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Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo aprofundar a relação existente entre
a seleção de estratégias corporativas para diferentes unidades de negócio de
uma empresa diversificada e as técnicas de avaliação financeira utilizadas
para quantificar a agregação de valor que cada escolha individual acarreta ao
acionista. Esta relação está apoiada na identificação das variáveis críticas do
binômio estratégia-finanças ou variáveis críticas de relacionamento. Como caso
base para o desenvolvimento e aplicação dos resultados do trabalho, foi utilizada
a avaliação de um projeto de conservação de energia, denominado “Projeto de
Tarifa de Amarela”, de Gerenciamento pelo Lado da Demanda de uma empresa
que atua no setor de energia elétrica. Desenvolveu-se uma análise estratégicofinanceira para este projeto, utilizando-se, na avaliação estratégica, as matrizes
de avaliação de portfólio de unidades de negócio da GE/McKinsey e da ADL
e, na avaliação financeira, as métricas do EVA- Economic Value Added e
MVA – Market Value Added. A partir dos resultados obtidos, pode-se constatar
que: (1) o projeto de tarifa amarela promove uma redução na demanda no
horário de ponta superior a 15,8 MW, atendendo portanto ao propósito técnico
de sua implementação; (2) o projeto de conservação de energia elétrica pode
gerar uma agregação de valor ao acionista compreendida no intervalo R$ 31,6
milhões a R$ 47,1 milhões, associado a estratégias naturais distintas , função
do posicionamento na matriz GE/McKinsey ; (3) o projeto pode gerar uma
agregação de valor ao acionista compreendida no intervalo R$ 38,1 milhões a
R$ 48,5 milhões, associado a estratégias naturais distintas, considerando-se o
posicionamento na matriz ADL; (4) as variáveis críticas do binômio estratégiafinanças não estão circunscritas aos direcionadores de valor da análise financeira
( valuation ). Elas devem ser identificadas para cada alternativa estratégica
em análise, sendo representadas por um subconjunto dos direcionadores de
valor acrescidos de outras rubricas das demonstrações financeiras que venham
a ser consideradas variáveis críticas de relação para a estratégia em estudo.

Autor: Beatriz de Carvalho Penna
Orientadores: Gerson Cardoso da Silva Júnior e Josilda Rodrigues da Silva
de Moura
Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ
ISSN 0101-9759 - Vol. 29-2 / 2006 p. 261-267

263

