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Resumo 

O EVA® Economic Value Added (valor económico adicionado) constitui uma métrica 

de cálculo do valor criado para os acionistas das entidades económicas do setor privado. 

Diz-se que há criação de valor para o detentor do capital, sempre que os resultados 

gerados pela entidade económica são superiores ao custo do capital do detentor do 

capital. Representa assim, um indicador de desempenho financeiro das entidades 

económicas.  

Este estudo pretende investigar, no contexto dos modelos de administração pública, se a 

avaliação do desempenho é um elemento integrante desses modelos, e em que medida, o 

indicador EVA® pode ser considerado uma medida de desempenho financeiro dos 

serviços e entidades que integram o setor das Administrações Públicas.  
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1. Introdução 

Na década de 90, assistiu-se na generalidade dos países da OCDE, ao ressurgimento do 

interesse na utilização de informação sobre performance para efeitos de avaliação do 

desempenho de organismos, programas ou políticas públicas (Amaral & Carneiro, 

2008).  

No plano nacional, a informação sobre o desempenho financeiro e orçamental dos 

serviços e entidades que integram o setor das administrações públicas, tem sido objeto 

de grandes desenvolvimentos tendo ficado recentemente consagrado no nº 5 do artigo 5º 

da nova Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) - Lei nº 151/2015, a obrigatoriedade 

de implementação de um sistema de informação de desempenho.  

A informação do desempenho financeiro e orçamental é corporizada através de 

indicadores criados a partir da informação contabilística compreendida nas 

demonstrações financeiras e orçamentais. 

Impõe-se assim, a necessidade de criar indicadores que ajudem os diferentes 

utilizadores da informação a avaliar o desempenho dos serviços e entidades que 

integram as administrações públicas.  

O desempenho financeiro (não o orçamental) constitui um tema muito estudado no setor 

empresarial e que, com a crescente necessidade de melhorar a governação financeira 

dos serviços e entidades públicas, se tornou também uma prioridade da gestão das 

administrações públicas. A avaliação do desempenho financeiro representará uma 

apreciação baseada fundamentalmente em fluxos e não em stocks de modo a permitir 

avaliações por períodos de tempo.   
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A questão central deste estudo passa por procurar saber se o indicador de desempenho 

Economic Value Added (EVA®)1 ou Valor Económico Adicionado como instrumento de 

medida de criação de valor económico, pode constituir um instrumento de medida do 

desempenho financeiro dos serviços e entidades públicas que integram o setor das 

administrações públicas, e que aplicam o novo Sistema de Normalização Contabilístico 

para as Administrações Públicas? Como mensurar o valor económico adicionado ao 

Estado (investidor) por um serviço ou entidade pública?   

2. Revisão da Literatura 

A revisão da literatura compreenderá o enquadramento teórico em sede de modelos de 

administração pública que considerem a avaliação do desempenho como ferramenta de 

accountability e de apoio à decisão da gestão. 

Será também considerado na investigação, bibliografia em matéria de análise financeira 

que indique como é construído este indicador de criação de valor e que dessa forma 

permite avaliar o desempenho financeiro das entidades económicas. 

2.1. A avaliação do desempenho nos modelos de administração pública 

2.1.1. Da Public Administration à Gestão Pública 

Para Amaral (1993), a administração pública pode caracterizar-se quanto ao objeto, 

quanto ao fim que visa prosseguir, e pelos meios que utiliza. Considera que a 

administração pública trata das necessidades coletivas assumidas como tarefas e 

responsabilidades próprias da coletividade (objeto), que a administração pública 

prossegue o interesse público (fim), e que quanto aos meios, utiliza o comando 

                                                           
1 EVA é uma marca registada da Stern Stewart & Co. 
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unilateral, quer sob a forma de ato normativo (regulamento administrativo) quer sob a 

forma de decisão concreta (ato administrativo).  

Para além desta caracterização sumária do conceito de administração pública, é 

importante compreender o enquadramento teórico dos modelos que caracterizam o 

exercício da administração pública e se têm corporizado nas ultimas décadas.  

Desde o final dos anos 70 que se vem assistindo a uma alteração de foco: da public 

administration para a public management (Bilhim, 2013). A public management 

procura e adota modelos de gestão com origem empresarial, apela à descentralização e 

desregulação, defendendo que compete aos gestores a decisão em matéria de recursos 

financeiros e de pessoal (Cf. Peters & Waterman, 1982).  

É, no entanto, Hood (1991, pp. 3-20) que define os elementos doutrinais desta 

perspetiva gestionária designando-a de New Public Management assim como as suas 

consequências em termos de operacionalização. 

  



6 
 

 

Nº Doutrina Significado Justificação Típica 

1 Profissionalização 

nas organizações 

Gestores bem visíveis no tipo das 

organizações, com liberdade de 

gerir e com poder discricionário 

A responsabilidade requer 

concentração de autoridade e 

não de difusão do poder 

2 Standards explícitos 

e medidas de 

perfomance 

Objetivos bem definidos e 

mensuráveis como indicadores de 

sucesso 

Responsabilidade significa 

objetivos claramente definidos; 

eficiência necessita de atenção 

aos objetivos 

3 Ênfase no controlo de 

outputs 

Alocação de recursos e 

recompensas com ligação à 

perfomance 

Necessidade de insistir nos 

resultados e não nos processos 

4 Viragem no sentido 

de desagregação das 

unidades do setor 

público 

Divisão do setor público em 

unidades corporizadas por 

atividades, com orçamentos 

próprios e com negociação com 

cada uma delas 

Tornar as unidades capazes de 

serem geridas; separar provisão 

da produção, usando contratos, 

franchises dentro e fora do setor 

público 

5 Insuflar competição 

no setor público 

Mudança no sentido de contratos a 

prazo 

A competição é a chave para 

baixar custos e melhorar 

standards 

6 Insistência em estivos 

de gestão e práticas 

de gestão privada 

Mudança de um estilo de serviço 

público militar para o mais flexível, 

quanto aos salários e duração dos 

contratos 

Necessidade de importar 

instrumentos de gestão 

empresarial para o setor público 

7 Insistência na 

parcimónia e 

disciplina no uso de 

recursos 

Cortar custos, aumentar a disciplina 

de trabalho 

Necessidade de verificar a 

procura de recursos do setor 

público e fazer mais com menos 

Tabela 1 - Sistematização das caraterísticas do New Public Management segundo (Hood, 1991) 

As medidas de performance e o controlo dos outputs, como instrumento de 

responsabilização, medição de eficiência e dos resultados, são características do modelo 

teórico do New Public Management. 

O estudo do desempenho no setor público compreenderá diversas leituras de Bouckaert, 

autor de diversas obras na área, nomeadamente Performance Management In The 

Public Sector (Bouckaert et al., 2015). 

2.1.2. Da Nova Gestão Pública à Governação Integrada 

A Nova Gestão Pública retomou a distinção entre responsabilidade pela formulação das 

políticas públicas e responsabilidade pela execução das políticas públicas (Osborne & 

Gaebler, 1993).  
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A reforma da Administração Pública deslocou a atenção das organizações públicas para 

o alcance de resultados com uma nova estrutura de gestão das mesmas. O recurso a 

contratos, a fragmentação da estrutura da Administração Pública e a revitalização da 

dicotomia política/administração característicos da Nova Gestão Pública, tiveram 

consequências na Governação, nomeadamente: a) mudanças na natureza dos trabalhos 

dos ministros que passaram a concentrar a sua atividade nas questões políticas, 

desviando a atenção das tarefas administrativas, b) alterações do controlo ministerial 

dos serviços que deixou de ser exercido com base na autoridade hierárquica para se 

basear na análise de relatórios de eficiência, indicadores de desempenho e outros 

instrumentos de gestão, c) alteração na função pública com a diminuição do número de 

funcionários e o aumento das suas qualificações, desaparecendo a unidade da função 

pública com a introdução de vários regimes de emprego, de sistemas de remuneração 

flexíveis e sistemas de incentivos, d) envolvimento dos cidadãos no fornecimento de 

serviços públicos através de mecanismos de empowerment e de mais informação sobre 

o desempenho, recorrendo a modelos de gestão da qualidade e, e) alteração do processo 

de governação resultante da diversidade e complexidade das agências e da dinâmica 

emergente da nova estrutura institucional, que ficou mais fragmentada (Araújo, 1998). 

Esta fragmentação da estrutura da Administração Pública, que passou a caracterizar-se 

por um aumento de organizações, dificultou a resolução de problemas mais complexos 

que dificilmente são atingidos sem uma perspetiva integrada dos problemas (Araújo, 

2013). 

A coordenação das atividades da administração pública e das politicas públicas, tornou-

se num dos grandes problemas da Administração Pública (OECD, 2007), que exigem 

dos governos a adaptação da gestão pública a um novo modelo de governação orientado 
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para as questões estratégicas, utilizando mecanismos de coordenação e integração numa 

dimensão sistémica.  

A necessidade de colaboração entre organizações públicas constitui a forma de lidar 

com os problemas atuais, nomeadamente a complexidade do processo político, 

ambientes instáveis, dispersão de recursos, conhecimento especializado e o fluxo 

constante de informação (Araújo, 2013) e que conduziu a uma nova forma de gestão 

pública, a gestão pública de colaboração e integradora de relações organizacionais que 

compreende também a avaliação do desempenho: A Governação Pública Integrada 

(GovInt). 

Se a fragmentação foi um processo natural da Nova Gestão Pública, a coordenação é um 

processo natural do movimento de pós Nova Gestão Pública. Em contraponto à 

fragmentação, a coordenação constitui-se como a forma de preservar a coerência dos 

processos, devolvendo ao poder político a capacidade de gerir, planear, conduzir e 

tomar decisões (Verhoest et al., 2004). 

Este novo modelo de Administração Pública, baseado na coordenação e na integração, 

parece constituir-se como o novo paradigma da gestão pública: A Governação Integrada 

(GovInt).  

2.1.3. A avaliação do desempenho como instrumento da Governação 

Integrada 

Uma das definições mais utilizadas de Governação Integrada é: 

Estratégia política que procura coordenar o desenvolvimento e a implementação 

de políticas, especialmente para abordar problemas complexos (…) de uma 

forma integrada (…) é uma estratégia que procura juntar instituições 
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governamentais, instituições privadas e de voluntariado; trabalhando 

transversalmente com um objetivo comum. (Bogdanor, 2005, p. 19)  

Para Marques (2015, p. 20) governação integrada significa, “Construção, 

desenvolvimento e manutenção de relações interorganizacionais de colaboração, para 

gerir problemas complexos, com maior eficácia e maior eficiência”. 

De entre os fatores críticos de sucesso para o modelo de Governação Integrada, 

evidencia-se um eixo nuclear (cooperação/colaboração) e quatro pilares para o seu 

desenvolvimento: Liderança, Participação, Comunicação/Utilização de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) e a Avaliação/Monitorização (Marques et al., 2013). 

 

 

Figura 1 - Fatores críticos de sucesso para a Governação Integrada (Marques et al., 2013) 

A necessidade de mensuração da ação governativa constitui também um dos elos do 

processo deste modelo emergente de gestão pública a que Osborne denomina de Nova 

Governação Pública (Osborne, 2010).  

Cooperação 
Colaboração

Liderança

Participação

Comunicação 
TIC

Monitorização 
Avaliação
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Este sistema de governação colocou o controlo e a avaliação das instituições na ordem 

do dia (Araújo, 1998) reforçando a necessidade de aprofundar as perspetivas de 

avaliação institucional, nomeadamente a avaliação financeira e orçamental.  

O aumento da eficácia e da eficiência, no contexto da pressão financeira decorrente da 

limitação de recursos, constituem assim, o principal motor do modelo de governação 

integrada, quer para organizações governamentais, quer não governamentais. 

Para Page (2005, p. 141), governação integrada significa o “aproveitamento dos 

recursos de várias instituições para obter melhores resultados na relação custo/benefício 

ou atender a problemas que não estavam a ter resposta ou que eram irresolúveis agindo 

essas instituições isoladamente”. 

2.2. Conceito de Desempenho e Avaliação de Desempenho Financeiro 

O conceito de desempenho está interligado com os conceitos de eficiência e eficácia 

(Santos, 2008). A eficiência deriva da relação entre os recursos utilizados (inputs) e o 

que é produzido (outputs ou resultados), sendo que a eficiência é maior quanto maior o 

output para um dado input ou menor o input para um dado output (Oliveira & Corrêa de 

Mello, 2017). Para os mesmos autores, a eficácia mede a relação entre os inputs ou os 

outputs e os objetivos pretendidos (outcomes). 

A economia, a eficiência e a eficácia constituem um dos pilares da politica orçamental 

estabelecido no artigo 18º da LEO, que define os princípios e as regras orçamentais 

aplicáveis ao setor das administrações públicas. A assunção de compromissos e a 

realização de despesa dos serviços e entidades enquadradas no setor das administrações 

públicas, estão sujeitas ao cumprimento destes três requisitos. 
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Artigo 18.º 

Economia, eficiência e eficácia 

1 — A assunção de compromissos e a realização de despesa pelos 

serviços e pelas entidades pertencentes aos subsetores que 

constituem o setor das administrações públicas estão sujeitas ao 

princípio da economia, eficiência e eficácia.  

2 — A economia, a eficiência e a eficácia consistem na: a) 

Utilização do mínimo de recursos que assegurem os adequados 

padrões de qualidade do serviço público; b) Promoção do acréscimo 

de produtividade pelo alcance de resultados semelhantes com menor 

despesa; c) Utilização dos recursos mais adequados para atingir o 

resultado que se pretende alcançar. 

Até ao início da década de 1980, a avaliação do desempenho centrava-se nas medidas 

de desempenho financeiro como o lucro, o retorno do investimento e a produtividade. 

Com a publicação do livro “Creating Shareholder Value”, em 1986, de Alfred 

Rappaport, o “pai” do valor como é conhecido, a avaliação do desempenho das 

unidades económicas, passa a estar centrada na capacidade de criação de riqueza para os 

detentores do capital (acionistas).  

2.2.1. Conceito de Valor e Criação de Valor 

Existe valor quando a rentabilidade obtida do investimento realizado, excede o custo do 

capital investido (Neves, 2011). Deste modo, a medição da criação de valor é essencial 

para a avaliação dos investimentos e consequentemente o desempenho das entidades 

económicas. Deste modo, impõem-se saber como medir a criação de valor, quais as 
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ferramentas a utilizar, que procedimentos de recolha de informação serão necessários e 

como os concretizar. 

2.3. O EVA® como medida de avaliação do desempenho financeiro 

baseada na criação de valor 

Existem diversos indicadores de avaliação do valor criado para o acionista, como EVA 

Economic Value Added, TSR Total Shareholder Return, SVA Shareholder Value 

Added, CFROI Cash Flow Return on Investment, CVA Cash Value Added entre outros. 

Contudo, o presente estudo centrar-se-á no estudo do Economic Value Added EVA®.  

O Economic Value Added EVA® é uma medida de criação de valor, relacionada com o 

desempenho operacional da própria empresa. Pode ser descrito como o resultado 

operacional líquido de imposto (ROLI) que excede à remuneração mínima exigida pelos 

detentores do capital (credores e acionistas).  

Existe valor, sempre que a atividade desenvolvida consegue gerar um resultado superior 

ao custo do capital investido.  

O EVA® pode apresentar os seguintes resultados (Sá Silva & Queirós, 2011): 

 EVA® > 0: A entidade económica gera excedentes superiores aos necessários 

para remunerar os capitais investidos, de acordo com a remuneração exigida, 

verificando-se assim a criação de valor;  

 EVA® = 0: A entidade económica gera excedentes suficientes para remunerar os 

capitais investidos, de acordo com a remuneração exigida, não se verificando 

criação de valor;  
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 EVA® < 0: A entidade económica não gera excedentes suficientes para 

remunerar os capitais investidos, de acordo com a remuneração exigida, 

verificando-se assim a destruição de valor; 

De um modo simples pode representar-se o cálculo do EVA® da seguinte forma: 

 

Método de Cálculo do EVA® 

Resultado Operacionais + 

Imposto sobre Resultados Operacionais - 

Resultados Operacionais Líquidos de Imposto (ROLI) = 

Imputação do Custo do Capital Investido - 

Economic Value Added = 

Adaptado de (Neves, 2011) 

No entanto dependendo da existência ou não de endividamento, a complexidade do 

cálculo pode ser maior ou menor. 

2.3.1. O EVA® aplicado a entidades com endividamento 

O EVA® é determinado pela diferença entre os resultados operacionais líquidos de 

imposto e o montante de resultados exigidos pelos detentores do capital e pelos credores 

(Neves, 2015) no caso das entidades com passivo remunerado. 

Determina-se da seguinte forma (Neves, 2015):  

 

Em que:  

EVA® = EBIT x (1-t) – WACC x CI 
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 EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) = Resultados Operacionais Antes de 

Gastos de Financiamento e Imposto sobre o Rendimento 

 EBIT x (1-t) = Resultado Operacional Liquido de Imposto (ROLI) 

 t = taxa de imposto sobre rendimento (IRC) 

 WACC (Weighted average cost of capital) = Custo Médio Ponderado do Capital 

Investido ou Utilizado, em que: 

o WACC = Ke x (
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜+𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
) + Kd x 

(
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜+𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
) x (1 – t) 

o Ke = Custo do capital próprio (“e” de equity)  

o Kd = Custo do passivo remunerado (“d” de debt) 

o Passivo Remunerado = Financiamentos obtidos 

 CI = Capital Investido ou Capital Utilizado = (Património Líquido + Passivo 

Remunerado) 

Enquanto o custo do passivo remunerado é fácil obter (através das condições dos 

financiamentos obtidos), o custo do capital próprio (Ke) já é mais complexo. 

Embora a recente crise das dívidas soberanas seja uma realidade, as taxas de juro 

subjacentes às emissões de obrigações do tesouro parecem ser uma boa referência para 

o custo do capital próprio (Ke) quer por analogia de risco quer por analogia aos prazos.   

As Obrigações do Tesouro (OT) constituem o principal instrumento utilizado pelo 

Estado português para satisfazer as suas necessidades de financiamento. São valores 

mobiliários de médio e longo prazo, cuja emissão se efetua através de operações 

sindicadas, leilões ou por operações de subscrição limitada e que podem ser emitidas 

com: 
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 Prazos entre 1 e 50 anos;  

 Com ou sem cupão (cupão zero);  

 Taxa de juro fixa;  

 Amortizáveis no vencimento pelo seu valor nominal. (IGCP, 2017) 

Parece razoável utilizar como custo do capital próprio (Ke) o valor das taxas de juro 

obtido no último leilão de obrigações do tesouro que antecedem o período de 

investimento / período em análise.  

Desta forma, o EVA® traduz a criação de valor gerada pela entidade económica para o 

acionista Estado. 

Este modo de cálculo do EVA® aplica-se a entidades económicas com endividamento. 

No entanto, existe outro modo de cálculo do EVA® para o caso das entidades 

económicas que não têm endividamento, o que é fundamental explorar no âmbito das 

entidades que integram a grande maioria do setor das administrações públicas em que o 

único financiador é o Estado strictu sensu. 

2.3.2. O EVA® aplicado a entidades sem endividamento 

O EVA®, como se disse anteriormente, é uma medida de criação de valor que se obtém, 

subtraindo aos resultados operacionais líquidos de impostos (ROLI) o custo do capital 

investido (acionistas e credores remunerados). 

O EVA® no entanto é equivalente ao resultado liquido deduzido da imputação do custo 

do capital próprio (Neves, 2015) sendo que o cálculo se apresenta da seguinte forma:   

 

 

EVA® = Resultados Líquidos – Ke x Capitais Próprios 
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As componentes da fórmula, “resultados líquidos” e “capitais próprios” obtêm-se 

diretamente da demonstração dos resultados e do balanço respetivamente. 

O custo do capital próprio Ke determina-se conforme referido anteriormente. Tem-se 

assim, também uma métrica de criação de valor para o acionista Estado e 

subsequentemente de avaliação de desempenho da unidade económica. 

 

2.3.3. O efeito do imposto sobre o rendimento na fórmula de cálculo do 

EVA® 

Um dos aspetos que merece reflexão na adequação deste indicador de desempenho 

financeiro aos serviços e entidades que integram o setor das administrações públicas, é a 

questão do imposto sobre o rendimento na medida em que é considerado na sua 

conceção da fórmula original.  

Segundo a alínea a) do nº 1 do art. 9 do IRC, as entidades públicas estão isentas de IRC 

(com exceção das entidades públicas com natureza empresarial):  

Artigo 9.º 

Estado, Regiões Autónomas, autarquias locais, suas associações de direito 

público e federações e instituições de segurança social 

 1 — Estão isentos de IRC: 

 a) O Estado, as Regiões Autónomas e as autarquias locais, bem como 

qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e organismos, ainda que 
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personalizados, compreendidos os institutos públicos, com exceção das 

entidades públicas com natureza empresarial; 

Desta forma, as fórmulas de cálculo do EVA® não devem contemplar o imposto sobre o 

rendimento.   

2.3.4. Vantagens do EVA® 

O EVA® tem a vantagem de utilizar informação relativa a fluxos, correspondente a 

períodos e não a stocks, característica fundamental de uma medida de desempenho 

(Young & O´Byrne, 2003). 

O EVA® apresenta ainda outras vantagens, nomeadamente:  

 Facilidade de compreensão por parte dos responsáveis pela gestão da entidade 

económica; 

 Permite identificar a contribuição absoluta de cada segmento de atividade da 

entidade económica para o resultado final da entidade económica;  

 É comum o uso desta métrica como forma de cálculo de objetivos e fixação de 

prémios e outros incentivos, devido à sua maior objetividade, possibilitando o 

alinhamento entre os objetivos dos responsáveis pela gestão da unidade 

económica e dos acionistas.  

O EVA® pode ser aplicado à análise de uma entidade económica na sua totalidade ou 

apenas a uma parte dela (Ferreira, 2002).   

A NCP 25 Relato por Segmentos define segmento da seguinte forma: 

“Um segmento é uma atividade ou grupo de atividades distinguíveis de uma 

entidade relativamente às quais é apropriado relatar informação financeira 
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separada com a finalidade de avaliar o desempenho passado da entidade para 

atingir os seus objetivos, e tomar decisões acerca da futura alocação de 

recursos.”, de acordo com o Decreto-Lei 192/2015 de 11 de setembro de 2015.  

Nos termos desta definição de segmento, o EVA® pode ser aplicado para determinar o 

valor criado por um segmento de atividades da entidade económica. 

Por outro lado, permite também perfilar os interesses dos responsáveis pela gestão da 

unidade económica com os dos acionistas, incentivando-os a atuar como detentores do 

capital (Ferreira, 2002). 

2.3.5. Desvantagens do EVA® 

O EVA® pode enviesar a avaliação da criação de valor, nomeadamente:  

 Em períodos iniciais de novos investimentos o EVA® tenderá a ser baixo e 

elevado em períodos de maturidade da atividade; 

 Em investimentos de maior dimensão, o EVA® tende a ser superior em termos 

absolutos, mas pode ser menos rentável em termos relativos;  

 Não permitir a comparação entre unidades económicas com níveis de 

investimento diferentes;  

 

3. Resultados da investigação e conclusões 

O EVA® é uma métrica expressa em valores absolutos, que permite calcular o valor 

criado pelas entidades económicas para o detentor de capital «Estado». Desta forma, 

pode constituir uma medida de avaliação do desempenho financeiro dos serviços e 

entidades públicas enquadradas no setor das administrações públicas, que não tenham 
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natureza e forma de empresa, de fundação ou de associação públicas, sejam ou não 

entidades públicas reclassificadas, quer tenham ou não financiamento de terceiros. 

Pode ser aplicado a segmentos de atividade (tal como definido na NCP 25 Relato por 

Segmentos, SNC-AP) dos serviços e entidades publicas que integram o setor das 

administrações públicas (como definido na LEO), desde que se consiga identificar a 

componente de investimento afeto a esse segmento de atividade. 

As fórmulas originais contêm a expressão «Capitais Próprios» que considerando a 

nomenclatura própria do SNC-AP deve ser substituída por «Património Líquido». 

Considerando que os serviços e entidades públicas estão isentos de IRC, a fórmula de 

cálculo do valor criado para o detentor de capital «Estado» deverá ser: 

Entidades com passivo remunerado: 

 

 

Em que:  

 EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) = Resultados Operacionais Antes de 

Gastos de Financiamento e Imposto sobre o Rendimento 

 WACC (Weighted average cost of capital) = Custo Médio Ponderado do Capital 

Investido ou Utilizado, em que: 

o WACC = Ke x (
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ó𝑛𝑖𝑜 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ó𝑛𝑖𝑜 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜+𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
) + Kd x 

(
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ó𝑛𝑖𝑜 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜+𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
) 

o Ke = Custo do património líquido (“e” de equity)  

EVA® = EBIT – WACC x CI 
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o Kd = Custo do passivo remunerado (“d” de debt) 

o Passivo Remunerado = Financiamentos obtidos 

 CI = Capital Investido ou Capital Utilizado = (Património Liquido + Passivo 

Remunerado) 

 Custo do património líquido (Ke) = Valor da taxa de juro obtido no último leilão 

de obrigações do tesouro que antecedem o período de investimento / período em 

análise.  

Entidades sem passivo remunerado: 

 

 

Relativamente a esta fórmula, os itens «Resultados Líquidos» e «Património Líquido» 

obtêm-se diretamente das demonstrações financeiras e para o custo do património 

líquido Ke, propõe-se utilizar a taxa de juro do último leilão de obrigações do tesouro, 

que decorreu antes do investimento, ou período de análise da criação de valor. Esta 

informação pode ser obtida através do site do IGCP – Instituto de Gestão da Divida e da 

Tesouraria Pública2. 

3.1.1. Contributo do estudo para efeitos da Nova Gestão Financeira 

Pública 

Este estudo constitui uma reflexão sobre a utilidade do EVA® como key performance 

indicator na avaliação do desempenho das entidades do setor das administrações 

públicas.  Com a criação do Sistema de Informação de Desempenho, previsto no nº 5 do 

art. 5º da LEO, que no contexto da LEO significa a existência de informação de 

                                                           
2 www.igcp.pt 

EVA® = Resultados Líquidos – Ke x Património Liquido 
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natureza orçamental e financeira que permita a apreciação do desempenho dos serviços 

e entidades que integram o setor das administrações públicas, o EVA® pode constituir 

um instrumento (entre muitos outros) de apoio à decisão de gestão financeira pública, ao 

controlo financeiro, à accountability em geral. 

O EVA® pode segundo este estudo, ser considerado um key performance indicator da 

avaliação do desempenho económico e financeiro dos serviços e entidades que integram 

o setor das administrações públicas, na medida em que contribui para: 

 Reforçar o controlo e melhoria da eficiência da despesa pública;  

 Aumentar a accountability (prestação de contas), nomeadamente perante a 

governação e os cidadãos em geral, sobre a afetação de recursos e os resultados 

sobre performance dos serviços, programas ou políticas públicas; 

 Apoiar a decisão na melhoria da relação custo-eficácia. 
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