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Título:  A Efetiva Avaliação de  Desempenho das  Empresas e o Aprimoramento dos  

Demonstrativos  Contábeis: Uma Contribuição da Ciência Econômica 
 
 
 
 
 
 
Resumo:   Apresenta os conceitos econômicos usados pela Teoria das Restrições(TOC) 

e pela  gestão Economic Value Added (EVA). Analisa a convergência desses 
instrumentos de gestão e apresenta a necessidade de aprimorar os 
demonstrativos contábeis, pela absorção, inclusive dos custos de 
oportunidades. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A complexidade em avaliar empresas tem provocado a criação de diversas teorias  e instrumentos de 
gestão, muitas vezes com informações conflitantes e/ou sobrepostas, passando pela especialização constante 
de analistas financeiros. Esse trabalho surgiu da necessidade de elaborar uma efetiva avaliação de 
desempenho das empresas, através do aperfeiçoamento dos métodos atuais.  

 
Acreditando  que esse  aperfeiçoamento passe  pela interação das ciências e técnicas, 

demonstraremos  a interface da Ciência Econômica com as modernas ferramentas de análise de desempenho e 
gestão empresarial  Valor Econômico ou Economic Value Added (EVA) e  Teoria das Restrições ou Theory of 
Constraints (TOC) e   apresentaremos os conceitos de custo de oportunidade, juros sobre capital próprio, 
atualização monetária e fluxo de caixa, necessários a melhoria demonstrativos contábeis . 

  
Pela abrangência do objetivo  nenhum dos temas  será tratado  extensivamente.  
 

 
2. CONCEITUAÇÃO ECONÔMICA 

 
Segundo  Rossetti1  há um conjunto destacado de aspectos da realidade social com os quais a 

Economia se ocupa, dentre eles o  trinômio  recursos-necessidades-prioridades, desenvolvido por Robbins (apud 

Rossetti, 1997, p, ----) , que se fixa nos seguintes pontos: 
 

 Multiplicidade de Fins. Independentemente de sua classificação como econômicos ou 
não econômicos, são múltiplos os fins que a atividade humana procura alcançar. 

 Priorização de Fins Possíveis. Além de múltiplos, os fins possíveis, almejados pelo 
homem, têm importância diversa e podem ser classificados por ordem de prioridade, 
embora esta varie no tempo e no espaço e, respeitada a individualidade de cada um, 
possa também variar de indivíduo para indivíduo. 

 Limitações de Meios. Os meios para alcançar a multiplicidade dos fins possíveis são 
limitados. 

 Emprego Alternativo dos Meios. Os meios têm usos alternativos e, por isso mesmo, 
podem ser mobilizados para os mais diversos fins. 

 
Para o autor nenhuma dessas quatro condições, isoladamente considerada, é suficiente para 

caracterizar o fato econômico. O elemento que estabelece o elo de ligação entre elas é a capacidade humana 
de fazer escolhas, em face da multiplicidade de fins pretendidos e ainda da diversidade de meios para alcançá-
los. Por sua vez  o ato de escolha, decorre do fato de os recursos poderem ser mobilizados para diferentes fins, 
embora  escassos ou limitados. 

 
Quando os economistas mensuram custos utilizam o conceito de custo de oportunidade, por essa 

razão o custo econômico divergem do custo contábil e, conseqüentemente, a renda e o lucro econômicos dos 
contábeis. Apesar dessas diferenciações é usual se utilizar as informações dos balanços societários, mesmo 
sem mensurar pelo menos os juros sobre capital, para se fazer análise econômica (por que não análise 
contábil?) e financeira (mesmo que a maioria das  empresas não elaborem seus fluxos de caixa). 

 
Baseado em Wonnacott et al.2 , discorreremos sucintamente sobre os conceitos econômicos 

constantes do parágrafo anterior. 
 

                                                 
1ROSSETTI, José Paschoal. Introdução  à Economia . São Paulo : Atlas,  1997. 
2 WONNACOTT  et al. Economia. São Paulo : Mc Graw-Hill, 1982. 
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 Custo de oportunidade: por definição é o rendimento que um fator de produção poderia 
auferir no seu melhor uso alternativo. São considerados custos implícitos, uma vez que  não 
implicam nenhum desembolso, sua mensuração permite conhecer os verdadeiros custos 
envolvidos na operação. Como exemplo podemos citar: 

 
1- o salário do proprietário, equivalente ao valor que ele poderia ganhar se usasse seu 

esforço e seu  talento em outra atividade autônoma ou como empregado;  
2- o  uso  alternativo para o dinheiro alocado naquele negócio pelo proprietário ou 

acionistas,  conhecido como custo de oportunidade do capital, quais sejam: 
• os juros sobre capital, equivalente a parte do capital emprestado, e 
• lucro pela compra de quotas em uma sociedade (lucro normal), por exemplo, 

equivalente  a outra parte do capital.  
 

 Custo econômico: mensura todos os recursos utilizados, inclusive, os recursos empregados 
naquela empresa e que poderiam estar alocados em outra parte. 

 
 Renda econômica: contempla os conceitos de  renda apropriada ao esforço e talento dos 

donos do negócio,  de retorno apropriado para o capital investido e a de renda adicional, 
esta última equivale à parte da renda econômica que ultrapassa aos conceitos de  renda e 
retorno apropriados e permite mensurar se a organização está de fato fazendo um bom 
negócio. 

 
 Lucro e/ou prejuízo econômico: em Economia, a palavra “lucros” significa lucro 

supranormal, isto é, o lucro ou renda adicional após dedução dos custos de oportunidade. 
Se as empresas estão realizando tais lucros, haverá uma tendência de deslocamento de 
recursos para essa atividade, por outro lado, se as empresas apresentarem prejuízo 
econômico por não cobrirem seus custos de oportunidade , os recursos tenderão a se afastar 
para um negócio lucrativo. O quadro 1   demonstra  mais claramente a diferença entre estes 
conceitos: 
            

Lucro  Contábil Lucro Econômico 
Receita Total ..................................  102.000 Receita Total .............................  102.000 
Custos (Desembolso)  ....................   (74.000) Custos Explícitos (Desembolso)  (74.000) 
      Trabalho .............  10.000        Trabalho .............  10.000 
       Material .............  59.000         Material .............  59.000 
       Aluguel ..............    5.000         Aluguel ..............    5.000 
 Custos Implícitos   ...................    (27.000) 
          Sal. Proprietários  24.000 
          Juros ..................     1.000 
          Lucro Monetário .    2.000 
 Custos Totais ............................  (101.000)
Lucro Contábil.................................    28.000 Lucro Econômico .....................        1.000 

  Quadro 1  
Fonte: Wonnacott et al. 

 

2. Valor Econômico Agregado  ou  Economic Value Added (EVA) 
 

Os fundamentos teóricos do EVA foram estabelecidos cerca de quarenta anos   pelos  ganhadores  do 
Prêmio Nobel de Economia Franco Mandigliano e Nerton Miller. Atualmente o EVA e o Market Value Added 
(MVA)  são marcas registradas da Stern, Stewart & Co., New York. 
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 Segundo Nortton3 a criação de valor a partir de qualquer sistema produtivo fundamenta-se no 
conceito de lucro residual, definido como a parcela do resultado que resta após serem descontados todos os 
custos envolvidos na sua geração, inclusive, o custo de fornecer aos acionistas um retorno aceitável de seu 
investimento de capital. O nome mais comum dado ao lucro residual é lucro econômico. Assim, cada vez que 
uma empresa gera lucro econômico positivo, ela está gerando mais riqueza que o mínimo aceitável por quem 
inicialmente lhe forneceu o capital – credores e  acionistas. 

 
 A Stern Stewart chama o lucro econômico de EVA, ou valor econômico agregado, ou seja, para que 

investidores realizem uma taxa de retorno adequada, o retorno deve ser grande o suficiente para compensar o 
risco. O lucro residual é zero se o retorno operacional de uma empresa for apenas igual ao retorno exigido em 
troca do risco. 

 
  Os pilares básicos nos quais o EVA se sustenta são: Medida, Sistema de Gestão Financeira, 
Motivação e Mentalidade,  correspondendo, também, às fases de implementação do projeto em estudo. Juntos 
levam ao objetivo  final do sistema EVA: criar valor para o negócio, através de ações efetivas de gerentes e 
funcionários que passam a pensar, agir e  receber  como se fossem donos do negócio, com  mentalidade 
voltada para criação de valor. 
 

Nos deteremos nas Medidas,  para poder compará-las com as medidas da TOC e com alguns  
indicadores tradicionais usados pela contabilidade, os demais pilares podem ser facilmente encontrados na 
extensa bibliografia sobre o EVA. 
  

2.1. MEDIDAS  EVA 
  A análise desses quatro pilares básicos ou value drivers possibilita identificar onde algum valor 
adicional pode ser criado (ou está sendo destruído) para os acionistas, cada um desses valores sugere uma 
forma de aumentar a eficiência no processo de criação de valor.  São eles: 

 
2.1.1. Operacionais – aumentar o retorno para a mesma base de capital por meio de corte 
nos custos, aumento de lucros ou economia de impostos, através: 
 

 Do Investimento – investir capital adicional em projetos com valor presente 
líquido positivo. 

 Da Racionalização – desinvestir Capital de projetos com valor presente 
líquido negativo. 

  
2.1.2. Financeiras – Reduzir o Custo do Capital. 
  

  Para mensuração dessas medidas, conforme demonstrado no quadro 2,  são realizados alguns ajustes 
na Demonstração de Resultado-DRE contábil, dentre eles:  
 

 o Resultado Líquido é ajustado de maneira a transformar os critérios contábeis em Lucro 
Econômico; 

 o Capital Investido pelos Acionistas é ajustado até que se obtenha o Capital Econômico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 NORTTON, Torres de Bastos.  Avaliação  de desempenho de bancos brasileiros baseada em criação de 
valor econômico. Revista de Administração, São Paulo, 1999. 
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Quadro 2   
 Fonte: BASTOS, Norton  
 

O custo de capital é a taxa necessária para recompensar adequadamente os fornecedores de 
capital (próprio e de terceiros) aplicado no negócio. Corresponde à  Taxa Mínima de Atratividade 
(TMA), a partir da qual o investidor considera que  está obtendo lucro econômico . Existe grande 
controvérsia em como medi-la, alguns autores sugerem seja utilizada a taxa equivalente à maior 
rentabilidade das aplicações correntes e de pouco risco, outros acham que deva se basear no nível  de 
juros e de inflação, na avaliação do risco do negócio, na avaliação do risco financeiro resultante da 
estrutura de capital adotada  e na taxa do risco soberano do país em que a empresa atua. 
 

A metodologia  Capital Asset Pricing Mode-CAPM, modelo abordado em vasta bibliografia 
de Administração Financeira, estabelece que o custo de capital compatível com o investimento será 
proporcional a seu risco. 

 
2.2. MVA(Market Value Added) e EVA 

 
  O Valor de Mercado Agregado (MVA) de uma empresa  é  impactado positiva ou 
negativamente pelo EVA; pode ser definido como o ágio (prêmio) agregado ao capital empregado e 
corresponde a uma estimativa para  os acionistas do valor teórico de uma ação. 
 
  O  MVA pode ser calculado pelo  Valor Presente Líquido (VPL) dos fluxos de caixa de 
todos os investimentos, atuais e futuros, no negócio, ou seja:  trazer os  EVAs futuros a valor 
presente é calcular o MVA , que equivale ao  VPL  em um mesmo  tempo. Assim, tanto o MVA 
quanto o VPL dos fluxos de caixa podem ser calculados como o valor presente de todos os EVAs 
futuros. 

 
3. Teoria das Restrições ou Theory of Constraints (TOC) 
 

Segundo Maria Alvarez4 “todos sabemos que os recursos disponíveis 
para percorrer a cadeia produtiva não são infinitos. Tanto que se isso fosse 
verdadeiro, não teríamos a Economia que, justamente, trata da escassez de 
recursos. E mais, se os recursos fossem infinitos, então os sistemas  produziriam 
uma quantidade infinita de saídas, o que se traduziria em ganhos infinitos para as 
empresas, o que também não é verdadeiro”. 

 

                                                 
4 ALVAREZ, Maria Esmeralda Ballestero. Administração da qualidade e da produtividade.  São Paulo : 
Ed.Atlas. 2001 

EVA = [ Lucro Econômico (1)  –    Tx. do Custo de Capital Empregado (2) ] * Capital Econômico 
              Capital Econômico 
 
                                            Operacional 
                                                                                   

 Financeiro                                                                              
                                                                                                           

       Investimento                                        
              Racionalização    

(1) LL (incluído custo de oportunidade ) + DF(despesas financeiras) – BF(benefícios fiscais) 
(2) Custo ponderado médio do capital  
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  No início dos anos 70,  Goldratt5, israelense,  àquela época estudante de Física, sem conhecer as 
teorias e princípios tradicionais da Administração de como gerenciar uma fábrica e tomando por base seus 
conhecimentos de Física e de sistemas,  concebeu o arcabouço de pensamentos da Teoria das Restrições, para 
isso desenvolveu  procedimentos operacionais e criou indicadores financeiros que levem as empresas ao 
atingimento de  sua meta , traduzida pela expressão “Ganhar Dinheiro”. Para isso há necessidade de se 
aprender a administrar de acordo com as restrições de cada sistema, procurando aumentar a capacidade de 
seus gargalos. 

   
 O autor define restrição como qualquer coisa  que limite o melhor desempenho de um   sistema -  a 

empresa é um sistema - e que o impeça de atingir sua  meta que é Ganhar Dinheiro.  As restrições podem  
estar em qualquer lugar,  num recurso  com gargalo, como é o caso da capacidade de um recurso menor que a 
demanda de mercado, na  pequena capacidade do marketing em promover as vendas e, até mesmo, e para nós, 
principalmente, na inércia e acomodação tão comum nas instituições. 

 
 Faz-se importante destacar a sutil diferença entre restrição e  gargalo, este último  inerente a 

recursos: o mercado não é um tipo de recurso logo não poderá ser gargalo,  pode ser uma restrição; e que 
ambos não são necessariamente ruins, nem bons, eles são,  segundo Goldratt,  “simplemente uma realidade”. 
 

A TOC está estrutura em duas linhas de abordagem: o processo de raciocínio para a solução 
de problemas com restrições não físicas  e o processo de raciocínio  para tratar  restrições físicas. 

 
A princípio foi desenvolvido o  processo de Otimização Contínua  para restrições físicas , 

composto por cinco passos: 
 

1- Identificar a(s) restrição(ões) do sistema 
2- Explorar  essa(s) restrição(ões) 
3- Subordinar tudo o mais à decisão de explorar  essa(s) restrição(ões) 
4- Elevar as restrições do sistema 
5- Eliminar a inércia. 
 

Posteriormente, foram desenvolvidos mecanismos para minimizar  as Restrições não Físicas, 
baseado em uma série de diagramas lógicos que ajudam a explicar nossa intuição sobre determinado 
problemas, quais sejam:  

 
 Árvore da Realidade Atual (ARA),  Árvore da Realidade Futura(ARF) , Diagrama de Dispersão 

de Nuvem (DDN),  Árvore de Pré-requisitos (APR) e Árvore de Transição (AT). Desenvolvidas para 
responder às seguintes perguntas: 

1- O que mudar?  Identificação do problema-cerne.  
2- Para que mudar? Construção da solução 
3- Como mudar? Montagem do Plano de Implantação 
 

Como anteriormente explicitado  nossa preocupação maior será  com a mensuração das Medidas 
Financeiras,  para poder compará-las com as medidas EVA e MVA e com alguns  índicadores tradicionais 
usados pela contabilidade,   os demais procedimentos  podem ser facilmente encontrados em bibliografia 
específica da  TOC. 

 
Os componentes determinantes da lucratividade podem ser resumidos pelas medidas financeiras 

TOC abaixo relacionadas cujo objetivo é mensurar se a meta de ganhar dinheiro e rentabilizar o  capital 
próprio e do cionista está sendo atingida. Apresentamos no quadro 2 um resumo das principais 
nomenclaturas e conceitos TOC. 

 
 
 

                                                 
5 GOLDRATT, Eliyahu e COX, Jeff.  A Meta. São Paulo : IMAM, 1990 
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Nomenclaturas utilizadas na TOC 

Medidas em 
forma de 
perguntas 

Parâmetros 
operacionais 

Conceitos Composição Medidas 
financeiras (1) 
 

Estamos 
vendendo mais 
produtos? 

Ganho ou 
thoroughput 

Índice pelo qual o sistema 
gera dinheiro por meio das 
vendas. 
(Dinheiro novo(2) que 
entra no Sistema) 

Diferença entre o preço 
líquido(3) de venda de 
produtos e mercadorias e 
os materiais gastos em 
sua produção.  

 
Lucro líquido  
= Ganho (menos) 
Despesa operacional 

Quanto estamos 
investindo para 
essas vendas? 

Inventário  Dinheiro investido em bens 
que se pretende vender. 
 
(Dinheiro retido no  
Sistema) ou (Qualquer 
dinheiro investido em 
algo que se pode vender) 

Matéria-prima, material 
auxiliar, embalagem e 
todos os materiais 
consumidos no processo 
produtivo. Podem ser 
vendidos. 

 
Taxa de Retorno do 
Investimento (RSI) =
 
   Lucro líquido 
     Inventário 

ou 
     Dinheiro Ganho 
    Dinheiro Investido 

Quanto 
gastamos para 
fazer a empresa 
produzir? 

Despesas 
operacional 

Recursos gastos para 
transformar o inventário 
em ganho. 
 
(Dinheiro que sai do 
Sistema) ou (Qualquer  
dinheiro que perdemos) 

Todos demais custos de 
produção, inclusive 
mão-de-obra direta e 
indireta, e todas as 
despesas de vendas, 
administrativas e 
financeiras. Não podem 
ser vendidos e não 
acrescem valor ao 
produto.  

 
Fluxo de caixa 
 

(Medida de 
Sobrevivência)  

 
 
 
 
 

E x e m p l o s  
 

Inventário => Ferramentas, máquinas, o prédio da empresa, patentes, licença de tecnologia, 
o refugo vendável. A fábrica inteira ou qualquer parte do investimento  que 
possa ser vendida. 

 Despesas => Óleo lubrificante, refugo que não possa ser vendido, a depreciação, o 
conhecimento que gere um novo processo de pordução. O custo de manter o 
inventário. 

Quadro 2 

Fonte: Adaptado de. OLIVEIRA; PEREIRA. Contabilidade de Custos para não contadores. 2000 p.60 

(1) Mediadas Tradicionais: LL= [ Receitas operacionais e não operacionais (-) Despesas operacionais e não operacionais]  deduzidas do IR e Contribuição 

Social.    Taxa de Retorno =  (LL/Patrimônio Líquido) 

(2) Não é o caso do dinheiro gerado  com aplicação financeira ou juros bancários. 

(3) Preço bruto (-)  impostos e contribuições incidentes sobre o faturamento e despesas variáveis de venda, tais como comissões e fretes. 
       

3.1. TOC E A CONTABILIDADE DE CUSTOS 
Em 1983 Goldratt6 profere Conferência no Instituto dos Administradores Contábeis, nos Estados 

Unidos, sobre o título Contabilidade de Custos: inimigo público nº. 1 da produtividade, após o que ficou 
conhecido como “demolidor de vacas sagradas” especialmente ao que diz respeito  à Contabilidade de Custos.  
Relata que uma solução poderosa é uma resposta definitiva a um problema grave que prejudicava o 
desempenho global de uma organização e  distorcia o comportamento de algumas pessoas, seus gerentes e 
suas ações. A Contabilidade de Custos quando inventada, no início deste século XX, foi uma solução 
poderosa que mudou o comportamento e o desempenho das empresas industriais. 

 
 
 

                                                 
6 GOLDRATT, Eliyahu e COX, Jeff.  A Meta. São Paulo : IMAM, 1990 



 9

 
3.1.1. Custeamento por absorção 
 

O mundo e as organizações vêm  sofrendo o impacto da tecnologia global e a Contabilidade de Custo 
não ficou fora desse processo,  isso porque as suposições sobre as quais o custeamento por absorção se baseia 
(mão-de-obra ou matéria prima)  para ratear os custos indiretos, passaram a representar pouco nas despesas 
operacionais. Logo, uma solução poderosa se tornou obsoleta isso porque,  na  maioria das empresas, a mão-
de-obra direta  deixou de ser paga de acordo com a quantidade de peças produzidas e passou a ser remunerada  
pelo simples fato dos trabalhadores terem a obrigação de ir ao trabalhar e  o “Overhead”, por sua vez, não 
representa mais uma pequena fração de despesa operacional, mas, ao contrário, a maior parte dela. 

 
E mais, a avaliação  do lançamento de um novo produto isolado, tendo-se  uma boa previsão do 

volume de  sua vendas, diz muito pouco, uma vez que  o  real interesse não está no lançamento do produto, 
mas no resultado que terá sobre o lucro líquido de toda a empresa. Como se pode avaliar se não sabemos o 
impacto do novo produto sobre as vendas dos demais  produtos e sobre as várias categorias de despesa 
operacional? 

 
3.1.2. Custeamento Baseado em Atividades (ABC) 

 
Segundo Goldratt7, hoje “ toda a comunidade financeira, despertou para 

o fato de que a Contabilidade de Custos não é mais aplicável e que algo deve ser 
feito. Infelizmente, essa comunidade, não está se voltando aos fundamentos, à 
lógica dos demonstrativos financeiros à procura das respostas para estas 
importantes questões de negócio. Em vez disto está totalmente imersa numa 
tentativa de salvar uma solução obsoleta.  Direcionadores de Custo  e Custeio 
Baseado na Atividade são os nomes destes esforços infrutíferos. É evidente que 
não podemos mais ratear de acordo com a mão-de-obra direta, assim, a saída é 
dizer que algumas despesas podem ser rateadas a nível da unidade, outras apenas 
a nível do lote, de produção, outras a nível do produto, outras ainda a nível do 
grupo de produtos e algumas apenas a nível da empresa. Sim, o rateio pode ser 
feito desta forma, mas qual o propósito? ..... O resultado final é que, após todo 
este gigantesco trabalho, não se sabe realmente se a fábrica ganhou ou perdeu 
dinheiro no mês em análise, tudo depende de alguns rateios feitos meses atrás.”; e 

 
  Guerreiro et al.8, no contexto TOC “não há nenhuma 
preocupação com a minimização do custo do produto, uma vez que, esse conceito 
simplesmente desaparece no modelo da teoria as restrições. Existe uma grande 
ênfase na minimização das despesas operacionais globais e dos níveis dos 
inventários”. 

 
 Concordamos que o custeamento por absorção seja  obsoleto e  com o enfoque de que a gestão eficaz 
de um negocio não pode ser baseada prioritariamente em informações de custos e, em  especial, de custos 
unitários, cujos valores oscilam ao sabor das diferentes alternativas de critérios de rateio.  
 

Divergimos, contudo,  da opinião  de Guerreiro9 e da própria crítica, em geral, sobre a afirmativa de 
que a TOC elimina  a  necessidade de qualquer forma de custeamento, uma vez que os próprios conceitos 
dessa teoria  são auto-explicativos na diferenciação entre despesas operacionais (gastos para transformar 
inventário em ganho) e o inventário (todos os materiais consumidos no processo produtivo, inclusive o prédio 
da empresa e patentes). O dinheiro dispendido para aquisição do inventário não é despesa, logo só pode ser 
custo, e custo variável. E mais: caso estes  conceitos  TOC sejam mesclados com os conceitos ABC,  
                                                 
7 Ibid. 
8 GUERREIRO, Reinaldo, CATELLI   Armando, SANTOS,   Roberto Van dos ,  As Críticas da Teoria das 
Restrições à Contabilidade de Custos: Uma Resposta, In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CONTABILIDADE, 15, 1996, FORTALEZA. Trabalhos Apresentados...Brasília,DF : CFC,1997 
9 Ibid. 
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aperfeiçoando-o, não restará ao custeamento  ABC  necessidade  de ratear custos indiretos, este sim, o grande 
questionamento de Goldratt . 

 
 Para nós a grande vantagem da filosofia ABC é permitir o mapeamento dos processos produtivos e 

“improdutivos” das empresas. Tudo bem que a mensuração do impacto de um novo produto ou serviço não 
deva ser mensurado de per si e que os “ótimos isolados” dizem muito pouco para a organização como um 
todo uma vez que a meta só será atingida via otimização do sistema inteiro, no entanto ficam as perguntas: 
Como precificar cada produto se não houver uma metodologia de custeamento eficiente? Como identificar 
gargalos, não-gargalos e restrições, se não houver rastreamento de processos? 

 
3.2. TOC E O CONCEITO DE PRODUTIVIDADE 
 

Moreira10 define produtividade como a relação entre o que foi produzido e os insumos utilizados. A 
prática já consagrou as seguintes categorias de produtividade: a) produtividade parcial – quando se considera 
apenas um dos insumos usados, podendo-se ter a produtividade da mão-de-obra, do capital, da energia, das 
matérias-primas, etc. não há dúvida que, de longe, a produtividade da mão-de-obra é a mais amplamente 
utilizada. b) produtividade total dos fatores (PTF) – é a designação utilizada quando são considerados 
simultaneamente os insumos capital e mão-de-obra, que são somados de acordo com certas regras para dar 
uma medida única de insumos. 

 
Para as empresas, a palavra produtividade, surge, muitas vezes, como algo mágico na solução de 

problemas, quando na realidade trata-se apenas de um indicador de eficiência , por isso, o foco de atenção do 
empreendedor deve ser o  lucro e  não a  produtividade. Tradicionalmente, o lucro e a taxa de retorno sobre o 
capital investido têm sido o indicador por excelência do bom ou do mau desempenho da empresa e 
provavelmente continuará a sê-lo, afirma Moreira. 

 
Goldratt11, corrobora essa idéia, ao definir que produtividade é o ato de fazer uma empresa ficar mais 

perto de sua meta, assim todas as ações que fazem com que a empresa fique mais perto de sua meta são 
produtivas. Todas as ações que não fazem com que a empresa fique mais próxima de sua meta não são 
produtivas, assim  os indicadores de produtividade tradicionais calculados de forma isolada, não têm sentido, 
a menos que se saiba qual a  meta da empresa, medida  através dos indicadores financeiros que mensuram a 
meta  TOC (ganhar dinheiro) e a meta EVA (cria valor para o acionista). 

 
 

4. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS  -  A NECESSIDADE DE APRIMORAR 
 

Geralmente as empresas são avaliadas por uma variedade de índices como: crescimento do lucro, 
lucros por ação, retorno sobre o capital próprio, margens bruta e líquida, margem de contribuição, dentre 
outros. 
 Todos esses modelos baseiam-se, exclusivamente, em dados contábeis, que não levam em conta, 
dentre outros, o custo de oportunidade, ou seja, o salário do proprietário por seu esforço e talento, o uso 
alternativo  do capital empregado pelos acionistas (juros sobre capital e lucro normal), a exigência de 
rentabilidade mínima desse capital e o risco associado à incerteza com relação aos resultados futuros. Como 
conseqüência têm  pouca correlação com a real situação da organização, podendo levar a tomada de decisões 
incompatíveis com a criação de valor, como também conflitar uns com os outros. 
  
 Um exemplo retirado do Treinamento de EVA (Bestfoods, 1999) está na tabela 2 a seguir. Consiste 
na análise de um novo negócio para uma empresa. Estaria agregando valor um projeto que reduzisse as 
margens operacionais de 15% para 13% e a taxa de retorno sobre investimento (ROI) de 23% para 20%? 
Considere-se que a empresa tem um custo de capital de 12% e o projeto de investimento um retorno de 17%. 
 
 
 

                                                 
10 MOREIRA, Daniel Augusto. Medida da Produtividade na Empresa Moderna. São  Paulo : Pioneira, 1991. 
11 Ibid. 
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Tabela 2: Análise de um novo negócio 

  

     Fonte: PINHEIRO, Cristiane; JUSTINO Lucimary. Utilizando o indicador EVA como sistema de gestão empresarial. 
 
Neste caso, a resposta é sim. Apesar do novo investimento reduzir as margens operacionais e o 

retorno sobre investimento, o lucro econômico se eleva. 
 

   Isto ocorre porque, apesar do novo investimento, isoladamente, ser pior quando comparado à atual 
operação, ele ainda é cobre seus custos de capital. A conclusão mais importante deste exemplo é de que, caso 
a decisão fosse tomada baseando-se nas métricas tradicionais de desempenho, estaria deixando-se de investir 
em um projeto que adiciona valor, pelo simples fato de que não se conseguiu medir corretamente o seu 
potencial. 

 
4.1. Juros sobre Capital  Próprio 

 
Afirmar  que Juros sobre Capital Próprio é “ ... forma de compensar o fim da correção monetária do 

balanço”, conforme  trecho do artigo intitulado “Juros com jeito de dividendos”, assinado por Angela Pintor 
na Revista Bovespa, edição de março de 1997 é, no mínimo,  desconhecer que  todo dinheiro tem preço 
(juros), tem possibilidade de usos alternativos e riscos.   

 
Nepomuceno12, feroz defensor do cálculo de Juros sobre Capital relata 

que “cada fator básico de produção tem sua função e podemos, daqui para a 
frente,  observar que a remuneração do capital é o juro.....Porém o resultado 
(lucro ou prejuízo) só é mensurável após computar-se todos os custos e despesas 
pagos ou incorridos, entre eles, a remuneração dos demais fatores básicos de 
produção, como o custo de utilização do solo próprio e o custo de utilização do 
capital próprio”  

  
Complementarmente Gomes13 detalha que: “Para efeito societário os 

Juros sobre o Capital Próprio, pagos ou creditados aos acionistas, poderão ser 
imputados ao valor dos dividendos obrigatórios, como forma de não 
descapitalizar as empresas. Alternativamente, é facultado às empresas a 
capitalização dos juros em questão, em lugar do pagamento aos acionistas, sem 
prejuízo da dedutibilidade fiscal. Os procedimentos adotados, deverão ser 
referendados pela Assembléia Geral de Acionistas.  

 
Como se observa a remuneração dos sócios ou acionistas por intermedio 

de juros sobre o capital próprio, proporciona às empresas uma redução das 
despesas tributárias com Imposto de Renda Pessoal Jurídica-IRPJ e Contribuição 

                                                 
12 NEPOMUCENO,  Fernando.  Juros sobre Capital Próprio Legislação e Prática. São Paulo (Apostila 
Didática) 
13 GOMES, Silva. Uma Opção Para Redução da Carga Tibutária  

$1.530 $1.540 $3.070
$230 $170    $400
15% 11% 13%

$1.000 $1.000 $2.000
23% 17% 20%
12% 12% 12%

$120 $120 $240

$110 $50 $160EVA

+Negócio Atual Novo 
Investimento

Margem Operacional %
Capital (Ativos líquidos)
ROI
Custo de Capital %
Custo de Capital

Resultados 
Após 

Investimento
=

Receita
Lucro Operacional
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Social sobre Lucro Líquido-CSLL, diferentemente da opção por distribuição de 
lucros ou dividendos, pelo fato destes não serem admitidos pela legislação fiscal 
como despesas dedutíveis. A mencionada redução da carga tributária ocorre 
somente nas empresas que estiverem apurando no ano-calendário o IRPJ e a 
CSLL pela sistemática do Lucro Real”. 

 
4.2. Atualização Monetária 
 
Vieira e Bergamini Júnior14, discorreram sobre a necessidade de atualizar os demonstrativos 

contábeis , conforme a seguir  detalhado: 
 

4.2.1. Efeito da inflação nos balanços 
 

Os itens patrimoniais ativos e passivos podem ser divididos em três categorias principais com relação 
aos efeitos da inflação:  monetários,  monetários variáveis e não monetários. 

 
• Itens monetários - constituídos por dinheiro e por créditos pecuniários fixos, e seu valor está 

ligado ao da moeda em que estão expressos. Portanto, se em decorrência da inflação a moeda 
perder poder de compra,  seu valor diminuirá na mesma proporção, embora  sua expressão 
monetária não se altere. Neste caso,  o credor (detentor do ativo) tem perda e o devedor (detentor 
do passivo) tem ganho. 

 
• Itens monetários variáveis -  representados por créditos pecuniários com cláusula de reajuste, 

como por exemplo, um crédito em moeda estrangeira (portanto com cláusula de correção 
cambial),  neste caso seu valor não está ligado à mudança do poder de compra da moeda 
nacional, e deverão oscilar de forma indireta com inflação local, pois esta acarreta o aumento do 
número de unidades monetárias nacionais que exprimem o seu valor. Portanto, para este tipo de 
ativo os efeitos inflacionários podem ser compensados, dependendo da variação da paridade 
cambial, estando protegidos parcial ou integralmente da corrosão inflacionária, e sob este 
aspecto os itens monetários variáveis  apresentam características semelhantes às dos itens não 
monetários.  

 
• Itens não monetários -  representados por direitos reais  que incluem as participações societárias. 

Os efeitos da  inflação são opostos aos observados nos itens monetários, pois a inflação não 
modifica seu valor, mas muda a sua expressão monetária.  

 
Assim, quando  os registros contábeis deixam de ser indexados, seus efeitos no patrimônio  são os 

seguintes: 
 

 subavaliação dos ativos, desatualização da expressão monetária do custo histórico dos ativos 
não monetários,  subavaliação do valor real dos ativos não monetários e subavaliação do 
capital total aplicado e do capital próprio, com reflexos na mensuração de  resultados; 

 subestimação dos encargos do ativo permanente,  ganhos nominais de capital, necessidade 
de repor    a perda do capital circulante próprio, apuração de lucro fictício e existência de 
lucro inflacionário oculto.  

 
4.2.2. Contabilidade Indexada 

 
  O  Custo como Base de Valor tem sido, sem sombra de dúvidas, o mais discutido princípio 

da Contabilidade.  Seus críticos mais  ardorosos  postulam que,  ao  longo dos anos, por uma série de motivos, 
o custo de um bem  não é a alternativa  mais  adequada  para representar  o seu valor. De acordo com o 
Instituto Brasileiro de Contabilidade-IBRACON,  estes motivos são os seguintes: desgaste físico e natural do 

                                                 
14 VIEIRA, Álvaro Lima; BERGAMINI,  Júnior Sebastião. JCP E CMB: alhos e bagulhos. , In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, 15, 1996, FORTALEZA. Trabalhos Apresentados...Brasília,DF : CFC,1997 
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ativo;  flutuação do poder aquisitivo da moeda; flutuações específicas do preço do ativo; mudanças 
tecnológicas,  e  obsolescência. 

 
 O conservadorismo  é  a convenção contábil mais  influente  no processo  de  avaliação de 

bens, resultando  na  preferência pelo  Custo  como  Base  de Valor e   de  acordo  com  o próprio  IBRACON, 
o princípio do Custo como Base de Valor é considerado uma consequência   direta   do  princípio da 
Continuidade. 

 
 Acima destas questões,  todas as correntes de pensamento estão  de acordo  em  torno  de  

um ponto:  o  processo  inflacionário invalida  o princípio do Custo Histórico como Base de Valor, porque  
este  não reconhece a perda do poder  aquisitivo  da moeda ao longo do tempo.  

 
O procedimento de registrar os efeitos da inflação sobre o patrimônio e os resultados das empresas 

nos livros contábeis, conhecido como indexação contábil, foi introduzido de forma incompleta e parcial em 
1967, sendo progressivamente aperfeiçoado nos vinte e nove anos seguintes.  O  histórico desta evolução 
passa pelas seguintes mudanças:  a) Correção Monetária do Ativo Imobilizado (CMAI) – 1967; b) Reserva 
para Manutenção do Capital de Giro Próprio (RMCGP) – 1972, c) Correção Monetária do Balanço (CMB) – 
1976 e a Nova Lei das AS, e) Correção Monetária Integral (CMI) – 1988, f) Reserva para Manutenção do 
Capital de Giro Próprio – 1972, g) Alterações previstas na Lei das Sociedades Anônimas – 1976 e  h) Criação 
da  Unidade Monetária Contábil(UMC) pela Comissão de Valores Mobiliários-CVM. 

 
Pujales e Wisnheski15  apresentam  maiores detalhes sobre o assunto :“Apesar da intenção 

governamental de acabar ( zerar ) a inflação, este fato não ocorreu. Houve uma grande redução dos índices 
inflacionários, porém, a inflação, apesar  de pequena, continua existindo. De janeiro de 1996 a dezembro de 
2002, a inflação medida pelo Índice Nacinal de Preço ao Consumidor-INPC e pelo  Índice Geral de Preços-
IGP-M,  foi de 67,2% e 118,7; respectivamente. Como não mais foi feita a atualização monetária, a análise 
das demonstrações financeiras ocorridas entre 1996 e 2002, certamente  levará a conclusões bastante 
equivocadas. 

 
 Terminam o trabalho com diversos questionamentos, dentre os quais  relacionamos: 
 
As demonstrações contábeis que não estão seguindo o Princípio da Atualização Monetária estão 

refletindo a realidade patrimonial das Entidades ? 
 
O Princípio Contábil da Atualização Monetária não mais existe ? 
 
As normas contábeis, em particular aquelas que regem a atividade de auditoria ainda  são  válidas ? 
 
Qual a posição da Classe Contábil em relação a estas indagações ? 
 
Para corroborar os questionamentos acima elaboraram estudo de caso onde chegam à seguinte 

conclusão: 
 “Neste exemplo o lucro líquido correto ( aquele em que utilizou-se o 
Princípio de Atualização Monetária ) foi menor do que aquele apurado à margem 
do referido princípio. Isto pode significar que os sócios ou receberam dividendos 
maiores, ou foi incorporado ao capital valores “fictícios”.  Evidente que em 
função dos valores das contas sujeitas à correção monetária, o resultado líquido 
pode ser alterado para maior ou menor. Raramente o resultado corrigido terá o 
mesmo valor  do valor não corrigido”. 
 
 
 
 
 

                                                 
15  PUJALES, João e Wisnheski .O Princípio Da Atualização Monetária - Uma Abordagem Crítica ........ 
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4.3. Fluxo de Caixa 
 
 Sá16 em seu dicionário de contabilidade define Fluxo de Caixa  como “ Procedimento técnico de 

acompanhamento entre encaixes e desencaixes obtendo-se o valor líquido entre tais confrontos em períodos 
sucessivos. Tecnicamente, o fluxo de caixa é de natureza previsional e visa a observar, quase sempre, a 
possibilidade de resgatar dívidas, ou cobrir investimentos que demandam desembolsos adicionais ou 
suplementares”, os grifo são nossos. 

 
O fluxo de caixa permite mensurar a capacidade da empresa de liquidar seus compromissos e saber o 

retorno dos investimentos, assegurando  sua continuidade. Goldratt17 afirma ser o fluxo de caixa uma questão 
de  sobrevivência. É possível um empresa apresentar lucro líquido e um bom retorno sobre investimento e 
mesmo assim ir à falência –o péssimo fluxo de caixa acaba com a maioria das empresas que fracassam.  

 
 As classificações de fluxo de caixa estão resumidamente apresentadas a seguir. 

 
Fluxo de Caixa das Operações 

 
 Mede o volume de numerário gerado pelas atividades estritamente operacionais da empresa e 

disponíveis em termos de caixa. Este fluxo deve ser positivo pois significa que a empresa está obtendo 
recursos necessários para pagar seus débitos. Caso fique negativo, está ocorrendo o inverso, fato que 
demonstra a existência de dificuldades na continuidade da empresa, momento da necessidade de uma maior 
atuação da controladoria para inverter a situação. 
 

 Fluxo de Caixa Incremental  
 

  É  utilizado para mensurar a viabilidade de um investimento . Procura  identificar se o custo para a 
aquisição de um investimento irá resultar em um retorno positivo desejado pelos gestores. 

 
No momento da tomada de decisão, ou seja, escolher entre um e outro investimento ou simplesmente 

não investir, a controladoria tenta diminuir o grau de risco na decisão a ser tomada pelos gestores, através 
exatamente da análise do fluxo de caixa gerado por cada investimento. 
  

  O valor presente líquido - VPL de um fluxo de caixa, correnponde a  confrontação entre as 
entradas e saídas trazidas a uma data qualquer de análise do  investimento, descontada a uma taxa que 
representa o custo de oportunidade desse investimento . 
 
5. CONCLUSÃO 

 
Ao longo do desenvolvimento deste trabalho percebe-se que   tanto a gestão  EVA quanto a TOC 

trabalham com os indicadores financeiros  fluxo de caixa (FC) e taxa de retorno sobre investimento (RSI), 
ajustando o lucro líquido(LL) contábil ao conceito de lucro econômico desenvolvido pela Ciência Econômica; 
e que “criar valor para o acionista” e “atingir a  meta” são formas diferentes  de  dizer a mesma coisa: a 
expectativa  nº 1 de qualquer empreendedor é ganhar dinheiro. 

 
Conforme Goldratt18 “ ......por que outro motivo J. Bartholomew 

Granby fundara sua empresa em 1881 e entrara no mercado com seu fogão a 
carvão aperfeiçoado? Será que fora por amor aos utensílios? Será que fora um 
gesto público magnânimo para trazer calor e conforto para milhões? Que diabo, é 
claro que não. O velho J. Bart fizera isso para ganhar muito dinheiro. E ele 
conseguira: porque, na época, aquele produto era uma preciosidade. E, depois, os 
investidores lhe deram mais dinheiro para que eles pudessem ganhar muito 
dinheiro e J. Bart pudesse ganhar ainda mais. 

                                                 
16 SÁ, Lopes 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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  Acreditamos que a falência de muitas empresas tem se dado porque, historicamente, os órgãos 
fiscalizadores e reguladores oficiais, e os administradores  e  investidores, em geral, têm somente as 
demonstratações contábeis como base para tomada de decisão. 

 
  Conforme já demonstrado há necessidade de se aperfeiçoar os relatórios contábeis para que possam 

refletir a real situação econômico/financeira das organizações, caso contrário, a Contabilidade  continuará 
funcionando como  um grande banco de dados a ser  utilizado, de forma complementar, e muitas vezes 
equivocadas, na evidenciação do atingimento da meta das empresas e ,  consequentemente,  sua continuidade. 
Para isso sugerimos a volta  da indexação contábil;  a inclusão dos conceitos de custo de oportunidade – os  
juros sobre capital fazem parte dele – ; a obrigatoriedade da elaboração do fluxo de caixa e seu respectivo 
valor presente líquido,  além da manutenção da  DOAR-Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. 
  

O aperfeiçoamento  da avaliação do desempenho das empresas, contudo, só se dará de maneira 
efetiva, caso seja implementado em todas as organizações, o projeto Mentalidade EVA, não em quarto lugar, 
mas sim em primeiro. Este projeto consiste em dar prioridade à criação de uma cultura corporativa voltada à 
criação de valor, via programa de comunicação e treinamento intenso e contínuo, através dos quais toda a 
conceituação filosófica e tecnológica será transferida aos gestores e funcionários das empresas.   
 

Goldratt19  afirmar que “o processo de melhoramentos contínuos consiste 
dentre outros procedimentos em  manejar o sistema inteiro baseado nas restrições 
e para que isso seja feito há necessidade de que todos saibam quais são as 
restrições de sua  empresa e quais os efeitos que  suas ações terão com relação a 
essas restrições. Todos devem saber  exatamente  no que se concentrar,  
espremendo delas (restrições)  o que puder, isso porque todos os elementos do 
sistema serão utilizados não de acordo com os seus próprios potenciais, mas em 
função da capacidade das restrições que os afetam” 

 
  Para concluir,  fazemos nosso o pensamento de  Ghosn sobre o assunto. 
 
 Carlos Ghosn, brasileiro, atual presidente da Nissan ,  considerado pela  revista inglesa Car, em 

matéria intitulada “Se esse homem for para a sua empresa, ela vai valer 10 bilhões de dólares a mais da noite 
para o dia”, capaz de realmente criar valor para as organizações, em entrevista para a revista  Ícaro Brasil  
sobre qual o seu segredo para ajudar as empresas perdedoras  a se transformarem em vencedoras, em um 
tempo relativamente curto,  gerando muito dinheiro para muitas pessoas,  responde: 

 
 “Há, basicamente, duas chaves. A mais importante é a motivação de cada 
funcionário dentro da empresa por meio de focos muito fortes  e precisos. Desde 
o início, é preciso que todo mundo dentro da empresa entenda o que você quer 
fazer, por que está fazendo, quais os resultados que se compromete a obter. É essa 
clareza que dá ao pessoal toda a motivação necessária para enfrentar uma 
situação difícil. Essa realmente é a peça-chave da virada: as pessoas precisam 
entender e confiar. Nada desmotiva mais do que a incerteza e a desconfiança. Só 
que motivação não é coisa que você ordene, as pessoas sentem ou não sentem. 
 Então no início você tem de acompanhar, manter a união, apontar as ações que 
dão substância ao plano, quais são os resultados críticos a obter e também em que 
prazo. Prazo é muito importante. Mas a melhor motivação só se alimenta com 
resultados palpáveis. Sucesso é a outra peça-chave para a motivação interna. 
Quando os resultados começam a aparecer, cresce a credibilidade do que foi 
proposto. Esse círculo virtuoso, motivação que produz resultados e é por eles 
realimentada, funciona na França, funciona do Brasil, funciona no Japão. Isso é 
uma coisa que é mais própria do caráter humano do de uma cultura em 
particular.” 

                                                 
19 Ibid. 
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