
 

Fundação Pedro Leopoldo 

Mestrado Profissional em Administração 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Geração de Valor Econômico e a Sustentabilidade Financeira em Instituições 

de Ensino Superior: um estudo de caso de uma IES privada do Maranhão 

 

 

 

Xermona Milhomem Costa Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 

2022



 

Xermona Milhomem Costa Silva 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Geração de Valor Econômico e a Sustentabilidade Financeira em Instituições 

de Ensino Superior: um estudo de caso de uma IES privada do Maranhão 

 
 

 
Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 
Profissional em Administração da Fundação 
Pedro Leopoldo, como requisito parcial para a 
obtenção do título de Mestre em Administração. 
 
Área de concentração: Gestão e Estratégia em 
Organizações 
 
Linha de pesquisa: Gestão Estratégica e 
Mercados 
 
Orientador: Prof. Dr. José Edson Lara 

 
 
 

 
 

Pedro Leopoldo 
Fundação Pedro Leopoldo 

2022 



 

 

378.1            SILVA, Xermona Milhomem Costa 

S586g               A geração de valor econômico e a sustentabilidade 

                      financeira em Instituição de Ensino Superior: um es- 

                      tudo de caso de uma IES privada do Maranhão / 

                      Xermona Milhomem Costa Silva. 

                      - Pedro Leopoldo: FPL, 2022.                       

                       

                             91 p. 

                       

                                                                        

                        

                      Dissertação Mestrado Profissional em Administração.    

                      Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo – FPL, Pedro  

                      Leopoldo, 2022. 

                      Orientador: Prof. Dr. José Edson Lara 

                       

                       

       

                                   

                    1.Ensino Superior Privado. 

                    2. EVA. 

                    3. Geração de Valor. 

                    4. Sustentabilidade Financeira 

                    I. LARA, Edson José, orient. 

                    II. Título. 

. 

                     

                     

                     

                                                                         CDD: 378.1 

 

                                        
                                        Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

                             Ficha Catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira – CRB6-1590 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“As nuvens mudam sempre de posição, mas 
são sempre nuvens no céu. Assim devemos 
ser todo dia, mutantes, porém leais com o 
que pensamos e sonhamos; lembre-se, tudo 
se desmancha no ar, menos os 
pensamentos” 

(Paulo Beleki) 

 



 

Agradecimentos  

 

Agradeço primeiramente a Deus, o Supremo do Universo, o Dador da Vida, que nos 

criou com a magnífica capacidade de aprender, e que me possibilitou essa 

oportunidade de crescimento por meio deste mestrado. 

 

A meu esposo, Eduardo Silva, que com muita paciência e sabedoria foi parceiro em 

todo o decorrer do curso, nas minhas ausências para as viagens do mestrado e 

durante o período da dissertação, me dando suporte para ter tempo de desenvolver 

este trabalho. 

 

Ao meu filho, Pedro Benício, que com leveza aceitou as minhas ausências, fazendo 

com que o processo não fosse tão doloroso, e ao meu filho, Caio, que gerei durante 

o período deste curso, que me deu força para cumprir meus prazos antes que ele 

viesse ao mundo. 

 

Ao Prof. Dr. Ronaldo Lamounier Locatelli, pela paciência e pelo seu tempo 

despendido, ao me orientar na elaboração de grande parte desta dissertação. Ao 

Prof. José Edson Lara pelas sugestões e por ter assumido a orientação na fase final 

da pesquisa. 

 

Aos mantenedores da IES analisada, que me permitiram usar as informações da 

instituição, e por me liberarem para estar presente nas aulas além da contribuição 

financeira para as mensalidades e deslocamento. 

 

A minhas amigas de trabalho e de viagem, Joane, Tania e Rosária, que fizeram esse 

período de dissertação ser rico em aprendizado e divertido, deixando ótimas 

recordações.  



 

Resumo 

 

Objetivo: a presente dissertação teve como objetivo analisar a geração de valor 
de uma IES privada localizada na região Nordeste do Brasil. 
Metodologia/abordagem: Tratou-se de uma pesquisa descritiva com abordagem 
quantitativa, baseada em análise de um caso, com informações referentes ao 
período de 2016 a 2020. Foram empregados modelos para se quantificar os 
riscos, precificar o custo de oportunidade do capital, estimar o retorno operacional 
sobre o capital investido e a geração de valor da IES, bem como a dos seus 
diversos cursos. Originalidade/relevância: A educação é fundamental para o 
desenvolvimento sócio-econômico, sendo que as IES privadas exercem um 
importante papel no país. Para cumprir essa missão as IES devem apresentar 
situação financeira que lhes garanta a sustentabilidade. Contudo, não foram 
identificadas pesquisas acadêmicas relacionadas a essa temática voltadas para 
as instituições que atuam na região nordeste do Brasil. Esta dissertação almeja 
suprir essa lacuna. Principais resultados: De 2016 a 2018, constatou-se que a 
IES apresentou um ótimo desempenho com retornos sobre o capital aplicado 
superior a 30%, cifra bem superior ao custo de oportunidade de capital, e por 
consequência, a instituição gerou valor econômico. A situação reverteu-se a partir 
de 2019, e naquele ano e em 2020 ocorreram quedas pronunciadas no 
desempenho operacional, que ficou abaixo do custo de capital, de tal forma que a 
IES destruiu riqueza dos investidores nesse período. Foram analisados os cursos 
que estão gerando valor positivo e aqueles que estão destruindo riqueza dos 
investidores, e discutidas de forma breve algumas alternativas para a reversão do 
quadro adverso. Contribuições teóricas/metodológicas: Os métodos, conceitos 
e procedimentos apresentados nesta dissertação mostraram-se adequados para 
retratar a geração de valor da organização objeto da pesquisa, podendo ser 
aplicados em outras IES. Contribuições sociais para a gestão: A mensagem 
que pode ser derivada dos resultados da pesquisa é clara, devendo a instituição 
aumentar o portfólio de cursos capazes de agregar valor aos investidores. Torna-
se necessário um bom planejamento focado em captação de alunos por meio de 
novas ofertas de ensino (híbrido e/ou a distância), uso de novas tecnologias e 
metodologias de ensino. Essas ações devem ser complementadas por uma boa 
gestão referentes aos custos, não se descartando a hipótese de fechamento de 
cursos, caso as iniciativas de correção de rumos não conduzam a retornos 
condizentes com o custo do capital investido. Recomenda-se que as analises aqui 
feitas sejam atualizadas anualmente para um acompanhamento de perto da 
geração de valor e sustentabilidade financeira da instituição e que possam 
proporcionar uma visão mais ampla do setor identificando melhor suas 
fragilidades e pontos fortes. 
 
Palavras-chave: Ensino superior privado, EVA, geração de valor, 
sustentabilidade financeira. 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Objective: this master`s thesis aims at analyzing value creation of a private higher 
education institution (HEI), situated in Northeastern Brazil. 
Methodology/approach: The research is of descriptive nature, with a qualitative 
approach, based on case analysis, with information regarding years 2016 to 2020. 
There were models applied for quantifying risks, pricing the opportunity cost of 
capital, estimating the operational return on invested capital, and on the HEI value 
creation, as well as on its multiple degrees. Relevance/originality: Education is 
fundamental for social and economic development, with private HEIs playing an 
important role in the country. For accomplishing such a mission, HEIs must 
present a financial situation which allow their own sustainability. However, it was 
not identified academic research neither in relation to that theme nor to academic 
institutions from Northeastern Brazil. This thesis targets precisely this gap. Main 
results: From 2016 to 2018, the analyzed HEI presented a great performance, 
with returns on applied capital over 30%, figure higher than the opportunity cost of 
capital, so much so the institution generated economic value. The situation 
changed from 2019 onwards, due to that year and 2020 there have being an 
accentuated drop of operational performance, which remained below the cost of 
capital, leading to the HEI destroying investor’s wealth during that time. The 
analysis looked into the degrees to generate positive value and those destroying 
investor’s wealth, also with a brief discussion on alternatives that may reverse a 
harsh scenario.  Theoretical/methodological contributions: Methods, concepts 
and procedures presented in the thesis were adequate for portraying value 
creation in the researched organization, potentially being applicable to others 
HEIs. Social contributions to management: Results here generate a clear 
message, one according to which the institution must expand its portfolio of 
degrees capable of adding value to investors. Hence proper planning is 
necessary, focusing on recruiting students through new ways of offering education 
(hybrid or distance learning), and using new education technologies and 
methodologies. These actions must be complemented by a good management 
regarding costs, with possible degree closing not being discarded, especially when 
corrective initiatives do not lead to returns at the level of invested capital. It is 
recommended that the analyses carried out here are to be updated annually, for 
tracking closely value creation and financial sustainability of the institution, which 
may offer a wider view on the sector, better identifying its weaknesses and 
strengths. 

 
Keywords: Private higher education, EVA, value creation, financial sustainability.  
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1 Introdução 

 

Neste capítulo é introduzido o tema, formulada a pergunta norteadora, definidos os 

objetivos da dissertação e apresentadas as justificativas para a realização da 

pesquisa. 

 

1.1 Contextualização 

 

Com o passar das gerações, a sociedade tem procurado evoluir e se tornar 

mais tecnológica e independente. A esse respeito, é possível dizer que tais 

conquistas só são alcançadas com a educação. Além disso, a própria educação 

deve preparar o indivíduo para as mudanças, tornando-o capaz de se adaptar e 

responder ao novo ambiente, de modo que ela deve contribuir para todos 

alcançarem um novo modelo de desenvolvimento (Unesco, 2016). 

 

Uma vez que o progresso tecnológico e científico tem afetado 

consideravelmente a sociedade, as constantes inovações tecnológicas têm exigido 

profissionais altamente capacitados com habilidades diversas, que sejam ágeis e 

adaptáveis; e para que possam adquirir essas habilidades, é necessária uma 

educação de qualidade, já que o conhecimento é vital para a inserção no mercado 

de trabalho. 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 105, determina que a educação é 

direito de todos, e é dever do Estado e da família promovê-la e incentivá-la com o 

apoio da sociedade (Brasil, 1988). É um direito fundamental inerente à pessoa 

humana e, uma vez conquistado, precisa garantir acesso a todos, com a finalidade 

de preparar o cidadão até ele conseguir uma profissão. No Brasil, em face do 

ordenamento político-institucional, os entes federativos devem atuar de forma 

colaborativa no âmbito do setor educacional: à União cabe o financiamento das 

instituições de ensino públicas federais; aos Municípios e ao Distrito Federal, o 

ensino fundamental e educação infantil prioritariamente; aos Estados e ao Distrito 

Federal cabe o ensino fundamental e médio prioritariamente. Eles ainda devem se 

unir para definir formas de colaboração, assegurando a universalização do ensino 

obrigatório (Brasil, 1996).  
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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 desta forma 

com o crescimento no segmento educacional. A partir de então, a profissionalização 

do setor, o aumento dos investimentos privados e a busca por ganhos de escala e 

competitividade pautam as ações e a condução das atividades das instituições 

privadas. 

Houve ainda uma grande expansão no ensino superior do Brasil até 2010. Para 

alguns estudiosos, a privatização do ensino superior fez parte de uma política de 

cunho expansionista promovida pelo Estado. Isso se materializou tanto na 

privatização do ensino superior público, como na participação estatal da manutenção 

do ensino privado por meio de bolsas de estudos e isenção fiscal (Chaves & Amaral, 

2015). 

 

Conforme o conjunto dos dados estatísticos dos habitantes de uma cidade, 

província, estado, nação, que configura o censo do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2010, dos 6,3 milhões de alunos 

matriculados nos cursos de graduação, 4,7 milhões estavam nas Instituições de 

Ensino Superior (IES) privadas (74,3%) e 1,6 milhões nas IES públicas (25,7%). Em 

2019, dos 8,6 milhões de alunos matriculados no ensino superior, 6,5 milhões 

estavam matriculadas em IES privadas (75,8%) e 2,1 milhões nas IES públicas 

(24,2%). Desta forma observa-se que as matrículas nos cursos de graduação 

aumentaram, assim como a procura pelas IES privadas. Pode-se assim dizer que a 

política de privatização do ensino superior no Brasil reflete uma omissão dos 

governos em relação a expansão do ensino público, contribuindo com a criação de 

uma reserva de mercado para o setor privado (Chaves e Amaral, 2015). 

 

As instituições de ensino privadas têm sido responsáveis por 75% (setenta e 

cinco porcento) das matrículas no ensino superior em todo o país, conforme dados 

divulgados pelo Mapa do Ensino Superior (Instituto Semesp, 2020). A criação de 

políticas públicas, por meio de iniciativas como Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) e Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), tem contribuído para a 

elevação desse número nos últimos anos. Conforme dados do Censo do Ensino 

Superior de 2019, 88,4% das instituições de ensino do país são privadas e os 11,6% 
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restantes estão divididos em 4,2% federal, 5,1% estadual e 2,3% municipal (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP], 2019).  

 

É recorrente a liberalização e desregulamentação desse setor que tem encontrado 
facilidades para expandir, por meio da adoção pelo Estado brasileiro de uma série de 
mecanismos, tais como: a liberalização dos serviços educacionais, isenções 
tributárias, isenção da contribuição previdenciária das filantrópicas, isenção do 
salário educação, bolsas de estudo para alunos carentes via programa do Crédito 
Educativo hoje transformado no Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino 
Superior (Fies)6, empréstimos financeiros a juros baixos por instituições bancárias 
oficiais como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, o 
Programa Universidade para Todos − Prouni7, dentre outras formas de estímulo, 
fortalecendo o setor privado, como evidenciamos a seguir. (Chaves e Amaral, 2015) 
 

 

Conforme dados do INEP (2019), entre o período de 1995 e 2012, o número de 

matrículas nas IES privadas aumentou 299,9%. Observa-se uma representação 

significativa das IES privadas no Brasil, o que tornou necessário um conjunto de 

formas de viabilizar sua sustentabilidade financeira para poderem perpetuar-se no 

mercado.  

 

Com o advento da globalização, umas das consequências para a educação foi 

a transformação da educação em objeto do interesse do grande capital, resultando 

na ampliação da mercantilização na área, na internacionalização da oferta, havendo 

também a penetração de grandes corporações em países menos desenvolvidos, o 

que consolidou a comoditização da educação também no cenário brasileiro (Oliveira, 

2009). 

 

Para Sguissardi (2015), a educação no Brasil enfrenta um período de intensa 

transformação, com a presença de fundos de investimento (private equity) nacionais 

e transnacionais que se associam às grandes empresas do setor educacional; com 

isso, a educação tem passado de um estado de direito para um de “serviço 

comercial” ou mercadoria, com o risco de uma expansão da educação superior em 

IES privado-mercantis de baixa qualidade. A legislação tem sido permissiva quanto à 

natureza comercial das organizações e instituições educacionais – visando à 

expansão quantitativa, não importando muito ou quase nada se essa expansão se 

dá como usufruto de um direito público ou se apenas constitui a compra de um 

serviço, produto comercial ou mercadoria. 
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Dessa forma, o setor educacional tem ganhado espaço no mercado, com 

destaque para grandes grupos que optaram por abrir seu capital no mercado de 

ações; assim, a concorrência acirrada tem sido frequente, levando pequenas IES a, 

mais do que nunca, profissionalizarem seu negócio, optarem por uma gestão eficaz, 

a fim de elevar suas margens de lucro e reduzir os seus custos, sem prejuízos à 

qualidade do serviço prestado. 

 

Oliveira (2009) aponta a penetração do mercado financeiro na educação dando 

ênfase ao ano de 2001, quando foi estabelecida a parceria entre o grupo Pitágoras-

MG e a Apollo Internacional, seguida pela compra da Universidade Anhembi-

Morumbi pela Laureate, em 2006, além da abertura de capital das empresas 

Anhanguera, Kroton, Estácio e SEB, em 2007. Essa parceria garantiu a formação 

profissional com padrão internacional voltada para um mundo competitivo, 

globalizado e mutante. 

 

Em seu estudo, Sguissardi (2015) revela que o Brasil foi pioneiro no ramo de 

empresas educacionais que abriram seu capital para Oferta Pública Inicial em inglês 

Initial Public Offering (IPO). Até a edição das Portarias 21 e 23 do FIES, de 

29/12/2014, o setor educacional do mercado de ações foi o mais lucrativo dentre os 

15 ou 16 setores da economia presentes na Bovespa. No período entre 2012 e 

2014, as ações do grupo Kroton (KROT3) tiveram uma valorização de 314%, e as da 

Estácio (ESTC3), 240,97%, enquanto as tradicionais Vale (VALE5) e Petrobras 

(PETR4) tiveram, respectivamente, uma redução de 13,48% e valorização de 9,32% 

em suas ações. 

 

Assim como em qualquer outro segmento de negócio, o ensino superior 

privado precisa apresentar retorno aos seus sócios/mantenedores, exigindo que 

cada curso ofertado pela IES gere valor. Uma ferramenta que vem ganhando 

adeptos é a abordagem do valor econômico adicionado. Essa abordagem permite 

quantificar o retorno de empresa, levando em consideração os riscos de mercado e 

o custo de oportunidade do capital. Desta maneira, proporciona uma visão clara 

sobre os impactos do investimento nas organizações, constituindo-se em um 
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importante instrumental na tomada de decisões estratégicas (Curadi, Miranda, 

Whitthoeft & Santos, 2017). 

 

Com estratégias de marketing mais agressivas e uma busca insaciável e voraz 

pelo lucro, os grandes conglomerados educacionais têm conquistado uma grande 

fatia do mercado, desestabilizando as pequenas e médias IES, que passaram a ter a 

necessidade de repensar suas estratégias educacionais, financeiras e 

mercadológicas, para saber onde investir e como obter melhor retorno, conforme 

destacam Gaspar e Fernandes (2014). 

 

Fatores conjunturais tornam a situação financeira de pequenas e médias IES 

brasileiras ainda mais delicada. Conforme ponderado, o Governo promoveu 

políticas direcionadas à expansão das IES privadas, sendo que foram alocados 

recursos públicos para custear um grande número bolsas de estudo no âmbito o 

Programa Universidade para Todos (Prouni) e financiamento com taxas de juros 

reduzidas por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para facilitar o 

ingresso em instituições privadas de ensino superior (Locatelli, Fonseca, Lara & 

Silva, 2022). Face à fragilidade das finanças públicas, houve redução no 

financiamento público e mudanças substanciais no FIES a partir de 2018, cujos 

riscos foram em boa parte transferidos aos tomadores de empréstimos, com 

maior exposição das IES. Ademais, a pandemia da COVID 19, provocou recessão 

econômica resultando em queda na produção e nas rendas pessoais.  

 

Outro fenômeno digno de nota foi a grande utilização de cursos EAD, 

quebrando em vários segmentos a reserva do mercado regional, e propiciando a 

oferta de cursos virtuais com mensalidades bem reduzidas.  

 

Portanto, fatores conjunturais e estruturais introduziram novos elementos e 

tornou ainda mais aguda a disputa por fatias do mercado educacional.  

 

Pautada nessas considerações e tendo em vista o atual contexto da educação 

brasileira de ensino superior, caracterizado pela grande competição na esfera 

privada, bem como por inovações permitidas pela educação a distância, a pergunta 

que norteia essa pesquisa pode ser assim formulada: uma IES privada localizada 
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em uma região de população com baixo poder aquisitivo apresenta resultados que 

lhe assegura a sustentabilidade financeira?  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral é analisar o desempenho dos cursos mantidos por uma IES e 

os condicionantes da sustentabilidade financeira da instituição. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar os resultados operacionais da IES e de seus cursos em anos 

recentes; 

2. Quantificar os riscos financeiros do negócio; 

3. Estimar o custo de oportunidade do capital aplicado na IES; 

4. Quantificar a geração de valor dos cursos ofertados pela IES. 

5. Quantificar a geração de valor da IES como um todo.   

 

1.3 Justificativa 

 

O ensino superior privado tem passado por mutações nos últimos anos, o que 

por sua vez altera os perfis das IES e a qualidade no ensino ofertado. Hoje o 

mercado educacional é dinâmico e tem vivido um grande aumento de capital 

estrangeiro dentro das faculdades privadas, nas quais foram criados grandes grupos 

e holdings para o controle de várias IES.  

 

Políticas de financiamento e mudanças na legislação educacional favoreceram 

o investimento capitalista no ensino superior privado, aumentando as possibilidades 

de lucro desse segmento. Com isso, os alunos matriculados no ensino superior 

também têm aumentado consideravelmente (Gaspar & Fernandes, 2014) 

 

Segundo Diniz e Goergen (2019), hoje existe o que pode ser chamado de 

“capitalismo acadêmico”, termo usado no contexto americano, mas que agora 
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também pode ser adaptado ao ensino superior privado no Brasil, em que há 

instituições privadas (em especial grandes grupos) com acirrada competividade, 

além de oferta (promoções agressivas) e venda de produtos (ensino graduação e 

pós-graduação). 

 

Nesse contexto, o ensino superior privado passou a ser mercantilista, 

característica advinda dos grupos de empresas internacionais (Diniz & Goergen, 

2019). Com isso, as pequenas e médias instituições de ensino passam por um 

enfraquecimento, pois, ao tentar competir com grandes grupos, não conseguem 

ofertar preços tão competitivos nem obter lucros tão expressivos. Esses desafios 

impõem às IES a adoção de uma gestão eficiente dos seus recursos, de forma que 

obtenham um retorno financeiro que as permita continuar no mercado e melhorar 

sua prestação de serviços (Fonseca, 2018). 

 

Para isso, é preciso analisar a geração de valor do negócio, bem como a sua 

sustentabilidade financeira. Para tal, tem sido empregado de forma eficaz em 

diferentes setores da economia o instrumental conhecido como EVA (Economic 

Value Added). Esta dissertação se alia a esse movimento com foco na criação de 

riqueza, sendo justificada tanto pela importância do tema quanto pela insuficiência 

de estudos acadêmicos sobre esse importante setor da economia. Portanto, esta 

dissertação busca fornecer um instrumental e informações consistentes capazes de 

auxiliar os gestores das IES terem um melhor conhecimento sobre sua situação 

financeira, podendo, desta forma, definir estratégias e implementar decisões de 

investimento mais seguras. 

 

Esse estudo é relevante para pesquisadores, haja vista que poucas são as 

pesquisas relacionadas a essa temática no ensino superior brasileiro. Sua principal 

contribuição se dará na área de finanças e estratégias corporativas. Pode auxiliar 

também gestores de organizações de ensino superior e investidores em geral, ao 

abordar a real capacidade de geração de valor de IES privadas em regiões menos 

desenvolvidas. 
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A presente dissertação é composta de seis capítulos, incluindo esta introdução, 

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

justificativa para a realização da pesquisa. 

 

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico, com uma breve explanação 

sobre o significado de sustentabilidade financeira e gestão baseada em valor, além 

de abordar também os principais tópicos relacionados ao modelo EVA, tendo como 

referência as teorias e os instrumentais de análise pertinentes ao modelo. 

 

O capítulo três descreve a ambiência de estudo, apresentando-se um 

retrospecto do ensino superior no Brasil e o contexto socioeconômico da localidade 

onde a IES analisada encontra-se instalada. 

 

No quarto capítulo, descreve-se a metodologia, com a caracterização da 

pesquisa, a descrição da unidade de análise e os procedimentos metodológicos 

empregados nas estimativas do EVA da IES objeto do estudo. 

 

No capítulo cinco, são analisados os resultados obtidos na pesquisa. Por fim, 

no capítulo seis, encontram-se as considerações finais do estudo e as contribuições 

da investigação. 
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2 Referencial teórico 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o referencial teórico que trata da 

geração de valor e a sustentabilidade financeira. Contempla teorias, conceitos e 

métricas relevantes nessa temática pesquisada. A geração de valor de uma 

organização está vinculada ao seu desempenho operacional e ao custo financeiro. 

Assim, serão também abordados neste capítulo aspectos de retorno e riscos, fontes 

de financiamento e capital investido.  

Colocar o parágrafo sugerido pelo prof. Wanderley. 

 

2.1 Riscos e retornos 

 

Nas tomadas de decisões das empresas, existem duas premissas financeiras 

que não podem ser desconsideradas: risco e retorno. Cada decisão tomada 

apresenta determinadas características de risco e retorno, e essa combinação pode 

aumentar ou diminuir o valor de mercado de uma empresa (Gitman & Zutter, 2010). 

 

Segundo Groppelli e Nikbakht (2010), risco e retorno são a base sobre a qual 

se tomam decisões racionais e inteligentes sobre investimentos. O risco pode ser 

considerado uma medida da volatilidade ou incerteza dos retornos, em que retorno 

são as receitas esperadas de qualquer investimento (Ross et al., 2000) 

 

Conforme Damodaran (2004), o risco refere-se à probabilidade de receber um 

retorno sobre um ativo para o qual não havia expectativa de recebimento. 

 

O risco se refere a uma incerteza passível de mensuração, por meio de 

cálculos de probabilidade; já a incerteza em estado puro não é passível de tal 

mensuração (Mello, 2004). Contudo, haverá risco quando o resultado não for 

conhecido, mas puder ser determinado por meio de probabilidade, o que não ocorre 

com a incerteza.  

 
O risco é uma medida de incerteza que envolve o retorno que um investimento irá 
gerar. Investimentos cujos retornos são mais incertos, em geral, são mais arriscados. 
Em termos mais formais, o termo risco é utilizado como sinônimo de incerteza e se 
refere à variabilidade dos retornos associados a um determinado ativo. (Gitman & 
Zutter, 2010, p. 318). 
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O custo de capital de uma empresa é determinado principalmente pelo risco 

associado ao investimento, e não pela forma como esse investimento é financiado 

(Assaf Neto & Lima, 2010). Se o risco for alto, o retorno exigido – o custo da 

empresa – será alto; se o risco for baixo, o custo será baixo, a menos que as taxas 

de mercado sejam afetadas por incertezas econômicas (Groppelli & Nikbakht, 2010). 

 

Além disso, conforme Groppelli e Nikbakht (2010), quanto maior o prazo dos 

investimentos, maior o custo de capital devido aos riscos associados ao prazo; 

assim, os riscos de falência, concordata e o risco de perda do principal também 

devem ser incluídos. Por isso, pode se afirmar que o fator tempo ou prazo aumenta 

o risco do investimento. 

 

O retorno exigido em uma proposta de investimento não financeiro precisa ser 

no mínimo tão alto quanto o que se pode obter quando da compra de ativos 

semelhantes (Ross et al., 2000). Embora o investimento deva ser analisado somente 

pelo retorno apresentado ao investidor, os investidores ainda apresentam aversão 

ao risco, sempre o considerando no momento de sua decisão em investir (Leão, 

Martins & Locatelli, 2012). 

 

Quando dois projetos têm os mesmos retornos esperados, escolhe-se aquele 

de menor risco (Groppelli & Nikbakht, 2010). Após vários estudos, verificou-se que é 

mais conveniente resumir as informações sobre retornos em termos percentuais, em 

vez de termos monetários, haja vista que desta maneira o retorno não dependerá da 

magnitude do investimento (Ross et al., 2000)  

 

Os investidores e empresários reagem de diversas formas ao risco. Por 

exemplo, conforme Gitman e Zutter (2010), podem-se classificar três dessas 

principais reações: a primeira é chamada aversão ao risco, que é quando o 

investidor prefere investimentos menos arriscados, optando sempre pela taxa de 

retorno fixa; a segunda reação é a indiferença ao risco, que se dá quando o 

investidor escolhe seus investimentos com base nos retornos esperados, sem levar 

em conta os riscos; e terceira reação consiste em quando o investidor tem 
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propensão ao risco, preferindo investimentos com maior risco, podendo até 

sacrificar algum retorno esperado.  

 
Alguns investimentos pagam um alto retorno, e outros, um baixo retorno. 
Certamente, você não pode esperar um retorno elevado de um “negócio seguro”. 
Porém é razoável exigir um retorno elevado ao investir dinheiro num negócio 
arriscado ou especulativo. Em outras palavras, os investidores devem ser 
adequadamente recompensados pelos riscos que assumem (Groppelli & Nikbakht, 
2010, p. 73). 
 

Embora o CAPM seja aplicável à análise de títulos, ele pode ser aplicado para 

avaliar os méritos de risco/retorno de investimentos e ativos no meio corporativo 

(Groppelli & Nikbakht, 2010). 

 

Pereiro (2010) destaca que muitos analistas se baseiam no modelo CAPM, 

visando a empregar betas setoriais locais para calcular o custo de capital próprio de 

empresas dos mercados emergentes. Vale ressaltar que esse modelo funciona bem 

para o cálculo, uma vez que os dados para a estimativa de beta do segmento local 

estejam disponíveis. 

 

Após essa análise, pode-se concluir que há uma recompensa em assumir 

riscos, contudo, quanto maior a recompensa em potencial, maior é o risco (Ross et 

al., 2000). Embora para muitos o risco se trate de atingir um resultado negativo, pela 

ótica da gestão financeira nem sempre risco será sinônimo de resultado negativo. 

Risco em finanças é a probabilidade de se obter retorno em investimentos diferentes 

daquele que foram projetados (Damodaran, 2014)  

 

2.1.1 Riscos diversificável e não diversificável  

 

Todas as decisões financeiras em uma empresa são tomadas num contexto de 

incertezas, e as decisões tomadas hoje são referentes a eventos que ocorrerão no 

futuro. Por isso, é importante ter uma noção do risco em uma tomada de decisão 

(Ross et al., 2000) 

 

O CAPM divide o risco em duas partes principais: risco diversificável e risco 

não diversificável (Groppelli & Nikbakht, 2010). Segundo Gitman (2010), o risco 

diversificável (não sistemático) é atribuído a causas aleatórias e específicas das 
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empresas e pode ser eliminado por meio da diversificação. Quanto ao risco não 

diversificável (sistemático), é atribuído a fatores de mercado que afetam as 

empresas de modo geral e não pode ser eliminado por meio da diversificação.  

 
Quando examinamos os riscos associados a ativos individuais, descobrimos que 
existem dois tipos de risco: sistemático e não sistemático. A distinção é crucial 
porque, conforme veremos, o risco sistemático afeta praticamente todos os ativos na 
economia, enquanto o risco não sistémico afeta no máximo um número pequeno de 
ativos (Ross et al., 2000, p. 288). 
 

Considerando que o investidor pode criar uma carteira de ativos que elimine o 

risco específico, o risco sistemático é o único relevante, sendo importante sua 

mensuração para servir de base na tomada de decisões na empresa (Felix et al., 

2016). 

 

Sobre o risco de carteira, sabe-se que uma parte do risco associada a ativos 

individuais pode ser diversificada, e outra parte não. Uma decorre de características 

específicas de uma organização e outra é comum às empresas que atuam em um 

determinado mercado e, por ser inerente ao mercado, afeta quase todos os 

investimentos (Damodaran, 2014)  

 

O risco não sistemático é aquele peculiar único ativo ou, no máximo, a um 

pequeno grupo. Se ele for aplicado a uma única ação, o valor do investimento 

flutuará com os eventos específicos da empresa. Aplicado a uma carteira grande, 

por outro lado, algumas ações desta empresa aumentarão de preço e outras terão 

quedas devido aos eventos negativos. No final, o valor da carteira será relativamente 

pequeno, pois esses efeitos tenderão a se anular (Ross et al., 2000)  

 

O risco diversificável é identificado pela dispersão dos retornos dos títulos em 

relação aos movimentos de retorno da carteira de mercado. Esse risco está 

relacionado com o mercado como um todo, não podendo ser eliminado pelo 

processo de diversificação (Assaf Neto & Lima, 2010). 

 

O risco sistemático afeta praticamente todos os ativos em algum nível. Esse 

risco não desaparece, independentemente de quantos ativos forem colocados na 

carteira. Entretanto, o risco não sistemático é reduzido na medida em que novos 
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ativos são adicionados à carteira de investimento, tendendo a desaparecer quando o 

número de ativos é significativo (Ross et al., 2015). 

 

Visto que o risco sistemático é fator determinante para o retorno esperado do 

ativo, é preciso medir de alguma forma os níveis de risco sistemático de diferentes 

investimentos. Dessa forma, a medida utilizada para tal fim é o coeficiente beta 

(Ross et al., 2000). 

 

2.1.2 O coeficiente Beta (β) 

 

Com o intuito de melhorar as análises impostas pelo cálculo das covariâncias, 

Sharpe (1963) propôs que o retorno de todas as ações fosse relacionado a um 

índice, ao qual a grande maioria está relacionada. Essa pesquisa contribuiu para o 

surgimento do coeficiente beta como um indicador de mercado.  

 

Por meio do modelo de precificação de ativos (CAPM), é obtido um indicador 

de risco, definido pelo coeficiente beta, ajustado ao projeto em avaliação, em que se 

calcula a taxa de retorno exigida e, com base em seu dimensionamento, decide-se 

sobre a atratividade e aceitação do negócio (Assaf Neto & Lima, 2010). 

 

O coeficiente beta informa quanto risco sistemático determinado ativo tem em 

relação a um ativo médio (Ross et al., 2000). O resultado obtido com o cálculo do 

beta (β) determina os retornos exigidos para o investimento, ou seja, quanto maior o 

beta (β), maior será o risco e, consequentemente, maior será o retorno esperado 

(Moreira et al., 2015).  

 

O beta mede a sensibilidade de um ativo em relação às movimentações da 

carteira de mercado. Quanto maior o beta de um investimento, mais alto o seu risco. 

O coeficiente beta (β) consiste em uma medida relativa de risco não diversificável. 

Desse modo, é um indicador do grau de variabilidade do retorno de um ativo em 

resposta a uma variação do retorno da carteira de mercado (Alves, 2019) 
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De acordo com Gitman (2010), para definir o beta, usa-se a seguinte equação: 

  

              β = Covx,y / Varx                                         (1) 

Sendo:  

β = coeficiente beta, que mede a sensibilidade do retorno de um ativo às variações 

dos retornos de uma carteira representativa do mercado;  

Covx,y = covariância entre o retorno de um ativo e os retornos proporcionados pela 

carteira de mercado;  

Varx = variância dos retornos da carteira de mercado. 

 

O beta de uma carteira de mercado é composto de ativos, suficientemente 

diversificados para afastar os riscos não sistemáticos (por exemplo, o Ibovespa no 

mercado de capitais brasileiro é composto de uma carteira diversificada de ações). 

Por convenção, tem o seu valor igual a unidade. Os betas dos demais ativos são 

obtidos mediante análise econométrica, contrapondo-se o retorno dos ativos ao 

retorno da carteira de mercado. Em geral, os betas estimados têm um valor positivo, 

e quanto mais elevado, maior é a sensibilidade do ativo às alterações (aumentos e 

diminuição) dos retornos da carteira de mercado.  

 

Uma questão relevante é a escolha da série histórica dos retornos dos ativos 

para se estimar o beta. Em geral, o período indicado pelos analistas varia de 3 a 5 

anos. Tendo como horizonte esses períodos, poder-se-ia utilizar cotações semanais 

e mensais dos ativos, respectivamente. Nas análises de empresas que fazem parte 

de um mercado mais dinâmico e em mutação, os dados básicos para a estimativa 

do beta não deveriam ultrapassar os 3 anos. Já para setores mais maduros e 

consolidados, esse período poderia ser de 5 anos (Alves, 2019).  

 

2.1.3 Beta bottom-up 

 

Levantar o beta de empresas que não estão no mercado de ações pode ser um 

desafio, sendo considerado uma das dificuldades para se aplicar o CAPM (Alves, 

2019). Contudo, há um método – bottom-up – que permite trabalhar com 

informações de empresas do mesmo setor, assim como, com os devidos ajustes de 
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dados, quantificar o risco de empresas que não participam do mercado de capitais, 

conforme salientam Marquetotti e Locatelli (2014). 

 

Damodaran (2009) fornece o passo a passo para se levantar o beta bottom-up 

de uma empresa: 

 

1. Identificar o setor de atividade que a empresa atua; 

2. Levantar o beta não alavancado médio das empresas do setor em avaliação, 

3. Calcular o índice de endividamento do negócio para o qual o custo capital 

está sendo apurado; 

4. Apurar o beta alavancado do negócio. 

 

Para se obter o beta alavancado e desalavancado, utiliza-se a seguinte 

equação: 

 

βl = βd x [1 +((D/E) x (1 – t) ]                                  (2) 
 

Sendo: 

βl = beta alavancado da empresa, o qual inclui o risco econômico (risco do negócio) 

e o risco financeiro, determinado pelo seu nível de endividamento (D/E); 

βd = beta desalavancado, como se a empresa não tivesse dívida; 

D/E = dívida/equity em valores de mercado das empresas similares e daquela para o 

qual se quer quantificar o beta bottom-up; 

t = alíquota de imposto de renda que propiciará o benefício fiscal do serviço da 

dívida para cada uma das empresas empregadas na análise. 

 

Calcular o beta bottom-up de uma empresa é a melhor forma de medir o risco 

específico do negócio, pois a metodologia permite sempre capturar os riscos da 

operação e financeiros da companhia. Afirma que, intuitivamente, quanto mais risco 

financeiro ou operacional a empresa tiver, maior é o seu beta (Beneda, 2003). 

 

Dessa forma, a utilização do beta bottom-up contribui para a redução de erro-

padrão dos betas, tendo em vista a utilização da média destes, o que é mais preciso 

do que os betas individuais. Além disso, se ele for adaptado pode refletir em 
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possíveis alterações na composição dos negócios e em aquisições ou 

desinvestimentos (Alves, 2019). 

 

2.2 Riscos e o custo do capital 

 

O capital é fundamental para fomentar os negócios de uma empresa, o que 

muito interessa os investidores, desejosos de ter retorno sobre o seu investimento. A 

estrutura adequada das possíveis fontes de financiamento é uma importante 

ferramenta para a gestão baseada em valor, uma vez que o custo do capital interfere 

no valor econômico agregado proporcionado pelas atividades de uma empresa. 

 

Um dos princípios fundamentais das finanças corporativas é a escolha de um 

mix de financiamentos que maximize o valor da empresa e seja compatível com os 

ativos financiados (Damodaran, 2009). Conforme Lapponi (2007), as fontes de 

capital da empresa são provenientes de financiamentos de longo prazo, ações 

ordinárias, empréstimos, debêntures etc., de modo que cada uma dessas fontes de 

capital possui seu próprio custo, denominado de forma geral como custo de capital. 

 

De forma similar, Assaf Neto e Lima (2010) abordam como a empresa deve 

definir uma remuneração mínima sobre o capital investido; essa taxa de retorno 

exigida é o que se denomina de custo de capital. Explicam também que o custo de 

capital é essencialmente formado por uma taxa livre de risco mais um prêmio 

associado ao projeto avaliado. 

 

Uma empresa focada na criação de valor procura investir o capital da empresa 

em projetos cujos retornos excedam as obrigações assumidas com os fornecedores 

de capital (Lapponi, 2007). Se não conseguir ganhar uma taxa mínima de retorno, 

capaz de cobrir seu custo de geração de fundos para financiar seus investimentos, a 

empresa não terá investidores interessados em comprar seus títulos e ações 

(Groppelli & Nikbakht, 2010).  

 

Ao investir seu capital numa empresa, um investidor tem um custo de 

oportunidade, ou seja, ele deve receber um retorno igual, ou melhor, do que 
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qualquer outra oportunidade comparável no mercado de capitais com o mesmo nível 

de risco (Lapponi, 2007). 

 
Os fatores que determinam o custo de capital incluem o risco dos lucros, a proporção 
da dívida na estrutura de capital, a solidez financeira da empresa e a forma pela qual 
os investidores avaliam os títulos da empresa. Se os lucros esperados ou os fluxos 
de caixa forem voláteis, o endividamento for alto e a empresa não tiver registros de 
solidez financeira, os investidores comprarão seus títulos apenas se altos retornos 
forem pagos em compensação por assumirem esse risco (Groppelli & Nikbakht, 
2010, p. 160). 
 

Os custos de capital variam, pois, com o tempo, as expectativas dos 

investidores variam e os custos das fontes de capital também. Por isso é 

recomendado que o custo de cada fonte de capital seja determinado pelo seu valor 

de mercado, e não pelo valor histórico correspondente (Lapponi, 2007). 

 

O conceito de valor econômico agregado leva em consideração os retornos dos 

investimentos e os riscos dos negócios, refletidos no custo de oportunidade do 

capital. O conceito ultrapassa a situação de lucro ou prejuízo contábil, sendo que o 

custo de capital é estabelecido pelas condições que a empresa obtém seus recursos 

financeiros no mercado de capitais, sendo determinado por uma média dos custos 

de oportunidade do capital próprio (acionistas) e capital de terceiros (credores) (Félix 

et al., 2016). 

 

O custo de capital é um dos principais fatores usados na determinação do valor 

da empresa. É um parâmetro para determinar se o retorno dos títulos de uma 

empresa é alto ou baixo. Esse custo pode ser maior ou menor, dependendo do grau 

de compromissos líquidos acarretados pelos novos investimentos externos 

(Groppelli & Nikbakht, 2010). 

 

A fonte de investimento de uma empresa pode ser de capital próprio ou de 

capital de terceiros. Contudo conforme Ross, Westerfield e Jordan (2000), uma lição 

importante em finanças de empresas é que o custo de capital de um investimento 

depende principalmente do uso dos fundos, e não de suas fontes.  
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2.2.1 O custo do capital próprio 

 

O custo de capital próprio pode ser definido como o retorno mínimo que os 

acionistas exigem de seu capital investido, ou seja, revela o retorno desejável pelos 

acionistas de uma empresa em suas decisões de aplicação ou não de capital próprio 

(Assaf Neto & Lima, 2010). 

 

Santos (2011) ressalta que o custo de capital próprio revela a expectativa dos 

acionistas em receberem dividendos, mais a obtenção de crescimento no valor de 

suas ações; este último está representado no ganho de capital associado aos lucros 

obtidos, mas não distribuídos, que ficaram retidos para financiar projetos que 

contribuição para elevar dividendos futuros. 

 

Ross et al., (2000) e Padoveze (2016) concordam ao dizer que o custo de 

capital próprio está associado à expectativa de lucros da empresa e, por 

corresponder a uma expectativa, é o de determinação mais difícil. O motivo disso é 

que não existe uma maneira de observar diretamente o retorno exigido pelos 

investidores, sendo preciso estimá-lo de algum modo. 

 

Em relação ao capital próprio, sobras de caixa de uma empresa criam a 

oportunidade de basicamente dois tipos de movimentos: distribuição do excedente 

diretamente aos seus investidores; ou o reinvestimento em outros projetos da 

organização, os quais geram novos fluxos de caixa e possibilidade de mais ganhos 

(Ross, Westerfield & Jaffe, 2015) 

 

Para Copeland et al., (2012), estimar o custo de oportunidade do capital próprio 

é bastante desafiador, pois não há uma simples comparação direta com o mercado. 

Esses investidores buscam ser remunerados pelo custo de oportunidade do 

investimento de seus recursos em um ativo escolhido, em detrimento de outro. 

Contudo, eles sabem que qualquer investimento realizado em uma empresa está 

sujeito a riscos que, certamente, são superiores aos observados para o capital de 

terceiros. 
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O modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM), da sigla em inglês 

Capital Asset Pricing Model) é o instrumental mais utilizado para estimar o custo de 

capital próprio das organizações, cujo desenvolvimento teórico inicial é atribuído a 

Sharpe (1964). Porém, diversos outros autores ampliaram, refinaram e testaram 

essa teoria, que hoje é generalizadamente aceita e constitui um modelo usado 

nacional e internacionalmente. 

 

De acordo com Félix et al., (2016), o CAPM considera que o retorno esperado 

de um ativo deve constituir de uma taxa de juros livre de risco, adicionada a um 

prêmio, sendo este corrigido pelo risco da empresa (beta); pode ser escrito da 

seguinte forma: 

    
                        E(Ri) = RF + β (RM - RF)                                   (3) 

  
Sendo:  

E(Ri) = retorno esperado de um ativo;  

RF = taxa livre de risco;  

β = beta do ativo;  

(RM – RF) = prêmio de risco do mercado, que é a diferença entre o retorno do 

mercado e a taxa livre de risco. 

 

O CAPM é uma maneira de determinar a taxa de desconto para as ações 

ordinárias, que é igual ao custo de emissão da ação ordinária (Groppelli & Nikbakht, 

2010). 

 

Lapponi (2007) aponta que o modelo CAPM pode ser simples de compreender, 

contudo, estimar suas variáveis exige experiência.  

 
O CAPM propicia um meio fácil para comparar os vários níveis de risco de cada 
ação. Entretanto um pré-requisito importante é que a dispersão em torno da linha 
representativa não seja grande. Se a dispersão for grande, deve-se considerar 
outras fontes de risco, e não observar apenas o mercado, que pode não nos dar uma 
boa medida do risco de um título individual (Groppelli & Nikbakht, 2010, p. 91). 
 

Ao estimar o custo de capital da ação ordinária aplicando o CAPM, seus 

retornos devem ter como base seus históricos da taxa livre de risco, do ativo de 
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risco, da carteira de mercado, sempre no mesmo período e mesmo prazo (Lapponi, 

2007). 

 
Uma das premissas do CAPM estabelece que o investidor possua uma carteira bem 
diversificada de ativos do mercado e, nesse caso, a medida relevante de risco é o 
risco sistemático e não o desvio-padrão dos retornos dos ativos. Portanto, o risco de 
um ativo é a contribuição desse ativo ao risco de carteira, e é medido utilizando 
medidas estatísticas dos retornos do ativo e da carteira (Lapponi, 2007, p. 468). 
 

O modelo CAPM busca mais efetivamente uma resposta de como devem ser 

relacionados e mensurados os componentes básicos de uma avaliação de ativos: 

risco e retorno (Assaf Neto & Lima, 2010). Esse modelo, no entanto, tem sido objeto 

de fortes críticas (Fernandez, 2018; Fama & French, 2004), mas continua sendo a 

abordagem mais utilizada para precificar o custo de capital próprio (Pratt & 

Grabowski, 2014), pois apresenta a melhor relação de custo-benefício em sua 

aplicabilidade (Damodaran, 2010; Da, Guo & Jagannathan, 2012). 

 

2.2.2 O custo médio ponderado de capital – WACC 

 

A combinação específica entre capital de terceiros e capital próprio que uma 

empresa decide utilizar é conhecida como a sua estrutura de capital, sendo uma 

variável gerencial. Além disso, é importante destacar que o custo de capital deverá 

ser uma combinação dos retornos necessários para compensar acionistas e 

credores (Ross et al., 2000). 

 

Detalhado por Assaf Neto e Lima (2010), de forma resumida, o custo de capital 

próprio revela o retorno desejado pelos acionistas de uma empresa em suas 

decisões de aplicação de capital próprio; já o custo de capital de terceiros é definido 

de acordo com os passivos onerosos identificados nos empréstimos e 

financiamentos adquiridos pela empresa. Quanto ao custo total de capital (WACC), 

este é função tanto do risco associado às decisões financeiras quanto à participação 

relativa dos passivos na estrutura de capital. 

 

O custo médio ponderado de capital (CMPC, ou WACC, do inglês Weighted 

Avarege Cost of Capital) reflete o custo futuro médio esperado de capital no longo 

prazo, de modo que é obtido pela média ponderada dos custos dos capitais 
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empregados na operação de uma empresa, sejam eles os capitais próprios sejam de 

terceiros.  

 

O WACC é o custo de capital para uma empresa como um todo e pode ser 

interpretado como o retorno exigido pela empresa, ou seja, é o retorno total que a 

empresa precisa gerar sobre seus ativos atuais para manter o valor de suas ações 

(Ross et al., 2000). 

 
O WACC de uma empresa pode ser visto como seu custo de oportunidade do 
capital, que é a taxa de retorno esperada que seus investidores teriam em outras 
oportunidades de investimento com risco equivalente. Dado que seus investidores 
poderiam investir seu dinheiro em outros negócios (Titiman & Martin, 2010). 
 

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. 

 

O WACC pode ser também considerado como o retorno exigido por qualquer 

investimento da empresa que tenha basicamente o mesmo risco de suas operações 

atuais. Por isso, o WACC está cada vez mais sendo usado pelas empresas para 

avaliar seu desempenho (Ross et al., 2000). 

 

Para finalizar esta seção cabe destacar o alerta feito por, Lapponi (2007) que 

não se deve utilizar uma única taxa requerida para avaliar todos os diferentes 

projetos da empresa, pois essa taxa depende do risco de projeto, não da empresa. 

Portanto, é necessário estar preparado para estimar o nível de risco do novo projeto 

e definir a taxa requerida correspondente.  
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2.3 Sustentabilidade Financeira 

 

Para que qualquer negócio seja economicamente viável, é necessário haver 

uma gestão eficaz, com receitas suficientes para custear as despesas operacionais 

e administrativas, pagar os fornecedores, os impostos e as despesas financeiras 

decorrentes dos empréstimos realizados, bem como financiar os investimentos e 

propiciar retornos adequados aos proprietários/acionistas. É preciso reduzir custos 

e, como consequência, aumentar os lucros e rendimentos da empresa. Desta forma, 

conforme ponderam Palhares Junior, Silva, Santos e Amaral (2019), 

independentemente do tamanho de uma organização, é imperativo que os gestores 

tenham claro quais mecanismos apoiam o equilíbrio empresarial.  

 

Locatelli et al., (2022) enfatizam também esse aspecto, pois afirmam que a 

sustentabilidade financeira das organizações é um tema que tem merecido destaque 

tanto no meio acadêmico quanto no corporativo, levando empresas a adotar uma 

gestão baseada na geração de valor propiciada pelos investimentos. 

 

Essa busca pela criação de valor visa não só a atender ao anseio dos 

acionistas, mas também possibilita que as organizações se tornem cada vez mais 

atraentes para seus credores e demais stakeholders. 

 

Alves (2019) salienta que a sustentabilidade financeira se apresenta como a 

capacidade de o empreendimento autoprover 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. Stanislavchik 

(2010) explica que fontes financeiras e empréstimos definem o grau de 

sustentabilidade financeira de uma organização. 

 

A longevidade empresarial ocorrerá por meio da sustentabilidade financeira, 

estando diretamente relacionados à gestão do capital de giro da organização, à 

gestão financeira e de riscos operacionais, à geração de valor e ao market share 

(Matias, 2007).  
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Tendo em vista a complexa estrutura da administração empresarial, Kato 

(2012) aponta a necessidade que os gestores tenham um forte conhecimento das 

finanças, pois o principal objetivo de uma empresa é a viabilização de negócios com 

adequado retorno aos acionistas, num cenário de menor risco possível. Identificar a 

relação existente entre risco versus retorno permitirá uma real análise dos ativos da 

empresa, para que se consiga tomar decisões financeiras ótimas (Cury, Souza, 

Gonçalves & Abreu Filho, 2018). 

 

Dessa forma, esta dissertação irá priorizar a sustentabilidade financeira 

baseada na gestão eficiente dos recursos financeiros, com o objetivo de gerar valor 

aos seus acionistas e de garantir perpetuidade da empresa no mercado no qual está 

inserida. 

 

2.4 Gestão baseada em valor (VBM – Value based management) 

 

Atualmente as empresas encontram-se num cenário desafiador e, para se 

posicionarem bem no mercado, precisam buscar formas de criar valor e gerar 

riqueza para seus acionistas. É necessário que as empresas utilizem ferramentas 

para medir a real lucratividade da empresa, auxiliando os investidores nas tomadas 

de decisões (Curadi et al., 2017). 

 

Segundo Copeland, Koller e Murrin (2012), a gestão baseada em valor nos 

países desenvolvidos é pavimentada pela maior separação entre acionistas, 

gestores profissionais e pela prática crescente de utilização de ações das 

companhias na remuneração variável da alta gerência. 

Em decorrência do complexo cenário mundial, da intensa competitividade, das 

novas demandas e novas tecnologias, as empresas têm-se tornado mais 

tecnológicas e inteligentes. Nessa realidade, elas precisam de uma gestão mais 

capacitada para atender às demandas desse contexto e dos seus sócios/acionistas 

(Lara, Rodrigues, Moura & Locatelli, 2020)  

  

A VBM (Value Based Management) “cria uma atmosfera mental na organização 

na qual todos aprendem a priorizar as decisões de acordo com a repercussão 

destas no valor da corporação” (Martin, Petty & William, 2004). Nesse caso, os 
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processos e sistemas da empresa devem estar orientados à criação de valor, o que 

envolve planejamento estratégico, alocação de capital, orçamentos operacionais, 

mensuração de desempenho, recompensa salarial dos administradores, 

comunicação interna e externa (Young & O’Byrne, 2003).  

 

Criar valor para uma empresa ultrapassa o objetivo de cobrir os custos 

explícitos identificados nas vendas. Incorpora o entendimento e o cálculo da 

remuneração dos custos implícitos (custo de oportunidade do capital investido), não 

cotejado pela contabilidade tradicional na apuração dos demonstrativos de 

resultados, e, consequentemente, na quantificação da riqueza dos acionistas (Félix, 

Locatelli, Fernandes & Ramalho, 2016). 

 

Assim, se para as empresas atuarem num mercado competitivo é necessário 

ter um financeiro com uma gestão eficaz que possa transmitir informações seguras 

aos seus acionistas, são também necessárias estratégias financeiras e políticas 

empresariais baseadas numa premissa de gestão de valor. Esse processo é 

demorado e nem sempre é fácil de ser implantado na cultura da empresa, conforme 

explanado por Assaf Neto (2005). 

 

As ações para uma gestão baseada em valor não devem ser implantadas 

apenas quando o mercado ou o acionista exigir, já que ela deve ser vivenciada a 

cada dia pela empresa e de forma ininterrupta ao longo do tempo (Copeland, Koller 

& Murrin, 2012). A geração de valor não atende apenas aos interesses dos sócios 

e/ou acionista, pois uma empresa saudável economicamente gera valor para todos 

aqueles diretamente ligados a ela (stakeholders). 

 

O critério básico no processo decisório é a capacidade de geração de valor que esse 
negócio poderá propiciar, ou seja, a condição para que tais operações sejam levadas 
adiante é a geração de riqueza aos acionistas. Para tanto, é pré-requisito que os 
potenciais investidores saibam precificar o que está sendo adquirido (comprado). 
Registra-se, contudo, que processo de avaliação de um ativo, mesmo sendo 
efetuado com o uso de modelos matemáticos, envolve julgamentos subjetivos, 
principalmente no que diz respeito às informações utilizadas no processo, pois o 
retorno de um ativo é calculado com base na expectativa de resultados futuros para 
este mesmo ativo (Locatelli & Salomon, 2016, p.3).  
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É importante conhecer o significado de valor, pois nem sempre os gestores 

sabem como trabalhar com gestão de valor, precisando passar por treinamento e 

capacitação eficientes. Tão importante quanto entender o que é valor, é estar claro 

para os gestores a importância da gestão de valor no desempenho das 

organizações (Kaiser & Young, 2014) Para Copeland et al. (2012), o valor de uma 

empresa deve ser claramente compreendido por seus executivos e gestores, de 

forma que suas habilidades sejam fundamentais na tomada de decisão.  

 

Os administradores que conseguirem compreender a linguagem da criação de 

valor, e não dispuserem das ferramentas de diagnóstico necessário, poderão ver 

suas empresas em desvantagem na corrida pelo capital global (Young & O’Byrne, 

2003). 

 

Quando se opta por uma gestão baseada em valor, a empresa passa a ter um 

posicionamento mais competitivo. Nesse contexto, não é apenas o resultado contábil 

tradicional que é levado em conta nas decisões da empresa, mas seu valor 

econômico. 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). 

 

Conforme Copeland et al. (2012), quando os gestores procuram trabalhar a 

construção de valor para o acionista, podem com isso criar empresas mais 

saudáveis, que, por sua vez, levarão a economias mais sólidas, padrões de vidas 

mais elevados e maiores oportunidades de carreira e de negócios para os 

indivíduos. 

 

Quando um acionista decide investir em um negócio, ele acaba abrindo mão de 

investir seus recursos em outra empresa; desta forma, esse capital próprio dos 

sócios pode ser considerado como um custo (Curadi et al., 2017) 

 

Cruz, Colauto e Lamounier (2009) afirmam que o investidor precisa de uma 

medida de desempenho que ofereça indicações e feedbacks que apresentem os 

resultados das decisões referentes ao capital investido, sendo um parâmetro 

confiável de análise de geração de valor. 
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De acordo com Padoveze (2016), os produtos ou serviços oferecidos pela 

empresa precisam ter em si um valor agregado, que é a diferença entre o preço de 

venda obtido no mercado e o preço de compra dos insumos e serviços adquiridos de 

terceiros também no mercado. Quanto à criação de valor para o acionista, ela 

centra-se na geração de lucro empresarial. 

 

Ao associar a criação de valor ao balanço patrimonial da empresa, o ativo 

representa a operacionalização e a criação do valor para a empresa, e o passivo 

representa a distribuição e aferição da criação de valor para o acionista (Padoveze, 

2016). 

 

Na gestão financeira, os administradores possuem várias ferramentas de 

medição de valor de desempenho das empresas (Fonseca, 2018). O EVA é uma 

dessas ferramentas e surgiu como uma ferramenta de gestão financeira para medir 

o retorno que os capitais próprios e de terceiros proporcionam aos seus proprietários 

(Curadi et al., 2017). 

 
2.4.1 EVA (Economic Value Added) 

 

EVA (Valor Econômico Agregado, da sigla em inglês Economic Value Added) é 

uma medida de criação de valor identificada no desempenho operacional da 

empresa e indica se a empresa é capaz de cobrir todos os seus custos e despesas, 

inclusive o custo de capital próprio, para consequentemente gerar riquezas aos seus 

acionistas (Assaf Neto & Lima, 2010). 

 

O conceito de geração de valor não é novo, pois no final do século XIX 

aparecia nos estudos do influente economista inglês Alfred Marshal, sendo por ele 

intitulado Lucro Econômico (Locatelli et al., 2022). Assim, o lucro econômico é o 

resultado das receitas, menos todos os custos (de oportunidade) na produção de 

bens e serviços transacionados – o que difere do lucro contábil, que considera 

apenas os custos explícitos (Locatelli et al., 2022).  

 

Mais recentemente, a empresa de consultoria Stern Stwart & Company 

introduziu no mundo de negócios a abordagem de geração de valor que foi adaptada 
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como modelo de gestão de empresas, conhecida pelo acrônimo EVA (Economic 

Value Added). Foram desenvolvidas métricas capazes de fornecer aos acionistas 

informações que até então não eram facilmente mensuráveis; por isso, o EVA 

tornou-se marca registrada da referida empresa de consultoria (Almeida, Assaf Neto, 

Salles, Soares & Esteves, 2016).  

 

O EVA é uma ferramenta de gestão financeira que visa a medir a real 

lucratividade da empresa, proporcionando clara visão do investimento para a tomada 

de decisões estratégicas (Curadi et al., 2017) Conforme salientam Félix et al. (2016), 

o EVA tem conquistado apoiadores e vem sendo utilizado por empresas de grande 

reputação internacional.   

 

Outros autores também definem o EVA como uma metodologia de gestão 

baseada em valor para a formação de indicador econômico-financeiro, a fim de 

atender à necessidade de acionistas e administradores, e informar se há ou não 

geração de riqueza no investimento (Almeida et al., 2016). 

 

Embora o EVA seja uma medida de desempenho, seu papel não é limitado a 

isso, pois ele também serve como referência central de um processo de 

implementação de estratégias; além disso, ele considera todo o custo da empresa e 

vai mais além do que a demonstração do resultado líquido (Young & O’Byrne, 2003). 

 

O EVA permite que as empresas avaliem internamente quais dentre as suas 

atividades estão sendo ou não rentáveis, possibilitando que elas se reestruturem e 

sigam os melhores resultados, os quais são conduzidos para onde haja as maiores 

possiblidades de ganhos (Curadi et al., 2017). 

  

Em suma, o EVA consiste em uma aplicação do conceito de custo de 

oportunidade do capital e de manutenção do capital financeiro da empresa, 

associada a um indicador que analisa a situação operacional de uma empresa, 

dando suporte para a tomada de decisões dos acionistas e executivos, 

principalmente aquelas relacionadas a novos projetos de investimento, geração de 

riquezas e estrutura de capital (Padoveze, 2016).  
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2.4.2   A quantificação e cálculo do EVA 

 

O EVA tem sido usado por muitas empresas para determinar se um 

investimento contribui para a riqueza dos acionistas. Quando o EVA for positivo, ele 

aumenta a riqueza do acionista; se for negativo, diminui essa riqueza. Essa 

ferramenta permite aferir o desempenho empresarial, uma vez que é deduzido do 

lucro o custo correspondente aos capitais utilizados pela empresa (Ehrbar, 1999). 

 

Damodaran (2014) aponta que, para obter o EVA, são necessárias três 

informações vitais: o capital investido, o retorno e o custo dos capitais investidos. Na 

prática, são usadas as demonstrações contábeis com os ajustes necessários. 

 
O cálculo do valor econômico agregado exige o conhecimento do custo total de 
capital da empresa, o qual é determinado pelo custo de cada fonte de financiamento 
(próprias e de terceiros) selecionada pela empresa e multiplicada pelo capital 
investido na geração de receitas operacionais (Assaf Neto & Lima, 2010, p. 149). 
 

Conforme Ehrbar (1999), o EVA é calculado de maneira a demonstrar o retorno 

adicional do investimento sobre o capital investido em algum projeto, sendo o lucro 

operacional e o custo de capital partes integrantes da medida da geração de valor. 

Assim, o EVA pode ser apresentado da seguinte forma: 

 

EVA = (ROIC – WACC) x Capital Investido                 (5) 

Sendo: 

i) ROIC (Retorno do Capital Investido), obtido pela razão NOPLAT/capital investido; 

ii) WACC (Weighted Average Capital Cost), o custo de oportunidade de todo o capital 

empregado.  

Bassan e Martins (2016) destacam que é importante segregar as atividades 

operacionais das financeiras, devendo ser apurado o resultado operacional livre de 

impostos (NOPLAT – sigla em inglês para Net Operating Profit Less Adjusted 

Taxes). Nesse resultado, não há influência do custo de capital que o financiou, 

portanto, não sofrendo influência da estrutura de capital adotada.  

 

As empresas que geram valor aos acionistas são aquelas cujo retorno 

operacional (NOPLAT) é superior ao custo do capital investido, conforme 

equacionado abaixo (Locatelli et al., 2020). 
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A equação 1 pode ser reescrita como: 

 

EVA = NOPLAT – Custo de Capital Investido             (6) 

 

Backes (2002) salienta que o EVA é obtido do EBIT (sigla em inglês para 

Earnings Before Interest and Taxes), representando adequadamente o lucro que foi 

obtido realmente, mediante as operações realizadas pela empresa.  

 

Autores como Póvoa (2012), Lapponi (2007) e Copeland et al. (2012) detalham 

que o cálculo do NOPLAT é o lucro após os impostos, obtido através da receita 

líquida menos os custos e despesas operacionais, depreciação e impostos.  

 

Desta forma, o NOPLAT pode ser obtido com as informações básicas das 

Demonstrações de Resultados e dos Balanços Patrimoniais, com os devidos 

ajustamentos, conforme discriminado abaixo na Figura 1. 

 

= Receita Operacional Bruta 

(-) Deduções (Impostos Indiretos e Devoluções) 

 = Receita Operacional Líquida 

(-) Custo das Mercadorias/Serviços Vendidos 

 = Lucro Bruto 

(-) Despesas Operacionais e Administrativas 

 = EBITDA 

(-) Depreciação e Amortização 

 = Resultado Operacional (EBIT) 

(-) Imposto Operacional (Imposto de Renda Ajustado) 

 = Resultado Operacional Líquido após o Imposto Ajustado (NOPLAT) 

Figura 1. NOPLAT de uma organização 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O WACC (Weighted Avarage Cost of Capital) – que será detalhado mais 

adiante – é geralmente definido pela média dos custos pós-impostos do capital de 

terceiros e dos custos de oportunidade de capital próprio, ponderados pelas 

respectivas proporções utilizadas de capital (Cruz et al., 2009). 
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Após as estimativas dos custos de oportunidade de capital (WACC) e dos 

resultados operacionais (NOPLAT), deve-se levantar o montante do capital investido 

e os retornos operacionais proporcionados por esse capital (ROIC) para quantificar o 

EVA agregado e desagregado por segmento (Fonseca, 2018). 

 

O EVA também se faz útil para as decisões de alocação de capital e é um forte 

estimulador para que os gestores busquem e implementem investimentos geradores 

de valor. Torna-se assim uma ferramenta altamente eficaz de comunicação para 

tornar os conceitos de criação de valor acessíveis seja aos gerentes de linha, seja 

aos responsáveis pelo desempenho da empresa, seja para os contatos que a 

empresa estabelece no mercado de capitais (Young & O’Byrne, 2003). 
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3 Ambiência de Estudo 

 

Este capítulo apresenta uma reflexão sobre a ambiência da pesquisa, contendo 

uma breve descrição da evolução do Ensino Superior no Brasil no período recente, 

bem como o retrospecto deste segmento educacional e das mudanças que 

impactaram no novo modelo de gestão das IES privadas, em específico no aspecto 

financeiro. 

 

3.1 A educação superior no Brasil 

 

As universidades surgiram com o objetivo de produzir conhecimento, formar 

cidadãos com pensamento crítico e profissionais capazes de articular saberes e se 

tornarem líderes intelectuais (Nogueira, 2004). 

 
A universidade teve sua origem na Idade Média. Contudo, no Brasil a 

institucionalização da educação ocorreu tardiamente, com o Decreto n. 11.530/1915. 

Este Decreto estabeleceu a reorganização do ensino secundário e superior, os quais 

passaram a ter maior controle governamental (Zocooli, 2009).  

 

A criação das instituições de educação superior no Brasil envolve muitas 

discussões e questionamentos, porém conhecer sua realidade, criação e 

organização torna-se um grande desafio, principalmente para aqueles que buscam 

forças para empreender mudanças e transformações em seu ambiente. O 

conhecimento da universidade como um espaço de emancipação humana como se 

tem neste século XXI, se fez após muitas lutas e batalhas travadas em busca de sua 

efetivação e consolidação por uma instituição com qualidade social da educação 

superior (Moreira, Moreira & Soares, 2018). 

  

As políticas públicas no período de 1964 a 1985 favoreceram o ensino superior 

privado no país. Esse período se caracterizou pela expansão desse segmento 

educacional, apoiado por iniciativas estatais mediante subsídios diretos e indiretos, 

bolsas de estudos e isenção fiscal (Chaves & Amaral, 2015). 

 

Durante os anos 60 e 70 do século passado, o Estado viu a educação como 

meio de preparar tecnicamente os trabalhadores para fomentar o crescimento 
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industrial, o que resultou em uma educação tecnicista. Apesar dessa intenção, 

Zoccoli (2009) observa que a educação não era de qualidade, pois não havia 

planejamento nem instrumentos eficazes de fiscalização do ensino superior por 

parte do governo. 

 
No primeiro momento, o ensino – como qualificação da mão de obra, como produção 
da mercadoria força de trabalho –, é assumido pelo capital coletivo, na figura de seu 
representante o Estado, em face do alto custo desse investimento e da 
impossibilidade de os clientes adiantarem proventos para seu financiamento. Nesta 
etapa, o investimento do Estado no ensino assemelha – se aos seus gastos com a 
construção dos portos, estradas de rodagem e outros projetos necessários ao 
desenvolvimento das atividades ligadas ao capital privado e produtivo (Silva Junior & 
Sguissardi, 2020, p. 118). 
 

Com a promulgação da Constituição em 1988 e uma nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação em 1996, o setor privado da educação superior teve uma 

grande expansão no Brasil, pois as alterações na Carta Constitucional possibilitaram 

a criação de escolas e faculdades com fins lucrativos (Sguissardi, 2015). 

 

Entre os fatores que contribuíram para esse crescimento, destacam-se a 

predominância dos defensores do ensino privado no Conselho Federal de Educação 

− CFE (que flexibilizaram as normas para a criação de cursos, ampliação de vagas e 

concessão do status de universidade) e os subsídios governamentais, instituídos 

para esse setor, por meio de transferência de recursos, a fundo perdido e a juros 

negativos, ou mediante o crédito educativo (Chaves & Amaral, 2015). 

 
No ano de 1964, o Brasil possuía 129 IES públicas e 243 privadas; em 1984, 

esse número totalizava 238 e 609, respectivamente. Vinte anos depois, observou-se 

um aumento significativo das privadas, com o total de 1789 instituições, enquanto as 

públicas diminuíram para 224 (Chaves & Amaral, 2015; INEP, 2004). 

 

Dentre os programas de incentivo aos discentes, têm-se a criação de bolsas de 

estudo para alunos carentes, mediante o Programa do Crédito Educativo, 

transformado em 1999 no Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior 

(FIES), e o Programa Universidade para Todos (PROUNI), criado em 2004 (Moreira 

et al., 2018) 

 
Observa-se que o que sobressai ao longo das últimas décadas é o esforço – 
mediante as supracitadas políticas focais e uma legislação permissiva quanto à 
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natureza comercial das organizações e instituições educacionais – visando à ex-
pansão quantitativa, não importando muito ou quase nada se essa expansão se dá 
como usufruto de um direito público ou se apenas como compra de um serviço, 
produto comercial ou mercadoria (Sguissardi, 2015, p. 869). 
 

A globalização e a expansão do capitalismo afetaram diretamente a educação 

superior no Brasil, com propostas para o setor principalmente no campo da gestão e 

com influências dos órgãos internacionais, como Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e Organização das Nações Unidas (Moreira et 

al., 2018). 

 

Silva Junior e Sguissardi (2020) apontam para a influência exercida pelo Banco 

Mundial e outros organismos multilaterais nos países em desenvolvimento, 

interferindo na economia e na política dos Estados. 

 
O modo de produção capitalista, portanto, necessita constantemente de 
transformações, imprescindíveis para sua própria manutenção. O Estado, nesse 
sistema, ocupa lugar central e, portanto, ainda que com autonomia relativa sobre as 
classes sociais como representante de todas elas, orienta, induz ou faz tais 
transformações no âmbito da produção, da economia, da política e, mesmo, da 
cultura onde se situa a educação e possibilita explicitar–se o fetiche do Estado e a 
contradição entre o capital e o trabalho, bem como as contradições que instituem a 
sociedade. Portanto, a compreensão da reconfiguração da educação superior, no 
Brasil, hoje, somente pode ser feita no contexto de redefinição das esferas pública e 
privada, em um momento de crise e mudança do capitalismo mundial e de sua 
expressão neste país (Silva Junior & Sguissardi, 2020, p. 115, 117). 
 

Outro fator marcante para a expansão mais recente da educação privada no 

país foi sua inserção no mercado de capitais. Por exemplo, em 2001, mediante 

aporte de fundo de private equity, ocorreu a parceria entre o Grupo Pitágoras, de 

Minas Gerais, e a Apollo internacional. Essa parceria durou até 2006, quando o 

Grupo Pitágoras comprou a parte do investidor internacional (Oliveira, 2009). 

 
Esses fundos têm condições de injetar altas quantias em empresas educacionais, ao 
mesmo tempo em que empreendem ou induzem processos de reestruturação das 
escolas nas quais investem por meio da redução de custos, da racionalização 
administrativa, em suma, da “profissionalização” da gestão das instituições de 
ensino, numa perspectiva claramente empresarial. (Oliveira, 2009) 
 
 

Esse contexto é classificado por alguns autores como mercantilização do 

ensino superior, democratização ou massificação mercantil da educação (Oliveira, 

2009). Diante disso, as instituições menores são as mais frágeis, o que facilita sua 

aquisição por grandes grupos (Sguissardi, 2015) 
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Grandes aquisições têm ocorrido desde então, com aportes vultosos por parte 

de grandes grupos educacionais e/ou investidores, ensejando a formação de 

oligopólios no setor educacional. Exemplo ilustrativo foi o caso da aquisição, no final 

de 2005, da Universidade Anhembi-Morumbi por parte do grupo americano 

Laureate. Outra operação digna de nota foi a aquisição de 70% do controle da 

Anhanguera Educacional, no ano de 2007, um conglomerado de escolas superiores 

de São Paulo, com mais de 20 mil alunos, por parte de um fundo de investimentos, 

administrado pelo Banco Pátria, que contou inclusive com um aporte de doze 

milhões de dólares do Internacional Finance Corporation (IFC) (Oliveira, 2009). 

 

Esses não foram casos isolados. De acordo com Gorgulho (2009), entre os 

anos de 2005 e 2009, foram registradas 78 fusões e aquisições (M&A) de 

instituições de ensino superior. Segundo aponta levantamento da Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e Capitais (Anbima, 2013), 

algumas das operações individuais realizadas nesse período superaram R$ 20 

milhões. Essa tendência se manteve e, desde o ano de 2011, o mercado de fusões 

e aquisições no setor da educação privada foi um fenômeno marcante no setor 

(Hoper Educacional, 2016). 

 

Tabela 1. Movimentação de vendas/aquisições de IES – Brasil (2011-2016) 

Ano 
Instituição 

UF 
Milhões Mil Milhões 

Compradora Adquirida 
$ 

Venda 
N.Alunos Valor por aluno 

jul/11 Kroton FAC P. GROSSA PR 8 1,6 R$ 5,00 

abr/12 Kroton UNIRONDON MT 28,3 5,5 R$ 5,15 

jul/13 Ser FAC DEC BA 5 0,53 R$ 9,43 

ago/13 Estácio UNISEB SP 615 37,8 R$ 16,27 

mai/14 Ser ICES PA 151 12,2 R$ 12,38 

jul/14 Estácio IESAM PA 80 4,5 R$ 17,78 

dez/14 Ser UNAMA PA 151,2 12,2 R$ 12,39 

dez/14 Ser FASE PE 9,7 1,5 R$ 6,47 

jul/15 Estácio FNC SP 90 8,7 R$ 10,34 

nov/15 Estácio FCAT PA 26 2,7 R$ 9,63 

dez/15 Anima SOCIESC PR 180 15,6 R$ 11,54 

mar/16 Estácio FUFS BA 9,5 1,5 R$ 6,33 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de Hoper Educacional (2016), em sua Análise 
setorial do ensino superior privado de 2011 a 2016. 
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A consolidação de grandes grupos educacionais pode ser vista na Figura 2.  

Verifica-se que de forma agregada, em 2016, os dez grandes grupos educacionais 

no país apresentaram uma receita líquida de cerca de R$ 55 bilhões, sendo 

responsáveis por 6.071.429 matrículas.  

 

 

 

Figura 2. Market share dos 10 grandes grupos educacionais – Brasil (2016) 

Fonte: Folha de S. Paulo (2016). 

 

O referido movimento de M&A manteve sua intensidade no país e, conforme 

informações levantadas pela consultoria PwC Brasil (2020), a quantidade de fusões 

e aquisições no primeiro semestre de 2020 ficou 17% acima da média dos últimos 

cinco anos. Ocorreram, desta forma, 395 transações entre janeiro e junho de 2020, 

1% superior às aquisições ao mesmo período de 2019.  

 

Entre essas aquisições, destaca-se a do Grupo Ser Educacional, que 

arrematou a Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal/RO (FACIMED) por R$ 

150 milhões. Nesse mesmo período, o Grupo Ânima comprou 75% da Faculdade de 

Saúde e Ecologia Humana (FASEH), localizada em Vespasiano/MG; em seguida, 

adquiriu 50,01% do capital social do Centro Universitário FG, localizado em 

Guanambi/BA, por R$ 57,5 milhões.  

 

Grupos como Yduqs (antiga Estácio) e Ayfa também foram às compras e 

investiram quase R$ 500 milhões nas aquisições do Grupo Athenas e da Faculdade 

de Ciências Médicas da Paraíba (FCMPB). 
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Nesse contexto, conforme retrata Oliveira (2009), o número de fornecedores 

educacionais tende a se concentrar, de modo que uma fatia significativa do mercado 

fica restrita aos maiores grupos. Essas transações têm ocorrido em um ritmo 

acelerado, revelando o grande potencial e poder de expansão das instituições com 

fins lucrativos, suportadas por fundos de investimento e/ou ações na bolsa de 

valores. Como resultado, o número de alunos matriculados no ensino superior 

privado tem aumentado de forma significativa, de forma que, em 2010, as IES desse 

segmento respondiam por 88,3% dos discentes do ensino superior no país, 

enquanto as públicas apenas 11,7% (INEP, 2010). 

 

A evolução do ensino superior privado no período recente é apresentada na 

Tabela 2.  

 

Tabela 2. Instituições de Ensino Superior segundo a origem do capital - Brasil (2010-2019) 

 
Ano IES Privadas IES Públicas 

2010 2.100 278 

2011 2.081 284 

2012 2.112 304 

2013 2.090 301 

2014 2.070 298 

2015 2.069 295 

2016 2.111 296 

2017 2.152 296 

2018 2.398 299 

2019 2.306 302 

Fonte: Elaborada pela autora, com base nos dados disponíveis na Sinopse Estatística da Educação 
Superior (INEP, 2010-2019).  

 

Analisando a última década, observou-se que as IES privadas cresceram 9,8%, 

equivalendo a mais 206 novas instituições, proporcionalmente as IES públicas 

tiveram em crescimento aproximado, em quase 9%. contudo esse aumento é pouco 

representativo, considerando-se apenas 24 IES. Desta forma, o número de 

instituições privadas se expandiu em cerca de 8 vezes mais ao ser comparado ao 

exibido pelas IES públicas (INEP, 2019).   
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Os números apontam que mais de 75% das matrículas em todo o país são na 

rede privada, que tem, como impulsionadora, a criação das políticas públicas de 

incentivo por parte do governo federal, como o FIES e o PROUNI (INEP, 2019) 

 

As IES privadas realizaram inúmeras inovações, oferecendo novos cursos em 

horário noturno e em outras modalidades (semipresenciais e a distância) para 

atender à demanda específica da classe trabalhadora, que é um dos seus públicos-

alvo. Para conseguir diversificar a oferta de cursos e de valores, as IES privadas 

procuram reduzir os seus custos (Franca, 2017). 

 

Em seu texto para o Jornal da USP, o professor Otaviano Helene (2019) relata 

que em vários países o ensino superior privado resume-se a instituições religiosas e 

nos países europeus, em geral, o ensino superior é totalmente gratuito aos 

cidadãos. Dessa forma, esses países europeus conseguem tratar seus estudantes 

de forma igualitária, formando seus quadros profissionais e construindo uma sólida 

democracia e sistemas culturais e científicos referenciados. Segundo o autor, o 

Brasil tem muito a aprender com esses países. 

 

3.2 Contexto socioeconômico da IES analisada 

 

A IES objeto desta dissertação está localizada no estado do Maranhão, que 

possui uma área territorial de 329.651.495 km2, contemplando 217 municípios. 

Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é o 

10° estado mais populoso do país, com uma população estimada de 7.114.298 

pessoas. 

 

Um estado de baixo nível de desenvolvimento econômico e social, mas com 

diversas riquezas naturais, como os lençóis maranhenses, internacionalmente 

conhecidos pela sua beleza única de 155 mil hectares, com diversos ecossistemas e 

com 2/3 da sua área total ocupada por dunas e com lagoas interdunas que se 

formam no período chuvoso.  

 

A economia do estado é principalmente caracterizada pela prestação de 

serviços, agropecuária e agronegócio e segmentos da indústria. Apesar do seu 
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potencial de riqueza e crescimento, o estado apresenta uma renda per capita de 

apenas R$ 676,00, o que representa 61% do salário-mínimo nacional. De acordo 

com este indicador, quando comparado aos de outros estados da federação, situa-

se em último lugar. Além desse dado preocupante, segundo dados do censo de 

2010, o Maranhão apresenta o penúltimo menor Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) do Brasil, sendo este de apenas 0,639. 

 

Uma reportagem no jornal Folha Maranhense, em abril de 2020, revela algum 

alento, sendo apontada melhoria do IDH do estado (Figura 3).   

 

 

Figura 3. IDH do Maranhão entre 2014 e 2017 

Fonte: Folha Maranhense (2020). 

 

Esses dados econômicos afetam diretamente a educação do estado, pois 

apenas 30% da população acima de 16 anos estão ocupados com algum trabalho 

formal. O que pode mudar o futuro dessa geração é a educação, contudo, os dados 

não são muito animadores, já que, conforme o IBGE, são 1.123.973 matriculados no 

ensino fundamental e apenas 283.607 no ensino médio.  

 

Porém, um fato auspicioso e digno de nota é que o estado tem gradativamente 

melhorado o seu Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Com o 

investimento em políticas públicas de incentivo à educação, conforme pesquisa 

referente ao ano de referência 2019, o estado conseguiu atingir a meta nacional, que 

se situava acima de 5. 
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Figura 4. IDEB Nacional em 2019 

Fonte: G1 Piauí (2020). 

 

No que diz respeito ao ensino superior, em 2018, o estado do Maranhão 

contava com 183 mil estudantes matriculados neste segmento. Eles estão 

distribuídos em cinco mesorregiões e 217 municípios, sendo atendidos por 53 IES 

que ofertam cursos presenciais e 47 em Ensino a Distância (EAD) (Figura 5).  
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Figura 5. Mapa das 05 mesorregiões do Maranhão 

Fonte: Mundo Educação (2021).  

 

O número de matrículas e de IES aumentaram em relação a 2017, mas o 

estado mantém a menor taxa de escolarização líquida do país: 10,4%. Isso é 

relevante porque a taxa de escolarização líquida é aquela que mede o total de 

jovens de 18 a 24 anos matriculados no ensino superior em relação ao total da 

população da mesma faixa etária. 

 

Conforme o quadro descrito, é imprescindível que haja um forte aumento nos 

investimentos em educação no estado, tanto na educação básica quanto na 

superior. Dadas as restrições do orçamento público, é preciso reconhecer que a 

educação pública sozinha será incapaz de melhorar esses números e transformar a 

educação regional. Assim sendo, as IES privadas têm um papel vital na melhoria da 

qualidade educacional do estado. 
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3.3 Unidade de análise  

 

A IES objeto de estudo é uma instituição de ensino superior privada localizada 

em Imperatriz, na mesorregião Sul Maranhense, no estado do Maranhão, fundada 

há 16 anos. No início de suas atividades, contava com 7 cursos; destes, 4 foram 

cursos pioneiros na região. Atualmente a instituição possui mais de 2 mil alunos, 

distribuídos em 10 cursos; nesses 16 anos, já formou para o mercado mais de 4 mil 

alunos. Conta com 200 colaboradores, dos quais 117 são docentes vinculados à 

IES. 

 

O município de Imperatriz possui uma população estimada de 259.337 

habitantes, constituindo-se na segunda maior cidade do estado do Maranhão. 

Apresenta-se como entreposto comercial e de serviços, no qual se abastecem 

mercados locais em um raio de 400 km, além de formar uma importante região 

econômica com Araguaína-TO, Marabá-PA, Balsas-MA e Açailândia-MA. O 

município situa-se na área de influência de grandes projetos, como a mineração da 

Serra dos Carajás (Marabá/Paraupebas), a mineração do igarapé Salobro 

(Marabá/Paraupebas), a Ferrovia Carajás/Itaqui, a Ferrovia Norte-Sul, as indústrias 

guzeiras (Açailândia) e a indústria de papel e celulose Suzano (localizada na 

Estrada do Arroz). 

 

Por seu expressivo desempenho, Imperatriz ocupa a posição de segundo maior 

centro político, cultural e populacional do estado. Conforme dados fornecidos pelo 

site da prefeitura municipal, Imperatriz tem um PIB de R$ 7.126.746,00 milhões, e é 

o segundo município economicamente mais importante do estado do Maranhão e o 

165º, quando se considera o país como um todo. Por ter-se tornado polo 

universitário, comercial e de serviços de saúde, Imperatriz recebe cerca de 700 mil 

pessoas de cidades vizinhas do próprio estado, bem como do Pará e Tocantins. 

 

Tendo em mente este mercado e o seu potencial crescimento, os sócios 

escolheram a cidade de Imperatriz para fundar há 15 anos a IES, que é o objeto de 

análise desta dissertação. A IES se constitui de uma sociedade mercantil por Cotas 

de Responsabilidade Limitada. Ademais, a percepção da carência educacional 

vivenciada pelo Sul do Maranhão, demonstrada não somente pelos índices de 
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analfabetismo divulgados em todo o país, mas palpável para os cidadãos que se 

preocupam com o desenvolvimento regional, foi um dos principais elementos que 

propiciaram a gestação desse projeto. 

 

Assim, esta IES foi criada a partir desta visão empreendedora e educacional, 

por um grupo de pessoas com experiência e trajetória acadêmica, verdadeiramente 

empenhados em transformar a realidade supracitada, com a missão e o propósito de 

formar profissionais para intervir diretamente nesta comunidade tão pauperizada.  

 

Atualmente, a IES analisada possui pouco mais de 2000 alunos oriundos de 24 

municípios, distribuídos em seus 10 cursos, quais sejam: Administração, Direito, 

Educação Física Licenciatura e Bacharelado, Enfermagem, Estética e Cosmética, 

Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social. 

 

Tabela 3. Cursos ofertados pela IES 

Grau 
Acadêmico 

Área de 
Concentração¹ 

Curso² CC CPC 
Conceito 
ENADE 

Ano 

Bacharelado 

09 - Saúde e 

bem-estar 

Enfermagem 3 3 3 

2019 

Bacharelado Nutrição 3 2 2 

Bacharelado Fisioterapia 4 3 3 

Tecnólogo 10 - Serviços 
Tecnologia em 

Estética e Cosmética 
4 2 2 

Bacharelado 
09 - Saúde e 

bem-estar 
Serviço Social 4 2 2 

2018 Bacharelado 
04 - Negócios, 

administração e 

direito 

Direito 4 3 2 

Bacharelado Administração 3 3 2 

Licenciatura 

01 - Educação 

Ciências Biológicas³  1  1 

2017 

Licenciatura Educação Física 3 3 2 

Bacharelado 

09 - Saúde e 
bem-estar 

Serviço Social 3  3 

2016 Bacharelado Nutrição 2  2 

Bacharelado Enfermagem 2  2 

Bacharelado 04 - Negócios, 
administração e 

direito 

Administração 3  3 
2015 

Bacharelado Direito 2  2 
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¹ Área Geral conforme Classificação CINE Brasil e cadastro de cursos no E-mec. 

² Educação Física em Grau de Bacharelado, criado em 01/08/2017, participará do ENADE 2021; Psicologia em Grau de 

Bacharelado, criado em 01/08/2016, deveria ter participado do ENADE 2021, mas conforme art. 16 da Portaria n°494 de 
08/07/2021 fora prorrogado para a edição de 2022, juntamente com os demais cursos do ano III. 
³ Curso Extinto conforme Portaria nº 584, de 9 de dezembro de 2020. 
Fonte: elaborada pela autora com dados da pesquisa. 

 

A instituição não é um centro universitário, de forma que não tem autonomia na 

abertura e fechamento de cursos, razão por que precisa de visitas in loco para 

autorização de novos cursos ou descontinuação de cursos que apresentaram 

quedas de demandas; até o momento, o único curso a ser descontinuado foi o de 

Ciências Biológicas. O interesse da IES é ter um portfólio maior de cursos com 

qualidade, mas sempre levando em conta a demanda de cada um; por isso, um 

curso é descontinuado apenas quando tentativas de formar turma são frustradas, 

deixando a mantenedora sem condições de mantê-lo aberto.  

 

A melhoria na qualidade educacional é a meta da instituição, buscando 

envolver e capacitar os docentes para que ofereçam uma educação de maior 

qualidade. Há um esforço em rever e atualizar metodologias de ensino para que 

esses índices sejam melhorados e assim as notas possam ser elevadas nas 

avaliações do Sistema Nacional de Avaliação da Escola Superior (SINAES). 

 

Ao observar a evolução da instituição é possível notar o aumento no Conceito 

dos Cursos (CC), mantendo-se todos os cursos ativos da IES no momento com 

notas 3 e 4; cursos que outrora apresentaram CC 2, como Enfermagem e Nutrição, 

conseguiram evoluir para 3, algo que atesta a melhoria no ensino e na estrutura 

física da instituição. 

 

Além disso, a instituição e seus cursos têm sido bem avaliados pela sociedade 

em face de sua contribuição para o desenvolvimento da região, entregando ao 

mercado profissionais preparados e direcionados às diversas atividades . 

Atualmente a instituição oferta atendimentos à comunidade em suas mais de 5 

clínicas de saúde dos cursos de Fisioterapia, Psicologia, Enfermagem, Nutrição e 

Estética e Cosmética. 
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Tabela 4. Número médio de alunos regularmente matriculados na IES 

Áreas Cursos 2016 2017 2018 2019 2020 
N

E
G

Ó
C

IO
S

 

ADMINISTRAÇÃO 152 138 115 108 95 

DIREITO 798 786 732 694 603 

Número total de alunos 950 924 847 802 698 

S
A

Ú
D

E
 

EDUCAÇÃO FÍSICA BAC. 210 173 162 124 91 

ENFERMAGEM 280 259 271 259 229 

ESTÉTICA E COSMÉTICA 39 80 97 126 88 

FISIOTERAPIA 149 197 268 300 232 

NUTRIÇÃO 214 178 135 114 81 

SERVIÇO SOCIAL 121 99 49 24   

PSICOLOGIA 44 86 126 169 184 

  Número total de alunos 1057 1072 1108 1116 905 

 Número médio de alunos por ano 2007 1996 1955 1918 1603 

Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa. 
 

A entrada de grandes grupos na cidade e uma concorrência acirrada fizeram 

com que, nos últimos 4 anos, a instituição tivesse uma queda representativa no seu 

número de alunos, além de ser necessário levar em conta que o último ano 

analisado, 2020, foi um ano de pandemia, durante o qual a evasão foi significativa, 

chegando a 20% (vinte por cento) conforme informações obtidas por relatórios 

internos da IES, de modo que a instituição não esteve isolada quanto a esse 

resultado. 

 

Os desafios enfrentados fizeram a instituição repensar estratégias de mercado 

e metodologias de trabalho. Assim, os resultados estão começando a aparecer e em 

2021, foi possível aumentar em mais de 30% as matrículas. A premissa da 

instituição é expandir cada vez mais, conforme está descrito em seu planejamento 

estratégico. Nos próximos 5 anos, o objetivo é aumentar 50% (cinquenta por cento) 

do seu portfólio de cursos e, consequentemente, o número de alunos matriculados, 

em um processo embasado no trabalho feito por uma experiente equipe 

multiprofissional. 
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4 Metodologia 

 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada nesta pesquisa e contempla a 

caracterização da pesquisa e dos procedimentos metodológicos adotados.  

 

Marconi e Lakatos (2003) definem método como um conjunto de atividades 

racionais e sistemáticas que permitem alcançar o objetivo relacionado à obtenção de 

conhecimentos válidos e verdadeiros. Reforçam que não há ciência sem o emprego 

de métodos científicos. A esse respeito, Carvalho, Duarte, Menezes & Sousa (2019, 

p. 61) também destacam: 

 
É através da metodologia que se conhecem os procedimentos e abordagens que 
serão usados no momento de realização do estudo em si. Diante disso, nada deve 
ficar fora da descrição do autor do projeto, desde a qual tipo de pesquisa o estudo se 
filia até às etapas para a sua realização. 
 

O método é um dos pilares do conhecimento científico. Assim, de acordo com a 

questão de pesquisa, com o objeto e com os objetivos da pesquisa, um método será 

mais útil do que os demais durante as diversas etapas da pesquisa. Pode-se afirmar 

que ele define o caminho a ser percorrido pela pesquisa (Soares, Tauil, Donzelli, 

Fontana, Mazucato & Chotolli, 2018). 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, baseada em 

análise de um caso. Para Vergara (2014), a pesquisa descritiva expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno. Já para Gil, 

 
As pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno. Podem ser elaboradas também com a 
finalidade de identificar possíveis relações entre variáveis. São em grande número 
as pesquisas que podem ser classificadas como descritivas e a maioria das que são 
realizadas com objetivos profissionais provavelmente se enquadra nesta categoria. 
(Gil, 2019, p. 42) 
 
 

Quanto à abordagem, caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa porque 

foram empregados modelos matemáticos para se quantificar o risco do sistema 

educacional, precificar o custo de oportunidade do capital, estimar o retorno 
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operacional sobre o capital investido e a geração de valor dos cursos mantidos pela 

IES. 

 

A pesquisa é baseada em um caso, pois se propõe a analisar uma IES privada 

com fins lucrativos localizada no Sul do Maranhão. Segundo Yin (2005), o estudo de 

caso permite uma investigação para se preservar as características holísticas e 

significativas dos eventos da vida real, como os processos organizacionais. 

 

A técnica principal para a coleta de informações foi a pesquisa documental, 

que, de acordo com Gil (2019), deve-se ao fato de o material consultado ser interno 

à organização. Nesta pesquisa foram consultados as Demonstrações de Resultados 

do Exercício (DREs), Balanços Patrimoniais e Relatórios Internos, abrangendo 

vários períodos. Utilizou-se, também, fontes secundárias confiáveis no levantamento 

do beta, da taxa livre de risco e do prêmio de risco demandado pelo mercado.  

 

4.2 Procedimentos metodológicos 

 

Esta é a etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos 

elaborados e das técnicas selecionadas, para recolher os dados previstos, conforme 

Marconi e Lakatos (2003). No presente caso abrangeu a coleta de dados referentes 

aos anos de 2016 a 2020, sendo este período recente escolhido por apresentar anos 

favoráveis e turbulentos às instituições de ensino privado, principalmente para as 

pequenas e médias IES, tanto pela retração da economia e de incentivos 

governamentais, quanto pela introdução de novas tecnologias de ensino com quebra 

de barreiras ao mercado regional.  

 

Uma vez coletados, os dados passaram por um processo de análise que, 

conforme Gil (2019), envolve diversos procedimentos, que permitem a análise, para 

então se realizar a interpretação dos dados, de modo a estabelecer a ligação entre 

os resultados obtidos e outros já conhecidos. 

 

O EVA objeto desta pesquisa, conforme detalhado no capítulo 2, é uma medida 

de criação de valor identificada no desempenho operacional da empresa, que indica 

se a empresa é capaz de cobrir todos os seus custos e despesas, inclusive o custo 
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de capital próprio, e consequentemente gerar riquezas aos seus acionistas. Para 

obtê-lo, são necessárias três informações vitais: o capital investido, o retorno 

operacional e o custo dos capitais investidos. 

 

Para essa análise, foi necessário estimar o custo de capital próprio, o custo da 

dívida e o custo médio ponderado de capital, o que foi feito com o uso da 

abordagem CAPM e WACC. Também foi necessária a apuração do capital investido, 

da capacidade de geração de caixa e do NOPLAT. Esses procedimentos 

possibilitaram  estimar o EVA da unidade analisada, aplicando-se a equação 5, 

apresentada no referencial teórico. 

 

4.2.1 Custo do capital próprio 

 

O custo de capital de uma empresa é determinado principalmente pelo risco 

associado ao investimento, conforme discutido no capítulo 2 desta dissertação. 

Assim, para que ele seja identificado são necessárias as variáveis que retratam o 

risco sistemático, o Beta, uma taxa livre de risco e o prêmio de risco. 

 

4.2.1.1 O risco sistêmico Beta 

 

A instituição usada como unidade analisada não transaciona ativos no mercado 

financeiro. Contudo, há estimativas recentes e confiáveis de beta para o setor 

educacional. Por exemplo, Locatelli, et. al., (2022), apresentam estatísticas do setor 

educacional brasileiro e Damodaram (2021) dos países emergentes. 

 

Verificou-se que os riscos das empresas do setor de educação, que atuam no 

mercado brasileiro e em países emergentes, apresentavam valores bem próximos, 

betas abaixo de 1,0. O beta apresentado por Damodaran (2021) é um pouco mais 

elevado do que o levantado exclusivamente para o setor educacional brasileiro 

(Locatelli, et. al., 2022). Por conservadorismo, optou-se, assim, por levar em 

consideração as estimativas de ambos os estudos, adotando-se na presente análise 

o beta derivado do cálculo de uma média simples daqueles valores.  
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Em seguida, adotou-se o método bottom-up (equação 2) para obter o beta 

alavancado, necessário para a aplicação do CAPM. O uso deste método permite 

trabalhar com informações de empresas do mesmo setor, fazendo, portanto, os 

devidos ajustes de dados. Tendo em vista que há uma tendência à similaridade nas 

estruturas de custos e formas de atuação setorial, o método permite capturar os 

riscos comuns da operação que são inerentes ao segmento, sendo que a diferença 

é derivada da estrutura do financiamento das empresas. 

  

Desta forma, para a obtenção do beta alavancado foi utilizada a estrutura de 

capital da instituição objeto de estudo, levantada a partir de balanços do período de 

2016 a 2020, e uma alíquota de IR de 34% para capturar o benefício fiscal do uso de 

capital de terceiros. 

 

4.2.1.2 A taxa livre de risco e prêmio de risco 

 

De acordo com as discussões apresentadas no referencial teórico, o ativo livre de 

risco mais apropriado seria um título soberano, ou seja, um título da dívida pública. 

No presente estudo, optou-se por adotar a taxa SELIC, que uma taxa pós-fixada de 

um título público brasileiro. As cotações foram obtidas no site oficial do Tesouro 

Direto no dia 21 de agosto de 2021, e a taxa média deste título foi da ordem de 

6,68%  no período considerado. 

 

O modelo CAPM postula que o retorno de um investimento é igual à taxa livre 

de risco mais um prêmio de risco, que deverá ser proporcional ao risco sistemático 

(beta) do investimento corrigido pelo prêmio de risco de mercado de capitais. Quanto 

ao prêmio de risco do mercado de capitais, foi utilizada a taxa de 5% ao ano, 

consoante com as sugestões de Moreira et al., (2015)  e Silva, Locatelli e Lamounier 

(2016). 

 

4.2.2 Custo do capital de terceiros 

 

O capital de terceiros representa o passivo circulante e passivo não circulante 

(obrigações da empresa com terceiros), representando os investimentos da empresa 
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realizados por meio de fonte de recursos externas. Financiamentos empréstimos 

estão entre os mais comuns. 

 

O custo de capital de terceiros tende a ser menor do que o custo de capital 

próprio, em virtude de, como já discutido, o segundo absorver riscos que são 

superiores aos riscos dos credores. Porém, ressalta-se que o crescimento da 

alavancagem financeira com a utilização maior de dívida faz com que ambos os 

capitais, próprio e de terceiros, sofram elevação por acréscimos de risco, 

aumentando desta forma o custo total do capital. 

Para calcular o custo de capital de terceiros da IES estudada, foram analisados 

todos os contratos de empréstimos, financiamentos com instituições bancárias e 

parcelamentos de impostos, realizados no período de 2016 a 2020. O custo médio 

do capital de terceiros foi estimado em 6,68% ao ano.  

 

4.2.3 Resultado operacional 

 

Para a obtenção do resultado operacional de cada curso ativo, foram utilizados 

os demonstrativos de resultados da instituição. A mantenedora possui contabilidade 

externa e, no demonstrativo elaborado por ela, foi possível obter o NOPLAT curso a 

curso, mesmo que algumas despesas tivessem de ser rateadas, ponderando-as de 

acordo com a representatividade da receita de cada curso. 

 

4.2.3.1 Resultado operacional e suas deduções 

 

A receita operacional dos cursos é gerada principalmente pelas mensalidades 

oriundas das matrículas regulares, pagas pelos alunos. Essas mensalidades são 

geradas a partir da formalização do contrato de matrícula. Os cursos são 

estruturados financeira e pedagogicamente por semestre, sendo necessária a 

renovação da matrícula ao final de cada período. 

 

Algumas situações podem impactar na receita operacional dos cursos, a 

exemplo de quando o aluno já cursou determinada disciplina em outra instituição de 

ensino e pede o aproveitamento de estudos; nesses casos, se a quantidade de 
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disciplinas a ser cursada no semestre for inferior a 4, a instituição faz a cobrança por 

disciplina e não por semestre, o que gera uma diminuição da receita operacional. 

 

Por outro lado, há situações em que a receita pode sofrer aumento, que seriam 

pela contratação de disciplinas isoladas, adaptações e dependências. A contratação 

de disciplinas isoladas é feita quando um aluno pode cursar disciplinas de outros 

cursos ou períodos sem necessitar de um pré-requisito; dessa forma, ele assina um 

contrato extra para essa disciplina. As adaptações ocorrem nos casos de alunos de 

transferências vindos de outras IES, de modo que se fazem necessários ajustes de 

matrizes curriculares, ou quando forem cursadas disciplinas extras e as 

dependências, caso em que o aluno deverá pagar o equivalente à disciplina, uma 

vez que ele foi reprovado e precisará cursar novamente. 

 

Para formação dos preços das mensalidades, é feito um estudo com base na 

estrutura pedagógica e de custos do curso, levando em consideração os 

investimentos necessários para que o curso funcione e a margem financeira de 

retorno esperado. O mercado educacional e econômico do país é sempre levado em 

consideração quando são feitos os reajustes de mensalidades, que nem sempre são 

anuais, e às vezes são realizados abaixo da inflação. 

 

Na Tabela 5, são apresentadas as mensalidades médias praticadas entre 2016 

e 2020. Por meio da tabela é possível verificar que as maiores mensalidades são 

pagas pelos alunos dos cursos de Direito, Fisioterapia e Psicologia. As menores 

mensalidades se dão nos cursos de Administração, Educação Física Licenciatura e 

Serviço Social. Observa-se também que a instituição ficou três anos sem realizar 

reajuste no valor das mensalidades, considerando o contexto econômico e a entrada 

e novos concorrentes; ainda assim, o não reajuste anual nas mensalidades causa 

impactos na capacidade de geração de valor dos seus cursos. 
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Tabela 5. Valor médio das mensalidades brutas em reais 

 
Área  

Cursos 2016 2017 2018 2019 2020 

N
E

G
Ó

C
IO

S
 ADMINISTRAÇÃO 8 

         
723,59  

         
723,59  

         
723,59  

         
752,53  

         
752,53  

DIREITO 1º - 6º 
     

1.096,09  
     

1.096,09  
     

1.096,09  
     

1.139,93  
     

1.139,93  

DIREITO 7º - 10º 
     

1.205,69  
     

1.205,69  
     

1.205,69  
     

1.253,91  
     

1.253,91  

Mensalidade média Negócios 
     

1.008,46  
     

1.008,46  
     

1.008,46  
     

1.048,79  
     

1.048,79  

S
A

Ú
D

E
 

ED. FÍSICA BACH1º- 4º 
         

860,53  
         

860,53  
         

860,53  
         

894,95  
         

894,95  

ED. FÍSICA BACH5º-8° 
         

908,86  
         

908,86  
         

908,86  
         

945,21  
         

945,21  

ENFERMAGEM 1º - 4º 
         

911,12  
         

911,12  
         

911,12  
         

947,56  
         

947,56  

ENFERMAGEM 5º - 10º 
     

1.002,23  
     

1.002,23  
     

1.002,23  
     

1.042,31  
     

1.042,31  

NUTRIÇÃO 1º - 4º 
         

911,12  
         

911,12  
         

911,12  
         

947,56  
         

947,56  

NUTRIÇÃO 5º - 8º 
         

956,67  
         

956,67  
         

956,67  
         

994,93  
         

994,93  

SERVIÇO SOCIAL 8 
         

723,59  
         

723,59  
         

723,59  
         

752,53  
         

752,53  

FISIOTERAPIA 1º - 4º 
     

1.084,89  
     

1.084,89  
     

1.084,89  
     

1.128,28  
     

1.128,28  

FISIOTERAPIA 5º - 10º 
     

1.218,50  
     

1.218,50  
     

1.218,50  
     

1.267,24  
     

1.267,24  

ESTÉTICA 1º - 2º 
         

831,13  
         

831,13  
         

831,13  
         

864,37  
         

864,37  

ESTÉTICA 3º - 5° 
         

859,49  
         

859,49  
         

859,49  
         

893,87  
         

893,87  

PSICOLOGIA 10 
     

1.218,50  
     

1.218,50  
     

1.218,50  
     

1.267,24  
     

1.267,24  

Mensalidade média Saúde 
         

883,59  
         

883,59  
         

883,59  
         

918,93  
         

918,93  

 Mensalidade média IES 
         

946,02  
         

946,02  
         

946,02  
         

983,86  
         

983,86  

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

As deduções das receitas operacionais são oriundas de descontos e bolsas 

que são concedidos pela mantenedora (liberalidade própria), por meio de programas 

sociais internos específicos (conforme políticas e regimentos internos) e programas 

nacionais de descontos, como Quero Bolsas e Educa Mais Brasil.  

 

A instituição também oferta a seus alunos programas de financiamento próprio 

em parceria com Credies e Pravaler (ambos créditos educativos). Na conta de 

bolsas, entra também o Programa Universidade para todos (PROUNI) do Governo 

Federal, cujo objetivo é conceder bolsas de estudos integrais e parciais para 

estudantes dos cursos de graduação. As instituições que aderem ao programa 

PROUNI têm benefícios fiscais, que são calculados em função da proporção 
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monetária das bolsas preenchidas, levando em consideração o preço da 

mensalidade cobrada entre os cursos.  

 

4.2.3.2 Custos e despesas operacionais 

 

Nas demonstrações de resultados da instituição, é possível identificar os 

grupos de contas de Custos e Despesas. Dessa forma, é possível analisar o 

desempenho financeiro da IES, naquele que se trata de um resultado geral.  

 

No grupo custos estão lançados os gastos necessários para executar a 

principal atividade de uma empresa; para a instituição de ensino, estes são gastos 

com folha de pagamento de docentes, que recebem conforme sua titulação – 

especialista, mestre ou doutor – e conforme regime de trabalho – horista, parcial ou 

integral –, conforme definido no Plano de Cargos, Carreira e Trabalho (PCCs). Além 

disso, há os custos dos projetos educacionais, bolsas concedidas a docentes, 

palestras e eventos acadêmicos diversos, dentre outros. 

 

No grupo despesas, estão as contas que englobam as verbas trabalhistas de 

coordenadores e corpo técnico-administrativo. Os coordenadores de curso possuem 

contrato administrativo de 20 ou 30 horas e os do corpo técnico-administrativo, 

contratos de 40 horas, com a devida previsão no PCCs,  

 

As despesas operacionais são todas as despesas comuns para funcionamento 

da instituição, as quais fazem parte desse grupo de despesas: despesas com 

manutenção de veículos/fretes; propaganda e publicidade; manutenções, materiais e 

reparos; aluguel e arrendamentos; material de escritório; despesas administrativas; 

entre outros. Para melhor análise do desempenho financeiro dos cursos, essas 

despesas foram rateadas mediante a receita operacional bruta dos cursos.   

 

4.2.3.3 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

(EBITDA) 

 

Esse é um conceito muito importante para investidores de todos os níveis, pois 

ajuda a entender os balanços das empresas, auxilia a descobrir o potencial de 
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geração de caixa na atividade-fim e determina a evolução da produtividade e da 

eficiência ao longo dos anos. Em português, é expresso como “Lucros antes de 

juros, impostos, depreciação e amortização” (também conhecido como LAJIDA). 

 

O EBITDA representa a geração operacional de caixa da empresa, analisando 

apenas as atividades operacionais, excetuando as despesas financeiras (juros), 

impostos, depreciação e amortização. É muito utilizado para visualizar o 

desempenho da organização em relação à sua operação principal. 

 

4.2.3.4 Depreciação e amortização 

 

A depreciação retrata a redução do valor de um bem pelo desgaste ou perda 

de utilidade por uso. A amortização consiste no reconhecimento da perda do valor 

do ativo ao longo do tempo. Ambos são contabilizados no demonstrativo de 

resultado da instituição, em específico no que se refere a equipamentos e imóveis. 

Neste caso, também é utilizado o rateio nos mesmos critérios das despesas 

corporativas. Vale ressaltar que essa contabilização da depreciação e amortização é 

feita obedecendo às normas contábeis vigentes, com auxílio do controle patrimonial 

realizado pela instituição. 

 

4.2.3.5 Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) 

 

O EBIT, lucro antes dos juros e tributos, diz respeito apenas ao lucro 

operacional da empresa. Assim pode-se dizer que o EBIT é o resultado do EBITDA 

subtraído das despesas com depreciação e amortização. Embora as depreciações e 

amortizações não impliquem em saída de caixa, elas demonstram o desgaste dos 

bens.  

 

Dado que a IES é uma instituição com fins lucrativos, são passíveis de 

pagamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL). Contudo, conforme citado, as instituições que 

aderirem ao PROUNI ficarão isentas, durante o período da vigência do termo de 

adesão, dos tributos PIS, COFINS, CSLL e IRPJ; tal decisão está respaldada pela 
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Lei 11.096/2005 e a Instrução Normativa 1.394/2013. A isenção do CSLL e do IRPJ 

resulta em benefício sobre o lucro. 

 

4.2.3.6 Net Operating Profit Less Adjusted Taxes (NOPLAT) 

 

O NOPLAT, que em português pode ser definido como “Lucro Operacional 

menos os impostos ajustados”, é um indicador que apresenta o resultado 

operacional da empresa sem considerar a feitura da dívida que foi envolvida em seu 

financiamento, ou seja, não considera os custos dos capitais que foram envolvidos 

em seu financiamento. Assim, o NOPLAT não sofre interferência da estrutura de 

capitais adotada pela estratégia de financiamento da empresa e é o lucro disponível 

para todos os investidores e stakeholders. 

 

 

4.3 A quantificação do EVA 

 

O EVA foi quantificado ao obter-se o retorno adicional do investimento sobre o 

capital investido (ROIC), sendo o lucro operacional (NOPLAT) e o custo de 

oportunidade de capital (WACC) partes integrantes da medida da geração de valor. 

 

4.3.1 Capital investido  

 

Para obtenção do cálculo de EVA é preciso levantar o capital investido em 

ativos existentes, e conforme especificado no referencial teórico, ajustes podem ser 

feitos nas demonstrações contábeis se necessário. 

 

Na seção 2.2 deste trabalho, foram detalhadas as informações necessárias 

para quantificar o capital investido, as quais foram extraídas com os devidos ajustes 

do balanço patrimonial da empresa. Para composição do capital investido, foi 

adotado o valor médio de capital de terceiro e capital próprio. Uma vez que a 

instituição não possui informações por curso ofertado, foi adotado um critério de 

rateio para quantificar o capital investido por curso, baseado na receita operacional 

bruta de cada curso em relação à receita total dos cursos da IES. 
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4.3.2 As estimativas de EVA 

 

Para obtenção dos EVAs de cada curso da IES, no período de 2016 a 2020, foi 

aplicada a equação 5, de modo que foi calculado o NOPLAT de cada curso em 

relação aos respectivos capitais investidos, obtendo-se assim os ROICs de cada 

curso. 

 

Esses valores também foram consolidados para cada uma das áreas 

educacionais da IES (Negócios e Saúde). Ademais, procedeu-se à consolidação dos 

resultados de todos os cursos, para a obtenção da geração de valor da IES 

analisada.  

 

5 Análise dos Resultados 

 

A dissertação teve como objetivo principal avaliar a sustentabilidade financeira de 

uma instituição de ensino mediante a quantificação de sua capacidade em gerar 

valor aos seus controladores. Este capítulo foi estruturado para analisar os principais 

resultados obtidos na pesquisa. Inicialmente, são apresentadas as estimativas dos 

custos do capital próprio e de terceiros e o do custo médio ponderado de capital - 

WACC. Em sequência, são detalhados os resultados operacionais, o levantamento 

do capital investido, o ROIC, finalizando com o EVA. As análises abrangem os 

diversos cursos e suas respectivas áreas, sendo, também, apresentados os 

consolidados para a IES como um todo. 

 

5.1 Custo de capital e o volume de capital investido 

 

Para a determinação do CAPM, conforme apresentado na metodologia, faz-se 

necessário levantar as variáveis que retratam o risco de sistemático (beta), a taxa 

livre de risco e o prêmio de risco, o que é feito a seguir.  

  

O risco sistemático do negócio foi baseado no método bottom-up, com informações 

confiáveis obtidas de pesquisas abrangendo instituições do setor educacional 

privado do Brasil e de países emergentes.  
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O estudo de Locatelli et al., (2022) apresenta estimativas estatisticamente 

significativas de betas de IES brasileiras e, de acordo com os dados dos autores, o 

beta médio desalavancado situa-se em 0,83.  Para assegurar maior 

representatividade foram consideradas, também, as informações existentes de 

riscos sistemáticos do segmento em países emergentes, presentes no site de 

Damodaran (2021). No site, mantidos pelo autor, há informações sobre o beta 

alavancado e desalavancado por segmento de atuação, organizadas pelos principais 

mercados mundiais. No que diz respeito ao setor educacional, o beta estimado foi 

derivado de informações mais de 90 empresas do setor de educação que atuam nos 

mercados emergentes, nos quais o Brasil está incluído. O beta desalavancado 

apresentado por Damodaran é de 0,99, valor próximo daquele estimado para o 

Brasil (Tabela 6). 

 

Tabela 6 

Betas de instituições de ensino  

Setor de Educação 
Beta                                              

Desalavancado Beta Alavancado3 

IES do Brasil¹ 0,83  

Setor Educação - Países Emergentes² 0,99  

Média  0,91 0,93 

Fontes: ¹ Locatelli et al., (2022); ²Damodaran (2021); 3 Estimativas da autora de acordo com a 
equação 5 desta dissertação.  
 

Considerando essas duas estimativas, partiu-se da média simples desses betas 

desalavancados para refletir o risco sistemático da IES estudada. Esse beta 

desalavancado (0,91) foi realavancado com dados de estrutura de capital da IES 

objeto desta dissertação, de acordo com o método bottom-up, para refletir o risco 

sistemático da unidade de análise (Tabela 6). 

 

A estrutura de capital utilizada foi obtida dos balanços patrimoniais, realizando os 

ajustes necessários, e os resultados estão apresentados na Tabela 7. Observa-se a 

pouca alavancagem da IES. Se por um lado, esta característica a impede de auferir 

os efeitos positivos sobejamente conhecidos a partir da contribuição seminal de 

Modigliani e Miller, (1963). Por outro, diminui o risco de falêcia inerente a uma 

organização que usa intensamente o capital de terceiros em suas atividades. 
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Tabela 7 
Estrutura de capital da IES 

  2016  2020  Média  

Capital de Terceiros (D)¹ 92.438,11 150.909,04 121.673,58 

Capital Próprio (E)¹ 5.971.603,52 7.407.320,30 6.689.461,91 

D/E 0,01548 0,02037 0,01819 

(D)/(E +D) 0,01524 0,01997 0,01786 

(E)/(E+D) 0,98476 0,98003 0,98214 

Notas: ¹ Valores em reais. 
Fontes Informações extraídas dos Balanços Patrimoniais e dos Demonstrativos de Resultados 
Econômicos da IES, com as devidas adaptações da autora. 

 

No período analisado compreendido de 2016 à 2020, o capital investido na IES foi 

de cerca de R$ 6 milhões e a utilização média de capital próprio foi de 98,21%.  Faz-

se importante esclarecer o perfil conservador da instituição analisada. Como 

mencionado, pesquisadores renomados na área, destacam a importante 

contribuição do uso da dívida nos resultados das organizações. Contudo, o potencial 

dessa fonte de financiamento não é observado na IES, uma vez que a alavancagem 

financeira da instituição é muito baixa. 

 

Desta forma, ao realavancar o beta médio (βu = 0,91), de acordo com a estrutura de 

capital da empresa (D/E médio = 0,01819).  Obteve-se o beta alavancado (βL) da 

IES de 0,93, refletindo o risco sistemático da empresa, que foi empregado para se 

levantar o custo de oportunidade do capital próprio, mediante o uso da equação 3. 

 

Como ativo livre de risco optou-se, conforme detalhado na metodologia, por adotar o 

título soberano do governo brasileiro cuja rentabilidade é dada pela SELIC (taxa 

básica de juros). A taxa média deste título foi da ordem de 6,68% ao ano no período 

considerado. 

 

Quanto ao prêmio de risco, foi utilizada a taxa de 5,00 % ao ano, consoante as 

sugestões de Moreira, Locatelli e Afonso (2015) e Silva, Locatelli e Lamounier 

(2016). Foi adicionado um prêmio de liquidez em consonância com as ponderações 

de Damodaran (2010), prêmio este também usado em análises de empresas 

brasileiras por Póvoa, (2012). 
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Tabela 8 
Custo de capital próprio  
 

Variável  Valor    

Taxa Livre de Risco (RF)¹ 6,68%  

Prêmio de Risco (RM)² 5,00%  

Prêmio de Liquidez3 1,50%   

Beta Alavancado4 0,93  

Custo do Capital Próprio 4 12,83%  

Fontes:¹ Média geométrica da taxa Selic. ² Felix, et al. (2018). ³ Conforme  
sugerido por Damodaran (2010). 4 Elaborada pela autora. 

 

Empregando-se a equação 3, com o uso de valores médios da taxa de livre de risco, 

beta e prêmio de risco e de liquidez, estimou-se o custo de capital próprio em 

12,83% ao ano (Tabela 8). Estudos de períodos anteriores retratam custo de capital 

próprio de empresas brasileira mais elevado. Contudo, o declínio na inflação no 

período em que a pesquisa  foi realizada propiciou um substancial decréscimo da 

taxa livre de risco. Destarte, o custo de capital próprio estimado nesta dissertação 

afigura-se apropriado para captar o risco sistemático do período analisado e para 

remunerar os capitais dos quotistas da IES. 

 

Ao observar o baixo volume de capital de terceiros, fica evidente o perfil conservador 

da instituição. No período analisado, a dívida refere-se apenas às renegociações no 

âmbito do Refis, sendo estas corrigidas pela taxa básica de juros, cuja média no 

período foi, como mencionado, de 6,68% ao ano. Esta taxa foi, assim, empregada 

para refletir o custo do capital de terceiros. 

 

Após o levantamento dos custos de capital próprio e o do custo de capital de 

terceiros, tornou-se possível a obtenção do WACC por meio da utilização da 

equação 6, detalhada no referencial teórico.  O WACC obtido se aplica à IES como 

um todo e aos diversos cursos da instituição (Tabela 9). 
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Tabela 9 

Custo de capital da IES 

Variável  Custo de Capital Anual (%)  
Custo de Capital Próprio (Ke) 12,83 

Custo do Capital de Terceiro (Kd)   6,68  

Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) 12,72 

Fonte: Estimativas da autora. 

 

O custo médio ponderado de capital (WACC) da IES foi estimado em 12,72%, e este 

custo foi utilizado nas estimativas de geração de valor da instituição educacional e 

dos cursos por ela mantidos. 

 

Para calcular o EVA é preciso levantar o capital investido em ativos existentes e, 

conforme apresentado no referencial teórico e na metodologia, foram realizados os 

ajustes que se fizerem necessários nas demonstrações contábeis (Tabela 10). 

 

Tabela 10 
 
Capital investido da IES - valores em reais 

  2016  2020  Média  

1. Capital de Giro -44.657,04 2.362.999,27 1.159.171,12 

   1.1 Ativo Cíclico 1.963.731,74 3.450.694,54 2.707.213,14 

   1.2 Passivo Cíclico 2.008.388,78 1.087.695,27 1.548.042,03 

2 Ativo Não Circulante 6.108.698,67 5.195.230,07 5.651.964,37 

3. Capital Investido  6.064.041,63 7.558.229,34 6.811.135,49 

Fontes: Informações extraídas dos Balanços Patrimoniais e dos Demonstrativos de Resultados 
Econômicos da IES, com as devidas adaptações e adições da autora, conforme o modelo EVA. 

 

A tabela 10 apresenta as estimativas do montante de capital investido na IES em 

suas atividades educacionais, que é o resultado do emprego em capital de giro 

(ativo cíclico – passivo cíclico) e em ativo não circulante. Como a instituição não 

possui informações desagregadas do capital investido por curso ofertado, optou-se 

por adotar 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. 

 

5.2 A geração de valor econômico da instituição de ensino 
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Nesta seção será analisada a situação da IES como um todo, apresentando os 

resultados obtidos na pesquisa relacionados à sua geração de caixa, resultados 

operacionais e criação de valor. 

  

Na Tabela 11 visualiza-se o resultado operacional consolidado dos cursos 

superiores da instituição, com o detalhamento do EBITDA e do NOPLAT de cada 

período. 

 

Tabela 11 

Resultado operacional da IES: EBITDA e NOPLAT   

  2016  2017  2018  2019  

 
2020  

EBITDA 3.029.850,98 4.578.139,49 3.160.369,45 1.164.249,74 960.263,11 

EBITDA/Receita Liquida 17,63% 24,81% 17,46% 7% 6,22% 

NOPLAT 2.279.673,38 3.749.951,09 2.637.253,98 803.565,81 701.403,59 

NOPLAT/Receita Liquida 13,26% 20,56% 14,57% 4,83% 4,54% 

Nota: 1 Valores do EBITDA e NOPLAT em reais 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
 

Percebe-se uma boa geração de caixa nos anos de 2016 à 2018, com valores 

médios anuais do EBITDA de cerca R$ 3,5 milhões. A margem líquida do EBITDA 

situou-se em cerca de 20% neste período. Contudo, ocorreu uma abrupta redução 

da geração de caixa da instituição a partir de 2019 (cerca de 70%).   

 

Tabela 12 

Geração de valor econômico da IES - valores em reais 
 
  2016  2017  2018  2019  2020  

EBITDA 
  
3.029.850,98  

  
4.578.139,49    3.160.369,45    1.164.249,74  

        
960.263,11  

NOPLAT  

   
 2.279.673,38 

  
3.749.951,09     2.637.253,98   

      
     803.565,81 

        
701.403,59   

ROIC  33,47%  55,06%  38,72%  11,80%  10,29%  

WACC 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 12,72% 

EVA 
  
1.413.297,05  

  
2.928.574,66    1.770.877,55  (62.810,62)  (164.972,84) 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

Nos três primeiros anos da série, os resultados operacionais foram, conforme 

mencionado, muito bons, sendo que o ROIC superou com folga o WACC e, como 
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consequência, a instituição conseguiu gerar valor econômico para os seus 

investidores. Nestes três anos de bom desempenho, o EVA foi de cerca de R$ 2,0 

milhões anualmente. 

 

Contudo, a IES destruiu valor em 2019 e em 2020. Vários fatores podem ser 

apontados como responsáveis por essa retração na geração de valor. Dentre eles 

sobressaem-se a retração do financiamento público (FIES) aos estudantes 

universitários, a crise econômico-financeira da economia brasileira provocando 

queda do emprego e renda da população, a concorrência dos grandes grupos 

educacionais, a pandemia provocada pela COVID 19 e os transtornos dela 

decorrentes e o decreto estadual que obrigou as instituições de ensino a 

concederam 30% de desconto nas mensalidades dos alunos no ano de 2020. Estes 

fatores externos impactaram o número de matrículas com redução de 20% no 

período e provocaram redução substancial da receita da IES (Tabela 4). 

 

Registra-se, ademais, que no ano de 2019 a instituição passou por uma mudança 

societária, envolvendo reformulação de organograma e muitos ajustes de gestão e 

de estratégias comerciais. Esses fatores internos constituíram-se, desta forma, 

elementos perturbadores do desempenho de curto prazo, o que impactou a geração 

de caixa da IES, de tal maneira que a margem EBITDA declinou de 17,46% em 2018 

para 7% em 2019. 

   

Esses resultados de destruição de riqueza sinalizam a necessidade de ações 

enérgicas e agressivas de reposicionamento no mercado e de uma gestão eficiente, 

que contemplem a redução de custos, reajuste no portfólio dos cursos ofertados 

para elevar as receitas e evitar uma situação financeira desconfortável no futuro 

próximo. 

 

5.3 Resultados operacionais e EVA por cursos 

 

A análise do desempenho dos cursos ensejou a constatação de uma grande 

fragilidade na gestão econômico-financeira da IES, que não possui uma apuração de 

resultados por centros de custos. Assim, foi necessário que a autora identificasse 

em relatórios não integrados as receitas e as principais despesas inerentes a cada 
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curso. Para algumas dessas despesas, como manutenção, materiais e reparos, 

propaganda e publicidade, despesas administrativas e serviços terceirizados o 

procedimento demandou rateio, tendo optado por fazê-lo com base na 

representatividade das receitas do curso em relação à receita total. Similarmente, 

este critério de rateio foi aplicado ao capital investido em cada curso.  

 

5.3.1 Cursos da área de negócios 

 

Os cursos da área de negócios (Direito e Administração) exibiram resultados 

distintos. Percebe-se uma boa geração de caixa no curso de Direito no período de 

2016 a 2018, com valores médios anuais de EBITDA de cerca 1,6 milhão. Contudo 

seu resultado operacional caiu drasticamente nos anos de 2019 e 2020, o que 

impacta diretamente no resultado operacional da IES. Ressalta-se que o curso 

disponibiliza anualmente 100 vagas por semestre, que é o dobro daquelas 

referentes à dos demais cursos ofertados, e detém 40% das matrículas efetivadas 

na IES. O curso de Administração apesar de apresentar uma queda do seu 

resultado operacional nos anos de 2018 e 2019 conseguiu melhorar seus resultados 

no ano de 2020 (Tabela 13). Embora seus resultados sejam menores que o curso de 

Direito, devido o menor preço das mensalidades, o curso não apresentou resultado 

negativo no período pesquisado, tal resultado foi possível após a mudança de 

gestão do curso e intenso trabalho de marketing.  Vale ressaltar que o curso de 

Administração a partir de 2019 passou a adotar as turmas mistas nos períodos 

iniciais dos cursos, unindo turmas diferentes em disciplinas afins, mostrando 

preocupação com a sua eficiência e redução dos custos. 

 

Os resultados consolidados para o curso de Direito foram positivos no período de 

2016 a 2018 e negativo em 2019 e 2020. Esperava-se que as mudanças societárias 

e de gestão já surtissem efeito no ano de 2020, mas as expectativas positivas não 

foram alcançadas, em virtude do cenário mundial pandêmico (COVID-19) o que 

impactou diretamente o mercado educacional presencial.  o EBITDA nesse ano foi 

de 9,30% negativo. Os resultados operacionais do curso de Direito impactaram 

diretamente na destruição de valor da IES. Esse quadro demanda uma análise 

rigorosa pelos gestores da IES sobre os problemas enfrentados e as possíveis 

alternativas para tal curso.   
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Tabela 13 

Geração de caixa dos cursos de negócios – EBITDA: valores em reais  

Cursos de Negócios 
2016 2017 2018 2019 2020 

Administração      367.288,98       284.709,62       136.528,62      76.349,26    214.243,01  

       
Direito   1.724.548,65    1.901.158,60    1.201.451,86  (224.954,50)   (393.541,75)  

Totais dos Cursos de 
Negócios 

  2.091.837,63    2.185.868,22    1.337.980,48   (148.605,24)   (179.298,74)  

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Tabela 14 

Resultado operacional dos cursos de negócios – NOPLAT: valores em reais  

Cursos de Negócios 
2016 2017 2018 2019 2020 

Administração        329.780,10         245.550,20         110.372,85        58.315,06     201.300,03  

       
Direito    1.446.982,94     1.611.378,90     1.007.899,13  (358.407,56)   (489.319,77)  

Totais dos Cursos de 
Negócios 

   1.776.763,04     1.856.929,10     1.118.271,98  (300.092,50)   (288.019,74)  

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
 

Os resultados operacionais adversos do curso de Direito nos anos mais recentes 

evidenciam a importância de elevar o número de alunos matriculados (Tabela 4), e 

de buscar uma redução de vagas ociosas em sala de aula o que poderia melhorar 

consideravelmente essa situação. Outro fator que se faz necessário no curso são os 

ajustes nos seus custos diretos, o que implica diretamente em um melhor 

planejamento dos gastos com docentes que representam o item de maior despesa. 

 

Verifica-se na Tabela 15, que o volume de capital investido alocado às Áreas de 

Negócios foi da ordem de R$ 3 milhões.   

 

Tabela 15 

Capital investido nos cursos de negócios – valores em reais 

Cursos de 
Negócios 2016 2020 Média 

Administração                  242.561,65            302.329,17               272.445,41  

Direito               2.425.616,65          3.023.291,74            2.724.454,19  

Total               2.668.178,31          3.325.620,91            2.996.899,61  

Fonte: Elaborada pela autora. 
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É possível verificar na Tabela 16, o ROIC desses dois cursos. Não paira qualquer 

dúvida sobre o desempenho decepcionante do Curso de Direito, cujos ROICs 

situaram muito abaixo até mesmo da taxa básica de juros do país.  

 

Tabela 16 

ROIC dos cursos de negócios (%) 

Cursos de Negócios 2016 2017 2018 2019 2020 

Administração 97,0 72,0 32,0 17,0 59,0 
       

Direito 57,0 64,0 40,0 (14,0) (19,0) 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A perda da capacidade de geração de caixa do Curso de Direito nos anos de 2019 e 

2020, resultaram não apenas em EVA negativo deste curso, mas, também, na 

destruição do valor econômico da IES como um todo nestes dois últimos anos.  

 

Tabela 17 

EVA dos cursos de negócios (valores em reais)  

Cursos de 
Negócios 

2016 2017 2018 2019 2020 

Administração        286.464,28         202.231,38        67.054,03        14.996,24     157.981,21  
       

Direito    1.126.423,66      1.290.819,62      687.339,85  (678.966,84) (809.879,05)  

Total    1.412.887,94     1.493.051,00     754.393,88  ( 663.970,60)  ( 651.897,84)  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A destruição de valor presenciada pelo Curso de Direto, deve acender o alerta da 

instituição, demandando correção dos rumos com urgência sob pena de 

comprometer a sustentabilidade financeira da IES. Enquanto o Curso de 

Administração deverá continuar demandando ações de captação e manter seus 

custos baixos, o curso de Direito precisará de iniciativas mais drásticas para a 

correção de rumos. Urge uma política rigorosa de gestão de custos,  que pode ser 

apoiada, também, por  cursos virtuais em sua grade curricular e esforço continuado 

e criativo para a captação de alunos pelos seus gestores para almejar a reversão de 

resultados tão adversos no que diz respeito à capacidade de criação de valor para 

os investidores.  
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5.3.2 Cursos da área de Saúde 

  

Cabe registrar que a maior diversidade dos cursos ofertados pela IES encontra-se 

na área de saúde, sendo importante destacar que os Cursos de Educação Física, 

Serviço Social e Nutrição tiveram uma queda abrupta de alunos matriculados a partir 

de 2018, ficando alguns semestres sem formar turmas, comprometendo a receita 

operacional dos cursos e, consequentemente, da instituição, bem como sua geração 

de valor.  

 

Os resultados mais expressivos foram provenientes dos cursos de Enfermagem, 

Estética e Cosmética, Fisioterapia e Psicologia.  Dentre eles, se destacou o curso de 

Psicologia, que exibiu forte geração de caixa e elevados retornos sobre o capital 

investido no último ano analisado. Situação oposta foi verificada no curso de 

Nutrição que apresentou resultado negativo, como consequência de uma acentuada 

queda de matrículas nos anos de 2019 e 2020. Embora o curso de Educação Física 

também tenha apresentado um declínio em seus resultados de geração de caixa e 

operacionais (EBITDA e NOPLAT) em 2019, conseguiu se recuperar no ano de 

2020. 

 

Por haver grande sinergia nos cursos da área de saúde, os gestores conseguiram 

realizar junções de disciplinas como as de Anatomia, Bases Biológicas e 

Microbiologia, otimizar espaço das salas de aulas e distribuir de grupos de aula 

prática nos laboratórios. Tais estratégias contribuem para uma melhor gestão dos 

recursos, principalmente do corpo docente, com a consequente redução de custos. 

 

Verifica-se nas tabelas 18 e 19 que a geração de caixa e o resultado operacional do 

curso de Enfermagem foi o melhor no período analisado, considerando que não 

apresentou resultado negativo em qualquer um dos anos considerados. Tal 

desempenho não foi observado nos demais cursos da IES. Os cursos de Nutrição e 

Serviço Social são os cursos com EBITDA e NOPLAT de maior declínio, 

contribuindo diretamente na destruição de riqueza da IES. Tal fato não pode ser 

passado despercebido pelos gestores que deverão tomar medidas enérgicas para 

reverter esse quadro. 
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Tabela 18 

Resultado operacional dos cursos de saúde – EBITDA:  valores em reais  

Cursos de Saúde 
2016 2017 2018 2019 2020 

EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA 

Educação Física   587.387,00       506.365,15       387.846,90     ( 117.852,04)    104.637,89  
       

Enfermagem   353.549,31       458.946,32       518.277,54       370.911,94   219,420,91  
       

Estética e Cosmética ( 239.498,20)       229.273,88         60.925,71       363.042,99    207.193,92  
       

Fisioterapia (396.277,10 )      145.562,46       682.804,17       579.308,59    180.110,53  
       

Nutrição   702.253,16       721.429,09       100.944,08      ( 42.884,11)      29.769,55  
       

Psicologia ( 527.081,17)       ( 31.999,31)         88.904,43       388.726,68    662.797,49  
       

Serviço Social   457.680,34       365.693,68      ( 17.313,84)    ( 228.399,08)  ( 264.368,43)  

 
Total   

  938.013,34    2.395.271,27    1.822.388,99    1.312.854,97    920.140,95  

Fonte: Elaborada pela autora. 
 
 

Os cursos de Estética e Cosmética, Fisioterapia e Psicologia, apresentaram 

resultados negativos em 2016, decorrentes de  grandes investimentos  feitos e uma 

menor quantidade de alunos matriculados, já que tais cursos estavam no início de 

sua abertura. Contudo, nos anos seguintes começaram a gerar valor de forma 

consistente. 

 
 

Tabela 19 

Resultado operacional dos cursos de saúde – NOPLAT: valores em reais 

Cursos de Saúde 
2016 2017 2018 2019 2020 

Educação Física   542.376,34       459.373,85       356.459,97     (139.493,08)      89.106,32  

       

Enfermagem   256.026,22       357.131,82       450.272,53       324.023,03    185.769,18  

       

Estética e Cosmética (277.007,08)       190.114,46         34.769,94       345.008,79    194.250,94  

       

Fisioterapia  (508.803,74)         25.084,20       604.336,85       525.206,00    141.281,60  

       

Nutrição   649.740,72       666.605,90         64.326,00       (68.131,98)      11.649,39  

       

Psicologia (594.597,16)      (102.486,27)         41.824,04       356.265,13    639.500,13  

       

Serviço Social   435.175,01       342.198,03       (33.107,30)    (239.219,59) (272.134,22)  

       

Total    502.910,31    1.938.021,99    1.518.882,03    1.103.658,30    989.423,34  

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Observa-se na Tabela 20 que os 03 cursos com mais investimentos são os cursos 

de Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. Fisioterapia e Psicologia estavam 

iniciando suas atividades, por isso demandaram maior investimentos em laboratórios 

e infraestrutura, tais cursos demandam de equipamentos e laboratório 

tecnologicamente mais sofisticados, além da necessidade específica de montagem 

de clínicas de prática para atendimento, o que despenderam altos investimentos.  

 

Tabela 20 

Capital investido nos cursos de saúde (valores em reais) 

Cursos de Saúde 
2016  2020  

 
Média  

Educação Física                         242.561,65                        302.329,17                    272.445,41  

  
      

Enfermagem                         667.044,55                        831.405,23                    749.224,89  

  
      

Estética e Cosmética                         181.921,25                        226.746,88                    204.334,06  

  
      

Fisioterapia                         970.246,62                    1.209.316,69                1.089.781,66  

  
      

Nutrição                         303.202,07                        377.911,47                    340.556,77  

    

Psicologia                         909.606,20                    1.133.734,40                1.021.670,30  

  
      

Serviço Social                         121.280,83                        151.164,59                    136.222,71  

  
      

Total                      3.395.863,16                    4.232.608,43                3.814.235,80  

Fonte: elaborada pela autora. 

 

O curso de Enfermagem passou por uma reestruturação e para se adequar a 

algumas diligências do MEC, bem como a um novo projeto pedagógico de curso 

necessitou de mais investimentos em seus laboratórios. 

 

Os cursos de Educação Física e Serviço Social, já ofertados por vários ciclos, 

apresentavam uma estrutura pronta que atende as necessidades dos cursos, sem 

haver necessidade de investimentos expressivos. 

 

A Tabela 21 detalha os retornos operacionais dos cursos da área de saúde. 

Constata-se que os cursos de Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia 



81 

 

Psicologia e Educação Física (exceto em 2019) apresentaram, via de regra, retornos 

sobre o capital investido superiores ao WACC. Contudo, os demais cursos 

apresentarem em vários anos resultados inferiores ao custo de oportunidade de 

capital que resulta em destruição de valor, afetando diretamente os resultados gerais 

da instituição. Esses resultados são preocupantes e, como se pontuou, exigem 

atenção especial, para que tais cursos não sejam descontinuados e passem a gerar 

resultados positivos à mantenedora. 

 

Tabela 21 

ROIC dos cursos de saúde (em %) 

Cursos de Saúde 
2016  2017  2018  2019  

 
2020  

Educação Física             133,0              112,0               87,0  -           34,0            22,0  

       

Enfermagem                29,0                40,0               51,0               37,0            21,0  

       

Estética e Cosmética -             81,0                56,0               10,0            101,0            57,0  

       

Fisioterapia -             50,0                   2,0               59,0               51,0            14,0  

       

Nutrição             136,0              140,0               13,0  -           14,0  -           2,0  

       

Psicologia -             97,0  -             17,0                 7,0               58,0          104,0  

       

Serviço Social             213,0              167,0  -           16,0  -         117,0  -       133,0  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A Tabela 22 revela que a maioria dos cursos em algum momento não conseguem 

suplantar o custo de oportunidade do capital e este desempenho relaciona-se aos 

relatados problemas externos e internos que atingiram a IES.  

 

Como se discutiu, a IES passou por mudança societária e de gestão, e isto 

comprometeu os resultados de curto prazo. Somados a este problema interno, as 

turbulências da economia doméstica de desempenho insatisfatório no crescimento,   

exerceram forte influência negativa nos resultados da IES. Ademais, em decorrência 

de uma acirrada concorrência de grandes grupos instalados na cidade, cursos que 

antes eram unicamente ofertados pela IES passaram a ser ofertados por outras 

faculdades e com oferta de mensalidade bem aquém do mercado o que resultou em 

uma abrupta queda de matrículas e, consequentemente, de receita e geração de 

valor.  Os reflexos dessas mudanças são retratados na Tabela 22. 
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Tabela 22 

EVA dos cursos de saúde - em reais 

Cursos de Saúde  2016  2017  2018  2019  

 
2020  

Educação Física    490.393,75         407.391,26       304.477,38   (191.475,67)        37.123,73  

       

Enfermagem    143.397,29         244.502,89       337.643,59     211.394,09        78.140,24  

Estética e Cosmética   (320.325,90)         146.795,64      (8.548,88)    301.689,97     150.932,12  

       

Fisioterapia   (638.760,20)       (104.872,26)       474.380,38     395.249,53        11.325,14  

       

Nutrição    589.094,37         605.959,55            3.679,65   (128.778,33)    (48.996,96)  

       

Psicologia  (672.571,03)       (180.460,15)       (36.149,84)     278.291,25     561.526,25  

       

Serviço Social    409.183,72         316.206,74        (58.998,74)    (265.210,89)    (298.125,51)  

Total             412,00      1.435.523,67    1.016.483,54     601.159,95     491.925,01  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Obviamente, não se pode minimizar os efeitos drásticos s Covid 19 na saúde 

financeira da IES. Sabe-se que em março de 2020, foi decretado pela Organização 

Mundial de Saúde uma situação de pandemia global, e dentre as medidas 

preventivas obrigatórias, seguidas pelo Brasil, figuraram a suspensão de todas as 

aulas presenciais. Todos os cursos da IES foram afetados, mas na IES os cursos da 

área da saúde foram os mais afetados, pois sua característica principal é a oferta de 

aulas presenciais práticas em seus laboratórios e nos campos de estágio. Com a 

suspensão das aulas presenciais, e por ser um cenário completamente novo e de 

muitas incertezas, muitos alunos trancaram suas matrículas. Além disso, no mês de 

abril daquele ano foi emitido um decreto estadual que obrigou as instituições de 

ensino superior privadas a darem um desconto de 30% a todos os seus alunos 

matriculados, sem exceção. Tais fatos afetaram de forma negativa a receita 

operacional da IES e comprometeram sua geração de valor.  
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6 Considerações finais 

 

O mercado concorrido do ensino superior, as exigências dos órgãos reguladores, o 

novo perfil do seu público-alvo, mudanças econômicas, o aumento da oferta dos 

cursos no modelo híbrido ou a distância são fatores que colocam as instituições de 

ensino em um ambiente mutável e inovador. Tais circunstâncias exigem mais do que 

nunca que elas saiam da zona de conforto, inovem e tenham uma gestão financeira 

capaz de conduzi-las para um patamar de maior segurança e sustentabilidade. 

 

Pautada nessas considerações e tendo em vista o atual contexto da educação 

brasileira de ensino superior, o objetivo desta dissertação foi analisar se os cursos 

de graduação de uma IES privada localizada em uma região com baixo poder 

aquisitivo da população são financeiramente sustentáveis. 

 

Tal empreitada demandou a incursão na teoria de finanças corporativas para 

selecionar um instrumental capaz de retratar o potencial de geração de valor em 

uma organização. O modelo EVA foi escolhido por ser uma ferramenta de gestão 

financeira que visa medir a real lucratividade da empresa, proporcionando clara 

visão dos retornos operacionais de suas unidades, cuja informação é de 

fundamental importância na tomada de decisões estratégicas.  

 

Consoante o instrumental selecionado foi possível estimar o custo de oportunidade 

de capital com informações confiáveis obtidas de pesquisas de âmbito doméstico e 

internacional o risco sistémico da instituição foi calculado em 0,93, valor este muito 

próximo do risco de carteira de mercado. Adotando o modelo CAPM, foi possível 

apurar o custo de capital próprio de 12,83% ao ano. Identificou-se o perfil 

conservador da instituição sendo que a utilização média de capital próprio foi de 

98,21% do total investido. e, desta forma, o custo ponderado de capital (WACC) 

situou-se em 12,72% a.a., cifras muito próximas ao custo das fontes internas de 

capital. 

  

De 2016 a 2018, constatou-se que a IES apresentou um ótimo desempenho com 

retornos sobre o capital aplicado superior a 30%, cifra bem superior ao custo de 

oportunidade de capital, e por consequência, a instituição gerou valor econômico. A 



84 

 

situação reverteu-se a partir de 2019, e naquele ano e em 2020, houve uma queda 

drástica no desempenho operacional, que ficou abaixo do custo de capital, de tal 

forma que a IES destruiu riqueza dos investidores neste período. 

 

Foram apresentados detalhadamente a geração de caixa e os retornos operacionais 

dos vários cursos e a situação que emergiu é de preocupação. Alguns cursos se 

sobressaíram, enquanto a maioria demanda forte atuação dos gestores para a 

reversão do quadro. Evidentemente, a pandemia provocada pela Covid, a retração 

da economia e a queda da renda das pessoas exerceram fortes efeitos negativos na 

IES. Contudo, conforme se observou, já em 2018, portanto, antes do surto da 

pandemia, a IES apresentava um quadro econômico-financeiro preocupante, tendo 

migrado de um EVA de R$ 1,7 milhão para um resultado negativo.  

 

Dois fatores foram identificados e que podem explicar essa reversão do quadro, um 

de âmbito interno e outro externo. No primeiro, ocupa lugar de destaque a mudança 

societária e de gestão na IES, isto gerou a necessidade de mudança em alguns 

procedimentos internos como no desligamento de vários docentes com contrato de 

trabalho antigo e altas remunerações, tais ajustes demandaram um grande 

desembolso de caixa. No segundo, e muito preocupante, relaciona-se a 

intensificação da concorrência no segmento, com entrada de novos players no 

mercado, tanto por atuação local, quanto pela penetração dos cursos de EAD, que 

provocaram redução nas mensalidades e, por via de consequência, nas matrículas 

em cursos da IES. 

 

Contudo, levando em consideração o cenário mundial, no qual as instituições de 

ensino estão inseridas, como todos os desafios enfrentados, mudanças econômicas, 

crise no setor educacional, queda de renda da população, pandemia vislumbra-se 

possibilidade de reversão da situação observada nos dois últimos anos.  Observou-

se que a IES tem uma estrutura de capital que auxilia a reestruturação da 

organização e a implementação de novas estratégias. Praticamente, não faz uso do 

capital de terceiros, que pode constituir uma boa fonte para alavancar novas 

atividades e investimentos necessários para disputar fatias de mercado. Identificou-

se, também, que vários cursos conseguiram gerar retornos operacionais 

consistentes e acima do custo de capital. Portanto, as evidências apresentadas 
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nesta dissertação podem auxiliar os gestores/investidores identificar os cursos que 

precisam passar por grandes transformações e aqueles nos quais as ações 

implementadas devem ter continuidade.  

 

Os resultados alcançados nesta dissertação podem contribuir para a gestão da IES 

ao identificar os cursos que têm destruído valor, que merecem maiores cuidados. 

Recomendam-se estudos sobre precificação dos cursos, e adoção de novas 

tecnologias de ensino e ações de captação de alunos por meio de novas ofertas de 

ensino (híbrido e/ou a distância). Essas inciativas devem ser complementadas por 

uma boa gestão referentes aos custos, não se descartando a hipótese de 

fechamento de cursos, que não obstante futuras ações de correção de rumos não 

conseguirem apresentar retornos condizentes com o custo do capital investido. A 

mensagem que pode ser derivada dos resultados aqui apresentadas é clara, a 

instituição deve manter/aumentar o portfólio de cursos capazes de agregar valor aos 

investidores, sem perda de qualidade aos importantes serviços ofertados à 

sociedade. 

 

O estudo tem suas limitações e para a instituição objeto do estudo recomenda-se 

esforço em melhorias da base de informações, com implantação de centros de custo 

que permitiria uma avaliação mais acurada da capacidade de gerar valor pelos 

vários cursos. Ademais, o período de análise que abrangeu apenas 05 anos e 

coincidente com grandes turbulências da economia limita a generalização dos 

resultados apresentados.  É recomendável que as analises aqui feitas sejam 

atualizadas anualmente para um acompanhamento tempestivo da geração de valor 

e sustentabilidade financeira da instituição, acompanhadas por estudos que 

proporcionem uma visão mais ampla do setor identificando melhor suas fragilidades 

e pontos fortes.  

 

A expectativa da autora é que as contribuições presentes nesta dissertação possam 

estimular a realização de novos estudos acadêmicos e que possam auxiliar não 

apenas a instituição analisada, mas todos os gestores de instituições superior 

privadas no país. Para isto são recomendados estudos estratificados por região, por 

segmentos de ensino superior e por porte de IES.  
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