversos cursos conseguiram apresentar resultado operacional superior ao
WACC, eles adicionaram valor agregado à instituição de ensino. Percebe-se, no
entanto, declínio na geração de valor em 2017, que interrompeu a série de
aumentos conseguidos no EVA, o que é devido à recessão na economia e a
mudanças no financiamento público. Assim, é fundamental que a IES elabore
estratégias para manter e captar alunos, aprimorar a gestão dos custos e
desenvolver novos produtos visando ao seu crescimento de longo prazo.
5.2.2 Cursos de Ciências Exatas
Cabe registrar que o curso de Matemática na modalidade licenciatura teve queda
abrupta de alunos a partir de 2016, sem qualquer entrada de novos alunos nos anos
de 2016 e 2017, o que compromete a continuidade do curso. Mas, ainda assim, não
destruiu o valor da mantenedora.

75

Tabela 18
Resultado operacional dos cursos de Ciências Exatas (em reais)
EBITDA

NOPLAT

EBITDA

NOPLAT

2017

NOPLAT

2016

EBITDA

Arquitetura,Urbanismo 581.640
% Receita líquida
41,0
Engenharia Civil
1.078.531
% Receita líquida
41,0
Matemática
76.688
% Receita líquida
34,0
Total da área
1.294.886

2015
NOPLAT

2014
EBITDA

Cursos

535.913
38,0
993.185
37,0
69.347
30,0
1.598.445

567.792
42,0
1.607.174
42,0
43.276
37,0
2.218.243

517.820
38,0
1.467.262
39,0
38.982
33,0
2.024.064

689.444
46,0
1.904.161
46,0
571
47,0
2.594.177

614.734
41,0
1.700.229
41,0
512
43,0
2.315.475

607.184
33,0
1.630.215
34,0
976
36,0
2.238.376

528.414
29,0
1.426.265
30,0
861
32,0
1.955.540

Fonte: elaborada pelo autor.

Excetuando-se o caso do curso de Matemática, os outros dois cursos da área de
Ciências Exatas exibiram forte geração de caixa e elevados retornos sobre o capital
investido (Tabela 18). Mesmo com a redução de alunos, o curso de Engenharia Civil
se sobressaiu na instituição e conseguiu manter o NOPLAT anual acima de um
milhão de reais (Tabela 18).
Tabela 19
Capital investido nos cursos de Ciências Exatas (em reais)
Cursos
Arquitetura e Urbanismo
Engenharia Civil
Matemática
TOTAL
Fonte: elaborada pelo autor.

2014
1.771.997,37

2015
1.525.852,01

2016
1.714.871,44

2017
1.953.247,39

3.307.290,04

4.272.022,80

4.680.934,34

5.057.278,80

284.475,22

131.114,29

1.363,50

2.867,53

5.363.762,63

5.928.989,10

6.397.169,28

7.013.393,73

A Tabela 19 reporta-se ao volume de capital investido nos cursos da área de Exatas.
Engenharia Civil, de acordo com o critério de rateio, se destacou com o montante
maior de investimentos. Mas a forma de apuração adotada não se distanciou muito
da realidade observada nos dispêndios de capital da área, uma vez que o curso
necessita de equipamentos e laboratórios com tecnologia sofisticada para oferecer
um curso de qualidade que atenda às demandas do mercado atual. Todavia, os
investimentos realizados não comprometeram os resultados operacionais, e os
retornos sobre o capital investido, mesmo no ano de grande crise, não foram
inferiores a 25% (Tabela 20).
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Tabela 20
ROIC dos cursos de Ciências Exatas (%)
Cursos
Arquitetura e Urbanismo
Engenharia Civil
Matemática
Fonte: elaborada pelo autor.

2014
30,24
30,03
24,38

2015
33,94
34,35
29,73

2016
35,85
36,32
37,55

2017
27,05
28,20
30,03

Na Tabela 21 discrimina-se a geração de valor dos cursos da área de Exatas. A
Matemática, mesmo em descontinuidade, não apresentou destruição de valor para a
IES X. Os cursos de engenharia civil e arquitetura/urbanismo apresentaram
significativa geração de valor, contribuindo, assim, significativamente para a
manutenção das atividades da instituição.
Tabela 21
EVA dos cursos de Ciências Exatas (em reais)
Cursos
Arquitetura e
Urbanismo

Engenharia Civil

Matemática

2014

2016

2017

NOPLAT

535.913

517.820

614.734

528.414

Custo do capital investido

301.594

259.700

291.871

332.443

EVA

234.319

258.120

322.863

195.971

NOPLAT

993.185

1.467.262

1.700.229

1.426.265

Custo do capital investido

562.901

727.098

796.695

860.749

EVA

430.284

740.164

903.534

565.516

NOPLAT

69.347

38.982

512

861

Custo do capital investido

48.418

22.316

232

488

EVA

20.930

16.667

280

373

1.158.445

2.024.064

2.315.475

1.955.540

Custo do capital investido

912.913

1.009.114

1.088.798

1.193.680

EVA

685.533

1.014.951

1.226.677

761.860

NOPLAT
Total

2015

Fonte: elaborada pelo autor.

5.2.3 Cursos de Ciências Biológicas
Atualmente, na área das Ciências Biológicas, funciona na instituição apenas o curso
de Enfermagem, e os seus resultados operacionais se mostraram positivos.
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Tabela 22
Resultado operacional dos cursos de Ciências Biológicas (em reais)
Cursos
Enfermagem
%
Receita
líquida
Total da área

EBITDA
107.361

2014

NOPLAT
95.136

EBITDA
801.375

2015
NOPLAT
730.228

EBITDA
930.890

2016
NOPLAT
827.295

EBITDA
932.278

2017
NOPLAT
809.982

25,0
51.473

41,0
801.375

38,0
474.885

44,0
930.890

41,0
793.306

33,0
932.278

28,0
747.731

28,0
107.361

Fonte: elaborada pelo autor.

O desempenho tem sido impactado pelos altos custos do funcionamento do curso,
representado pelas despesas como, por exemplo, de monitorias internas e externas.
Houve, contudo, um maior esforço no acompanhamento e gestão de despesas, que
proporcionaram melhoria substancial no desempenho operacional (Tabela 22).
Tabela 23
Capital investido e retorno operacional: curso de Enfermagem (em reais)
2014
2015
2016
Capital Investido
473.739,81
2.172.388,31
2.377.867,30
ROIC (%)
20,08
33,61
34,79
Nota: capital investido- valores em reais. roic – em percentuais.
Fonte: elaborada pelo autor.

2017
3.032.531,70
26,71

Apesar de ter sido alto o capital investido nesse curso, sendo o terceiro em
exigência de investimentos na instituição, o valor da mensalidade e a quantidade de
alunos matriculados proporcionaram resultados operacionais significativos à IES
(Tabela 23).
Tabela 24
EVA do curso de Enfermagem (em reais)
2014

2015

NOPLAT

95.136

1.838.768

Custo capital investido

80.631
14.506

EVA
Fonte: elaborada pelo autor.

2016

2017

2.245.751

1.762.127

369.740

404.713

516.137

360.487

422.582

293.845

A Tabela 24 evidencia que o curso de Enfermagem apresentou valor econômico
acumulado no período de R$ 1,1 milhão, em valores correntes. Houve melhoria
substancial em 2016, mas com forte reversão em 2014, em decorrência da crise
ocorrida no país, com forte reflexo nas instituições privadas de ensino.
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Esse curso merece acompanhamento mais próximo devido à constante mudança no
mercado e às demandas de novos investimentos em equipamentos e métodos de
ensino. Assim, uma boa gestão de custo e o seu repasse aos discentes se fazem
necessários para se evitar que ocorra destruição de valor.
5.3 A geração de valor econômico pela instituição de ensino
Esta seção analisa a situação da IES como um todo, apresentando os resultados
correspondentes à geração de caixa, os resultados operacionais e o lucro
econômico consolidado.
A Tabela 25 revela que os cursos da IES possibilitaram à mantenedora uma boa
margem líquida (EBITDA/receitas líquidas), da ordem de 39%, e retorno operacional
(NOPLAT - NOPLAT/receitas líquidas) de 35%, ambos refletindo os valores médios
do período.
Tabela 25
Geração de caixa e resultado operacional consolidado da IES (em reais)
Variáveis
EBITDA
% da Receita líquida
NOPLAT
% Receita líquida
Fonte: elaborada pelo autor.

2014
4.177.849
37,0
3.838.381
34,0

2015
5.648.006
41,0
5.150.855
37,0

2016
6.639.690
45,0
5.920.927
40,0

2017
5.687.891
32,0
4.962.968
28,0

O desempenho operacional foi suficiente para fazer face ao custo de oportunidade
de capital, e mesmo com a retração da economia e seus efeitos perversos nas
finanças das instituições de ensino privada, os retornos operacionais sobre o capital
investido da IES, superou com certa folga o custo médio ponderado de capital
(Tabela 26).
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Tabela 26
Geração de valor econômico da instituição educacional (em reais)
Variável
2014
EBITDA
4.177.849,38
NOPLAT
3.838.380,68
Custo de capital investido
13.154.930,34
ROIC
27,03%
WACC
17,02%
EVA
1.599.411,54
Fonte: elaborada pelo autor.

2015
5.648.006,11
5.150.855,49
15.179.757,84
32,80%
17,02%
2.567.260,71

2016
6.639.690,59
5.920.927,22
16.498.062,23
35,30%
17,02%
3.112.957,03

2017
5.687.891,82
4.962.967,56
17.975.659,17
26,41%
17,02%
1.942.242,29

Os resultados consolidados demonstraram que a IES conseguiu, no período
analisado, gerar, em média, cerca de R$ 2,3 milhões em valores correntes. O ápice
se deu em 2016, com elevado retorno operacional que suplantou o custo de
oportunidade de capital em 18 pontos percentuais. Em decorrência, naquele ano os
cursos geraram à mantenedora a excelente cifra de R$ 3 milhões de reais de EVA.
Contudo, a crise da economia brasileira, com a queda de renda da população, forte
desequilíbrio das finanças públicas e a consequente retração do financiamento
público (FIES) aos estudantes universitários, afetou fortemente a IES. Em 2017,
houve retração na geração de valor econômico da ordem de 38%, resultado que
sinaliza a necessidade de tomada de providências para evitar uma situação
financeira desconfortável no futuro próximo.
5.4 A influência de direcionadores de valores na criação de riqueza
Tendo em vista os resultados distintos de EVA nos diversos cursos mantidos pela
IES, empregou-se a metodologia desenvolvida em Locatelli et. al., (2019) para
identificar as razões desse comportamento e analisar as influências de variáveis que
direcionam a criação de valor do Centro Educacional. A Tabela 27 apresenta as
estatísticas descritivas das variáveis utilizadas na análise econométrica.
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Tabela 27
Informações básicas da IES: 2014 a 2017¹
Estatísticas

EVA Anual por
Curso (R$)

Mensalidade
(R$)²

Número de
Custos Oper. e
Alunos por
Adm./ Receita
Curso
Líquida Anual (%)
Média
327.270,00
761,00
229
61,32
Mediana
228.629,00
831,00
192
59,50
Máximo
1.198.277,00
1067,00
608
76,0
Mínimo
279,00
448,00
2
53,0
Notas: ¹ Número de cursos = 7, tendo sido excluído da amostra o curso de contabilidade criado
recentemente.
Fonte: elaborada pelo autor.

Em média, os sete cursos analisados geraram R$ 327 mil de valor econômico
adicionado anualmente. O comportamento é bem heterogêneo, sendo que um deles
conseguiu alcançar a cifra de R$ 1,2 milhão, enquanto outro apresentou o
insignificante valor de R$ 279,00. O valor médio da mensalidade foi de R$ 761,00, e
a mensalidade mais elevada foi observada no curso de direito. Esse curso e o de
engenharia civil foram os que atraíram mais alunos. Por sua vez, a relação média
entre os custos operacionais/administrativos e as receitas líquidas dos cursos
mantidos pela IES foi de cerca de 60%.
Como descrito na metodologia, foi estimada uma regressão utilizando dados
empilhados (pooled time series) e os resultados estão descritos na Tabela 28.
Observou-se um bom ajustamento da equação 9 aos dados, sendo que as variáveis
empregadas explicam 90% da variação do EVA dos cursos.
Os coeficientes que retratam a relação existente entre alunos e EVA, e entre os
custos operacionais e administrativos, normatizados pela receita líquida, e o EVA
foram estatisticamente significativos, com probabilidade de significância próxima de
zero. As estimativas confirmam que há uma relação positiva entre o número de
alunos matriculados por curso e o EVA. Uma relação positiva foi, também,
identificada entre a geração de valor e mensalidade cobrada, mas de forma diversa
a que é reportada em Locatelli et al., (2019), ela não se mostrou estatisticamente
significativa mesmo no nível de 10%. Foi confirmada a existência de uma forte
relação inversa entre o EVA e o comprometimento das receitas, expresso pela
relação dos custos operacionais e administrativos normatizados pelas receitas
líquidas (Tabela 28).
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Tabela 28
EVA e os vetores de valor dos cursos ofertados pela IES - variável
dependente EVA¹
Variável
Constante
Aluno
Mensalidade
Custos Op e Adm / Rec Liq.

Coeficiente
626335,30
1382,43
230,33
- 12908,56

R² = 0,9121
R² ajustado = 0,9011
Notas: Número de observações = 28.
Fonte: elaborada pelo autor.

Erro Padrão
243031,20
161,24
141,79
3658,71

Estatística t
2,5771
8,5733
1,6244
-3,5281

Prob. Sig.
0,0165
0,0000
0,1173
0,0017

F = 83,0834

Os resultados indicam que, mantidas fixas as mensalidades e a relação
custos/receitas, para cada novo aluno, a geração de valor por curso aumentaria em
média em cerca de R$ 1,4 mil. Dessa forma, para se alcançar, por exemplo, um
aumento no EVA de um milhão de reais, inalterados o valor das mensalidades e a
relação

custos/receitas

líquidas,

a

IES

deveria

conseguir

atrair

e

reter

aproximadamente 700 novos alunos (Tabela 28).
Considerando que em 2017 a IES conseguiu atrair e reter 1500 alunos, para atingir
tal meta de elevação de EVA a instituição deveria expandir o número efetivo de
matrículas em 50%, tarefa desafiadora e que se afigura passível de ser alcançada
apenas no médio e longo prazo.
Em contraposição, no curto prazo a IES precisa estar muito atenta ao controle dos
custos, haja vista que para cada aumento de 1 ponto percentual na relação custos
operacionais e administrativos /receitas líquidas, tudo o mais constante, haveria uma
destruição de cerca de R$ 13 mil em média por curso. Esse resultado revela o quão
sensível é o EVA em relação aos valores dispendidos para o funcionamento dos
cursos, demandando um olhar bastante criterioso na eficiência operacional dos
vários departamentos acadêmicos da instituição.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O segmento educacional, em especial da educação superior, vivencia um período de
profundas mudanças, impostas pelas inovações e transformações da estrutura
produtiva e novas demandas do mercado carente de bons profissionais. Ademais, os
novos padrões de comportamentos do seu público-alvo, as exigências dos órgãos
reguladores da atividade e, principalmente, o alto nível de competição no setor
sinalizam que a inovação e uma gestão eficiente são necessárias para as
organizações se manterem no segmento educacional. A sustentabilidade financeira
e a perenidade de uma IES demandam a redução de custos, os ganhos de escala, o
aumento da qualidade dos cursos ofertados e a adoção de novas tecnologias.
Conforme discutido, o momento atual de transformação e turbulência requer extrema
atenção por parte dos gestores. Assim, é de suma importância desenvolver
instrumentos de gestão e monitorar as variáveis/atividades que impactam
diretamente na capacidade da IES em gerar valor. Embasado em um referencial
teórico apropriado, esta dissertação foi direcionada para este relevante tema e
procurou analisar se uma IES privada de pequeno porte, localizada em uma região
menos desenvolvida, tem sido capaz de gerar valor aos seus investidores.
A pesquisa abrangeu os anos de 2014 a 2017, tendo como base a busca por uma
gestão eficiente e sustentável, diante de uma conjuntura que exige das organizações
uma gestão qualificada e voltada para a criação de riqueza.
A criação de riqueza por parte de qualquer empresa está condicionada a um
funcionamento no qual os retornos operacionais suplantam o custo de oportunidade
de capital. O modelo EVA é o instrumental recomendado para quantificar a
capacidade de gerar valor de uma organização, e sua aplicação é embasada na
moderna teoria de finanças, que enfatizam os aspectos de riscos e de custo de
oportunidade de capital. Assim, esse modelo foi aplicado nesta dissertação.
Além dos ajustes necessários nas bases convencionais de dados econômicofinanceiros, presentes nos balanços patrimoniais e demonstrativos de resultados, a
quantificação do EVA exige a precificação do custo de capital, consoante aos riscos
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assumidos. Adotou-se o CAPM para retratar o custo de capital próprio, o que exigiu
estimar o risco sistemático do setor/empresa. E por ser uma empresa de pequeno
porte e que não negocia seus ativos em bolsa de valores, foi necessário adotar o
método bottom-up, derivado do cálculo de beta para empresas do mesmo setor,
para retratar o risco sistemático da empresa.
O risco sistemático da empresa (beta alavancado) foi calculado em 0,96, que é
muito próximo do risco da carteira de mercado. Mediante o uso do CAPM, o custo do
capital próprio foi estimado em 18,87% ao ano. Como a instituição de ensino é muito
conservadora e utiliza diminuta fração de dívida (4,3% do total do capital investido),
o custo ponderado de capital (WACC) situou-se em 17,02% a.a, que é uma taxa
bem elevada e requer atenção por parte dos gestores.
Foram apurados os resultados operacionais (NOPLAT) e o capital investido por
curso ofertado, posteriormente consolidados por área de ensino (Ciências Sociais e
Humanas, Ciência Exatas e Biológicas). Os retornos operacionais do capital
investido (ROIC) obtidos na análise evidenciaram um bom desempenho: no período
analisado o indicador atingiu o valor máximo de 35,30% em 2016, com queda
pronunciada em 2017. Este resultado foi certamente decorrente das condições
adversas da economia e de seus impactos no setor educacional, mas tal situação
requer a devida atenção, pois coloca em risco a trajetória de crescimento da IES.
No período em análise, os cursos das três áreas de ensino (Ciências Sociais e
Humanas, Ciências Exatas e Ciências Biológicas) apresentaram geração de valor
econômico. O EVA acumulado em valores correntes atingiu, no período de 2014 a
2017, o montante de R$ 4,4 milhões nas áreas de Ciências Sociais e Humanas
(quatro cursos), R$ 3,6 milhões nas Exatas (três cursos) e R$ 1,1 milhões nas
Ciências Biológicas (um curso), ou seja, resultado nominal consolidado de R$ 9,2
milhões, não restando dúvidas de que as atividades de IES criaram valor aos
investidores no período recente. Análise ano a ano, porém, identificou que no último
ano da série (2017) houve considerável queda na geração de valor de todos os
cursos e, no geral, uma retração nessa variável da ordem de 38%.
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Levando em consideração o contexto econômico, com aumento na competitividade
empresarial e mudanças constantes no setor educacional e a crise da economia
brasileira, os resultados apresentados pela IES são excelentes, especialmente por
se tratar de uma organização que atua em uma região menos desenvolvida,
conforme atesta o seu baixo IDH.
Procurou-se captar, também, mediante análise econométrica, os efeitos exercidos
na geração de valor pelas variáveis alunos, mensalidades e custos. A equação
estimada, baseada em dados empilhados (pooled time series), apresentou um bom
ajustamento aos dados, sendo que as variáveis empregadas explicaram 90% da
variação do EVA dos cursos. A mensalidade não emergiu como variável
determinante do EVA. Em contraposição, a geração de valor se mostrou muito
sensível à variável que reflete os custos, sendo que, mantidas as demais variáveis
fixas, para cada aumento de 1 ponto percentual na relação custos operacionais e
administrativos / receitas líquidas, haveria uma destruição de cerca de R$ 13 mil em
média por curso. O aumento de receitas possibilitado pela matrícula de novos alunos
descortinou-se, igualmente, como muito importante. Para cada novo aluno, tudo o
mais constante, há uma geração de valor da ordem de R$ 1.400,00 por ano.
Assim, o crescimento e a redução dos custos constituem os direcionadores de valor
na IES objeto da análise. Recomenda-se aos gestores dessa e, por que não dizer,
de outras instituições privadas de ensino o desenvolvimento de um planejamento
que contemple as tendências de mercado para o setor e o uso de novas tecnologias,
envolvendo, por exemplo, o ensino a distância, como forma de atingir um novo
público com significativos ganhos de escala. Há de se perseguir, simultaneamente, a
redução de custos nos cursos tradicionais, talvez com introdução em sua estrutura
curricular de cursos híbridos, presenciais e a distância, e adequar os produtos e o
portfólio da instituição, objetivando atender às demandas dos diferentes atores e
gerar valor econômico condizente aos riscos e às expectativas dos investidores.
Para concluir, o autor espera, ademais, que as contribuições presentes nesta
dissertação possam ter utilidade acadêmica e auxiliar o desenvolvimento de novos
estudos, bem como contribuir para a gestão pública, representada pelos órgãos
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setoriais federais e aqueles dedicados ao desenvolvimento regional e municipal,
haja vista a carência de estudos aplicados na área.
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Apêndices
Apêndice A
Tabela 29
Demonstração de resultados do exercício por curso (em reais)
Administração
(+) Receita Operacional Bruta
(+) Outras Receitas Operacionais
(-) Deduções e Abatimentos
(=) Receita Operacional Líquida
(-) Custos com Curso
(-) Despesas Específicas
(=) Resultado Bruto
(-) Despesas Operacionais
(=) EBITDA
(=) EBITDA %

2014

2015

2016

1.254.535,76 1.320.146,32 1.151.222,56
1.456,08

1.264.747,28

27.220,75

22.694,58

-173.838,21 -144.765,16
-51.258,41
1.082.153,64 1.192.888,35 1.127.184,90

-58.872,79
1.228.569,07

-30.380,41

17.507,18

2017

-39.369,15

-44.987,61

-23.760,51
-21.468,00
-24.914,79
1.028.012,71 1.140.986,40 1.062.900,95

-15.550,77
1.168.030,69

-604.048,71
423.964,01
39%

-30.433,95

-653.342,76
487.643,64
41%

-566.892,09
496.008,86
44%

-766.871,08
401.159,61
33%

(-) Depreciação
(=) EBIT

-34.842,24
389.121,77

-43.864,88
443.778,76

-55.652,58
440.356,28

-52.816,03
348.343,58

(-) IRPJ/CSLL
(=) NOPLAT

0,00
389.121,77

0,00
443.778,76

0,00
440.356,28

0,00
348.343,58

(=) NOPLAT %
Arquitetura e Urbanismo
(+) Receita Operacional Bruta
(+) Outras Receitas Operacionais
(-) Deduções e Abatimentos
(=) Receita Operacional Líquida
(-) Custos com Curso
(-) Despesas Específicas
(=) Resultado Bruto
(-) Despesas Operacionais
(=) EBITDA
(=) EBITDA %

36%

37%

39%

28%

2014

2015

2016

2017

1.646.460,40 1.503.975,14 1.545.462,87
1.910,97

36.542,59

33.847,10

-228.146,32 -164.923,54
-68.812,04
1.420.225,05 1.358.996,64 1.513.193,42

-87.803,92
1.832.309,70

-14.644,04

19.945,04

1.886.266,52

-29.275,20

-58.207,31

-31.183,44
-24.457,39
-33.446,95
1.374.397,57 1.312.112,60 1.450.471,27

-23.192,70
1.750.909,69

-792.757,22
581.640,35
41%

-22.426,65

-744.319,97
567.792,63
42%

-761.026,33
689.444,94
46%

-1.143.725,12
607.184,57
33%

(-) Depreciação
(=) EBIT

-45.727,16
535.913,19

-49.973,02
517.819,61

-74.711,00
614.733,94

-78.770,76
528.413,81

(-) IRPJ/CSLL
(=) NOPLAT

0,00
535.913,19

0,00
517.819,61

0,00
614.733,94

0,00
528.413,81

(=) NOPLAT %

38%

38%

41%

29%

continua
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Tabela 29
Demonstração de resultados do exercício por curso (em reais) - continua
Ciências Contábeis
(+) Receita Operacional Bruta

2014

2015

2016

0,00

0,00

0,00

2017
219.763,36

(+) Outras Receitas Operacionais

0,00

0,00

0,00

3.943,43

(-) Deduções e Abatimentos
(=) Receita Operacional Líquida

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-10.229,78
213.477,01

(-) Custos com Curso

-10.045,11

(-) Despesas Específicas
(=) Resultado Bruto

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-2.702,11
200.729,79

(-) Despesas Operacionais
(=) EBITDA

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-133.252,05
67.477,74

(=) EBITDA %

-

-

-

(-) Depreciação
(=) EBIT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-9.177,35
58.300,39

(-) IRPJ/CSLL
(=) NOPLAT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
58.300,39

(=) NOPLAT %

-

-

-

27%

2014

2015

2016

2017

Direito
(+) Receita Operacional Bruta

32%

5.089.293,00

5.289.345,41

5.546.389,63

6.026.306,13

(+) Outras Receitas Operacionais

5.906,91

70.144,91

131.144,82

108.135,83

(-) Deduções e Abatimentos
(=) Receita Operacional Líquida

-705.211,91
4.389.987,99

-580.021,26
4.779.469,07

-246.954,10
5.430.580,35

-280.518,86
5.853.923,10

-73.148,04

-61.229,70

-65.482,88

-112.029,44

-96.389,60
4.220.450,35

-86.014,44
4.632.224,92

-120.035,13
5.245.062,34

-74.096,78
5.667.796,88

-2.617.706,46 -2.731.187,27
2.014.518,47 2.513.875,06

-3.654.010,52
2.013.786,36

(-) Custos com Curso
(-) Despesas Específicas
(=) Resultado Bruto
(-) Despesas Operacionais
(=) EBITDA

-2.450.452,96
1.769.997,39

(=) EBITDA %

40%

(-) Depreciação
(=) EBIT

-141.344,99
1.628.652,40

-175.750,60
1.838.767,87

-268.124,42
2.245.750,64

-251.659,42
1.762.126,94

(-) IRPJ/CSLL
(=) NOPLAT

0,00
1.628.652,40

0,00
1.838.767,87

0,00
2.245.750,64

0,00
1.762.126,94

(=) NOPLAT %
Enfermagem
(+) Receita Operacional Bruta

42%

46%

34%

37%

38%

41%

30%

2014

2015

2016

2017

440.177,76

2.141.241,74

2.142.962,75

2.928.539,95

(+) Outras Receitas Operacionais

510,89

28.396,18

50.670,52

52.549,62

(-) Deduções e Abatimentos
(=) Receita Operacional Líquida

-60.994,44
379.694,21

-234.805,18
1.934.832,74

-95.415,84
2.098.217,43

-136.320,77
2.844.768,80

(-) Custos com Curso

-52.053,97

-38.932,43

-65.698,13

-100.781,55

(-) Despesas Específicas
(=) Resultado Bruto

-8.336,83
319.303,41

-34.820,51
1.861.079,80

-46.378,07
1.986.141,24

-36.008,03
2.707.979,22
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Tabela 29
Demonstração de resultados do exercício por curso (em reais) - continua
(-) Despesas Operacionais
(=) EBITDA
(=) EBITDA %
(-) Depreciação
(=) EBIT
(-) IRPJ/CSLL
(=) NOPLAT
(=) NOPLAT %
Engenharia Civil
(+) Receita Operacional Bruta

-211.941,99
107.361,42
28%

-1.059.704,35 -1.055.250,89 -1.775.700,66
801.375,45
930.890,35
932.278,56
41%

44%

33%

-12.225,06
95.136,36

-71.147,66
730.227,79

-103.595,43
827.294,92

-122.296,26
809.982,30

0,00
95.136,36

0,00
730.227,79

0,00
827.294,92

0,00
809.982,30

25%

38%

39%

28%

2014

2015

2016

2017

4.218.514,61

4.883.854,31

3.072.985,41

4.210.772,77

(+) Outras Receitas Operacionais

3.566,67

55.841,37

99.747,11

87.635,71

(-) Deduções e Abatimentos
(=) Receita Operacional Líquida

-425.816,69
2.650.735,39

-461.746,69
3.804.867,45

-187.830,20
4.130.431,52

-227.338,80
4.744.151,22

-34.385,40

-45.298,80

-57.665,93

-92.593,49

-58.201,37
2.558.148,61

-68.474,87
3.691.093,78

-91.297,22
3.981.468,37

-60.049,70
4.591.508,02

(-) Custos com Curso
(-) Despesas Específicas
(=) Resultado Bruto
(-) Despesas Operacionais
(=) EBITDA
(=) EBITDA %

-1.479.617,34
1.078.531,27

46%

34%

(-) Depreciação
(=) EBIT

-85.346,06
993.185,21

-139.912,56
1.467.262,28

-203.932,08
1.700.229,39

-203.950,47
1.426.265,08

(-) IRPJ/CSLL
(=) NOPLAT

0,00
993.185,21

0,00
1.467.262,28

0,00
1.700.229,39

0,00
1.426.265,08

(=) NOPLAT %
Pedagogia
(+) Receita Operacional Bruta

41%

-2.083.918,94 -2.077.306,90 -2.961.292,48
1.607.174,84 1.904.161,47 1.630.215,55
42%

37%

39%

41%

30%

2014

2015

2016

2017

455.196,70

367.402,58

262.471,89

146.990,09

(+) Outras Receitas Operacionais

528,33

4.872,33

6.206,17

2.637,59

(-) Deduções e Abatimentos
(=) Receita Operacional Líquida

-63.075,59
392.649,44

-40.288,79
331.986,12

-11.686,61
256.991,45

-6.842,25
142.785,43

(-) Custos com Curso

-25.188,12

-17.958,60

-17.324,55

-17.039,07

(-) Despesas Específicas
(=) Resultado Bruto

-8.621,28
358.840,04

-5.974,64
308.052,88

-5.680,42
233.986,47

-1.807,32
123.939,03

-219.173,49
139.666,55

-181.828,19
126.224,69

-129.248,02
104.738,45

-89.126,46
34.812,57

(-) Despesas Operacionais
(=) EBITDA
(=) EBITDA %

36%

38%

41%

24%

(-) Depreciação
(=) EBIT

-12.642,18
127.024,37

-12.207,79
114.016,90

-12.688,46
92.049,99

-6.138,33
28.674,24

(-) IRPJ/CSLL
(=) NOPLAT

0,00
127.024,37

0,00
114.016,90

0,00
92.049,99

0,00
28.674,24

34%

36%

20%

(=) NOPLAT %

32%
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Tabela 29
Demonstração de resultados do exercício por curso (em reais) - conclui
Matemática
(+) Receita Operacional Bruta

2014
264.321,60

2015
129.234,44

2016

2017

1.228,80

2.769,20

(+) Outras Receitas Operacionais

306,79

1.713,85

29,06

49,69

(-) Deduções e Abatimentos
(=) Receita Operacional Líquida

-36.626,45
228.001,93

-14.171,64
116.776,64

-54,71
1.203,14

-128,90
2.689,99

(-) Custos com Curso

-19.038,69

-7.440,30

0,00

0,00

(-) Despesas Específicas
(=) Resultado Bruto

-5.006,17
203.957,08

-2.101,59
107.234,76

-26,59
1.176,55

-34,05
2.655,94

-127.268,69
76.688,39

-63.958,35
43.276,40

-605,09
571,46

-1.679,09
976,85

(-) Despesas Operacionais
(=) EBITDA
(=) EBITDA %

34%

37%

47%

36%

(-) Depreciação
(=) EBIT

-7.341,01
69.347,38

-4.294,11
38.982,29

-59,40
512,06

-115,64
861,21

(-) IRPJ/CSLL
(=) NOPLAT

0,00
69.347,38

0,00
38.982,29

0,00
512,06

0,00
861,21

(=) NOPLAT %
Fonte: elaborada pelo autor.

30%

33%

43%

32%

