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RESUMO 

O presente estudo foi desenvolvido com o intuito de identificar, através de 

uma pesquisa cientifica, as características do EVA enquanto instrumento de 

avaliação de desempenho econômico-financeiro das instituições.  

 

OBJETIVO 

O trabalho tem por objetivo sugerir uma metodologia simplificada para o 

cálculo do E.V.A a partir de dados obtidos nos relatórios financeiros disponibilizados 

pelas instituições financeiras. 

 

MÉTODOS 

Adotaremos inicialmente como metodologia as pesquisas bibliográficas e 

documentais, que serão dados obtidos a partir de livros, sites, periódicos e 

documentos. 

Iremos aplicar o método dos indicadores EVA e do MVA no balanço 

patrimonial de três instituições financeiras, e assim análisar a expectativa de 

crescimento do valor de uma empresa. 

 

INTRODUÇÃO 

Hoje em dia, devido à globalização as empresas estão se moldando, de 

acordo com o sistema econômico existente.  Através de reestruturação constante, 

promovem a busca de posturas gerenciais mais eficientes e eficazes. 

Sabemos que as empresas necessitam de fórmulas e métodos de trabalho 

que alterem suas configurações de negócio, dando lhe agilidade e conhecimento 

rápido. Sendo assim cada vez mais se torna difícil as organizações viabilizarem 

economicamente seus investimentos através de decisões direcionadas ao aumento 

de preços e de participação de mercado.  

Uma das técnicas mais utilizadas pelas empresas para revelar sua situação 

global, e através da análise de índices. Esta análise auxilia os analistas e 

investidores no monitoramento da empresa, permitindo com isso, além de avaliar o 

desempenho passado, analisar tendências e evoluções frente ao mercado 

consumidor e concorrentes. 

O valor econômico adicionado (EVA) tem se tornado cada vez mais 

questionado e discutido nas empresas.  



O EVA é uma estrutura para um sistema completo de gerência financeira e 

remuneração variável que pode orientar cada decisão tomada por uma empresa, e 

ajudar a produzir maior valor para o acionista, clientes e para os proprietários. Tem 

sido abordado como ferramenta de avaliação econômico-financeiro e apoio gerencial 

com mais frequência na ultima década, com base nos conceitos utilizados entre os 

economistas, especialmente voltado a análise de alternativas de investimento. A 

ferramenta procura medir o valor que as empresas criam ou destroem os valores, 

subtraindo o custo de capital dos retornos que elas geram como capital investido. O 

resultado do E.V.A é superior aos lucros contábeis como medida de criação de valor, 

porque ele reconhece o custo de capital e o risco da operação de uma empresa. 

Segundo ASSAF NETO (1999), explica que através da análise de medidas 

financeiras tradicionais é impossível identificar-se se a empresa esta criando ou 

destruindo valor. O E.V.A é importante porque entre outras contribuições relevantes, 

associa o custo de oportunidade do capital ao investimento realizado, ressaltando a 

eficácia da administração da empresa. 

Para EHRBAR (1999), o E.V.A é uma medida de desempenho empresarial 

que difere da maioria das demais, diferentemente de outros indicadores considera o 

custo de todo capital, sendo então mais do que um sistema de mediação. É um 

instrumento que visa alterar o comportamento gerencial. 

COSTA, COSTA E ALVIM (2011), argumenta que E.V.A é uma métrica que 

demonstra, em determinado período, se uma empresa gerou ou destruiu valor para 

o acionista, levando-se em consideração todo o seu desempenho operacional e 

remunerando todo o capital despendido para as suas atividades, seja ele capital de 

terceiros ou mesmo o capital próprio. Ele revela a quantia em termos monetários que 

foi adicionada à riqueza efetiva do acionista em determina do período. 

Segundo SOUZA FILHO (2007) e MACORIM (2001), as principais vantagens 

do uso do EVA são: determinar o lucro econômico; levar em consideração o custo 

do capital próprio no seu cálculo; priorizar os investimentos que agregam valor à 

empresa; buscar constantemente a redução do custo do capital; possibilitar ao 

analista externo compreender o desempenho operacional, o desempenho de 

capitação e a aplicação de recursos financeiros da organização. 

É utilizado como uma medida, que alinhada com as estratégias e os objetivos 

da organização, busca o máximo de criação de valor para o proprietário da empresa. 

Este indicador considera que o objetivo da empresa não e somente produzir lucro, 



mas um resultado que supere os custos do capital investido por sócios ou acionistas 

e capitais de terceiros. 

Temos outro indicador o M.V.A (Valor agregado pelo Mercado) que é a 

medida de valor que a empresa criou excedendo os recursos já comprometidos no 

negócio. 

O M.V.A é uma metodologia utilizada para identificar o que cria e o que 

destrói valor dentro da empresa. Com isso, auxilia na definição dos investimentos e 

na racionalização do portfólio de produtos. Sendo assim, a empresa deve encontrar 

o principal indicador que influi em seu negócio e analisar o desempenho de cada um 

dos seus produtos, de maneira que consiga aperfeiçoar seus resultados. 

Em termos gerais pretende-se que este estudo possa ser útil, de alguma 

forma, para a expansão do conhecimento sobre o tema, tanto na perspectiva teórica 

quanto pratica além de oferecer subsídios para futuras ações de pesquisadores na 

execução e novas pesquisas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Estamos desenvolvendo o trabalho aplicando os cálculos de E.V.A E M.V.A 

nas demonstrações financeiras das instituições. 
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