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Em um ano, as cinco melhores
companhias deram retorno
entre 460% e 240%, já
deduzida a inflação, de acordo
com estudo inédito da FGV
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obtiveram, no período de 2001 a 2003,
retornos reais - acima da inflação -
entre 48% e 21% ao ano. O detalhe
que chama a atenção é que em 2000
estas empresas apresentavam retor-
nos muito baixos, entre 1% e 35%. O
"pulo do gato" que explica esse de-
sempenho surpreendente, capaz de le-
var até mesmo um investidor mal-hu-
morado ao mais belo sorriso, pode es-
tar no mesmo modelo de gestão ado-
tado pelas três empresas e conhecido
desde a segunda metade da década de
90 pelas principais corporações ame-
ricanas como Geração de Valor ao
Acionista (GVA).

Nesta edição da revista Forbes Bra-
sil, os leitores têm acesso - com exclu-
sividade - ao ranking GVA-50 de 2004,
elaborado pela GV consulting, a em-
presa de consultoria da Escola de Ad-
ministração de Empresas de São Pau-
lo (Eaesp) da Fundação Getulio Var-
gas (FGV), e reunindo as 50 compa-
nhias não-financeiras que apresenta-
ram maior liquidez e os mais altos re-
tornos aos acionistas no ano passado.
Os destaques estão nos setores de ba-
se, como petróleo/petroquímica e si-
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derurgia/mineração. Neste ranking di-
vulgado em primeira mão, as cinco
melhores empresas apresentaram no
ano retornos reais entre 460% e 240%,
já deduzido o impacto inflacionário.

O estudo também analisa a perfor-
mance das 50 empresas durante os dez
anos do Plano Real (1994-2004), e os
resultados impressionam: as cinco me-
lhores corporações obtiveram retor-
nos entre 30% e 20% ao ano, enquan-
to todas as 15 primeiras alcançaram,
no mínimo, 10% de retorno anual no
período. Para completar, esta edição n°
100 da Forbes Brasil traz, ainda, os 100
melhores desempenhos empresariais
dos dez anos de Plano Real registrados
na Bolsa de Valores de São Paulo (Bo-
vespa), sob o critério de TSR (retorno
total ao acionista) apurado e analisado
pelos especialistas da GVconsulting.

O modelo de gestão GVA foi intro-
duzido no Brasil no segundo semestre
de 1998 pela FGV, em parceria com o
Boston Consulting Group, para mos-
trar que o desempenho de uma empre-
sa não pode se limitar à mera avaliação
de lucros e prejuízos. O modelo se pro-
põe a medir se a empresa gerou valor,
ou seja, se o seu patrimônio se valori-
zou ou se ela distribuiu dividendos em
boa quantidade aos acionistas."É uma
forma de avaliar se a empresa tem fu-
turo ou não. Afinal, para uma empre-
sa não basta obter ganhos financeiros
a curto prazo; o que ela precisa mesmo
é de desenvolvimento real. A avaliação
sob a ótica da contabilidade tradicio-
nal, por exemplo, apenas cria ilusões e
engana o analista", afirma o prof. José
Carlos Guimarães Alcântara, do De-
partamento de Contabilidade, Finan-
ças e Controle (CFC) da Eaesp/FGV e
introdutor do GVA no Brasil.

O conceito GVA, marca registrada
da FGV, tem como ponto de partida a
Ebtida (lucro antes dos juros, impos-
tos, depreciações e amortizações), mas
reconhece os encargos fiscais - como
Imposto de Renda (IR) - para regis-
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de endividamento das duas empresas",
analisa Manfredini.

Embora tenha alguma, semelhança
com outros métodos contábeis inter-
nacionais, como o EVA (valor econô-
mico agregado), o GVA procura sem-

pre olhar para frente ao analisar a es-
tratégia de uma empresa. Este método
tenta aferir se uma decisão que será
tomada hoje vai criar ou não valor pa-
ra o negócio. "Em qualquer empresa, o
ativo é um mal necessário. Ela só pre-
cisa ter aquilo que essencialmente vai

produzir caixa. Se uma fábrica manti-
ver suas instalações em um prédio
próprio e sofisticado, certamente terá
menos dinheiro para comprar máqui-
nas, contratar os melhores profissio-
nais, terceirizar o que é necessário e

expandir os negócios com
o capital de giro", avalia
Manfredini.

O objetivo do GVA é en-
fatizar a produtividade do
capital investido, como diz
o prof. Alcântara, ao anali-
sar os cases já citados da Vo-

torantim e Vale do Rio Doce. "A grande
contribuição do GVA para estes dois
grandes grupos econômicos foi geren-
ciar o capital. Eles cresceram violenta-
mente nos últimos anos, mas já eram
grandes há 20 anos. A diferença é que
souberam entender os avanços de gestão
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trar o fluxo de caixa operacional de
uma empresa. "Este conceito coloca o
holofote não só na gestão de caixa, co-
mo também na capacidade da empre-
sa gerar caixa a partir de sua base de
ativos", comenta o prof. Antônio Car-
los Manfredini, do Departa-
mento de Planejamento e
Análise Econômica Aplica-
dos à Administração (PAE)
da Eaesp/FGV. Por exemplo:
a empresa A empregou R$ l
bilhão em ativos para gerar
uma receita de R$ 100 mi-
lhões; e a empresa B chegou aos mes-
mos R$ 100 milhões, porém com R$
500 milhões de ativos. "A empresa que
gera mais caixa a partir do ativo é a
mais lucrativa. No exemplo citado, o
negócio B é duas vezes mais lucrativo
que o A, independentemente do tipo
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(1) A amostra apresenta as 50 empresas não-financeiras com papéis mais líquidos do IBX-100. Estas companhias foram ordenadas pelo TSR de sua ação mais líquida; (2)Retorno Total ao Acionista, por ação, deflacionado pelo IGP-M. O TSR é uma taxa anualizada;
(3)Retorno da base de ativos sobre o investimento bruto da empresa, ou medida de lucratividade que compara o fluxo de caixa sustentável com a bases de ativos brutos da companhia; (4)Taxa de crescimento da base de ativos da companhia; (5}Markel to Book
Value, ou valor de mercado de todas as ações (excluindo as em tesouraria)sobre o valor contábil do PL da empresa; (6)O TSR semestral foi anualizado, tendo como premissa que o desempenho do 1o semestre será repetido no segundo (7)Foi considerado o PL em
31/03/04, e as cotações das ações em 01/07/04. (8)Braskem corresponde à antiga Copene; (9)TSR para períodos maiores que um ano não foi calculado por falta de cotação da ação.O mesmo princípio aplica-se para os demais espaços em branco; (10) Média
ponderada pela participação no IBX de 2004, das 50 ações classificadas no Ranking GVA® 50 de 2004
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que aconteciam no mundo afora e, com
isso, continuaram a ser grandes. No
mesmo período, outros grupos de gran-
de porte morreram, porque compraram
ativos fixos inúteis para a atividade ope-
racional da empresa, como fazendas, li-
nhas telefônicas, imóveis alheios ao co-
re business e outras aberrações", afirma
o prof. Alcântara.

O grupo Votorantim che-
gou a possuir, segundo Al-
cântara, dezenas de terrenos
e fazendas que sequer sabia
onde estavam localizados.
"O grupo encontrava-se sem
foco nos investimentos e muitos deles
chegavam a destruir o valor global da
companhia. Em seis anos de aplicação,
o GVA demonstrou para este grupo
que se tratava de um conceito voltado
à operação e não ao controle financei-
ro de suas atividades", enfatiza.

Manfredini, por sua vez, lembra que
a VCP foi a primeira empresa do País a

adotar o novo conceito. "Foram imple-
mentados projetos pilotos do GVA e,
em dois anos, este conceito atingiu to-
do o grupo Votorantim", informa. "O
que fica cada vez mais claro é que se
um método de gestão gera valor para o
acionista, também gera valor para toda
a estrutura, como colaboradores, for-

A proposta do GVA é
banir a palavra controladoria,

substituindo-a por gestão
necedores, governo (autoridade tribu-
tária) e outros stakeholders (interessa-
dos na organização). Não se gera valor,
por exemplo, destruindo-se o meio am-
biente ou obtendo-se ganhos por meio
de iniciativas aéticas e irresponsáveis,
imediatistas e oportunistas. Nesse con-
texto todo de ganho de valor, o acio-
nista, sem dúvida, acaba sendo um sta-

keholder residual", diz Manfredini.
O GVA propõe o banimento da pa-

lavra "controladoria" no ambiente das
empresas, substituindo-a por "ges-
tão". "A palavra controle é ruim. A fi-
nalidade principal ao se implemen-
tar um modelo GVA é a de que a em-
presa passe a valer mais do que valia

antes", na opinião do prof.
Alcântara. E que ninguém
recorra àquela velha e sur-
rada lorota de downsizing
(enxugamento da estrutu-
ra) para que uma empresa
alcance o resultado espe-

rado, porque esta dupla de professo-
res da FGV cai na gargalhada. "O
GVA é simplesmente o upsizing (atua-
lização, aproveitamento) do ativo útil
de uma empresa. Esta é a grande di-
ferença do que dá certo e do que dá
errado nos negócios de hoje", apon-
ta, confortavelmente, o enfim sorri-
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dente prof. Manfredini.


