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Valor Econômico Adicionado (VEA) 

Economic Value Added (EVA)® 

 

I - Introdução 

 

A Contabilidade fornece instrumentos de gestão relevantes para o monitoramento do 

desempenho das organizações sejam estas públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos. 

 

A partir da estrutura básica dos principais demonstrativos contábeis elaborados, derivam 

diversas oportunidades para o desenvolvimento de estudos e criação de ferramentas de gestão, 

as quais contribuem para a avaliação do desempenho empresarial mediante a criação de 

indicadores de desempenho, geração de informações que podem contribuir para a criação de 

valor para os proprietários/investidores e avaliação dos resultados obtidos pelas decisões 

tomadas. 

 

Tais informações são geradas contemplando basicamente duas perspectivas complementares, 

as quais correspondem a: 

 

(a) Regime de Caixa: registro das operações com base nos recebimentos e pagamentos de 

valores, conforme movimento financeiro - Ex.: Movimento do extrato de conta 

corrente bancária; 

 

(b) Regime de Competência: registro das operações conforme a ocorrência dos fatos 

geradores, independentemente da data do efetivo recebimento ou pagamento - Ex.: 

Venda a prazo para recebimento em 45 dias – o registro deve ser efetuado na data da 

venda. 

 

A partir destas perspectivas, inúmeros demonstrativos contábeis e financeiros podem ser 

gerados os quais agregam informação relevante para a mensuração da eficácia das decisões 

tomadas e mensuração do desempenho empresarial, porém três destes demonstrativos 

merecem especial destaque pela sua relevância e estrutura das informações apresentadas 

conforme demonstrado a seguir: 
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Fonte: Autor 

 

A adequada elaboração destas demonstrações permite a estruturação e utilização de 

indicadores, os quais contribuem diretamente para a melhoria na tomada de decisões e para a 

avaliação do resultado das ações que estão sendo implementadas. Adicionalmente pode-se 

aprimorar práticas de remuneração diferenciadas para colaboradores e gestores, tais como: 

programas de participação nos lucros e resultados (PPLR), remuneração executivos 

(Bonificação com base no Valor Econômico Adicionado) e mensuração do nível de 

remuneração adequada do capital investido pelos proprietários frente ao nível de risco 

assumido (Remuneração do Patrimônio Líquido). 

 

Um resumo sintético das oportunidades que podem ser geradas a partir das demonstrações 

financeiras está a seguir evidenciado: 

 

•Demonstra, por competência, o valor dos ativos (caixa, contas a 
receber de clientes, estoques, bens de uso do imobilizado) e dos 
passivos (fornecedores a pagar, impostos a pagar, salários e 
encargos a pagar, empréstimos a pagar, capital social investido 
pelos sócios, reservas de capital) numa determinada data. 

Balanço Patrimonial 

(BP) 

•Corresponde a um demonstrativo escalonado que evidencia, por 
competência, o valor do lucro ou prejuízo obtido em determinado 
período. A partir da receita de vendas, são deduzidos os impostos, 
custo das vendas e despesas operacionais (administrativas, 
comerciais, P&D, etc...) até chegar-se ao lucro (receitas > gastos) 
ou prejuízo (receitas < gastos). 

Demonstração do 
Resultado do 

Exercício 

(DRE) 

•Demonstra, por regime de caixa, o movimento financeiro de todos 
os recebimentos e pagamentos de valores ao longo de 
determinado período (Fluxo Financeiro). O montante final 
corresponde ao somatório de todos os recursos financeiros da 
empresa (Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras). 

Demonstração do 
Fluxo de Caixa 

(DFC) 
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Fonte: Autor 

 

Mediante a utilização destes instrumentos de gestão possibilita-se a estruturação de 

mecanismos para monitorar o “Problema de Agência”, onde os gestores das organizações 

eventualmente podem tomar decisões objetivando aumentar seus ganhos pessoais e não 

necessariamente adicionar valor aos proprietários do empreendimento (Especialmente no caso 

de empresas de maior porte). As Demonstrações Contábeis, desde que adequada e 

precisamente elaboradas, contribuem para o aprimoramento da gestão e melhoria das práticas 

de Governança Corporativa. 

 

Conforme mencionada PADOVEZE (2010, P. 34): 

“O cumprimento da missão das entidades empresariais está fundamentado no conceito de 

criação de valor, associando dentro do mesmo escopo o processo de informação gerado pela 

contabilidade para que as entidades possam cumprir adequadamente a sua missão.” 

 

No que se refere ao ambiente contábil onde são geradas estas informações torna-se relevante 

destacar que diversos fatores geram desafios adicionais à geração de tais informações. Estes 

desafios vão desde o ambiente onde a contabilidade é processada (internamente nas 

organizações ou através de serviços terceirizadas de assessoria e consultoria contábil), até 

situações vinculadas ao ambiente societário, tributário e informatizado, conforme abaixo 

resumido: 

• Índices de Liquidez 

• Índices de Atividade 

• Índices de Endividamento 

Balanço Patrimonial 

(BP) 

•Margem de Contribuição 

•Ponto de Equilíbrio 

• Índices de Lucratividade 

Demonstração do 
Resultado do Exercício 

(DRE) 

• Fluxo de Caixa Operacional (FCO) 

• Fluxo de Caixa de Investimento (FCI) 

• Fluxo de Caixa de Financiamnto (FCF) 

Demonstração do 
Fluxo de Caixa 

(DFC) 
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Fonte: Autor 

 

Com o intuito de medir a criação de valor gerada a partir do desempenho 

operacional das organizações, uma das metodologias bastante difundidas 

globalmente corresponde ao Economic Value Added (EVA)® ou Valor Econômico 

Adicionado (VEA), a qual corresponde a uma marca registrada da empresa internacional de 

consultoria Stern Value Management. 

 

Segundo seus autores, conforme indicado no site oficial http://www.eva.com, a metodologia 

corresponde a mensuração do lucro econômico gerado pelas organizações, sendo calculado 

pela diferença entre o lucro operacional após os impostos e o custo de oportunidade do capital 

investido. 

 

A partir deste conceito essencial podemos efetuar a vinculação direta com o conteúdo básico 

contido em algumas demonstrações contábeis adaptadas e simplificadas sob um enfoque 

gerencial, conforme abaixo evidenciado: 

 

• Federal 

•Estadual 

•Municipal 

Governos 

(Tributação) 

•CPC - Pronunciamentos 

•Alinhamento Normas Internacionais 

• Legislação Fiscal x Legislação Societária 

IFRS 

(Globalização) 

•ERP 

•Contábeis 

•BI, CRM, Etc... 

Sistemas 

(Integração) 

http://www.eva.com/
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Fonte: Autor 

 

Conforme apresentado pela consultoria Stern Value Management, a fórmula do EVA 

corresponde a: 

 

EVA = NOPAT – (WACC * Capital) 

 

Onde: 

EVA = Economic Value Added 

NOPAT = Net Operating Profit After Tax 

WACC = Weight Average Cost of Capital 

Capital = Total Capital Invested (Total Assets – Current Liabilities) 

 

Adaptando-se o que nos apresenta Assaf Neto (2010, p. 154) a fórmula do EVA corresponde a: 

 

VEA = LO – (CMPC x I) 

 

Onde:  

Demonstração do Resultado 

 

Receitas 

(-) Gastos variáveis 

(=) Margem de contribuição 

(-) Gastos fixos 

(=) Lucro operacional 

(-) Resultado financeiro 

(=) LAIR 

(-) IR 

(=) LL 

 

 

 

 

 

Balanço Patrimonial 

 

Ativos 

 

x 

 

Capital de Terceiros 

Capital Próprio 
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VEA = Valor Econômico Adicionado  

LO = Lucro Operacional 

CMPC = Custo Médio Ponderado de Capital 

I = Investimentos 

 

Segundo os autores da metodologia, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

elaborada de acordo com os princípios contábeis, não contempla o custo do capital próprio 

(Custo do capital investido pelos proprietários da empresa e registrado no Patrimônio 

Líquido), pois ao longo de sua estrutura está registrado somente o custo do capital de terceiros 

(juros sobre as dívidas junto à instituições financeiras = despesas financeiras). 

 

Para chegarmos ao valor do EVA, recomenda-se a execução dos seguintes passos: 

 

1o. Passo – Cálculo do custo do capital próprio (Rs) 

 

O cálculo do custo do capital próprio está relacionado ao percentual mínimo de retorno que os 

proprietários de um empreendimento deveriam obter, considerando o nível de risco assumido 

à manutenção da atividade operacional do empreendimento. Existem diferentes formas de se 

apurar o custo deste capital, sendo uma delas o que nos apresenta o autor Gitman (2010, p. 

441): 

 

Rs = Rf + [ b . (Rm – Rf)] 

 

Onde: 

 Rs = Taxa de retorno do capital próprio 

 Rf = Taxa livre de risco (Ex.: Selic) 

 b = beta (Indicador de nível de risco do ativo) 

 Rm = Retorno esperado de mercado (Ex.: Ibovespa) 

 

O beta corresponde a uma medida de risco, normalmente calculado no caso de empresas S/As 

de capital aberto (relaciona estatiscamente a variação do valor da ação com a variação do 

índice Ibovespa). Para simplificar a metodologia pode-se também utilizar a Selic como 

referência mais um multiplicador que busque contemplar o risco adequado ao negócio (Ex.: 

1,5x Selic). O ponto essencial corresponde a responder a seguinte questão: Qual é a 
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remuneração adequada que os proprietários deveriam receber, considerando o montante por 

eles investido no empreendimento e o nível de risco por estes assumido? 

 

2o. Passo – Cálculo do Custo Médio Ponderado do Capital (Ra) 

 

O custo médio ponderado de capital corresponde ao custo dos recursos aplicados no 

financiamento da organização. Existem basicamente duas formas de financiar um 

empreendimento sendo estas o capital próprio (aporte de capital dos sócios e lucros retidos) e 

o capital de terceiros (empréstimos e financiamentos). 

 

A apuração do custo do capital próprio foi apresentada no 1
o
 passo. Quanto ao custo do 

capital de terceiros o mesmo pode ser obtido conforme registrados contábeis efetuados nas 

demonstrações contábeis e detalhes sobre as taxas aplicadas às diferentes modalidades, estão 

normalmente expressas em notas explicativas. Caso a empresa possua diferentes empréstimos 

e financiamentos com montantes e taxas de juros diversificadas, torna-se necessário 

primeiramente ponderar os custos frente aos montantes e obter a taxa média ponderada do 

custo do capital de terceiros. 

 

Ainda relacionado ao custo do capital de terceiros, é importante considerar que no caso de 

empresas tributadas pelo lucro real, os juros podem ser deduzidos na apuração da base de 

cálculo do imposto de renda (IR), o que reduz o custo financeiro do capital de terceiros e por 

consequência reduz o custo médio ponderado de capital (CMPC). 

 

Adaptando-se e simplificando-se a fórmula que Gitman (2010, p. 444) nos apresenta temos o 

seguinte: 

 

Ra = (wi . ri) + (ws . rs) 

 

Onde: 

 Ra = Taxa média ponderada (CMPC) 

 wi = Proporção do capital de terceiros 

 ri = Custo do capital de terceiros 

 ws = Proporção do capital próprio 

 rs = Custo do capital próprio  
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3o. Passo – Apuração do Valor Econômico Adicionado (VEA) 

 

Conforme citado anteriormente, adaptando-se o que nos apresenta Assaf Neto (2010, p. 154), 

aplicamos a fórmula do EVA para chegarmos ao valor do mesmo: 

 

VEA = LO – (CMPC x I) 

 

Onde:  

VEA = Valor Econômico Adicionado  

LO = Lucro Operacional 

CMPC = Custo Médio Ponderado de Capital 

I = Investimentos 

 

Dependendo da estrutura dos capitais e do resultado de uma empresa, pode-se apurar o EVA 

partindo-se do lucro líquido do exercício, deduzindo-se o custo do capital próprio aplicado 

sobre o total do patrimônio líquido da empresa (PL). 

 

Em determinadas situações podem ser requeridos outros ajustes necessários à adequação do 

lucro operacional para melhor refletir o resultado da operação, contemplando por exemplo 

gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e leasing (Ex.: aeronaves na aviação civil). 

 

 

II - Aplicação Prática 

 

A partir dos conceitos introduzidos na seção anterior, vamos demonstrar a apuração do EVA 

adotando-se as seguintes premissas: 

 

 Vendas anuais totais: R$ 100 Milhões 

 Gastos variáveis anuais totais: R$ 60 Milhões 

 Gastos fixos anuais totais: R$ 35 Milhões 

 Total do capital de terceiros: R$ 10 Milhões 

 Total do capital próprio: R$ 30 Milhões 

 Custo do capital de terceiros: 15% ao ano 
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 Taxa Selic: 14,25% ao ano 

 Beta da empresa: 1,2 

 Expectativa de retorno do mercado: 20% ao ano 

 Alíquota do IR: 0% para facilitar o cálculo, pois iremos desconsiderar o benefício 

tributário da dedução dos juros na base de cálculo de apuração do IR (Tributação 

Lucro Real) 

 

1o. Passo – Cálculo do custo do capital próprio (Rs) 

 

Rs = Rf + [ b . (Rm – Rf)] 

Rs = 0,1425 + [ 1,2 . (0,2 - 0,1425)] 

Rs = 0,1425 + [ 1,2 . 0,0575] 

Rs = 0,1425 + 0,0690 

Rs = 21,15% 

 

2o. Passo – Cálculo do Custo Médio Ponderado do Capital (Ra) 

 

Ra = (wi . ri) + (ws . rs) 

Ra = (0,25 x 0,15) + (0,75 x 0,2115) 

Ra = 0,0375 + 0,1586 

Ra = 19,61% 

 

3o. Passo – Apuração do Valor Econômico Adicionado (VEA) 

 

VEA = LO - (CMPC x I) ou VEA = LO – (Ra x I) 

VEA = (100 - 60 - 35) - (0,1961 x 40) 

VEA = 5 - 7,844 

VEA = - 2,844 

 

Com base no exemplo prático apresentado, podemos verificar que o Lucro Operacional de 

R$ 5 Milhões não foi suficiente para remunerar o custo dos capitais utilizados (capital próprio 

e capital de terceiros) para financiar o empreendimento, ou seja, o resultado apurado não 

adicionou valor aos seus proprietários. 
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III - Considerações finais 

 

As demonstrações financeiras, conforme anteriormente citado, correspondem a fonte valiosa 

para obtenção de informações úteis e indicadores relevantes que objetivam suportar as 

decisões empresariais e mensurar os resultados obtidos pelas organizações. 

 

Para gerar as demonstrações financeiras é necessário observar a consistência dos principais 

processos de negócios e os respectivos controles internos em operação, os quais garantam a 

precisão das informações geradas. 

 

O resumo abaixo apresentado evidencia uma série de processos relevantes de negócio os quais 

correspondem à origem das informações geradas: 

 

 

Fonte: Autor 

 

Importante também destacar a relevância de se entender o ambiente no qual a contabilidade é 

processada, pois podemos ter um ambiente onde a contabilidade é processada internamente na 

empresa mediante a utilização de sistemas integrados de gestão (Sistemas Enterprise 

Resource Planning – ERP) e um ambiente onde a contabilidade é processada externamente a 

empresa, através da prestação de serviços por parte de empresas prestadoras de serviços de 
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contabilidade e assessoria financeira. Em ambos os casos temos procedimentos a serem 

adequadamente executados, documentos e informações a serem compartilhadas, 

correspondendo a atividades chave para a elaboração de demonstrações financeiras 

consistentes. 

 

Outro grande desafio está relacionado ao ambiente externo no qual pode-se incluir as 

legislações societária e fiscal, as obrigações acessórias exigidas pelas autoridades 

governamentais através de diferentes esferas e autarquias (Receita Federal do Brasil - RFB, 

Secretarias de Fazenda Estaduais e Municipais, Banco Central do Brasil - BACEN, Comissão 

de Valores Mobiliários – CVM, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, dentre 

outras) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 

(alinhamento às Normas Internacionais de Contabilidade), os quais devem ser adequadamente 

observados e possuem reflexo sobre as informações geradas. 

 

Conforme demonstrado neste estudo o Valor Econômico Adicionado (EVA), apresenta 

desafios que vão além das informações tradicionalmente geradas através da contabilidade, 

como por exemplo a apuração do custo do capital próprio o qual utiliza componentes 

estatísticos e demanda levantamento de informações adicionais àquelas que podem ser obtidas 

através das demonstrações financeiras padronizadas. 

 

Integrar componentes que podem ser extraídos a partir das demonstrações contábeis 

essenciais apresentadas neste estudo, com informações estratégicas obtidas do mercado 

mediante aplicação de métodos estatísticos, corresponde a grande desafio para os 

profissionais que atuam em contabilidade e finanças e, podem contribuir diretamente para o 

aprimoramento da gestão e obtenção de melhores resultados operacionais por parte das 

organizações. 
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