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RESUMO 
 
 
O EVA (Economic Value Added, ou valor econômico agregado) pode ser 
considerado o principal direcionador de riqueza de uma empresa, já que, além de 
ser um balizador da eficácia do principal objetivo financeiro das empresas, que é 
gerar riqueza para seus proprietários e acionistas, ainda é uma ferramenta de 
mensuração de eficácia das estratégias financeiras. O presente trabalho  mensurou a 
geração de valor das maiores empresas que compuseram a carteira teórica do 
IBOVESPA no período de 2019 a 2021, período que compreende à fase anterior à 
pandemia, ao ano de pico e ao ano do início do afrouxamento das medidas 
restritivas de combate ao Covid-19. O universo do estudo compreende às empresas 
que compuseram a carteira teórica do Índice BOVESPA dos períodos set. a dez. 
2019, jan. a abr. 2020, mai. a ago. 2020, set. a dez. 2020, jan. a abr. 2021, mai. a 
ago. 2021 e set. a dez. 2021, num total de 93 empresas. Destas, foram selecionadas 
as dez primeiras empresas de cada carteira, chegando-se a uma amostra de 14 
companhias. Foi verificado que todas as empresas analisadas geraram riqueza em 
2021 num volume maior que em 2019. Algumas empresas apresentaram menor 
geração de valor no ano de 2020, ano que a pandemia chega ao Brasil, porém o ano 
seguinte demonstra uma retomada ao patamar anterior de geração de riqueza. 
 
Palavras-chave: Geração de Valor, Investimentos, EVA, Estrutura de Capital, 
Pandemia, Covid-19. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O ano de 2019 entrou definitivamente para a história como sendo o ano em 

que a descoberta de um vírus denominado Sars-Cov-2 (que também ficou conhecido 

como Covid-19) provocou mudanças profundas de ordem social e econômica no 

cenário global – mudanças essas que adentraram pelos anos de 2020 e 2021, mas 

que mesmo em 2022 ainda são observadas medidas de contenção. A descoberta do 

então novo vírus provocou uma das maiores crises sanitárias enfrentadas pela 

humanidade, desencadeando numa pandemia que provocou diversos colapsos – 

inicialmente no sistema de saúde, em seguida no sistema econômico global, diante 

das medidas restritivas de circulação que levaram a desabastecimentos das 

indústrias, mudanças no padrão de consumo e fechamento de empresas, 

impossibilitadas de funcionarem durante certos períodos. 

A crise econômica afetou de formas diferentes as empresas. Grandes 

empresas do varejo e de tecnologia, por exemplo, experimentaram altos índices de 

crescimento, diante do fortalecimento dos canais virtuais de vendas. Já indústrias 

pesadas de segmentos como o automobilístico sofreram com a falta de insumos 

gerada pela improdutividade das indústrias de base. 

Quase três anos após o início da crise provocada pelo Covid-19, diversos 

movimentos no sentido de aumentar ou diminuir o investimento das empresas foram 

adotados, alguns gerando criação de riqueza e outros, por sua vez, destruindo 

riqueza. Variações nas estruturas de capital das empresas foram provocadas, diante 

das mudanças nas políticas de crédito dos agentes econômicos. Com isso, a 

necessidade de se verificar o aumento ou diminuição de riqueza é um interesse que 

alcança não só as próprias empresas afetadas, mas todo um ecossistema de 

agentes interessados na aferição do desempenho econômico-financeiro de grandes 

empresas, responsáveis muitas vezes por parte da produção de riqueza nacional. 

As metodologias de avaliação do valor gerado pelas empresas evoluíram com 

a maior exigência dos acionistas e o maior acesso destes a informações, graças à 

evolução tecnológica. Joel Stern e G. Bennett Stewart III, fundadores da consultoria 

financeira Stern Stewart & Co., desenvolveram um modelo baseado no conceito de 

lucro econômico (ou residual), o qual afirma que o lucro só existe após a 
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remuneração do capital empregado pelo seu custo de oportunidade. Tal modelo é o 

indicador denominado EVA® (do inglês Economic Value Added, ou Valor Econômico 

Agregado, também conhecido no Brasil por VEA) (SHINOHARA, 2002). O EVA é 

considerado o principal direcionador de riqueza da empresa no mercado globalizado, 

já que revela se a companhia está sendo competente em gerar um retorno 

compatível com as expectativas de seus acionistas (ASSAF NETO, 2003). Sendo 

assim, a ferramenta mostra-se eficaz não só para os investidores, mas também 

como um termômetro de mensuração do desempenho financeiro da empresa 

(ROSS, WESTERFIELD e JORDAN, 1997). 

Diante desse cenário, este trabalho propõe-se a responder ao seguinte 

questionamento: qual foi a performance de geração ou destruição de valor, 

medida pelo EVA®, de companhias do IBOVESPA durante o período de 2019 a 

2021, período anterior, de pico e de declínio dos números da pandemia do 

Covid-19? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

 

O presente trabalho pretende mensurar a geração/destruição de valor das 

maiores empresas que compuseram a carteira teórica do IBOVESPA no período de 

2019 a 2021, período que compreende à fase anterior à pandemia, ao ano de pico e 

ao ano do início do afrouxamento das medidas restritivas de combate ao Covid-19. 

 

 

1.2.2 Específicos 

 

Para atingir o objetivo principal, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: 

• Identificar o histórico de rentabilidade medida pelo ROI (Retorno sobre o 

Investimento) de cada empresa; 

• Determinar o custo de capital de cada empresa no período; 

• Estimar o EVA de cada empresa. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Com a massificação dos meios de acesso à informação, os temas que antes 

eram inacessíveis à população em geral passam a ter alguma participação no dia a 

dia da sociedade. A economia, que por muitas vezes teve seu debate limitado a 

especialistas e espaços restritos aos atores mais comuns, hoje é discutida numa 

escala maior, e com a participação de muito mais pessoas. Desta forma, não só a 

economia, mas também o mercado financeiro, vêm conquistando maior interesse da 

sociedade conforme as pessoas vão tendo maior acesso a informações de 

qualidade. Estudos que demonstrem a geração de riqueza promovida pelas 

empresas protagonistas da bolsa de valores brasileira são interessantes e 

desejáveis, o que é o caso deste estudo, e por isso a justificativa para sua 

realização. 

Não bastasse a importância econômica, este trabalho também se justifica por 

sua importância metodológica, uma vez que os métodos empregados no seu 

desenvolvimento validam uma corrente metodológica que propõe uma análise não 

tradicional de valor econômico e de análise de desempenho econômico-financeiro. 

Por isso os seus resultados servem como parâmetro de avaliação de desempenho 

e, por consequência, de avaliação de investimentos de importantes atores 

econômicos do contexto brasileiro, interessando a corporações e investidores. 

Não pode deixar de ser mencionado, também, o fato de que esta pesquisa 

apresenta análises num recorte temporal de diferentes fases de uma pandemia, 

colocando as análises aqui realizadas num patamar de importância ainda maior, 

pelo fato dos efeitos da crise sanitária global ainda estarem sendo contabilizados e 

analisados. 

Por fim, este estudo colabora, num caráter mais geral, para o 

desenvolvimento do conhecimento em diversas áreas humanas, como a de 

negócios, economia, finanças e ciências contábeis. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ANÁLISE FINANCEIRA DE EMPRESAS 

 

As empresas são um fenômeno de fundamental importância. É impossível, 

hoje, imaginar um mundo sem essas estruturas, que modificaram de forma definitiva 

as relações humanas e que contribuem diretamente para as transformações da 

sociedade. 

Uma empresa, sob a ótica da Administração Financeira, é criada com um 

objetivo claro: maximizar, para seu investidor, os retornos dos recursos aplicados 

nas atividades executadas por ela. Em outras palavras, o objetivo das empresas é 

aumentar a riqueza (ou bem-estar econômico) dos seus proprietários. Neste sentido, 

a qualidade das decisões de investimento e financiamento tomadas pelos 

administradores determinará a riqueza dos proprietários de capital (ASSAF NETO, 

2010). 

Os resultados das decisões financeiras tomadas pelos administradores das 

empresas são demonstrados nas demonstrações financeiras, sendo as principais 

delas o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a 

demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das origens e aplicações de 

recursos e a demonstração das mutações do patrimônio líquido (PADOVEZE e 

BENEDICTO, 2010). 

 

 

2.1.1 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Padoveze e Benedicto (2010, p. 3) conceituam a análise de demonstrações 

financeiras como: 

(...) a aplicação do raciocínio analítico dedutivo sobre os valores dos 
elementos patrimoniais e suas inter-relações, expressos nas 
demonstrações contábeis de uma entidade, com a finalidade de 
conseguir uma avaliação econômico-financeira da situação e do 
andamento das suas operações. O objetivo geral é obter elementos 
para o processo de avaliação da continuidade financeira e 
operacional da entidade analisada. 

 



11 
 

Inicialmente, as metodologias de análise de balanço foram desenvolvidas 

tendo em vista as necessidades dos usuários externos (PADOVEZE e BENEDICTO, 

2010). No entanto, diante do objetivo ao qual se propõe a Administração Financeira, 

de maximizar a riqueza dos seus investidores, deve ser empregada internamente 

pela administração para balizar suas decisões, uma vez que essa será a fonte de 

informação apresentada aos proprietários. 

Assaf Neto (2010) destaca que a análise de balanços, com base nas 

informações contábeis fornecidas pelas empresas, visa relatar a posição econômico-

financeira atual, as causas determinantes para uma evolução e tendências futuras. 

Para o autor, a análise de balanços pode ser considerada uma arte, pois, apesar do 

ferramental técnico, não há nenhum critério ou metodologia formal válido para todas 

as situações ou que sejam unanimidade dentre os analistas. A maneira com que os 

indicadores são utilizados, assim, é particular de quem faz a análise, permitindo o 

uso não só do conhecimento técnico, mas também da experiência e da intuição, de 

modo que dois analistas dificilmente chegarão a conclusões iguais analisando o 

mesmo conjunto de informações. 

Dentre as possíveis análises das demonstrações financeiras, as mais básicas 

são as análises vertical e horizontal, em que na primeira são analisados a estrutura 

ou participação, e na segunda são mensurados a variação do crescimento ou 

decréscimo do valor das contas das demonstrações financeiras. Outro tipo de 

análise, mais aprofundada, é a análise por indicadores econômico-financeiros, que 

representa o conceito clássico de análise de balanço. Basicamente os indicadores 

consistem no produto de inter-relações entre elementos patrimoniais (PADOVEZE e 

BENEDICTO, 2010). Diante do objetivo deste trabalho, a ênfase recairá sobre a 

análise de demonstrações financeiras através de índices econômico-financeiros. 

 

 

2.1.2 ANÁLISE DE ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS 

 

Inúmeros índices (ou indicadores) podem ser utilizados para aferir o 

desempenho econômico de empresas em diferentes aspectos, que Assaf Neto 

(2014) classifica em quatro grupos: liquidez e atividade, endividamento e estrutura, 

rentabilidade e análise de ações. 
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No primeiro grupo, os índices de liquidez visam medir a capacidade de 

pagamento de uma empresa, ou ainda, a capacidade de uma empresa em cumprir 

com as obrigações assumidas. Dentre os principais indicadores de liquidez 

destacam-se o índice de liquidez corrente, que refere-se à relação existente entre o 

ativo circulante e o passivo circulante, refletindo o quanto a empresa deve a curto 

prazo; o índice de liquidez seca, que retira do índice de liquidez os itens de 

realização mais demorada ou mais difícil, como os estoques e as despesas 

antecipadas; o índice de liquidez imediata, que considera apenas a relação entre o 

disponível e o passivo circulante, refletindo a capacidade de pagamento imediato; e 

o índice de liquidez geral, que verifica a relação entre o ativo circulante e realizável a 

longo prazo com o passivo circulante adicionado do exigível a longo prazo, 

retratando, assim, a saúde financeira da empresa a longo prazo. Já os indicadores 

de atividade (ou operação) visam a mensuração da duração do ciclo operacional, 

atividade que compreende a momentos da empresa como o de aquisição de 

insumos ou mercadorias até o recebimento pelas vendas realizadas. Dentre os 

indicadores estão o prazo médio de estocagem (tempo necessário para a completa 

renovação dos estoques), prazo médio de pagamento de fornecedores (tempo 

médio da aquisição dos insumos até o pagamento aos fornecedores) e prazo médio 

de cobrança (tempo médio da venda até o efetivo recebimento do cliente). 

No segundo grupo estão os indicadores de endividamento e estrutura. Esses 

indicadores são utilizados para medir a composição das fontes de recursos da 

empresa entre capital próprio e de terceiros. As principais medidas de 

endividamento e estrutura são a relação entre capital de terceiros e capital próprio, 

medida pela relação entre todo o exigível (passivo circulante + exigível a longo 

prazo) e o PL; a relação entre capital de terceiros e passivo total, que verifica o 

percentual de capital de terceiros que financia as operações, calculado pela relação 

entre o exigível total (passivo circulante + exigível a longo prazo) e o passivo total; e 

a imobilização de recursos permanentes, que verifica a porcentagem de recursos 

passivos de longo prazo imobilizado em ativos, aferida pela relação entre o ativo 

permanente e a soma do passivo exigível a longo prazo com o patrimônio líquido. 

No terceiro grupo estão os indicadores de rentabilidade, que avaliam os 

resultados de uma empresa de acordo com parâmetros que permitam uma melhor 

dimensão desse resultado. Os indicadores de rentabilidade geralmente utilizados 

são o retorno sobre o ativo (ROA), que revela o retorno produzido pelo total das 
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aplicações realizadas em seus ativos, medida pela relação entre o lucro operacional 

e o total dos ativos; O retorno sobre o investimento (ROI), que avalia o retorno 

produzido pelo total de recursos aplicados pelos acionistas e credores do negócio, 

aferido pela relação entre lucro operacional e o investimento médio (ativo total sem o 

passivo de funcionamento); o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), que 

mensura o retorno do capital investido pelos proprietários da empresa, calculado 

pela relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido; e a rentabilidade das 

vendas, que mede a capacidade da empresa em gerar resultado a partir de suas 

vendas, também chamado de margem operacional (antes do IR) ou margem líquida 

(após o IR) verificado pela relação entre lucro e as vendas líquidas. 

Por fim, o quarto grupo de índices econômico-financeiros são os indicadores 

de análise de ações, que objetivam avaliar os reflexos do desempenho da empresa 

sobre suas ações. São eles o lucro por ação (lucro líquido pelo número de ações 

emitidas) e o índice preço/lucro (preço de aquisição de mercado da ação pelo lucro 

por ação). 

Alguns desses índices são mais tradicionais, outros mais modernos e 

avançados. O cálculo desses índices, isoladamente, por vezes não relata a posição 

ou o desempenho econômico e operacional da empresa. Por isso é comum a 

análise associada de vários indicadores, buscando um retrato mais fiel possível da 

situação econômica e financeira da empresa. 

Diante do exposto, é evidente a importância dos indicadores na análise dos 

balanços visando a mensuração do desempenho econômico-financeiro das 

empresas, entidades que, conforme já abordado, têm como objetivo principal a 

geração de valor (lucro, riqueza) para os seus investidores. Desta forma, o retorno 

sobre o investimento (ROI) se mostra como o indicador que corresponde ao capital 

que rigorosamente deve ser remunerado (ASSAF NETO, 2014). 

 

 

2.1.2.1 ANÁLISE DO RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO 

 

“Retorno” é o que se espera obter de um investimento. Toda opção de 

investimento busca um retorno que supere o desembolso inicial ou total. O objetivo 

da Administração Financeira, de acordo com o que já foi evidenciado, reside na 

tentativa de se obter o maior retorno possível com o menor desembolso. O Retorno 
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sobre o Investimento – ROI (do inglês Return on Investment) é um indicador que 

expressa a rentabilidade do investimento efetuado mediante o uso de capital próprio 

ou de terceiros. Ele é formado pela relação entre o lucro operacional e o 

investimento, sendo demonstrado da seguinte forma (ASSAF NETO, 2014, p. 129): 

 

Retorno Sobre o Investimento (ROI) = 
Lucro Operacional Líquido do IR

Investimento Médio
 

 

Os ativos incorporam todos os bens e direitos mantidos por uma empresa, enquanto 

os investimentos equivalem aos recursos levantados pela empresa e empregados 

nos negócios. Os passivos inerentes às atividades da empresa (salários, encargos 

sociais, fornecedores, impostos, tarifas públicas, dividendos etc.), no entanto, não 

são recursos efetivamente investidos na empresa por seus credores e acionistas, 

sendo melhor classificados como “passivos de funcionamento” (ou não onerosos) 

(ASSAF NETO, 2014). Por esse entendimento, a fórmula do ROI pode ser expressa 

da seguinte forma (ASSAF NETO, 2014, p. 129): 

 

Retorno Sobre o Investimento (ROI) = 
Lucro Operacional Líquido do IR

Ativo Total – Passivo de Funcionamento
 

 

ou, ainda: 

 

Retorno Sobre o Investimento (ROI) = 
Lucro Operacional Líquido do IR

Passivo Oneroso + Patrimônio Líquido
 

 

A proporção de capital próprio e de terceiros numa companhia reflete a sua 

estrutura de capital, e o custo do capital próprio ou de terceiros, juntamente com a 

proporção do capital de cada fonte, revelará o custo de capital total da empresa. 

 

 

2.2 ESTRUTURA E CUSTO DE CAPITAL 

 

Segundo Weston e Brigham (2000), a estrutura de capital das empresas 

abrange quatro componentes principais: dívida, ações preferenciais, lucros retidos e 

emissão de ações ordinárias. Gitman (1997) define de forma semelhante, 
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sintetizando que estrutura de capital compreende ao mix, mantido pela empresa, de 

empréstimos a longo prazo e capital próprio. Esse mix, então, compreende aos 

recursos com os quais a empresa planeja financiar seus investimentos e dar 

continuidade a suas atividades. 

A continuidade próspera de uma empresa depende, principalmente, da 

combinação de investimentos que são feitos na intenção de se levantar cada vez 

mais capital. O uso desse capital, assim como o de qualquer outro fator de 

produção, incorre em custos, custos estes que estão relacionados, basicamente, às 

taxas de juros sobre as dívidas, aos custos da dívida após os impostos, aos custos 

referentes à emissão de ações, custos dos lucros retidos e custo do capital obtido de 

fontes externas. Sendo assim, Gitman (1997) conclui que o custo de capital pode ser 

definido como “a taxa de retorno que a empresa precisa obter sobre os seus projetos 

de investimentos, para manter o valor de mercado de suas ações e atrair os 

recursos necessários para a empresa” (GITMAN, 1997, p. 382). Assaf Neto (2003) 

define custo de capital como o reflexo da remuneração mínima exigida pelos 

proprietários de suas fontes de recursos (credores e acionistas). Ross, Westerfield e 

Jordan (1997, p. 263) complementam que o custo de capital depende principalmente 

do uso dos recursos, e não de sua fonte. 

O custo de capital de uma empresa é utilizado como taxa mínima de 

atratividade das decisões de investimento, indicando geração de valor quando o 

retorno operacional supera a taxa requerida. Esse critério básico de aceitação de 

uma proposta de investimento leva ao incremento do valor de mercado da empresa 

e, consequentemente, da riqueza de seus acionistas (ASSAF NETO, 2003). 

Segundo Assaf Neto (2014, p. 461), “o custo total de capital da empresa é 

tradicionalmente obtido mediante o cálculo da média dos custos de captação, 

ponderada pela participação de cada fonte de fundos na estrutura de capital a longo 

prazo”. Essa metodologia é tradicionalmente conhecida por CMPC (Custo Médio 

Ponderado de Capital, ou ainda WACC - do inglês Weighted Average Cost of 

Capital). De acordo com o autor, a metodologia para se chegar ao WACC é (ASSAF 

NETO, 2014, p. 488): 

 

WACC = (Ke × WPL) + [(Ki × (1 - IR) × W
P
) 

 

Onde: 
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Ke = custo de capital próprio; 

WPL = participação de capital próprio na estrutura de capital; 

Ki = custo de capital de terceiros; 

IR = alíquota de impostos sobre o lucro; 

WP = participação de capital de terceiros na estrutura de capital; 

Segundo Assaf Neto (2003, p. 356), “o custo de capital de terceiros é definido 

de acordo com os passivos onerosos identificados nos empréstimos e 

financiamentos mantidos pela empresa [...]”. O autor continua dizendo que “esse 

custo representa, em outras palavras, um custo explícito obtido pela taxa de 

desconto que iguala, em determinado momento, os vários desembolsos previstos de 

capital e de juros, com o principal liberado para a empresa” (ASSAF NETO, 2014, p. 

463). Weston e Brigham (2000) também chamam o custo de capital de terceiros de 

“custo da dívida”. Assaf Neto (2014, p. 463) demonstra a seguinte equação: 

 

Ki(após IR) = Ki(antes IR) × (1 – IR) 

 

onde Ki é o custo de capital de terceiros antes da tributação do Imposto de Renda e 

IR a alíquota de Imposto de Renda considerada. 

O custo de capital próprio, segundo Assaf Neto (2003), revela o retorno 

desejado pelos acionistas de uma empresa nas decisões de aplicação de capital 

próprio. Constitui, ainda segundo o autor, “o segmento de estudo mais complexo das 

finanças corporativas, assumindo diversas hipóteses e abstrações teóricas em seus 

cálculos” (ASSAF NETO, 2014, p. 467). Um dos métodos de mensuração do custo 

de capital próprio é derivado da aplicação do Modelo de Precificação de Ativos de 

Capital, tradicionalmente conhecido por CAPM (do inglês Capital Asset Price Model). 

 

 

2.2.1 O MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS DE CAPITAL 

 

A política de estrutura de capital de uma empresa envolve uma troca entre 

risco e retorno, onde a utilização de mais dívida eleva o fator risco da corrente de 

ganhos da empresa, porém, um índice mais alto de endividamento geralmente leva 

a uma taxa de retorno esperada mais alta (WESTON e BRIGHAM, 2000). Sendo 

assim, Gitman (1997, p. 441) afirma que “o valor da empresa é maximizado quando 
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o custo de capital é minimizado”, enquanto Weston e Brigham (2000, p. 658) 

concluem que “a estrutura ótima de capital é aquela que faz com que haja um 

equilíbrio entre risco e retorno para maximizar o preço das ações”. 

Para analisar a relação risco-retorno os professores Harry Markowitz e 

William Sharpe conceberam uma ferramenta analítica mundialmente utilizada, o 

Modelo de Precificação de Ativos de Capital (ou Capital Asset Price Model – CAPM, 

como é internacionalmente conhecido), que deu aos seus criadores o prêmio Nobel 

em 1990 (WESTON e BRIGHAM, 2000). Tal importância deve-se ao fato de que o 

CAPM é utilizado tanto para as finanças administrativas quanto para a análise de 

investimentos. O CAPM trata-se, então, de “[...] um modelo baseado na proposição 

de que a taxa de retorno requerida de qualquer ação é igual à taxa de retorno isenta 

do risco mais um prêmio de risco, em que o risco reflete a diversificação” (WESTON 

e BRIGHAM, 2000, p. 166). 

A representação gráfica do CAPM dá-se através da chamada Linha de 

Mercado de Títulos (LMT), também chamada de Security Market Line (SML), 

conforme a Figura 1 a seguir. 

 

Figura 1: Security Market Line 

 

Fonte: ASSAF NETO, LIMA e ARAÚJO, 2008. 

 

A LMT demonstra graficamente a relação entre risco e a taxa de retorno 

exigida internamente pela empresa. Matematicamente, a LMT é concebida da 

seguinte forma (ASSAF NETO, 2014, p. 468): 

 

Ke = Rf + β × (Rm - Rf) 
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Onde: 

Ke = taxa de retorno mínima requerida pelos investidores do ativo (custo de capital 

próprio); 

β = coeficiente beta, medida do risco do ativo em relação ao risco sistemático da 

carteira de mercado; 

Rf = taxa de retorno de ativos livres de risco; 

Rm = rentabilidade oferecida pelo mercado em sua totalidade e representada pela 

carteira de mercado. 

O risco total de um ativo pode ser avaliado em risco sistemático e risco 

diversificável (ASSAF NETO, LIMA e ARAÚJO, 2008). O risco sistemático está 

relacionado a fatores conjunturais e de mercado, e atinge todas as empresas (crises 

cambiais, inflação, crises políticas, guerras etc.) O risco diversificável, por sua vez, é 

identificado apenas no contexto específico da empresa (endividamento, 

concorrência, greves etc.). O risco diversificável, como o próprio nome já propõe, 

pode ser reduzido ou até mesmo eliminado através da diversificação de ações num 

portfólio. 

No modelo do CAPM, o coeficiente beta reflete a tendência de uma ação 

acompanhar as oscilações do mercado. “É a medida da volatilidade da ação em 

relação à de uma ação média” (WESTON e BRIGHAM, 2000, p. 175). Para 

Penteado e Famá (2002, p. 43), o beta é o “índice de correlação entre os retornos 

esperados do ativo em questão (ou ativos similares a este) e o retorno de mercado”. 

O índice beta pode assim ser definido matematicamente (PENTEADO e FAMÁ, 

2002, p. 43): 

 

β =
cov(Rn,Rm)

σm
2

 

 

onde: 

cov(Rn,Rm) = covariância entre o retorno esperado (Rn) e o retorno de mercado (Rm); 

σm
2  = variância do portfólio de mercado. 
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2.3 LUCRO E GERAÇÃO DE VALOR 

 

A postura convencional de gestão das empresas contempla um modelo de 

busca pelo lucro e rentabilidade, com redução de despesas e cortes monetários. O 

objetivo consiste, essencialmente, em cobrir os custos através das vendas. 

A partir da década de 60 iniciou-se um movimento intenso rumo à análise 

teórica da Administração Financeira, passando as finanças a ter como objetivo 

principal a escolha de ativos e passivos visando a maximização de valor da empresa 

(WESTON e BRIGHAM, 2000). Ross, Westerfield e Jordan (1997, p. 32) afirmam 

que “o objetivo da administração financeira numa sociedade por ações é maximizar 

o valor corrente de cada ação existente”. 

Em geral, os índices econômico-financeiros (índices de liquidez, de 

administração de ativos, de endividamento, entre outros), assim como os índices de 

lucratividade (margem líquida, retorno sobre os ativos totais, retorno sobre o 

patrimônio, entre outros), são importantes por especificarem algumas medidas de 

desempenho, porém esses índices baseiam-se exclusivamente em dados contábeis, 

não abrangendo outros fatores como a exigência de retorno dos acionistas e o risco 

associado à incerteza com relação aos resultados futuros. Sendo assim, esses 

índices não levam em conta a real criação de riqueza de uma empresa (DENARDIN, 

2004). Na busca por uma nova, mais abrangente e mais eficaz medida de 

desempenho, surge o EVA – Economic Value Added (ou Valor Econômico Agregado 

- VEA), ferramenta que permite mensurar a criação de valor de uma empresa. 

 

 

2.3.1 ECONOMIC VALUE ADDED - EVA® 

 

Segundo Shinohara (2003, p. 2): 

 

O EVA®, ou Economic Value Added (Valor Econômico Agregado), é 
um conceito desenvolvido pela consultoria Stern Stewart & Co. no 
início da década de 80 que se baseia na ideia de lucro econômico 
(lucro residual). Este conceito afirma que lucro só existe após a 
remuneração do capital empregado pelo seu custo de oportunidade. 
O EVA® é uma medida de desempenho que considera todos os 
custos de operação, inclusive os de oportunidade. De uma maneira 
simples, ele é o resultado operacional depois de impostos da 
empresa, menos o encargo pelo uso do capital fornecido por 
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terceiros e por acionistas; mede o quanto foi gerado em excesso ao 
retorno mínimo requerido pelos fornecedores de capital da empresa 
(terceiros e acionistas). 

 

O cálculo do EVA, conforme Assaf Neto (2014, p. 175) dá-se pela equação: 

 

EVA = (ROI - WACC) × Investimento 

 

Para o autor, o EVA é capaz de revelar inúmeras oportunidades de ganhos 

econômicos, como as provenientes de uma melhor gestão do risco, escolha da 

melhor estrutura de capital, maior giro, entre outras, não vislumbradas pelos 

indicadores financeiros tradicionais. 

Assaf Neto (2010) destaca ainda questões que devem ser consideradas ao se 

analisar o EVA de instituições financeiras, como os bancos. Segundo o autor, os 

bancos possuem especificidades na sua estrutura de capital que levam a uma maior 

dificuldade para se calcular o custo de capital de terceiros, uma vez que seus 

passivos são, na verdade, insumos que se transformam em algum produto financeiro 

visando a realização de lucro. Além disso, há discussões sobre a capacidade dos 

bancos em criar valor a partir de seus passivos, principalmente quando captam a 

taxa de juros reduzidas (abaixo da taxa livre de risco) ou mesmo sem ônus. Diante 

dessa dificuldade, fica inviável o cálculo do custo de capital de terceiros (Ki) e, 

consequentemente, o custo médio ponderado de capital (CAPM) dos bancos. Por 

isso o cálculo do EVA para essas instituições deve ser ajustado, sendo sugerido 

pelo autor a formulação do cálculo a partir do lucro líquido (ASSAF NETO, 2010, p. 

303): 

 

EVA = LL - (Ke × PL Exigido) 

 

Uma sugestão dada pelo autor para o cálculo do PL Exigido é o uso do Índice 

de Basiléia, que é o PL mínimo exigido que os bancos devem manter de modo a 

cobrir seus ativos de risco. O cálculo desse índice é complexo, e leva em 

consideração o capital captado e o risco ponderado dos ativos das empresas. 

Atualmente o Índice de Basiléia mínimo global é de 8%; para o Brasil, porém, o 

índice mínimo é de 11%. Cada instituição apresenta o seu próprio índice de Basiléia, 

que varia mensalmente. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar se as empresas que tiveram ações 

entre as mais negociadas na B3 no período de setembro de 2019 a dezembro de 

2021 geraram ou destruíram valor nesse período. Para isso, buscou-se identificar, 

através da análise das demonstrações financeiras padronizadas dessas empresas, a 

evolução histórica do índice EVA (Economic Value Added), ou VEA (Valor 

Econômico Agregado). 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Raupp e Beuren (2013) sintetizam que, considerando as particularidades da 

Contabilidade, três categorias de tipologias de pesquisa podem ser agrupadas: 

pesquisa quanto aos objetivos, que contempla a pesquisa exploratória, descritiva e 

explicativa; quanto aos procedimentos, que aborda o estudo de caso, o 

levantamento, a pesquisa bibliográfica, documental, participante e experimental; e a 

pesquisa quanto à abordagem do problema, que compreende a pesquisa qualitativa 

e quantitativa. 

Quanto aos objetivos, o presente estudo pode ser definido como descritivo, 

uma vez que se busca observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e 

interpretá-los, sem interferência do pesquisador (RAUPP e BEUREN, 2013). 

Quanto aos procedimentos, esta pesquisa caracteriza-se como documental, 

em que os demonstrativos financeiros padronizados das companhias são as maiores 

fontes de dados para se atingir os objetivos propostos. Esses dados não receberam 

tratamentos analítico, foram selecionados, tratados e interpretados de forma a se 

extrair algum sentido e introduzir-lhes algum valor (SILVA e GRIGOLO, 2002). 

Por fim, quanto à abordagem do problema, o presente estudo é classificado 

como uma pesquisa quantitativa, uma vez que se utiliza de técnicas estatísticas 

como média e análise de regressão para se atingir os objetivos da pesquisa (RAUPP 

e BEUREN, 2013). 
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3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo desta pesquisa compreende às empresas que compõem a carteira 

teórica do Índice Bovespa dos períodos de setembro a dezembro de 2019, janeiro a 

abril de 2020, maio a agosto de 2020, setembro a dezembro de 2020, janeiro a abril 

de 2021, maio a agosto de 2021 e setembro a dezembro de 2021, num total de 93 

empresas, empresas estas que detêm os papéis que representam o comportamento 

médio dos preços das ações e o perfil das negociações do mercado à vista, 

observadas nos pregões, configurando o índice denominado IBOVESPA de cada 

período mencionado. 

Como não foi possível trabalhar com todo o universo, trabalhou-se com uma 

amostra não probabilística intencional. Os métodos não probabilísticos são 

amostragens em que há uma escolha deliberada dos elementos da amostra, e a 

amostragem intencional é formada por elementos escolhidos por determinado 

critério, ou seja, escolhidos intencionalmente (CORREA, 2003). Foram selecionadas 

para a análise as dez empresas com maior participação nas carteiras de cada 

período, totalizando 14 companhias. O quadro 1 abaixo demonstra a participação 

dessas empresas na composição do índice IBOVESPA em cada um dos períodos: 

 

Quadro 1: Percentual de participação das companhias no IBOVESPA. 

CARTEIRA IBOVESPA Total de empresas1 
Participação das dez empresas 

com maior participação com 
relação ao total da carteira1 

Set. a Dez. 2019 65 57,57% 

Jan. a Abr. 2020 70 53,84% 

Mai. a Ago. 2020 72 51,85% 

Set. a Dez. 2020 74 50,41% 

Jan. a Abr. 2021 78 52,57% 

Mai. a Ago. 2021 81 49,50% 

Set. a Dez. 2021 87 50,27% 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 
1 algumas empresas têm mais de uma ação integrando o IBOVESPA. Estas empresas estão contadas apenas 
uma vez. 
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As empresas resultantes dessa análise estão descritas em ordem alfabética 
no quadro 2 a seguir: 

 
Quadro 2: Empresas com maior participação no IBOVESPA - Set. 2019 a Dez. 
2021. 

AMBEV ITAU UNIBANCO PETROBRAS 

B3 ITAUSA SUZANO 

BANCO DO BRASIL JBS VALE 

BRADESCO LOJAS RENNER WEG 

INTERMEDICA MAGAZINE LUIZA  

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A classificação setorial das companhias está descrita no quadro 3 abaixo: 

 

Quadro 3: Classificação setorial das companhias. 

COMPANHIA 
CLASSIFICAÇÃO 

SETORIAL 1 
CLASSIFICAÇÃO 

SETORIAL 2 
CLASSIFICAÇÃO 

SETORIAL 3 

AMBEV S.A. Consumo não Cíclico Bebidas 
Cervejas e 

Refrigerantes 

B3 S.A. Financeiro 
Serviços Financeiros 

Diversos 
Serviços Financeiros 

Diversos 

BANCO DO BRASIL 
S.A. 

Financeiro 
Intermediários 

Financeiros 
Bancos 

BANCO BRADESCO 
S.A. 

Financeiro 
Intermediários 

Financeiros 
Bancos 

ITAUSA S.A. Financeiro 
Intermediários 

Financeiros 
Bancos2 

ITAU UNIBANCO 
HOLDING S.A. 

Financeiro 
Intermediários 

Financeiros 
Bancos 

JBS S.A. Consumo não Cíclico 
Alimentos 

Processados 
Carnes e Derivados 

LOJAS RENNER S.A. Consumo Cíclico Comércio 
Tecidos. Vestuário e 

Calçados 

MAGAZINE LUIZA S.A. Consumo Cíclico Comércio Eletrodomésticos 

NOTRE DAME 
INTERMEDICA SAUDE 
S.A. 

Saúde 
Serviço Médico 

Hospitalar 
Análises e 

Diagnósticos 

PETROLEO 
BRASILEIRO S.A. 

Petróleo. Gás e 
Biocombustíveis 

Petróleo. Gás e 
Biocombustíveis 

Exploração. Refino e 
Distribuição 

(continua) 

 
2 A ITAUSA S.A., apesar de estar classificada como Bancos, não possui os demonstrativos nas características de 
uma instituição bancária. Neste trabalho ela foi considerada como sendo uma instituição não bancária. 
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(continuação) 

COMPANHIA 
CLASSIFICAÇÃO 

SETORIAL 1 
CLASSIFICAÇÃO 

SETORIAL 2 
CLASSIFICAÇÃO 

SETORIAL 3 

SUZANO S.A. Materiais Básicos Madeira e Papel Papel e Celulose 

VALE S.A. Materiais Básicos Mineração Minerais Metálicos 

WEG S.A. Bens Industriais 
Máquinas e 

Equipamentos 

Motores, 
Compressores e 

Outros 

Fonte: B3 

 

O gráfico 1 abaixo ilustra o resumo da classificação setorial das empresas: 

 

Gráfico 1: Resumo da classificação setorial das companhias da amostra. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Os dados primários deste trabalho, que consistem nas informações dos 

Demonstrativos Financeiros Padronizados (DFP) das empresas, nos índices 

econômico-financeiros Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP e rentabilidade anual 

do IBOVESPA, e, para as instituições bancárias, nos índices de Basiléia relatados 
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nas apresentações dos resultados de cada instituição, foram consultados nos sites 

da B3, do BNDES e de cada instituição bancária, respectivamente. 

Para a coleta de dados, inicialmente foram identificadas as dez empresas 

detentoras de ações com maior participação nas carteiras quadrimestrais 

IBOVESPA, do terceiro quadrimestre de 2019 ao terceiro quadrimestre de 2021, 

num total de sete divulgações. Algumas empresas têm mais de uma ação entre as 

dez mais negociadas - nestes casos as participações das ações da mesma empresa 

foram somadas, agregando a empresa seguinte ao ranking das dez com maior 

participação no IBOVESPA. Após esse levantamento foram consultados os 

demonstrativos financeiros anuais dessas empresas referentes a esse período, 

compreendendo aos anos de 2019, 2020 e 2021, objetivando-se identificar o 

seguinte: 

 

Quadro 3: Dados coletados nos Demonstrativos Financeiros Padronizados. 

TIPO DE INSTITUIÇÃO DEMONSTRATIVO DADO COLETADO 

BANCOS 

BALANÇO PATRIMONIAL 
Passivo Total 

Patrimônio Líquido Consolidado 

DEMONSTRAÇÃO DO 
RESULTADO DO EXERCÍCIO - 
DRE 

Resultado Antes dos Tributos 
Sobre o Lucro 

Imposto de Renda e Contribuição 
Social Sobre o Lucro 

Lucro ou Prejuízo Líquido 
Consolidado do Período 

DEMAIS INSTITUIÇÕES 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Ativo Total 

Passivo Total 

Passivo Circulante 

Empréstimos e Financiamentos 
de curto prazo 

Empréstimos e Financiamentos 
de longo prazo 

Patrimônio Líquido Consolidado 

DEMONSTRAÇÃO DO 
RESULTADO DO EXERCÍCIO - 
DRE 

Resultado Antes do Resultado 
Financeiro e dos Tributos 

Imposto de Renda e Contribuição 
Social Sobre o Lucro 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os dados coletados nos demonstrativos encontram-se no apêndice 1 deste 

trabalho. 
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Após a coleta dos dados constantes nos demonstrativos financeiros 

padronizados das companhias buscou-se os Índices de Basiléia nas divulgações 

anuais das instituições bancárias: 

 

Quadro 4: Índice de Basiléia das instituições bancárias. 

INSTITUIÇÃO 2019 2020 2021 

BANCO DO BRASIL S.A. 18,6% 21,1% 17,7% 

BANCO BRADESCO S.A. 16,5% 15,8% 15,8% 

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 15,8% 14,5% 14,7% 

Fonte: site das instituições, seção de divulgação dos resultados. 

 

 

3.4 TRATAMENTO PARA ANÁLISE DOS DADOS 

 

O custo de capital próprio e de terceiros, a alíquota de imposto, a proporção 

de capital próprio e de terceiros, o custo total de capital, o retorno sobre o 

investimento e o Valor Econômico Agregado – EVA foram obtidos através da 

aplicação de suas respectivas equações, a partir dos dados primários. 

Para estimar o Retorno sobre o Investimento (ROI) das empresas que 

compõem a amostra foi utilizada a equação demonstrada por Assaf Neto (2014, p. 

129). Para tanto, foram consultados os Demonstrativos Financeiros Padronizados - 

DFP anuais, mais especificamente as Demonstrações de Resultado do Exercício - 

DRE e os Balanços Patrimoniais de cada empresa nos exercícios de 2019, 2020 e 

2021. 

Para obter o custo de capital de terceiros, aplicou-se a equação proposta por 

Assaf Neto (2014, p. 463), assumindo Ki (antes IR) como sendo a TJLP3 (Taxa de 

Juros de Longo Prazo) de cada ano, já que essa taxa correspondeu, até 2018, ao 

custo básico dos financiamentos concedidos pelo BNDES, sendo muito próxima à 

taxa de juros básica do país. Assumiu-se IR como sendo 34% (25% IRPJ + 9% 

CSLL) para as instituições não financeiras e 45% (25% IRPJ + 20% CSLL) para as 

instituições financeiras que não são bancos, uma vez que a metodologia de cálculo 

do EVA para esse tipo de instituição não considera a alíquota de IR (T). Chegou-se 

 
3 Em 2018 o BNDES substituiu a TJLP pela TLP (Taxa de Longo Prazo). A referência foi mantida devido aos 
contratos de financiamento das companhias ainda ter essa taxa como referência e devido ela continuar sendo 
calculada e divulgada pelo BNDES. 
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a um custo de capital de terceiros de 3,68% em 2019, 3,00% em 2020 e 3,51% em 

2021, valores utilizados como sendo o custo de capital de terceiros de todas as 

empresas não financeiras. Já para as instituições financeiras que não são bancos, o 

custo de capital de terceiros assumido foi de 3,06% em 2019, 2,50% em 2020 e 

2,93% em 2021. 

O custo de capital próprio de cada empresa foi obtido através do Modelo de 

Precificação de Ativos de Capital, o CAPM. Para a análise, assumiu-se Rf como 

sendo o rendimento anual do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), pois essa 

taxa está sempre muito próxima aos juros da economia brasileira. Assumiu-se 

também Rm como sendo a rentabilidade anual do Ibovespa, pois é o principal índice 

que reflete as ações mais negociadas da bolsa. O beta, por sua vez, foi obtido 

através da Análise de Regressão feita com o auxílio do aplicativo computacional 

Microsoft Excel entre o ROI de cada empresa e o IBOVESPA. 

Para se chegar ao custo de capital total das empresas utilizou-se do Custo 

Médio Ponderado de Capital, o WACC. Primeiramente foi necessário verificar-se, 

através do balanço patrimonial das companhias, a proporção de capital próprio em 

cada ano, dividindo-se o Patrimônio Líquido pela soma do Patrimônio Líquido com 

os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. Após esse passo foi 

possível o cálculo do WACC utilizando-se do custo de capital próprio, do custo de 

capital de terceiros e da proporção de capital próprio e de terceiros de cada 

instituição. 

Por fim, com o cálculo do ROI e do WACC, foi possível estimar o EVA de 

cada empresa, através da equação proposta por Assaf Neto (2014, p. 175). O EVA 

das instituições bancárias, por sua vez, foi estimado de acordo com a metodologia 

proposta por Assaf Neto (2010, p. 303). Para isso, também foram utilizados os 

dados dos demonstrativos financeiros padronizados e os índices econômicos 

utilizados nas demais companhias para se chegar ao custo médio ponderado de 

capital. 
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4 ANÁLISE 

 

Para uma melhor compreensão e interpretação dos dados a análise será 

desenvolvida de acordo com os objetivos específicos propostos. 

 

4.1 IDENTIFICAR O HISTÓRICO DE RENTABILIDADE MEDIDA PELO ROI 

(RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO) DE CADA EMPRESA 

 

Aplicando a fórmula do ROI por Assaf Neto (2014, p. 129) aos dados 

coletados dos demonstrativos anuais de cada empresa, chegou-se ao resultado 

demonstrado no quadro 5. 

 

 Quadro 5: ROI das companhias – 2019 a 2021. 

COMPANHIA 2019 2020 2021 MÉDIA 

VALE S.A. 7,06% 22,36% 42,35% 23,92% 

AMBEV S.A. 23,31% 17,72% 18,74% 19,92% 

WEG S.A. 14,94% 18,11% 22,06% 18,37% 

JBS S.A. 14,56% 15,44% 18,25% 16,08% 

ITAUSA S.A. 17,33% 11,36% 16,77% 15,15% 

SUZANO S.A. 4,78% 19,16% 18,97% 14,30% 

PETROLEO BRASILEIRO S.A. 10,04% 7,93% 23,21% 13,73% 

LOJAS RENNER S.A. 20,05% 8,47% 6,08% 11,53% 

B3 S.A. 8,76% 13,42% 12,35% 11,51% 

MAGAZINE LUIZA S.A. 11,79% 8,90% 7,09% 9,26% 

NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 10,23% -2,56% 14,80% 7,49% 

BANCO BRADESCO S.A. 1,70% 1,10% 1,53% 1,44% 

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 1,87% 0,81% 1,49% 1,39% 

BANCO DO BRASIL S.A. 1,41% 0,85% 1,12% 1,13% 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Dentre as empresas em análise a VALE S.A. apresenta a maior média de 

retornos na utilização de seus ativos, com uma média de 23,92%, compreendendo a 

quase o dobro da média das demais empresas, com exceção da AMBEV S.A. Esse 

resultado se mostra como sendo ainda mais relevante quando se observa que o ROI 

em 2019 estava entre os menores da amostra. Tal situação deve-se principalmente 

ao fato de que a empresa elevou significativamente o seu resultado durante os anos 

analisados, saindo de um prejuízo para um lucro considerável ao final do período. 
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Apresentam comportamentos de alta no período analisado, em maior ou menor 

grau, também as companhias WEG S.A. e JBS S.A., como é possível verificar no 

gráfico 1 abaixo: 

 
Gráfico 1: Companhias com ROI apresentando evolução positiva – 2019 a 
2021. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

As instituições bancárias (BANCO DO BRASIL S.A., BRADESCO S.A. e ITAU 

UNIBANCO HOLDING S.A.) apresentam o menor ROI da amostra, com uma média 

praticamente igual, e menor que 1,5%. Tal fato é compreensível, levando-se em 

consideração que o passivo dessas instituições é muito elevado, decorrente das 

captações de recursos - não à toa a análise econômico-financeira desse tipo de 

empresa apresenta particularidades. O gráfico 2 a seguir ilustra essa análise com 

maior clareza: 
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 Gráfico 2: ROI das instituições financeiras – 2019 a 2021. 

 
 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Outro ponto de destaque é o comportamento de queda no ROI das empresas 

LOJAS RENNER S.A. e MAGAZINE LUIZA S.A., que estão classificadas como 

empresas do setor de consumo cíclico. Tal comportamento é explicado pelas 

seguidas reduções nos resultados e, paralelamente, o aumento do Patrimônio 

Líquido dessas companhias durante o período analisado. A evolução do ROI dessas 

empresas no período está ilustrada no gráfico 3 a seguir: 

 

Gráfico 3: ROI das companhias do setor de consumo cíclico – 2019 a 2021. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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As demais empresas apresentam oscilações na evolução temporal, em maior 

ou menor grau. Dentre essas destacam-se a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE 

S.A., que no ano de 2020 apresentou o único ROI negativo da amostra; e a 

PETROLEO BRASILEIRO S.A., que apresentou forte alta nos retornos de seus 

ativos no período final da análise, triplicando o resultado do ano de 2020. 

Tomando como base o pano de fundo da pandemia de Covid-19, é possível 

verificar que o ano de 2020, ano de pico da pandemia, foi um ano em que muitas 

das empresas analisadas apresentaram retornos abaixo dos anos de 2019 e 2021. 

Para algumas empresas foi o início de uma tendência de queda, para outras foi um 

ano de baixa atípica, considerando apenas o período analisado. 

 

 

4.2 DETERMINAR O CUSTO DE CAPITAL DE CADA EMPRESA NO PERÍODO 

 

4.2.1 CUSTO DE CAPITAL DE TERCEIROS 

 

Para a aplicação da equação proposta por Assaf Neto (2014, p. 463), para se 

chegar ao custo de capital de terceiros, assumiu-se Ki (ou custo da dívida) como 

sendo a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) de cada ano, já que essa taxa 

correspondeu ao custo básico dos financiamentos concedidos pelo BNDES, principal 

fonte de financiamento das grandes companhias. Como alíquota de tributos sobre o 

lucro (IR) assumiu-se IR como sendo 34% (25% IRPJ + 9% CSLL) para as 

instituições não financeiras e 45% (25% IRPJ + 20% CSLL) para as instituições 

financeiras que não são bancos. Aplicando-se à fórmula do custo de capital de 

terceiros, chega-se ao resultado exposto no quadro 6.  

 
 

Quadro 6: Custo de capital de terceiros para as companhias – 2019 a 2021 (exceto 
bancos). 

SETOR 2019 2020 2021 

FINANCEIRO 3,06% 2,50% 2,93% 

DEMAIS SETORES 3,68% 3,00% 3,51% 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Devido às características peculiares das instituições bancárias, que têm 

quase que a sua totalidade de capital operacional originado de fontes externas, a 
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metodologia para se estimar o EVA dessas companhias é diferente, não 

apresentando a estimativa do custo do capital de terceiros obedecendo à 

metodologia empregada neste trabalho para as demais empresas. 

 

 

4.2.2 CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO 

 

Após a estimativa do custo de capital de terceiros, foi estimado o custo de 

capital próprio das companhias empregando a metodologia do modelo de 

precificação de ativo de capitais, o CAPM, proposta por Assaf Neto (2014, p. 468). 

Assumiu-se Rf como sendo o rendimento acumulado anual dos Certificados de 

Depósitos Interbancários (CDI), considerada como sendo uma taxa livre de risco 

devido a ser uma taxa de referência para se estimar o risco de outros ativos. 

Assumiu-se também Rm como sendo a rentabilidade anual percentual do 

IBOVESPA, uma vez que é o índice de referência do mercado financeiro brasileiro. 

O beta, por sua vez, foi obtido através da Análise de Regressão feita com o auxílio 

do aplicativo computacional Microsoft Excel entre o histórico de ROI de cada 

empresa e o histórico do Ibovespa. Os resultados do custo de capital próprio da 

amostra são apresentados no quadro 7 a seguir: 

 

Quadro 7: Custo de capital próprio das companhias – 2019 a 2021. 
COMPANHIA ANO 2019 2020 2021 MÉDIA 

AMBEV S.A. 

Rf
 1 5,96% 2,76% 4,42% 4,38% 

Rm
2 31,58% 2,92% -11,93% 7,52% 

β3 0,117204 0,117204 0,117204  0,117204  

CAPM3 8,96% 2,78% 2,51% 4,75% 

COMPANHIA ANO 2019 2020 2021 MÉDIA 

B3 S.A. 

Rf
 1 5,96% 2,76% 4,42% 4,38% 

Rm
2 31,58% 2,92% -11,93% 7,52% 

β3 -0,093362 -0,093362 -0,093362 -0,093362  

CAPM3 3,57% 2,74% 5,95% 4,09% 

COMPANHIA ANO 2019 2020 2021 MÉDIA 

BANCO DO 
BRASIL S.A. 

Rf
 1 5,96% 2,76% 4,42% 4,38% 

Rm
2 31,58% 2,92% -11,93% 7,52% 

β3 0,008239 0,008239 0,008239  0,008239  

CAPM3 6,17% 2,76% 4,29% 4,41% 

(continua) 
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(continuação) 

COMPANHIA ANO 2019 2020 2021 MÉDIA 

BRADESCO 
S.A. 

Rf
 1 5,96% 2,76% 4,42% 4,38% 

Rm
2 31,58% 2,92% -11,93% 7,52% 

β3 0,006235 0,006235 0,006235  0,006235  

CAPM3 6,12% 2,76% 4,32% 4,40% 

COMPANHIA ANO 2019 2020 2021 MÉDIA 

ITAUSA S.A 

Rf
 1 5,96% 2,76% 4,42% 4,38% 

Rm
2 31,58% 2,92% -11,93% 7,52% 

β3 0,039188 0,039188 0,039188  0,039188  

CAPM3 6,96% 2,76% 3,78% 4,50% 

COMPANHIA ANO 2019 2020 2021 MÉDIA 

ITAU 
UNIBANCO 
HOLDING S.A. 

Rf
 1 5,96% 2,76% 4,42% 4,38% 

Rm
2 31,58% 2,92% -11,93% 7,52% 

β3 0,012529 0,012529 0,012529  0,012529  

CAPM3 6,28% 2,76% 4,22% 4,42% 

COMPANHIA ANO 2019 2020 2021 MÉDIA 

JBS S.A 

Rf
 1 5,96% 2,76% 4,42% 4,38% 

Rm
2 31,58% 2,92% -11,93% 7,52% 

β3 -0,077511 -0,077511 -0,077511 -0,077511  

CAPM3 3,97% 2,75% 5,69% 4,14% 

COMPANHIA ANO 2019 2020 2021 MÉDIA 

LOJAS 
RENNER S.A 

Rf
 1 5,96% 2,76% 4,42% 4,38% 

Rm
2 31,58% 2,92% -11,93% 7,52% 

β3 0,332340 0,332340 0,332340  0,332340  

CAPM3 14,47% 2,81% -1,01% 5,42% 

COMPANHIA ANO 2019 2020 2021 MÉDIA 

MAGAZINE 
LUIZA S.A. 

Rf
 1 5,96% 2,76% 4,42% 4,38% 

Rm
2 31,58% 2,92% -11,93% 7,52% 

β3 0,107161 0,107161 0,107161  0,107161  

CAPM3 8,71% 2,78% 2,67% 4,72% 

COMPANHIA ANO 2019 2020 2021 MÉDIA 

NOTRE DAME 
INTERMEDICA 
SAUDE S.A. 

Rf
 1 5,96% 2,76% 4,42% 4,38% 

Rm
2 31,58% 2,92% -11,93% 7,52% 

β3 -0,030602 -0,030602 -0,030602 -0,030602  

CAPM3 5,18% 2,75% 4,92% 4,28% 

COMPANHIA ANO 2019 2020 2021 MÉDIA 

PETROLEO 
BRASILEIRO 
S.A. 

Rf
 1 5,96% 2,76% 4,42% 4,38% 

Rm
2 31,58% 2,92% -11,93% 7,52% 

β3 -0,251951 -0,251951 -0,251951 -0,251951  

CAPM3 -0,50% 2,72% 8,54% 3,59% 

COMPANHIA ANO 2019 2020 2021 MÉDIA 

SUZANO S.A. 

Rf
 1 5,96% 2,76% 4,42% 4,38% 

Rm
2 31,58% 2,92% -11,93% 7,52% 

β3 -0,349695 -0,349695 -0,349695 -0,349695  

CAPM3 -3,00% 2,70% 10,14% 3,28% 

(continua) 
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(continuação) 

COMPANHIA ANO 2019 2020 2021 MÉDIA 

VALE S.A. 

Rf
 1 5,96% 2,76% 4,42% 4,38% 

Rm
2 31,58% 2,92% -11,93% 7,52% 

β3 -0,773742 -0,773742 -0,773742 -0,773742  

CAPM3 -13,86% 2,63% 17,08% 1,95% 

COMPANHIA ANO 2019 2020 2021 MÉDIA 

WEG S.A. 

Rf
 1 5,96% 2,76% 4,42% 4,38% 

Rm
2 31,58% 2,92% -11,93% 7,52% 

β3 -0,156471 -0,156471 -0,156471 -0,156471  

CAPM3 1,95% 2,73% 6,98% 3,89% 

Fonte: 1. Banco Central. 2. Economatica. 3. Elaborado pelo autor. 

 

 

4.2.3 CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL 

 

Para facilitar a análise da estrutura de capital das empresas com relação ao 

custo de capital, o quadro 8 abaixo foi elaborando contendo os custos de capital 

próprio (Ke) e de terceiros (Ki) de cada uma delas, com exceção das instituições 

bancárias (como já mencionado, as instituições bancárias não tiveram o seu custo 

de capital de terceiros estimado devido a peculiaridades da metodologia para 

estimativa do EVA, que não contempla esse fator no cálculo): 

 

Quadro 8: Custo de capital próprio e de terceiros das companhias – 2019 a 2021 
(exceto as instituições bancárias). 

COMPANHIA 
2019 2020 2021 

Ke Ki Ke Ki Ke Ki 

AMBEV S.A. 8,96% 3,68% 2,78% 3,00% 2,51% 3,51% 

B3 S.A. 3,57% 3,06% 2,74% 2,50% 5,95% 2,93% 

ITAUSA S.A. 6,96% 3,06% 2,76% 2,50% 3,78% 2,93% 

JBS S.A. 3,97% 3,68% 2,75% 3,00% 5,69% 3,51% 

LOJAS RENNER S.A. 14,47% 3,68% 2,81% 3,00% -1,01% 3,51% 

MAGAZINE LUIZA S.A. 8,71% 3,68% 2,78% 3,00% 2,67% 3,51% 

NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE 
S.A. 

5,18% 3,68% 2,75% 3,00% 4,92% 3,51% 

PETROLEO BRASILEIRO S.A. -0,50% 3,68% 2,72% 3,00% 8,54% 3,51% 

SUZANO S.A. -3,00% 3,68% 2,70% 3,00% 10,14% 3,51% 

VALE S.A. -13,86% 3,68% 2,63% 3,00% 17,08% 3,51% 

WEG S.A. 1,95% 3,68% 2,73% 3,00% 6,98% 3,51% 

 Fonte: elaborado pelo autor. 
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Por meio dos balanços patrimoniais das companhias é possível se verificar a 

proporção de capital próprio e de terceiros na estrutura de capital de cada uma 

delas. Para se chegar à proporção de capital próprio foi aplicada a equação abaixo: 

 

%CP = 
Patrimônio Líquido

Patrimônio Líquido + Passivo Total
 

 

Já a proporção de capital de terceiros foi estimada a partir da seguinte 

equação: 

 

%CT = 
Passivo Total

Patrimônio Líquido + Passivo Total
 

 

Os resultados das proporções de capital próprio e de terceiros estimados para 

cada empresa são apresentados no quadro 9: 

 

Quadro 9: Estrutura de capital das companhias – 2019 a 2021. 

COMPANHIA 
2019 2020 2021 

%CP %CT %CP %CT %CP %CT 

AMBEV S.A. 95% 5% 94% 6% 96% 4% 

B3 S.A. 85% 15% 78% 22% 61% 39% 

BANCO DO BRASIL S.A. 7% 93% 7% 93% 7% 93% 

BANCO BRADESCO S.A. 9% 91% 8% 92% 8% 92% 

ITAUSA S.A. 93% 7% 91% 9% 89% 11% 

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 8% 92% 7% 93% 7% 93% 

JBS S.A. 38% 62% 40% 60% 34% 66% 

LOJAS RENNER S.A. 74% 26% 62% 38% 74% 26% 

MAGAZINE LUIZA S.A. 90% 10% 81% 19% 62% 38% 

NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 72% 28% 75% 25% 73% 27% 

PETROLEO BRASILEIRO S.A. 46% 54% 44% 56% 54% 46% 

SUZANO S.A. 22% 78% 9% 91% 16% 84% 

VALE S.A. 72% 28% 70% 30% 72% 28% 

WEG S.A. 80% 20% 70% 12% 89% 11% 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A partir da análise desses resultados, não é possível se afirmar que as 

companhias analisadas possuam estrutura de capital que privilegie o uso do capital 

próprio ou de terceiros – há um certo equilíbrio, com companhias dispondo de 
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estrutura de capital com predominância de capital próprio e companhias com uso 

maior de capital de terceiros. Porém, é possível afirmar que, durante o período 

analisado, a estrutura de capital se manteve para todas elas. 

Analisando especificamente as instituições bancárias, é evidente a 

preferência por capital de terceiros, com as três instituições da amostra 

apresentando estrutura de mais de 90% financiada com capital externo. 

Analisando comparativamente as instituições não bancárias, é possível 

perceber que a estrutura de capital nem sempre é compatível com o custo do capital 

mais barato. É esperado, num primeiro momento, que em empresas com estrutura 

de capital prevalecendo o uso de capital de terceiros, esse capital fosse o mais 

barato, porém não é o que se percebe em companhias como B3 S.A. e ITAUSA 

S.A., que possuem estrutura de capital com prevalência de capital próprio, quando o 

capital de terceiros se mostra mais barato; e PETROBRAS S.A., que usa mais 

capital de terceiros quando o capital próprio é mais barato. Companhias como 

AMBEV S.A., LOJAS RENNER S.A., NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. e 

SUZANO S.A. mostraram usar um capital mais oneroso na maioria do período. A 

partir desses dados é possível se inferir que, levando em consideração apenas a 

amostra analisada, na estrutura de capital nem sempre o capital mais barato estará 

numa proporção maior ou maior, indicando que outros fatores devem ser analisados 

para se compreender melhor a lógica obedecida por cada companhia para montar 

sua estrutura de capital. 

Quanto aos dados levantados é possível ainda observar que no ano de 2019 

não há uma prevalência quanto ao custo maior de capital. Já no ano de 2020 o custo 

de capital menor para praticamente a totalidade das empresas (com exceção de B3 

e ITAUSA) é o capital próprio, inclusive com valores muito semelhantes entre as 

empresas. Essa tendência muda no ano de 2021 na maioria das empresas 

analisadas. Quanto a esse fato, não é possível se afirmar que a pandemia de Covid-

19 tenha influência no comportamento desses dados, porém é um dado que pode ter 

alguma relação. 

Para a estimativa do custo médio ponderado de capital (WACC) de cada 

companhia que não é instituição bancária, utilizou-se a fórmula demonstrada por 

Assaf Neto (2014, p. 488), chegando-se aos resultados relacionados no quadro 10 

abaixo: 
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Quadro 10: WACC das companhias – 2019 a 2021. 

COMPANHIA 2019 2020 2021 MÉDIA 

LOJAS RENNER S.A. 11,67% 2,88% 0,17% 4,91% 

AMBEV S.A. 8,72% 2,79% 2,54% 4,68% 

MAGAZINE LUIZA S.A. 8,20% 2,82% 2,99% 4,67% 

ITAUSA S.A. 6,70% 2,74% 3,69% 4,38% 

NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 4,76% 2,81% 4,54% 4,04% 

WEG S.A. 2,30% 2,77% 6,59% 3,89% 

B3 S.A. 3,49% 2,69% 4,78% 3,65% 

JBS S.A. 3,79% 2,90% 4,25% 3,65% 

PETROLEO BRASILEIRO S.A. 1,76% 2,88% 6,24% 3,63% 

SUZANO S.A. 2,20% 2,98% 4,57% 3,25% 

VALE S.A. -9,03% 2,74% 13,27% 2,33% 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Para a maioria das empresas o ano de 2020 foi o ano de menor custo de 

capital, provavelmente influenciado pelo menor custo de capital próprio, conforme 

evidenciado anteriormente. 

As empresas varejistas LOJAS RENNER S.A. e MAGAZINE LUIZA S.A. 

apresentaram alguns dos maiores custos médios de capital. O custo médio de 

capital alto ou baixo, no entanto, conforme os dados se apresentaram, não são 

característica dos setores econômicos, pois há empresas de um mesmo setor com 

custo médio entre os maiores e entre os menores da amostra. 

 

 

4.3 ESTIMAR O EVA DE CADA EMPRESA 

 

Com o ROI e o custo de capital das companhias estimados, aplicou-se a 

equação do EVA proposta por Assaf Neto (2014, p. 175), chegando-se ao resultado 

exposto no quadro 11 abaixo, que detalha a evolução histórica do EVA das 

empresas, do maior para o menor: 

 

Quadro 11: EVA das companhias (em milhares de reais) – 2019 a 2021. 

COMPANHIA 2019 2020 2021 MÉDIA 

PETROLEO BRASILEIRO S.A. 53.872.842 35.587.983 121.724.103 70.394.976 

VALE S.A. 34.895.480 50.820.846 79.662.775 55.126.367 

(continua) 
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(continuação) 

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 26.329.749 14.445.625 27.363.996 22.713.123 

BRADESCO S.A. 19.804.579 15.397.043 22.355.008 19.185.544 

BANCO DO BRASIL S.A. 17.626.073 12.547.088 18.609.939 16.261.033 

JBS S.A. 9.209.670 13.719.279 19.639.600 14.189.516 

AMBEV S.A. 9.578.629 11.935.632 14.112.838 11.875.700 

SUZANO S.A. 2.112.403 12.983.215 13.647.723 9.581.113 

ITAUSA S.A. 6.641.808 5.714.332 10.258.738 7.538.293 

B3 S.A. 1.566.296 3.388.061 2.772.242 2.575.533 

WEG S.A. 1.417.510 2.088.996 2.444.674 1.983.726 

LOJAS RENNER S.A. 531.122 496.055 784.645 603.940 

NOTRE DAME INTERMEDICA 
SAUDE S.A. 

302.483 548.259 740.356 530.366 

MAGAZINE LUIZA S.A. 297.661 -400.477 855.966 251.050 

MÉDIA 13.156.165 12.805.138 23.926.614 - 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os gráficos a seguir ilustram a evolução do EVA das empresas agrupadas por 

setor, objetivando uma melhor didática: 

 

Gráfico 4: Evolução do EVA da companhia do setor de Petróleo, Gás e 
Biocombustível – 2019 a 2021. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Gráfico 5: Evolução do EVA das companhias do setor de Materiais 
Básicos – 2019 a 2021. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Gráfico 6: Evolução do EVA das companhias do setor Financeiro – 2019 
a 2021. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Gráfico 7: Evolução do EVA das companhias do setor de Consumo 
Não-Cíclico – 2019 a 2021. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 

Gráfico 8: Evolução do EVA da companhia do setor de Bens Industriais 
– 2019 a 2021. 

 
 Fonte: elaborado pelo autor. 
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Gráfico 9: Evolução do EVA da companhia do setor de Consumo Cíclico 
– 2019 a 2021. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 

 Gráfico 10: Evolução do EVA da companhia do setor de Saúde – 2019 a 2021. 

 
 Fonte: elaborado pelo autor. 
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Analisando o EVA de cada empresa é possível se verificar que a 

PETROBRAS foi a companhia que mais gerou valor em números absolutos, com um 

resultado em 2021 que, com exceção da VALE S.A., corresponde a quase cinco 

vezes o valor gerado pela terceira empresa que mais gerou valor, que foi a ITAU 

UNIBANCO HOLDING S.A. – esse, inclusive, é o maior EVA em um ano de toda a 

amostra. Já a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. foi a empresa que 

mostrou EVA negativo em um ano, destruindo valor. Excetuando-se o ano de 2020 

da NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., todas as companhias geraram 

valor. 

Para melhor análise da evolução histórica dos resultados, as companhias 

foram classificadas de acordo com o EVA de cada ano. Essa classificação pode ser 

verificada no quadro 12 abaixo: 

 
QUADRO 12: Classificação anual das companhias de acordo com o EVA. 

RANKING 2019 2020 2021 

1 
PETROLEO BRASILEIRO 

S.A 
VALE S.A. 

PETROLEO 
BRASILEIRO S.A 

2 VALE S.A. 
PETROLEO BRASILEIRO 

S.A 
VALE S.A. 

3 
ITAU UNIBANCO 
HOLDING S.A.  

BRADESCO S.A. 
ITAU UNIBANCO 
HOLDING S.A. 

4 BRADESCO S.A. 
ITAU UNIBANCO 

HOLDING S.A. 
BRADESCO S.A. 

5 BANCO DO BRASIL S.A. JBS S.A. JBS S.A. 

6 JBS S.A. SUZANO S.A. BANCO DO BRASIL S.A. 

7 AMBEV S.A. BANCO DO BRASIL S.A. AMBEV S.A. 

8 SUZANO S.A. AMBEV S.A. SUZANO S.A. 

9 ITAUSA S.A. ITAUSA S.A. ITAUSA S.A. 

10 B3 S.A. B3 S.A. B3 S.A. 

11 WEG S.A. WEG S.A. WEG S.A. 

12 LOJAS RENNER S.A. MAGAZINE LUIZA S.A. 
NOTRE DAME 

INTERMEDICA SAUDE 
S.A. 

13 MAGAZINE LUIZA S.A. LOJAS RENNER S.A. LOJAS RENNER S.A. 

14 
NOTRE DAME 

INTERMEDICA SAUDE 
S.A. 

NOTRE DAME 
INTERMEDICA SAUDE 

S.A. 
MAGAZINE LUIZA S.A. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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O ano de 2019 foi quando o vírus Sars-Cov-2 foi descoberto, porém até então 

ainda sem casos confirmados no Brasil. Assim, o ano de 2019 pode ser considerado 

um ano anterior à pandemia de Covid-19, e os resultados econômicos das empresas 

não sofriam com um fator global tão impactante. Nesse período é possível perceber 

que, nominalmente, a Petrobras foi a empresa, dentre as empresas analisadas neste 

trabalho, que mais gerou valor diante do capital empregado, seguida da VALE S.A. e 

dos três bancos da amostra: Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Depois vêm as 

empresas do setor de consumo não-cíclico JBS e AMBEV. A classificação continua 

com a SUZANO e as demais companhias do setor financeiro Itausa e B3, seguida 

pela WEG, do setor de bens industriais. As varejistas do setor de consumo cíclico 

Lojas Renner e Magazine Luiza vêm na sequência, com a Intermédica, do setor de 

Saúde fecha a amostra. Com isso é possível perceber que as companhias estão 

praticamente agrupadas por setor econômico nessa classificação, com exceção 

apenas do setor de materiais básicos, que teve VALE e SUZANO distantes uma da 

outra. 

Com o primeiro caso de Covid-19 confirmado no Brasil em fevereiro, 2020 é 

marcado como sendo o ano do início da pandemia no país, com um aumento 

expressivo do número de casos e vítimas, seguidos por medidas restritivas impostas 

pelos governos, inclusive com lockdown em praticamente todo o território nacional. 

Com a medida, a circulação de pessoas foi restringida, e as empresas em geral 

sofreram com a falta de faturamento e desabastecimento de insumos. Alguns 

movimentos são notados na classificação das empresas de acordo com o valor 

gerado. A VALE assumiu a liderança na geração de valor de 2020, seguida pela 

PETROBRAS. Entre os bancos, o BANCO DO BRASIL caiu de patamar com relação 

aos outros dois bancos, BRADESCO e ITAU. As varejistas MAGAZINE LUIZA e 

LOJAS RENNER junto com a empresa de saúde NOTRE DAME INTERMEDICA 

continuaram entre as que menos geraram valor. Curiosamente, a única empresa do 

setor de saúde, a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., foi a única empresa 

dentre as analisadas que destruiu valor no primeiro ano da pandemia. 

O ano de 2021 é marcado pelo início da vacinação contra a Covid-19, em 

janeiro. As medidas restritivas, no entanto, apesar de não serem tão intensas como 

no ano anterior, ainda continuaram principalmente pelo primeiro semestre do ano, 

com a restrição a aglomerações, locais públicos fechados etc. No entanto, a posição 

das empresas fica muito semelhante às suas posições em 2019, com destaque para 
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a volta à liderança pela PETROBRAS e pela NOTRE DAME INTERMEDICA, que sai 

da última posição e passa à frente das varejistas LOJAS RENNER e MAGAZINE 

LUIZA, esta última agora com a última posição na geração de valor entre as 

empresas analisadas. 

Além das posições, é possível notar algumas mudanças que merecem 

destaque, principalmente quanto ao volume de riqueza gerado por algumas 

companhias. A Petrobras, por exemplo, que em 2020 perde R$ 18 bilhões em valor 

com relação a 2019, em 2021 gera mais de R$ 86 bilhões com relação a 2020. A 

Vale, apresentou tendência à geração de valor em todo o período, gerando R$ 45 

bilhões em valor de 2019 para 2021. Outro destaque é a NOTRE DAME 

INTERMEDICA, que saiu de um quadro de destruição de valor em 2020 e gerou 

mais de R$ 1,25 bilhões em riqueza em 2021. Os bancos mantiveram o patamar de 

valor gerado em 2019 no ano de 2021, porém o ano de 2020 foi de desempenho 

abaixo da média para o setor. As empresas do setor de consumo não cíclico, a 

Ambev e a JBS, apresentaram aumento na geração de valor em todos os anos, 

assim como PETROBRAS, VALE, JBS, AMBEV, SUZANO, WEG e MAGAZINE 

LUIZA. Das empresas analisadas a B3 foi a que em 2020 apresentou resultado 

maior que nos demais anos. 

Para se chegar a uma melhor compreensão quanto ao desempenho do EVA 

especificamente no período de pandemia, mais especificamente 2020 e 2021, o 

quadro 13 a seguir foi elaborado com a média do EVA das companhias 

especificamente nesse período: 

 

 Quadro 13: EVA das companhias (em milhares de reais) – 2020 a 2021. 

COMPANHIA 2020 2021 MÉDIA 

PETROLEO BRASILEIRO S.A. 35.587.983 121.724.103 78.656.043 

VALE S.A. 50.820.846 79.662.775 65.241.811 

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 14.445.625 27.363.996 20.904.811 

BRADESCO S.A. 15.397.043 22.355.008 18.876.026 

JBS S.A. 13.719.279 19.639.600 16.679.439 

BANCO DO BRASIL S.A. 12.547.088 18.609.939 15.578.513 

SUZANO S.A. 12.983.215 13.647.723 13.315.469 

AMBEV S.A. 11.935.632 14.112.838 13.024.235 

ITAUSA S.A. 5.714.332 10.258.738 7.986.535 

B3 S.A. 3.388.061 2.772.242 3.080.151 

 (continua) 
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(continuação) 

WEG S.A. 2.088.996 2.444.674 2.266.835 

MAGAZINE LUIZA S.A. 548.259 740.356 644.308 

LOJAS RENNER S.A. 496.055 784.645 640.350 

NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. -400.477 855.966 227.744 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A reclassificação anual das companhias de acordo com o EVA, desta vez 

antes e durante a pandemia, está exposta no Quadro 14 a seguir: 

 

QUADRO 14: Classificação anual das companhias de acordo com o EVA antes e 
durante a pandemia de Covid-19. 

RANKING 2019 2020 E 2021 

1 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROLEO BRASILEIRO S.A 

2 VALE S.A. VALE S.A. 

3 BRADESCO S.A. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 

4 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. BRADESCO S.A. 

5 JBS S.A. JBS S.A. 

6 SUZANO S.A. BANCO DO BRASIL S.A. 

7 BANCO DO BRASIL S.A. SUZANO S.A. 

8 AMBEV S.A. AMBEV S.A. 

9 ITAUSA S.A. ITAUSA S.A. 

10 B3 S.A. B3 S.A. 

11 WEG S.A. WEG S.A. 

12 MAGAZINE LUIZA S.A. MAGAZINE LUIZA S.A. 

13 LOJAS RENNER S.A. LOJAS RENNER S.A. 

14 
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE 

S.A. 
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE 

S.A. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Analisando o quadro acima é possível perceber que, na média entre 2020 e 

2021, as companhias praticamente mantiveram as suas posições com relação a 

2019 - as exceções são ITAU e BRADESCO, JBS e SUZANO, que trocaram de 

posições entre si. As demais companhias não tiveram mudanças em suas posições 

do período anterior para o período de pandemia de Covid-19. Tal fato pode ter 

dentre as explicações possíveis o fato de que essas são algumas das maiores 

companhias do Brasil, e que alguns fatores podem ter colaborado para que a 

geração de valor de algumas delas se mantivesse ou aumentasse, como a gestão 
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estratégica e financeira avançadas, práticas de governança estruturadas, incentivos 

governamentais diretos (não acessíveis às demais empresas do país), custo 

reduzido de capital, captação de investimentos estrangeiros, dentre vários outros. 

Deste modo, é possível se afirmar que as empresas analisadas geraram valor 

durante a pandemia, algumas de forma crescente, outras sofrendo alguma oscilação 

no ano de 2020, mas todas apresentaram em 2021 uma geração de riqueza maior 

do que em 2019. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 
O objetivo principal deste trabalho foi mensurar a geração/destruição de valor 

das maiores empresas que compuseram a carteira teórica do IBOVESPA no período 

de 2019 a 2021. Para tanto, foi estimado o EVA das dez companhias com melhor 

desempenho no IBOVESPA em cada ano. 

Devido às consequências da pandemia para a economia, com o fechamento 

de muitas empresas e devido às medias restritivas de enfrentamento ao Covid-19, 

era de se esperar que as companhias analisadas tivessem um histórico de menor 

geração de valor, ou até mesmo de destruição de valor. No entanto, foi verificado 

que todas as empresas analisadas geraram riqueza em 2021 num volume maior que 

em 2019. Algumas empresas apresentaram menor geração de valor no ano de 

2020, ano que a pandemia chega ao Brasil, porém o ano seguinte demonstra uma 

retomada ao patamar anterior de geração de riqueza. 

Não era objetivo deste trabalho explicar como a pandemia influenciou os 

resultados de geração ou destruição de valor das companhias, mas apenas de 

colocar a pandemia como sendo um cenário que afetou o mundo todo, inclusive 

economicamente, e demonstrar como a geração/destruição de valor de cada 

empresa aconteceu nesse período. 

Nos resultados coletados verificou-se que o uso de imposto diferido interfere 

no cálculo da alíquota de imposto efetivamente paga no exercício, alterando o custo 

de capital e, consequentemente, afetando a estimativa do EVA, levando a um 

resultado fora do razoável no ano de 2020 na Petrobras. Sugere-se aprofundar a 

discussão sobre os efeitos dos impostos diferidos e compensações no cálculo do 

EVA. 

Devido à limitação de tempo não foi possível pesquisar todas as empresas da 

população, não sendo possível, assim, generalizar os resultados obtidos neste 

trabalho. Analisar a geração de valor das demais empresas componentes do 

IBOVESPA é uma sugestão de pesquisa que pode levar a resultados diferentes dos 

encontrados aqui, já são empresas com participação menor no índice e que, 

portanto, são mais suscetíveis às oscilações econômicas e, consequentemente, aos 

efeitos da pandemia. 
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Outra sugestão de pesquisa é aprofundar a análise das causas que levaram 

aos resultados encontrados, para se compreender até que ponto a pandemia de 

Covid-19 interferiu na geração de riqueza das companhias. 
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Em mil reais 

AMBEV S.A. 2019 2020 2021 

1 Ativo Total 101.742.944 125.196.579 138.602.483 

2 Passivo Total 101.742.944 125.196.579 138.602.483 

2.01 Passivo Circulante 25.011.033 33.477.964 38.866.406 

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 653.149 2.738.773 847.118 

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 2.409.655 2.053.455 2.253.406 

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 62.556.005 75.151.124 84.017.617 

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e 
dos Tributos 

16.052.572 15.928.890 16.964.525 

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-754.673 -1.762.532 -636.578 

 
 
 
 

Em mil reais 

B3 S.A. 2019 2020 2021 

1 Ativo Total 40.027.315 46.332.783 52.531.769 

2 Passivo Total 40.027.315 46.332.783 52.531.769 

2.01 Passivo Circulante 8.055.193 9.678.085 12.958.993 

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 2.537.993 79.401 3.204.429 

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 1.826.554 6.980.365 10.994.211 

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 25.401.233 24.521.424 22.419.370 

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e 
dos Tributos 

3.232.141 5.602.409 6.320.984 

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-625.842 -1.365.135 -1.799.242 

 
 
 
 

Em mil reais 

NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 2019 2020 2021 

1 Ativo Total 8.454.673 11.029.126 12.168.176 

2 Passivo Total 8.454.673 11.029.126 12.168.176 

2.01 Passivo Circulante 946.077 1.028.769 1.185.481 

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 202.597 24.797 303.701 

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 1.298.310 1.816.716 1.974.560 

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 3.940.095 5.610.568 6.063.851 

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e 
dos Tributos 

813.606 242.376 1.282.746 

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-256.836 -433.102 -48.197 
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Em mil reais 

ITAUSA S.A. 2019 2020 2021 

1 Ativo Total 67.476.000 72.600.000 85.981.000 

2 Passivo Total 67.476.000 72.600.000 85.981.000 

2.01 Passivo Circulante 2.576.000 3.728.000 5.827.000 

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 878.000 576.000 1.277.000 

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 3.277.000 5.125.000 7.607.000 

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 58.357.000 60.633.000 69.508.000 

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e 
dos Tributos 

10.994.000 7.724.000 13.097.000 

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-161.000 -191.000 51.000 

 
 
 
 

Em mil reais 

JBS S.A. 2019 2020 2021 

1 Ativo Total 126.339.387 163.801.806 207.109.116 

2 Passivo Total 126.339.387 163.801.806 207.109.116 

2.01 Passivo Circulante 28.457.692 40.835.231 59.812.238 

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 2.078.899 4.562.101 11.914.284 

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 50.949.144 61.344.604 80.603.870 

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 32.482.049 43.544.189 47.796.720 

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e 
dos Tributos 

13.482.879 20.503.095 32.270.103 

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-1.032.946 -3.609.243 -6.661.799 

 
 
 
 

Em mil reais 

MAGAZINE LUIZA S.A. 2019 2020 2021 

1 Ativo Total 19.791.073 24.647.203 38.384.616 

2 Passivo Total 19.791.073 24.647.203 38.384.616 

2.01 Passivo Circulante 8.002.587 13.416.145 15.257.189 

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 9.967 1.667.181 407.968 

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 838.862 19.581 6.384.904 

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 7.564.937 7.325.287 11.261.231 

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e 
dos Tributos 

1.288.563 824.576 470.602 

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-296.322 -22.372 809.070 
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Em mil reais 

PETROLEO BRASILEIRO S.A. 2019 2020 2021 

1 Ativo Total 926.011.000 987.419.000 972.951.000 

2 Passivo Total 926.011.000 987.419.000 972.951.000 

2.01 Passivo Circulante 116.147.000 136.287.000 134.913.000 

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 41.139.000 51.364.000 50.631.000 

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 310.022.000 341.184.000 277.187.000 

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 299.137.000 311.150.000 389.581.000 

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e 
dos Tributos 

81.701.000 49.621.000 210.831.000 

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-16.400.000 6.209.000 -44.311.000 

 
 
 
 

Em mil reais 

LOJAS RENNER S.A. 2019 2020 2021 

1 Ativo Total 11.552.902 14.642.583 21.411.985 

2 Passivo Total 11.552.902 14.642.583 21.411.985 

2.01 Passivo Circulante 4.765.317 5.633.411 7.954.100 

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 894.018 1.418.471 2.085.974 

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 751.011 1.966.508 1.381.128 

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 4.691.019 5.501.316 9.806.621 

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e 
dos Tributos 

1.676.377 856.879 813.944 

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-405.781 -104.492 -6.741 

 
 
 
 

Em mil reais 

SUZANO S.A. 2019 2020 2021 

1 Ativo Total 97.908.225 101.800.748 118.975.152 

2 Passivo Total 97.908.225 101.800.748 118.975.152 

2.01 Passivo Circulante 11.479.195 8.172.823 11.551.224 

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 6.227.951 2.043.386 3.655.537 

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 57.456.375 70.856.496 75.973.092 

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 18.087.969 7.337.378 15.175.130 

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e 
dos Tributos 

2.628.578 8.443.394 18.180.191 

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

1.282.461 6.927.194 -197.425 
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Em mil reais 

VALE S.A. 2019 2020 2021 

1 Ativo Total 369.670.328 478.129.515 499.128.000 

2 Passivo Total 369.670.328 478.129.515 499.128.000 

2.01 Passivo Circulante 55.805.644 75.837.515 84.814.000 

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 5.804.801 5.901.375 6.720.000 

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 54.037.929 72.187.720 70.189.000 

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 157.149.322 180.985.777 197.058.000 

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e 
dos Tributos 

12.800.000 62.557.000 141.335.000 

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

2.509.000 -4.627.000 -25.320.000 

 
 
 
 

Em mil reais 

WEG S.A. 2019 2020 2021 

1 Ativo Total 15.687.641 19.927.896 23.932.787 

2 Passivo Total 15.687.641 19.927.896 23.932.787 

2.01 Passivo Circulante 4.491.021 5.882.044 7.927.884 

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 936.370 642.284 1.052.044 

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 1.348.599 1.044.296 737.071 

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 8.929.990 11.930.298 14.010.672 

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e 
dos Tributos 

1.847.734 2.816.324 4.158.343 

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-171.996 -350.692 -672.556 

 
 
 
 

Em mil reais 

BANCO DO BRASIL S.A. 2019 2020 2021 

2 Passivo Total 1.452.266.807 1.693.794.003 1.899.340.511 

2.07 Patrimônio Líquido Consolidado 109.971.379 127.861.284 146.110.233 

3.05 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 11.139.512 11.577.003 23.989.791 

3.06 Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

7.748.806 1.715.880 -4.266.920 

3.11 Lucro ou Prejuízo Líquido Consolidado do 
Período 

18.888.318 13.292.883 19.722.871 
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Em mil reais 

BRADESCO S.A. 2019 2020 2021 

2 Passivo Total 1.378.527.685 1.604.653.790 1.675.572.193 

2.07 Patrimônio Líquido Consolidado 135.543.574 146.117.374 150.228.707 

3.05 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 13.381.078 4.075.295 32.852.367 

3.06 Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

7.792.129 11.958.666 -9.471.563 

3.11 Lucro ou Prejuízo Líquido Consolidado do 
Período 

21.173.207 16.033.961 23.380.804 

 
 
 
 

Em mil reais 

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 2019 2020 2021 

2 Passivo Total 1.637.481.000 2.019.251.000 2.069.206.000 

2.07 Patrimônio Líquido Consolidado 149.465.000 154.525.000 164.476.000 

3.05 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 31.243.000 5.230.000 42.231.000 

3.06 Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-3.430.000 9.834.000 -13.847.000 

3.11 Lucro ou Prejuízo Líquido Consolidado do 
Período 

27.813.000 15.064.000 28.384.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


