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RESUM

Els sistemes d’incentius basats en mètriques comptables presenten 
limitacions importants, atès que no contemplen el concepte de creació 
de valor per a l’accionista. En aquest article s’exposa el funcionament 
d’un sistema d’incentius orientat a la creació de valor a partir de l’Eco-
nomic Value Added (EVA) com a alternativa per a l’avaluació i recom-
pensa de directius. Després de mostrar el concepte d’EVA, s’analitzen 
les implicacions organitzatives de la implantació d’un sistema retributiu 
basat en l’EVA. A continuació, es considera la necessitat de realitzar 
ajustos als estats financers per al càlcul de l’incentiu en un sistema 
EVA. Finalment, es descriu el procés de definició de les variables bà-
siques a establir prèviament a la seva engegada (objectius i interval 
d’EVA) i el funcionament d’un banc de bons associat a un sistema EVA.
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ABSTRACT

Incentives systems based on accounting metrics have some impor-
tant limitations as they do not consider the concept of value creation for 
the shareholder. This paper analyses how an incentive system based 
on the concept of value creation works. The paper focuses on the 
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Economic Value Added (EVA) as an alternative for the assessment and 
compensation of managers. After providing EVA’s definition, the paper 
studies the organizational implications derived from an EVA based 
remuneration system. Additionally, the need for adjustments in the fi-
nancial statements in order to compute EVA based incentives is discus-
sed. Finally, basic variables prior to its implementation are provided 
(objectives and EVA interval) together with the operating of a bonds 
bank associated to an EVA incentives system.
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Incentives, Value creation, EVA, variable remuneration.

1. Introducció

En el nostre sistema econòmic, una gran part de les empreses són ges-
tionades per directius que no participen al capital de la companyia que di-
rigeixen. Aquesta situació manifesta un conegut problema de teoria d’agèn-
cia: de quina manera els inversors (principal) asseguren que els directius 
professionals (agent) orientin la seva gestió, no cap als seus propis interes-
sos, sinó cap a la maximització de la riquesa dels accionistes (Lander i 
Reinstein, 2005). La resposta és doble. D’una banda, el principal ha de 
disposar de mecanismes de control que li permetin monitoritzar les deci-
sions dels agents. Per una altra, el principal ha d’establir un pla d’incentius 
que orienti les decisions dels directius professionals cap a la creació de 
valor per als accionistes.

L’objectiu central d’un sistema d’incentius hauria de ser alinear les 
decisions dels directius de l’empresa amb els objectius dels propietaris i, 
així, augmentar la congruència entre els objectius dels uns i els altres. Sota 
aquest enfocament el sistema d’incentius ha d’induir als membres de l’or-
ganització a actuar com si en fossin amos, i per tant, els directius solament 
han de rebre una recompensa mentre hagin actuat en interès dels accionis-
tes, és a dir, quan hagin creat valor (Riceman, Cahan i Lal, 2002).

El valor creat durant un exercici es mesura com la diferència entre el 
valor de l’empresa al final de l’any i el valor de l’empresa a l’inici de l’any. 
Per exemple, si el preu de les accions d’una empresa és de 100 a 1 de gener 
i 120 al 31 de desembre, durant aquest any, s’ha creat un valor de 20 (natu-
ralment, amb la condició que els inversors no hagin invertit capital addi-
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cional ni hagin rebut dividends). Per a una empresa no cotitzada, s’entén 
que es crea valor per a l’accionista quan la taxa interna de retorn (TIR) dels 
fluxos de caixa lliures de les inversions realitzades per l’empresa excedeix 
el cost mitjà ponderat del capital (weighted average cost of capital o 
WACC), és a dir, que opera sota un diferencial TIR-WACC positiu, la qual 
cosa implica que el valor actual net dels fluxos de caixa descomptats de 
l’empresa és positiu (VAN>0) (Erasmus i Lambrechts, 2006). No obstant 
això, preveure el valor dels fluxos de caixa futurs per determinar el valor de 
l’empresa al final de cada any i retribuir als directius sobre la base del valor 
creat, és una tasca impracticable (Rappaport, 1986).

A causa de les dificultats pràctiques per estimar els fluxos de caixa 
futurs, les empreses utilitzen indicadors de caràcter comptable per aproxi-
mar-se a la creació de valor i com a base per establir els sistemes d’incen-
tius dels directius. Idealment, la(es) mesura(es) comptable(s) sobre les quals 
es construeixi el sistema de retribució haurien d’influir en les decisions de 
gestió dels directius i motivar-los perquè persegueixin les decisions correc-
tes, això és, cap a la creació de valor.

No obstant això, la correlació entre els indicadors comptables habituals 
i la creació de valor és imperfecta. Aquesta reduïda correlació té dues con-
seqüències: 1) el benefici comptable no és una bona aproximació de la 
creació de valor; i 2) els directius avaluats i remunerats sobre la base del 
benefici comptable poden emprendre accions que encara que augmentin els 
beneficis, destrueixin valor, o poden deixar d’emprendre accions que cre-
uen valor però redueixin els beneficis (Bacidore et al., 1997).

Perquè aquestes mesures comptables siguin una estimació raonable del 
valor creat, han d’incloure no només els beneficis i les inversions, sinó que 
a més han de considerar també la rendibilitat esperada pels accionistes a 
través del cost mitjà ponderat del capital (WACC). Cap de les mètriques 
tradicionals que s’usen per a l’avaluació i recompensa dels directius (bene-
fici net, BAII, EBITDA, ROI, ROE) contempla la taxa de rendibilitat espe-
rada pels accionistes. Només l’EVA (Economic Value Added) considera la 
relació entre beneficis, inversió i rendibilitat esperada pels accionistes, ja 
que inclou explícitament el cost de capital (WACC) (Goldberg, 1999; Eras-
mus i Lambrechts, 2006).

En aquest article s’exposa el funcionament d’un sistema d’incentius 
orientat a la creació de valor a partir de l’EVA com a alternativa per a l’ava-
luació i recompensa de directius. L’article s’estructura en tres apartats. En 
el primer s’exposen les principals característiques de l’EVA. A continuació, 
es desenvolupen els paràmetres bàsics a considerar per a l’establiment d’un 
sistema d’incentius basat en l’EVA, tant de caràcter organitzatiu, compta-
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ble com de funcionament operatiu del sistema. Finalment, s’exposen unes 
conclusions on s’avaluen els principals avantatges i inconvenients de l’EVA 
com a base d’un sistema d’avaluació i recompensa de directius.

2. L’EVA

L’EVA es postula com un indicador que mesura el valor creat a curt 
termini per una empresa (o per les diferents divisions que la integren) i que 
pot calcular-se a partir dels seus estats financers (Ferguson, Rentzler i Yu, 
2005). Els defensors de l’EVA sostenen que altres sistemes d’incentius orien- 
tats a la creació de valor, com per exemple les opcions sobre accions, no-
més són vàlids per a l’alta direcció. En el cas dels directius de menor nivell 
jeràrquic, la cotització de les accions és un indicador de la seva aportació 
personal al valor per a l’accionista massa remot per ser eficaç. Així i tot, la 
creació de valor que realitzen aquests directius s’hauria de poder mesurar i 
remunerar, com succeeix amb l’alta direcció, incentivant perquè s’impli-
quin en comportaments que generin valor (Bacidore et al., 1997).

L’EVA es calcula restant al benefici abans d’interessos i després d’im-
postos (BAIDI) el cost de tot el finançament utilitzat (vegeu fórmula 1).

EVA: BAIDI – [AON * WACC]

Fórmula 1: EVA o Economic Value Added.

On:

BAIDI: Benefici abans d’interessos i després d’impostos.
AON: Actiu operatiu net, és a dir, l’actiu total menys el finançament espon-
tani sense cost.
WACC: Weighted average cost of capital o cost mitjà ponderat del capital, 
que pot determinar-se a través del model de valoració d’actius financers, 
o CAPM (capital assets pricing model), que permet realitzar estimacions 
creïbles del cost dels recursos propis.

Per tant, per calcular l’EVA, es resta del BAIDI no només el cost del 
deute, sinó també, i aquí radica la diferència amb les mesures purament 
comptables, el cost dels fons propis, això és, la rendibilitat mínima espera-
da pels accionistes (Amat, 1999). Atès que el BAIDI reflecteix el benefici 
no palanquejat (el benefici que registraria una empresa si la seva estructura 
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de capital estigués formada únicament per recursos propis), es tracta d’ava-
luar si el BAIDI cobreix el cost de tot el finançament amb cost (tant propi 
com extern).

Segons els defensors de l’EVA, aquest és una eina que combina de 
forma simple el compte de resultats i el balanç de situació en una sola xifra. 
L’EVA fa que els directius acostumats a pensar només en termes de compte 
de resultats, es responsabilitzin també de la gestió dels diferents compo-
nents de l’actiu i de la generació de valor per a l’accionista. D’aquesta 
forma, quan s’utilitza l’EVA per avaluar i retribuir els directius i comanda-
ments intermedis, se’ls està responsabilitzant també de rendibilitzar el ca-
pital aportat pels accionistes i, així, augmentar la congruència entre uns i 
altres. Per a directius la retribució dels quals depengui únicament d’alguna 
magnitud lligada al compte de resultats, qualsevol decisió que faci aug-
mentar els beneficis resultarà atractiva, encara que no necessàriament creï 
valor (Young, 1999). No obstant això, només aquelles operacions que gene- 
ren un retorn de la inversió superior al del cost del capital (WACC) generen 
valor per a l’accionista (Young, 1999; Young, O´Bryne, 2001). Si mesurem 
el retorn de la inversió com ROI corregit (ROIc: BAIDI / AON) i transfor-
mem aquesta expressió en BAIDI = AON * ROIc i a continuació substi-
tuïm en la fórmula de l’EVA (fórmula 1), obtindrem l’expressió que es pre- 
senta a la fórmula 2.

EVA = AON * ROIc – AON * WACC

Fórmula 2: EVA o Economic Value Added.

Que una vegada reordenada pot veure’s en la fórmula 3 com:

EVA = (ROIc – WACC) * AON

Fórmula 3: EVA o Economic Value Added.

De la fórmula 3 es dedueix que la condició necessària perquè una em-
presa creï valor és que el rendiment dels seus actius (ROIc) superi el cost 
mitjà ponderat del capital WACC. Per tant, quan es retribueix sobre la base 
de l’EVA, s’està incentivant els directius perquè la seva gestió se centri en 
l’obtenció del major EVA possible. Per maximitzar l’EVA, els directius in- 
vertiran (desinvertiran) en negocis que generin un retorn superior (inferior) 
al cost de capital (ROIc > WACC i ROIc < WACC, respectivament). Com 
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a conseqüència, les decisions dels directius sota un esquema d’incentius 
basat en l’EVA estaran més alineades amb la generació de valor per a l’ac-
cionista que en sistemes d’incentius basats en mètriques purament comp-
tables.

3. Sistema d’incentius basats en l’EVA

Encara que el concepte de l’EVA com a base per establir un sistema 
d’incentius sembla senzill, la seva implementació requereix definir prèvia-
ment alguns aspectes estructurals. Abans d’engegar-ho caldrà prendre en 
consideració (Stern, Shiely i Ross, 2001):

1.  Aspectes de caràcter organitzatiu orientats a assegurar que es manté 
el principi de controlabilitat, això és, que cada persona és avaluada 
i retribuïda sobre la base de variables sobre les quals tenen certa 
capacitat real de control i influència. Això suposarà decidir en quants 
centres EVA es divideix l’empresa i si s’utilitzaran inductors de l’EVA 
en el sistema d’incentius.

2.  Aspectes de naturalesa comptable que afecten el càlcul de l’EVA, 
cosa que implica decidir si es faran o no ajustos a les xifres compta-
bles del balanç i compte de resultats per al càlcul de l’EVA. En el 
cas de realitzar-se, aquests ajustos només són rellevants a l’efecte 
de calcular l’incentiu dels directius, però no afecten en cap cas als 
estats financers de la comptabilitat externa.

3.  Aspectes que es refereixen al càlcul de la bonificació i a la seva 
forma de pagament. Per determinar la bonificació, caldrà definir 
alguns paràmetres bàsics del sistema que s’exposen a l’apartat 3.3. 
D’altra banda, caldrà decidir si s’utilitzarà un banc de bons per di-
ferir el pagament dels incentius generats o si les recompenses meri-
tades es liquiden en el curt termini.

A continuació es desenvolupen els tres aspectes esmentats anterior-
ment.

3.1. Aspectes organitzatius

Quan els incentius dels directius depenen de l’EVA global de tota l’em-
presa, les seves bonificacions oscil·laran amb aquest EVA total. No obstant 
això, excepte per als més alts nivells corporatius, l’EVA global pot no ser 
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una mesura realment controlable (Otley, 1999). Els nivells inferiors de la 
direcció d’una unitat de negoci poden trobar difícil imaginar com els seus 
esforços individuals repercuteixen en una millora de l’EVA global de l’em-
presa (ni tampoc voldran, per exemple, que les seves bonificacions es vegin 
penalitzades pel pobre rendiment d’altres unitats de negoci). Per mantenir 
el criteri de controlabilitat en l’avaluació i recompensa dels directius, cal-
drà que l’EVA global es descompongui en l’EVA de les diferents unitats de 
negoci que componen l’empresa («centres EVA»). Normalment, un centre 
EVA representa una divisió o unitat de negoci separada, amb el seu propi 
balanç de situació i compte de resultats sota la responsabilitat d’un directiu. 
D’aquesta forma, es fan correspondre les bonificacions d’un directiu amb 
l’EVA generat en la unitat de negoci que està sota la seva responsabilitat 
(Cagle, Smythe i Fulmer, 2003). També relacionat amb aspectes relatius al 
disseny organitzatiu, haurà de considerar-se si s’estableixen (o no) incen-
tius sobre els diferents inductors de l’EVA d’un centre. Com ja s’ha expo-
sat, els directius prefereixen tenir metes sobre variables que puguin contro-
lar, o sobre les quals almenys, tinguin una certa capacitat d’influir. En 
general, com més distant de l’alta direcció sigui la posició d’un directiu en 
l’organigrama, més sentit tindrà que se l’avaluï i incentivi sobre aspectes 
operatius de la seva tasca i menys sobre l’EVA global de l’empresa/centre 
(Dierks, Patel, 1997; Bacidore et al., 1997). En els sistemes d’incentius 
basats en l’EVA es contempla, especialment per a directius i comandaments 
de menor nivell jeràrquic, la possibilitat d’incloure indicadors de gestió que 
s’hagin identificat com a inductors de l’EVA. Aquests inductors de l’EVA 
aporten una «línia de visió» clara entre les pràctiques operatives i la gene-
ració de valor, per la qual cosa incentivant sobre la base dels inductors, in-
directament es recompensa també la creació de valor (Bacidore et al., 
1997). La figura 1 mostra alguns exemples de decisions de gestió que influ-
eixen sobre els inductors i contribueixen a la millora de l’EVA.
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Figura 1. Inductors de l’EVA.

Finalment, la figura 2 mostra, per a diferents nivells jeràrquics, un 
exemple d’una possible composició de l’incentiu sobre la base de l’EVA i 
els seus inductors. Com es pot observar, per al comitè de direcció de l’alta 
direcció corporativa, el 100% del seu incentiu està lligat a l’EVA total de 
l’empresa. En canvi, per als nivells més baixos, com els directius regionals, 
el seu incentiu depèn en un 50% de l’EVA de la regió i en un 50% del com-
pliment dels inductors de l’EVA. Com es pot veure a la taula 1, l’EVA d’un 
directiu que està al capdavant d’una unitat de negoci depèn no només de 
l’EVA del seu propi centre, sinó també de l’EVA d’altres centres amb els 
quals s’espera que col·labori. Aquesta combinació sol establir-se com a 
forma d’afavorir el treball en equip i la cooperació entre els diferents cen-
tres EVA (Baum, Sarver i Strickland, 2004).
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EVA total 
de l’ 

empresa

EVA
Unitat de 

negoci 
mundial

EVA
Unitat de 

negoci 
regional

Inductors 
EVA

Alta Direcció 
corporativa
 Comité Direcció 100%

 Personal Directiu 75% 25%

Unitat de Negoci

  Personal Directiu de 
la unitat de negoci 25% 75%

Regió

  Director general  
de la regió 25% 75%

  Altres directius  
de la regió 50% 50%

Figura 2. EVA i inductors per nivells jeràrquics.

3.2. Ajustos comptables a l’EVA

La necessitat de realitzar ajustos al BAIDI i a l’AON abans de calcular 
l’EVA (i els incentius) sorgeix del fet que l’aplicació de certes normes 
comptables per elaborar els estats financers pugui estar donant motiu a 
comportaments no alineats amb la creació de valor a llarg termini (Kudler, 
Arendt, 2000). En altres paraules, es tracta d’avaluar si, en cas de realitzar 
els ajustos comptables i calcular l’EVA (i els incentius) després d’aquests 
ajustos, estaran els directius més inclinats a prendre decisions que creuen 
valor a llarg termini. Es pretén, en definitiva, pal·liar el biaix de curt termi-
ni en la presa de decisions que pugui arribar a causar l’aplicació de les 
normes comptables. En un sistema d’incentius basat en l’EVA, qualsevol 
despesa comptable en el qual s’hagi incorregut en el període actual però 
que contribueixi a crear un valor futur, hauria de tractar-se com un actiu, 
independentment del què estableixin els principis i les normes comptables 
i de comptabilitat (Griffith, 2004).

Per exemple, considerem el cas en recerca i desenvolupament. En 
molts països, el tractament comptable habitual (comptabilitzar la despesa a 
mesura que s’hi incorre) pot fomentar que els directius no inverteixin prou 
en R+D. Així augmenten els beneficis a curt termini però posen en risc la 
competitivitat a llarg termini de l’empresa. Per tant, la forma de comptabi-
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litzar una decisió de gestió pot induir a prendre decisions contràries a la 
creació de valor a llarg termini. Per evitar aquest efecte, s’hauria de proce-
dir a realitzar un ajust, en el qual l’activació en balanç (i posterior amortit-
zació) del R+D donaria lloc a nivells d’inversió més orientats a la creació 
de valor a llarg termini.

La figura 3 il·lustra el procés de realització dels ajustos comptables  
al BAIDI i a l’AON per al cas el R+D i la publicitat. Els especialistes en 
l’EVA han identificat més de 150 ajustos possibles però, a la pràctica, la 
majoria de les empreses que adopten l’EVA limiten el nombre d’ajustos a 
menys de cinc, i moltes no fan cap ajust argumentant que d’aquesta mane- 
ra el sistema és més fàcil de gestionar i es comprèn millor. Des del punt  
de vista de l’ús de l’EVA per establir incentius, els ajustos només haurien de 
fer-se si augmenten la probabilitat que els directius actuïn tenint en compte 
la creació de valor a llarg termini. Si un determinat ajust proposat no ha de 
donar lloc a un comportament més alineat per part dels directius, no té 
sentit realitzar-ho.

Els contraris a modificar les dades comptables a l’efecte del càlcul de 
l’EVA proposen com a alternativa que l’alta direcció imposi indicadors no 
financers o inductors de l’EVA, com el reconeixement de marca o el desen-
volupament de nous productes, i s’associïn tals indicadors a les bonifi-
cacions que perceben els directius (Griffith, 2004). En aquests casos, els 
directius poden tenir incentius suficients per adoptar els comportaments 
adequats que creen valor, sense haver d’ajustar les xifres de la comptabi-
litat.

Benefici abans d’interessos i 
després d’impostos (BAIDI) Actiu operatiu net (AON) 

+  Despesa de R+D reflectit en el compte 
de resultats

+  R+D capitalitzada

–  Amortització de R+D per ajustament de 
l’EVA

–  Amortització acumulada R+D per 
ajustament de l’EVA

+  Despesa de publicitat reflectit en la 
compta de resultats

+  Despesa en publicitat capitalitzada

+  Amortització de publicitat per ajustament 
de l’EVA

–  Amortització acumulada en publicitat 
per ajustament de l’EVA

Benefici abans d’interessos i 
després d’impostos (BAIDI) 
(ajustat per al càlcul de l’EVA)

Actiu operatiu net (AON)
(ajustat per al càlcul de l’EVA)

Figura 3. Ajustos comptables a l’EVA.
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3.3. El càlcul de la bonificació en un sistema EVA

Per a l’engegada d’un sistema d’incentius basat en l’EVA cal establir 
els següents paràmetres (Baum, Sarver i Strickland, 2004):

●   Objectiu  de millora  d’EVA:  per  a  cadascun  dels  centres  EVA  en  
què s’ha dividit l’empresa, cal fixar l’objectiu de millora d’EVA que 
s’espera que aconsegueixi (respecte a l’EVA de l’any anterior). En 
línia amb la filosofia de millora contínua, l’objectiu de millora 
d’EVA se sol mantenir constant d’un exercici a un altre, per la qual 
cosa els directius es veuen incentivats a incrementar de forma con-
tínua el valor creat. L’objectiu de millora de l’EVA pot reflectir tant 
les expectatives dels accionistes com estar referenciat als competi-
dors.

●   Objectiu d’EVA: és l’EVA que s’espera que aconsegueixi una unitat 
de negoci o centre en un any determinat. L’objectiu d’EVA s’obté a 
partir de l’EVA de l’any anterior més l’objectiu de millora d’EVA. 
Quan la meta de millora d’EVA es manté constant d’un any a un 
altre, l’objectiu d’EVA també s’ajusta automàticament cada any.

●   A més, per a cada gerent de centre s’estableix una prima-meta per 
aconseguir l’objectiu d’EVA. Normalment la prima-meta d’un ge-
rent s’estableix com una quantitat fixa que és un percentatge del seu 
sou. Sol anar des del 40% per als comandaments mitjans fins al 90% 
per a l’alta direcció.

●   Finalment, també cal fixar l’interval d’EVA. L’interval és la diferèn-
cia entre l’objectiu d’EVA i l’EVA mínim per sota del qual s’elimina 
la bonificació. L’interval d’EVA determina el pendent de la recta 
dels incentius a percebre. Com més gran sigui l’interval d’EVA, me-
nor serà el pendent de la recta, i per tant menys palanquejat estarà el 
sistema d’incentius. Un sistema d’incentius poc palanquejat fa que 
la bonificació a rebre es vegi poc afectada pels canvis en l’EVA real. 
Per contra, si l’interval és petit, el sistema estarà fortament palan-
quejat i els incentius seran molt sensibles a l’alça o a la baixa a les 
variacions de l’EVA (Stern, Shiely, Ross, 2001).

A la figura 4 s’ofereix una representació gràfica de la recta d’incentius 
EVA amb diferents graus de palanquejament.
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Figura 4. Interval d’EVA.

En establir un major o menor interval d’EVA, es determina el grau 
d’exposició al risc de les bonificacions dels directius. Amb un interval 
d’EVA reduït, les bonificacions seran relativament estables, atès que per 
moure la bonificació cap amunt (o cap avall), cal que l’EVA real se situï 
molt per damunt (o per sota) de l’objectiu d’EVA. En canvi, amb un inter-
val d’EVA reduït, petites diferències entre l’EVA objectiu i l’EVA real, pro-
vocaran grans oscil·lacions en la bonificació (Baum, Sarver i Strickland, 
2004).

Una vegada definits els anteriors paràmetres del sistema d’incentius, 
podem passar a exposar de quina manera es calcularà la bonificació reporta-
da en un cert any. Com ja s’ha exposat anteriorment, també poden incloure’s 
alguns inductors de l’EVA, depenent de com es ponderin els objectius. En el 
desenvolupament que segueix a continuació no s’inclouen els inductors. Per 
tant, la bonificació d’un pla d’incentius basat en l’EVA tindrà dos compo-
nents (Stern, Shiely i Ross, 2001):

●   En  primer  lloc,  una  prima-meta  que  es  reporta  si  s’aconsegueix 
l’objectiu d’EVA predeterminat.

●    En segon lloc, una bonificació addicional per obtenir una millora de 
l’EVA superior a la prevista. Per a això caldrà comparar la millora 
d’EVA que s’havia marcat com a objectiu amb la millora d’EVA que 
s’ha aconseguit realment.

El pla d’incentius EVA es pot resumir d’acord amb la següent expres-
sió (vegeu fórmula 4):
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Incentiu =
Prima-meta per objectiu d’EVA + α % x Prima-meta per objectiu de d’EVA

Fórmula 4: Incentius en un sistema EVA

On:
●   Prima-meta per objectiu d’EVA = Prima-meta per arribar a l’objec-

tiu previst d’EVA.
●   α %: És el percentatge de bonificació que es genera per haver obtin-

gut una millora d’EVA per sobre de la prevista. Aquest percentatge 
es calcula de la següent manera:  
α  % = (rEVA real – rEVA previst) / Interval d’EVA

  0  rEVA real: Representa la millora en l’EVA que realment s’ha 
aconseguit. Es determina per diferència entre l’EVA real de l’any 
en curs i l’EVA real de l’any anterior.

  0  rEVA previst: Representa l’objectiu de millora d’EVA.
 Quan el coeficient α sigui positiu (rEVA real > rEVA previst), aug-
mentarà la bonificació a percebre, però també pot presentar un valor 
negatiu (rEVA real < rEVA previst), en aquest cas minvarà l’incentiu.
 Per tant, la bonificació total que obtindrà un directiu serà la suma d’una 
prima-meta si ha aconseguit l’objectiu d’EVA del seu centre més un 
percentatge de la millora de l’EVA per sobre del previst (Stern, Shiely, 
Ross, 2001). La figura 5 il·lustra els elements bàsics del sistema d’in-
centius basat en l’EVA.

Figura 5. Sistema d’incentius EVA.
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Aquesta forma de determinar la bonificació generada fa que una carac-
terística important del sistema EVA sigui l’absència de límits (tant màxims 
com mínims) a la bonificació potencial d’un gerent (Amat, 1999). Això 
proporciona un fort incentiu per millorar l’acompliment, però també una 
potencial penalització en aquells casos en què l’EVA realment aconseguit 
quedi per sota de l’EVA mínim que es determina com a crític mitjançant 
l’establiment de l’interval d’EVA (Baum, Sarver i Strickland, 2004).

A continuació s’exposa un exemple de càlcul de la bonificació d’un 
directiu sota un sistema d’EVA:

Exemple:

ABC és una empresa que fabrica components electrònics per als sec-
tors d’automoció, ferrocarril i energies renovables. Opera en diferents mer-
cats geogràfics, bàsicament Europa, Amèrica del Nord i Àsia. L’empresa ha 
decidit engegar un sistema d’incentius basat en l’EVA per al personal direc-
tiu de les diferents unitats de negoci. En aquest exemple considerarem el 
cas del director de la unitat de negoci de renovables a Europa. L’any ante-
rior (any 0), aquesta unitat va obtenir un EVA real de 150 u.m.

Concepte Any 0 Any 1 Any 2

1. Salari fix 1.000 1.000

2. Prima-meta (%) 90% 90%

3. Prima-meta (u.m.) 900 900

4. EVA real 150 230 220

5. Objectiu de millora EVA 50 50

6. Objectu d’EVA 200 (150 + 50) 280 (230 +50)

7. Interval d’EVA 70 70

8. Millora real d’EVA 80 –10

(230 –150) (220 –230)

9. α (%) [(8 – 5) / 7] 43% – 0,86%

10. Incentiu per millora 
d’EVA (3 x 9)

387 – 771

11. Total incentiu (3 + 10) 1.287 129

Figura 6. Exemple. Càlcul de la bonificació EVA.
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El salari fix anual del director de la unitat de renovables és d’1.000 u.m 
i se li ha establert una prima-meta del 90% per millorar l’EVA al llarg de 
l’any 1 en 50 u.m. (objectiu de millora d’EVA) i aconseguir així un objectiu 
d’EVA de 200 l’any 1 (EVA real de l’any 0 + objectiu de millora d’EVA per 
a l’any 1). L’interval de l’EVA s’ha establert en 70, la qual cosa significa 
que la xifra mínima d’EVA per generar una bonificació positiva serà de 130 
(Objectiu d’EVA any 1 – Interval d’EVA). La figura 6 resumeix aquesta 
informació i l’amplia amb dades per a un segon any.

Com es pot observar, l’any 1, el directiu ha meritat la totalitat de la 
prima-meta (900 u.m.), ja que ha aconseguit amb escreix el seu objectiu 
d’EVA. A més com que la millora de l’EVA real (80 u.m.) ha estat supe- 
rior a la prevista (50 u.m.), a la prima-meta se li afegeix un 43% addicional 
(387 u.m.). L’any 1, la bonificació total és d’1.287 u.m. L’any 2, no s’han 
complert les metes previstes ni quant a l’objectiu d’EVA ni quant a la mi-
llora d’EVA. Per tant, a la prima-meta (900 u.m.) se li ha de restar el 86 % 
(771 u.m.), i la bonificació total de l’any 2 es redueix a 129 u.m. Obser- 
veu que malgrat no haver aconseguit els objectius, com que l’EVA real 
(220 u.m.) és superior a l’EVA mínim [210 u.m = objectiu d’EVA any 2 
(280 u.m.) – Interval d’EVA (70)] i queda dins de l’interval d’EVA, segueix 
obtenint-se una bonificació positiva.

El sistema EVA acostuma a anar acompanyat d’un banc de bons. El 
principal objectiu del banc de bons és diferir el pagament de les bonifica-
cions fins a assegurar-se que les millores de l’EVA perduren en el temps 
(Baum, Sarver i Strickland, 2004). En diferir el pagament d’una part de la 
bonificació, es pretenen evitar decisions que poguessin fer millorar l’EVA 
a curt termini però que fossin perjudicials a més llarg termini (Amat, 1999). 
En moltes empreses el banc de primes és individualitzat per a cada gerent, 
de manera que si un gerent canvia de divisió, el seu banc de primes va amb 
ell cap a la seva nova destinació. Però si el gerent abandona l’empresa de 
forma voluntària, ha de renunciar al saldo acumulat al banc de primes. Amb 
això es pretén que el banc de primes creï tant incentius a curt com a llarg 
termini, premiï els resultats creixents i sostinguts i augmenti la capacitat de 
retenir talent (Young, O´Bryne, 2001).

El funcionament del banc de bons s’exposa a continuació. Si l’objectiu 
d’EVA s’ha aconseguit íntegrament, es col·loca l’import complet de la pri-
ma-meta al banc de bons del directiu. A més, se suma a aquest import l’in-
centiu per millora d’EVA, és a dir l’incentiu que es genera per haver obtin-
gut uns resultats per sobre de l’objectiu d’EVA (Young, 1999). D’aquest 
saldo acumulat, es paga íntegrament la prima-meta corresponent a l’objec-
tiu d’EVA de l’any, més una part (normalment, la meitat o un terç) del saldo 
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restant del banc de bons. No obstant això, quan no s’aconsegueix l’objectiu 
d’EVA, la quantitat de la prima abonada al banc disminueix de forma cor-
relativa. Si el resultat d’EVA real se situa per sota de l’EVA mínim que 
defineix l’interval EVA, fins i tot pot produir-se una entrada negativa al 
banc de bons, la qual cosa reduiria el saldo acumulat.

A continuació es desenvolupa un exemple del funcionament del banc 
de bons utilitzant les dades de l’empresa ABC ja presentats anteriorment.

Les primes generades en cada any s’acumulen al banc de bons abans de 
ser pagades al directiu. L’any 1, atès que s’ha superat l’objectiu d’EVA pre- 
vist, es liquidarà la totalitat de la prima-meta establerta (900) per aconse-
guir l’EVA. De la diferència entre la prima generada (1.287) i la prima-
meta (900), la meitat es paga i la meitat es deixa al banc de bons per ser 
pagada l’any vinent. No obstant això, l’any 2 els objectius d’EVA no s’han 
aconseguit, per la qual cosa la prima generada ha caigut a 129. La bonifica-
ció que rebrà el directiu en aquest segon any serà la part del bo diferida 
l’any 1 (194 u.m.) més la meitat de l’incentiu meritat aquest any (0.5*129), 
en total 259. El saldo que queda pendent es liquidarà l’any 3 si l’evolució 
dels resultats d’EVA del tercer any ho permet.

La Figura 7 mostra l’evolució del banc de bons per als dos anys consi-
derats.

Concepte Any 1 Any 2

Prima generada 1.287 129

Saldo inicial del banc de bons 1.287 323 
(194 + 129)

–Pagaments del banc de bons

  Prima-meta 900 0
  50 % del saldo restant 193 

0.5* (1.287 – 900)
259 

(194 + 0.5 *129)

Saldo final del banc de bons 194 64

Figura 7. Banc de bons amb EVA.

4. Conclusions

Encara que l’EVA des d’un punt de vista teòric, té els seus mèrits, dista 
de ser una mesura perfecta, ja que segueix sent una mesura centrada en els 
resultats històrics i no anticipa guanys o pèrdues futures. D’altra banda, es 
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pot demostrar que les decisions d’inversió amb un valor actual net positiu 
(i que per tant aporten un valor afegit a l’empresa), no necessàriament pro-
dueixen un EVA positiu en cada període del projecte de la vida.

Malgrat aquestes limitacions, l’EVA permet construir un sistema d’in-
centius orientat a la creació de valor per a l’accionista. La popularitat que 
l’EVA ha adquirit en els últims anys es deu als seus avantatges en compa-
ració amb altres mesures de rendiment comptable. Entre els avantatges que 
s’atribueixen als sistemes d’incentius basats en l’EVA destaquen que:

●   Motiva els directius a invertir només en projectes amb taxes de re-
torn que cobreixen la rendibilitat esperada pels accionistes, ja que el 
cost del capital (WACC) es fa visible per a la gestió.

●   Algunes empreses no estableixen límits en la bonificació (ni per dalt 
ni per baix), per la qual cosa el risc de guanys/pèrdues que assumei-
xen els accionistes, es trasllada als directius, alineant millor els seus 
interessos amb els propietaris. El risc que assumeixen els directius 
pot palanquejar o despalanquejar en funció d’un major o menor in-
terval d’EVA.

●   És aplicable a diferents nivells (empresa, divisió, unitat de negoci, 
etc).

●   Una vegada definit l’objectiu de millora d’EVA, aquest sol mante-
nir-se constant, de manera que els objectius d’EVA d’un any a un 
altre s’ajusten per si sols, de forma automàtica, forçant un procés de 
millora continua.
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