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Resumo 

 

O objetivo desta dissertação foi o de precificar uma patente referente ao processo de 
obtenção de óxido de grafeno e grafeno puro, desenvolvida em uma IES pública. As 
patentes possuem peculiaridades técnicas que impõem grande desafio ao processo 
de avaliação, e assim sendo, o estudo em questão adotou duas abordagens: o Fluxo 
de Caixa Descontado (FCD) e a Teoria das Opções Reais (TOR). Ademais, foram 
feitas simulações com adoção de diferentes possibilidades de financiamento à 
empresa que seria constituída para explorar a patente. Empregou-se Capital Asset 
Pricing Model (CAPM) para estimar o custo de capital próprio e o custo médio 
ponderado de capital (WACC) nos casos em que a estrutura de capital admitia uso de 
capital próprio e de terceiros.  O custo de capital próprio situou-se em 14,62% ao ano, 
e o WACC variou de 12,77% a 13,51% dependendo da intensidade do uso de dívida. 
Os resultados do modelo de FCD indicam que a patente é capaz de gerar ao negócio 
receitas líquidas que suplantam o investimento necessário e, assim, tem um valor 
significativo. O valor aumenta com a alavancagem financeira, mas emergiu da análise 
que a forma de financiamento não agrega muito valor à patente objeto da investigação, 
e isto se deve ao fato de uma adequada precificação dos riscos, sendo estes sensíveis 
ao uso mais intenso de dívida. O modelo TOR também conferiu valor à patente, e 
tendo em vista a situação muito “in the money”, a exploração da patente admite, no 
presente caso, uma flexibilidade de atraso/adiamento do projeto por um período de 
dois anos. 
 
Palavras-chave: Avaliação de Patentes; Grafeno; Fluxo de Caixa Descontado; Opções 
Reais. 



Abstract 

 

The purpose of this study was to price a patent in the process of obtaining oxide 
graphene and pure graphene developed in a public University. Patents are known by 
having a technical peculiarity that implies a challenge at the time of evaluation. 
Therefore, the present study considered a two-way approach the method of 
Discounted Cash Flow (DCF) and the Theory of Real Options (TRO). In addition, 
simulations were made with the adoption of different financing possibilities for the 
company that would be constituted to explore the patent. It was employed here the 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) to estimate the cost of equity and the weighted 
average cost of capital (WACC) in cases where the capital structure allowed the use 
of equity and third-party capital. The cost of equity stood at 14.62% per year, and the 
WACC ranged from 12.77% to 13.51% depending on the intensity of the debt use. The 
outcomes of the DCF model indicates that the patent is capable of generating net 
revenues to the business that surpass the necessary investment and like that, has a 
considerable value. The value increases with the financial leverage, but it emerged 
from the analysis that the mean of financing doesn't add much value to the patent 
object of the investigation, and this is due to the fact of an adequate pricing of the risks, 
being these sensitive to the more intense use of debt. The TOR model also granted 
value to the patent, and considering the situation very "in the money", the exploitation 
of the patent admits, in the present case, a flexibility of delay/ postponement of the 
project for a period of two years.. 
 

Key words: Patent Evaluation, Graphene, Discounted Cash Flow, Real Options 
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1 Introdução 

 

1.1 Contextualização e definição do tema de pesquisa 

 

Ao longo da história o desenvolvimento da sociedade passou por diversas alterações, 

tendo em vista as relações de produção entre os homens. Tais relações foram 

fundamentais para a evolução da economia, que promoveu transformações cruciais 

para a humanidade. 

 

A evolução histórica da economia mundial tem uma trajetória que contempla 

mudanças profundas, tanto na base econômica, quanto na estrutura social. A 

perspectiva de organização social e econômica a partir da propriedade de recursos 

naturais na era pré-industrial deu lugar à propriedade do capital financeiro e físico na 

economia industrial, que, por sua vez, impulsionou a formatação da organização social 

e econômica centrada na posse de informação e utilização de capital humano. 

 

A era do conhecimento no qual o mundo de maneira geral está submergido, com 

destaque para países industrializados e desenvolvidos, tem o capital humano como 

recurso fundamental para o desenvolvimento. Crawford (1994) elucida sobre as 

transformações do mundo através de um modelo no qual novos conhecimentos 

permitem gerar novas tecnologias que, consequentemente, irão refletir em mudanças 

econômicas, sociais e políticas. 

 

A sociedade do conhecimento difunde muito rapidamente os principais recursos da 

informação capazes de produzir conhecimento a partir da ótica dos seres humanos 

que poderão aplicá-la de forma produtiva. Percebe-se então que a capacidade criativa 

é importante para atingir a produtividade potencial e obter maior riqueza. O “aumento 

na produção, bem como a disseminação do conhecimento resultam numa elevação 

da taxa de mudança tecnológica, que leva ao aumento da taxa de produtividade” 

(Crawford, 1994, p. 24). 

 

Nesse contexto, Schumpeter (1988) faz contribuições relevantes ao considerar que a 

essência da evolução e do desenvolvimento não repousa na mudança tecnológica, 
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mas nos esforços empregados por meio das ações humanas através de mudanças 

ocasionadas pela inovação e todos os seus requisitos a partir da execução das 

atividades econômicas. Inclusive o autor afirma que o lucro é resultado de uma 

inovação bem-sucedida implementada na economia. 

 

Diante do contexto em que o conhecimento é peça fundamental para o 

desenvolvimento da humanidade, tem-se as atividades de ciência, tecnologia e 

inovação (CTI) com destaque na conjuntura política econômica e social. Cada vez 

mais estudos são desenvolvidos com objetivo de alcançar maior compreensão sobre 

a eficiência e a eficácia dos sistemas de inovação, por exemplo, que tornaram meios 

relevantes para a obtenção de vantagens competitivas, tendo em vista que são 

influenciadores no crescimento econômico e na geração de riqueza (Miranda, Santos, 

Lima, Neto & Russo, 2017). 

 

Neste ponto, Porter (1992) argumenta que: 

 
A transformação tecnológica tem o poder para influenciar a estrutura industrial 
e a vantagem competitiva, a estratégia de tecnologia de uma empresa passa a 
ser ingrediente essencial em sua estratégia competitiva geral sendo a inovação 
uma das principais formas de uma empresa atacar concorrentes bem 
fortificados (Porter, 1992, p. 164).  

 

A preocupação em proteger e fortalecer a pesquisa e o desenvolvimento (P&D) 

reconhecendo a importância da CTI está exatamente em aprimorar as condições 

estruturais de uma sociedade a partir dos avanços tecnológicos, viabilizando assim 

mercados mais eficientes e competitivos a longo prazo.  

 

De acordo com dados do relatório da UNESCO levantados entre 2005 e 2013, ao 

considerar o compromisso dos países do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) com 

P&D, tem-se um quadro contrastante. Na China, observou-se um crescimento 

proporcional de investimentos pelos setores público e privados. Na Índia, o setor 

privado avançou mais com a proposta. Com relação ao Brasil, o compromisso público 

com P&D tem se mantido mais ou menos estável desde 2008 e o setor empresarial 

aumentou ligeiramente sua contribuição (UNESCO, 2015).  
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A Figura 1 apresenta a distribuição percentual do dispêndio nacional em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) por setor, entre 2000 e 2015.  

 

 
Figura 1 
P&D no Brasil por setor financiador, 2000-2015. 
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI (2017). Disponível em: 
http://www.profnit.org.br/wp-content/uploads/2017/08/Formict-2016-Encontro-Internacional-
PROFINITpptx.pdf 

 

O relatório da UNESCO (2015) menciona que o Brasil possui baixa intensidade em 

P&D e inovação no setor empresarial quando comparado em nível mundial, por 

motivos que vão desde a especialização setorial de suas economias a um ambiente 

de negócios pobre ou em deterioração. A limitação do nível de competências 

científicas e técnicas da população em geral e a falta de incentivos para as empresas 

desenvolverem novas tecnologias, novos produtos e novos processos são destaque 

para o resultado inferior. 

 

Outro ponto importante que deve ser ponderado é se a inovação tecnológica está 

protegida. A existência da Propriedade intelectual como meio legal de proteção para 

a inovação agrega valor e pode vir a gerar lucro quando de sua transferência.  

 

Um dos principais indicadores do grau de inovação tecnológica de um país é o total 

de patentes que ele possui, enfatizando assim a importância da propriedade 
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intelectual na constituição de valor e vantagens competitivas, pois valoriza a 

criatividade humana e forma riqueza para a sociedade (INPI & CNI, 2010). 

 

No Brasil, o sistema de Propriedade Intelectual é regulamentado pelo Instituto de 

Propriedade Industrial (INPI), criado em 1970, sendo uma autarquia federal vinculada 

ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, responsável pelo 

aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e 

garantia de direitos de propriedade intelectual.  

 

De acordo com o Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade 

Intelectual das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação do Brasil (Formict), 

que objetiva apresentar dados fornecidos pelas Instituições Científicas, Tecnológicas 

e de Inovação (ICT), em 2016, 278 instituições preencheram o formulário, sendo 193 

instituições públicas e 85, instituições privadas. 71,5% das instituições públicas e 

63,5% das instituições privadas detêm política de inovação implementada, ações 

ligadas à inovação, à proteção da propriedade intelectual e à transferência de 

tecnologia (MCTIC, 2017). 

 

No que diz respeito aos pedidos de proteção de propriedade intelectual por parte das 

instituições públicas, 70,0% informaram que possuem pedidos de proteção de 

propriedade intelectual requeridos ou concedidos no ano base de 2016. Quanto às 

instituições privadas, 49,4% apresentaram pedidos de proteção de propriedade 

intelectual (MCTIC, 2017). 

 

As ICTs, de forma geral, deverão dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 

mediante regra estabelecida a partir da Lei n. 10.973 de 2004, também chamada de 

Lei da Inovação.  

 

As competências mínimas necessárias deste núcleo estão detalhadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 
As competências mínimas do NIT 

Competências do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 

I - Zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, 
licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; 

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o 
atendimento das disposições desta Lei; 

III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma do art. 22; 

IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição; 

V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, 
passíveis de proteção intelectual; 

VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade 
intelectual da instituição; 

VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da 
propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT (incluído pela Lei nº 
13.243, de 2016); 

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT 
(incluído pela Lei nº 13.243, de 2016); 

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para as 
atividades previstas nos arts. 6º a 9º (incluído pela Lei nº 13.243, de 2016); 

X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT (incluído pela Lei 
nº 13.243, de 2016). 

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI (2017). Disponível em: 
http://www.profnit.org.br/wp-content/uploads/2017/08/Formict-2016-Encontro-Internacional-
PROFINITpptx.pdf (pp. 5 e 6). 
 

Neste contexto, evidencia-se a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que 

aparece na 1ª posição em registro de depósito de patentes de invenção dos residentes 

no ano de 2016 (INPI, 2017), o que torna o NIT da UFMG de grande relevância no 

Brasil.  

 

A estrutura organizacional do núcleo recebe o nome de Coordenadoria de 

Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT), que é responsável por favorecer e 

fortalecer o sistema nacional de inovação com o compromisso e a responsabilidade 

de permitir que os esforços realizados através de pesquisas na Universidade cheguem 

à sociedade na forma de novos produtos, processos e serviços. 

 

A Figura 2 mostra o registro de propriedade intelectual registrado pela CTIT até 2017. 

http://www.profnit.org.br/wp-content/uploads/2017/08/Formict-2016-Encontro-Internacional-PROFINITpptx.pdf
http://www.profnit.org.br/wp-content/uploads/2017/08/Formict-2016-Encontro-Internacional-PROFINITpptx.pdf
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Figura 2 
Propriedade intelectual CTIT 1992 – 2017. 
Fonte: CTIT (2017). Relatório de Atividades 2017. Belo Horizonte. Disponível em: 
http://www.ctit.ufmg.br/institucional/ (p.1). 

 

Ao considerar que a propriedade intelectual é relevante para valorizar a criatividade 

humana, é necessário então que se reconheça quais são as premissas que compõem 

a identificação de remuneração justa que contemple os esforços estabelecidos no 

processo criativo e a recuperação do investimento dispendido no decorrer da 

pesquisa.  

 

Esta não é uma tarefa fácil. Adriano e Antunes (2017, p. 129), por exemplo, ressaltam 

que “ainda hoje poucas são as teorias e evidências empíricas entre indicadores, 

determinantes de preços, custos e quantidades de vendas de produtos protegidos 

intelectualmente”. O desafio na determinação de métodos de avaliação da 

propriedade intelectual se baseia no caráter técnico. Sabendo que o número de 

patentes registradas em um país é um termômetro para avaliar o grau de inovação 

tecnológica, e este, por sua, vez dá origem a um ciclo que é forte determinante da 

riqueza de uma nação, Nesse contexto emerge a pergunta norteadora da dissertação: 

Como deve ser precificada/valorada a patente de obtenção de óxido de grafeno e 

grafeno puro? 

http://www.ctit.ufmg.br/institucional/
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 
 

Apresentar o valor de uma patente no processo de obtenção de óxido de grafeno e 

grafeno puro. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

1. Identificar os riscos econômico/financeiros envolvidos no processo de obtenção 

do óxido de grafeno e grafeno puro; 

2. quantificar o custo de capital próprio que deve ser aplicado no negócio; 

3. quantificar o custo de oportunidade de capital do projeto (capital próprio e de 

terceiros); 

4. precificar o valor de uma patente de processo de obtenção óxido de grafeno e 

grafeno puro mediante a aplicação do Método do Fluxo de Caixa Descontado; 

5. precificar o valor de uma patente de processo de obtenção de óxido de grafeno e 

grafeno puro utilizando-se o Modelo de Opções Reais. 

 

1.3 Justificativa e estrutura da dissertação 

 

A avaliação de investimentos constitui um tema que possui diversas vertentes de 

aplicabilidade. O estudo em questão trata o assunto na perspectiva de valoração de 

uma patente.  

 

São diversas as metodologias existentes para o desenvolvimento da avaliação. 

Andriessen (2004) analisou vinte e cinco métodos de avaliação de recursos 

intangíveis, que é o caso de patentes, que são aplicados mundialmente e cada um 

com abordagens distintas. A escolha do método deve considerar aquele capaz de 

gerar informações mais precisas e condizentes com a realidade do ativo e seu 

contexto de valoração, o que é de extrema importância, tendo em vista que se trata 

do valor que será projetado para o mercado. 
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As patentes possuem peculiaridade técnica, o que é um desafio no momento de se 

avaliar. São caracterizadas por investimentos iniciais elevados, além de envolvimento 

de recursos tecnológicos e o tempo que são contempladas, desde a etapa de criação, 

geração e desenvolvimento, até o alcance de resultados, considerando-se os 

objetivos pretendidos.  

 

Percebe-se, assim, a relevância do tema, pois ele soma-se às aplicações de modelos 

utilizados em estudos anteriores, sendo possível consolidar ainda mais a técnica de 

valuation e suas especificações diante do objeto avaliado, o qual, na pesquisa em 

questão, trata-se de patente de óxido de grafeno e grafeno puro. 

 

Para a sociedade, a importância no desenvolvimento deste trabalho se dá pelo fato 

de apresentar a valoração de produto inovador sobre o qual não são divulgadas 

análises similares. Ademais, a patente sob análise está relacionada a uma tecnologia 

que vem permitindo benefícios, tais como formação de novos produtos e processos, 

constituindo um item promissor para diversas áreas do conhecimento. 

 

No que tange à CTIT/UFMG, detentora da patente, o estudo permitirá ampliar a base 

de dados e agregar novos conhecimentos, procedimentos e metodologias de 

avaliação fortalecendo a sua missão institucional.  

 

Por fim, o assunto é de interesse acadêmico, pois o trabalho emprega dois métodos 

distintos de avaliação, oferecendo uma oportunidade para melhor entendimento dos 

riscos financeiros e de suas implicações na determinação do valor de um projeto. 

 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos, além desta introdução.  

 

No capítulo dois está apresentado o referencial teórico, com uma breve abordagem 

sobre ciência, tecnologia, inovação e patentes, bem como discussões sobre avaliação 

de investimentos. Perpassa também sobre itens relevantes neste processo, como 

risco x retorno, o custo e a estrutura de capital, o WACC e as metodologias de 

valuation, que contemplam o fluxo de caixa descontado e as opções reais. 
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O terceiro capitulo retrata a ambiência do estudo que contempla a caracterização da 

patente (óxido de grafeno e grafeno puro) a ser valorada, bem como sua importância 

no mercado, além de dar ênfase à instituição responsável pela tecnologia. 

 

O capítulo quatro é dedicado à metodologia, sendo inicialmente caracterizada a 

pesquisa e, em seguida, os procedimentos metodológicos e as etapas observadas no 

presente processo de avaliação. 

 

O quinto capítulo diz respeito aos resultados e discussões alcançados.  

 

No capítulo seis são apresentadas as considerações finais, limitações da pesquisa, 

as contribuições da investigação e as sugestões para trabalhos futuros. 

 

Por fim, nas Referências, estão listadas as obras utilizadas no desenvolvimento e 

fundamentação da pesquisa. 
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2 Referencial Teórico 

 

O presente capítulo é destinado ao desenvolvimento do referencial teórico que orienta 

a pesquisa.  

 

2.1 Ciência, tecnologia e inovação 

 

O sucesso econômico de um país está relacionado diretamente à visão sistêmica 

entre os agentes que nele se inserem. O contexto de desenvolvimento requer a 

atuação entre empresas, governo e universidades de modo a avaliarem as 

necessidades econômicas do país, as demandas apresentadas pela população, bem 

como o nível de participação nos mercados externos.  

 

De acordo com Rapini, Silva e Albuquerque:  
 

Na transição para a economia baseada em conhecimento, a universidade 
passa a adotar uma postura de universidade empreendedora; a indústria 
repensa as suas redes de relações e a maneira como faz pesquisa e 
desenvolvimento passando a enxergar maior valor na colaboração com 
universidades em função do conhecimento, e o governo volta-se para 
construção de mecanismos organizacionais e de políticas para o fomento à 
inovação e à colaboração universidade-empresa (Rapini, Silva & Albuquerque, 
2017, p. 189). 

 

Apesar do reconhecimento de que o crescimento econômico é resultante de progresso 

tecnológico, não se tem muita atenção sobre como as mudanças na tecnologia 

favoreceram esse crescimento. O século XX marca a ampliação da globalização dos 

mercados, que traz consigo o aumento da concorrência, e por sua vez, o conceito de 

inovação através de mudanças tecnológicas que implicarão em estudos voltados para 

fenômenos econômicos e nas estratégias das empresas (Rapini, Silva & Albuquerque, 

2017). 

 

Ainda segundo esses autores, “as empresas precisam ser eficientes, ágeis no sentido 

de formar um ambiente organizado e se transformar no local do processo 

concorrencial. Devem tanto impulsionar quanto dar suporte à expansão das atividades 

econômicas” (Rapini, Silva & Albuquerque, 2017, p. 68). 
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A tecnologia, como estímulo fundamental para eficiência organizacional, precisa, cada 

vez mais, de conhecimento estruturado e depende crescentemente da ciência. Trata-

se de uma combinação de técnicas, de fatores que podem incorporar a economia de 

diferentes formas. Fato é que a evolução e o desenvolvimento econômico baseiam-

se progressivamente em ciência e tecnologia, sendo a inovação o fator fundamental 

responsável pelo aumento da competitividade. 

 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a pesquisa básica (pura) e a pesquisa 

aplicada tiveram tratamento conceitual distinto. A primeira, fazendo alusão à 

ampliação de fenômenos voltados para a ciência sem objetivar geração de valor. A 

segunda já não se preocupa por teorias abstratas, sendo seu objetivo a obtenção de 

lucro. A separação categórica entre estas pesquisas respectivamente implicou na 

cisão entre ciência e tecnologia de maneira que a pesquisa básica fosse considerada 

a primeira parte de desenvolvimento científico, que levaria a pesquisa aplicada e 

consequentemente a inovação (Rapini, Silva & Albuquerque, 2017). 

 

No que tange a este último foi desenvolvido modelo conhecido como linear da 

inovação tecnológica como pode ser observado na Figura 3.  

 

 

Figura 3 
Modelo linear do processo de inovação 
Fonte: Severo, E. A., Dorion, E. C. H., Guimarães, J. C. F., Souza, I. R. A., & Severo, P.O. (2016). 
Trajetórias da inovação: uma análise na base de dados Scopus. Revista Espacius, 37(1), 1.  
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O Brasil, seguindo as tendências internacionais, tem, desde a segunda metade do 

Século XX, procurado estimular a pesquisa científica e tecnológica. “As políticas de 

CTI, implementadas no país até o final da década de 1990, seguiram a lógica do 

modelo linear de inovação” (Gomes, Oliveira, Machado & Sousa, 2015, p. 353). 

 

De acordo com Terra (2012), a agenda de inovação tem que direcionar a agenda 

tecnológica. Enquanto a estratégia de inovação volta-se para questões de mercado, 

necessidades de clientes e posicionamento da empresa, a estratégia tecnológica irá 

avaliar a viabilidade dos avanços tecnológicos propostos para execução da estratégia 

de inovação. 

 

É possível observar a relação entre estratégia corporativa, estratégia de inovação e 

estratégia tecnológica conforme a Figura 4.  

 

 

Figura 4 
Relacionamento entre estratégias corporativas, de inovação e tecnológica. 
Fonte: Terra, J. C. (2012). 10 Dimensões da gestão da inovação uma abordagem para a transformação 
organizacional. Rio de Janeiro: Elsevier. (p. 38). 
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É importante observar que “as estratégias empresariais vêm cada vez mais focando 

na inovação como meio de criação de barreiras a novos competidores e de aumento 

da competitividade”, segundo Rapini, Silva e Albuquerque (2017, p. 99).  

 

Tidd e Bessant (2015, p. 4), elucidam que “a inovação é movida pela habilidade de 

estabelecer relações, detectar oportunidades e tirar proveito delas. Não consiste 

apenas na abertura de novos mercados, pode também significar novas formas de 

servir a mercados já estabelecidos e maduros”. 

 

Segundo o Manual de Oslo, “as atividades de inovação são etapas científicas, 

tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais, incluindo investimento em 

conhecimentos que de fato conduzem, ou pretendem conduzir à implementação de 

inovações” (OECD, 2005).  

 

A inovação trata-se de um processo interativo que envolve confiança e lealdade e que 

possui característica multissetorial da inovação, ou seja, a capacidade de extrair 

diversos modos de inovação, processos institucionais e formas organizacionais 

diferentes de vários setores (Rapini, Silva, & Albuquerque, 2017). 

 

A Tabela 2 apresenta os tipos de atividades inovativas apontados pelo Manual de 

Oslo. 

 

Tabela 2 
Tipos de atividades inovativas 

Tipo Definição 

 
 
 
Atividades internas de P&D 

Trabalho criativo, empreendido de maneira 
sistemática, com o propósito de aumentar o 
acervo de conhecimentos para desenvolver 
novas aplicações, tais como produtos ou 
processos novos ou substancialmente 
aprimorados. 

 
Atividades externas de P&D 

Atividades de P&D realizadas por outra 
organização, empresas ou instituições 
tecnológicas, e adquiridas pela empresa. 

           (continua) 
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           (conclusão) 

 
 
 
Aquisição de outros conhecimentos externos 

Acordos de transferência de tecnologia 
originados da compra de licença de 
direitos de exploração de patentes e 
usos de marcas, aquisição de outros 
tipos de conhecimentos técnico-
científicos de terceiros, para que a 
empresa desenvolva ou implemente 
inovações. 

 
 
Aquisição de software 

Aquisição de desenho, engenharia, 
processamento e transmissão de 
dados, voz, gráficos, vídeos, para 
automatização de processos, etc., 
especificamente comprados para 
implementação de produtos ou 
processos novos ou aperfeiçoados. 
Não incluídos os registrados na P&D. 

 
 
Aquisição de máquinas e equipamentos 

Aquisição de máquinas, equipamentos, 
especificamente comprados para a 
implementação de produtos ou 
processos novos ou aperfeiçoados. 

 
 
Treinamento 

Treinamento orientado ao 
desenvolvimento de 
produtos/processos novos ou 
significativamente aperfeiçoados e 
relacionados às atividades inovativas 
da empresa, podendo incluir aquisição 
de serviços técnicos especializados. 

 
Introdução de inovações tecnológicas no mercado 

Atividades internas ou externas de 
comercialização, ligadas ao 
lançamento de produto novo ou 
aperfeiçoado, podendo incluir: 
pesquisa de mercado, teste de 
mercado e publicidade para o 
lançamento. 

 
 
 
Outras preparações para a produção e distribuição 

Procedimentos e preparações técnicas 
para implementar inovações de 
produto ou processo. Inclui mudanças 
nos procedimentos de controle de 
qualidade, métodos e padrões de 
trabalho e software, atividade de 
tecnologia industrial básica e os 
ensaios e testes, não são incluídos em 
P&D, para registro final do produto e 
para o início efetivo da produção. 

Fonte: Rapini, M. S., Silva, L. A., & Albuquerque, E. M. (2017). Economia da Ciência, Tecnologia e 
Inovação Fundamentos teóricos e a economia global. Curitiba: Prismas. (p.107). 

 

Conforme o Manual de Oslo, as empresas podem realizar vários tipos de mudanças 

em seu modelo de negócio que irá refletir nos fatores de produção e a expectativa de 

resultados a serem alcançados. Neste sentido, o Manual define quatro tipos de 

inovações que abrangem tais mudanças: inovações de produto, inovações de 

processo, inovações organizacionais e inovações de marketing (OECD, 2005). 
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A Tabela 3 apresenta contém a definição dos tipos de inovação citados no Manual e 

Oslo. 

 

Tabela 3 
Tipos de inovação 

Tipo Definição 

 
Produto 

Introdução de um bem ou serviço novo ou 
significativamente melhorado no que concerne a 
suas características ou usos previstos. 

 
Processo 

Implementação de um método de produção ou 
distribuição novo ou significativamente 
melhorado. 

 
 
Organizacional 

Implementação de novo método de marketing 
com mudanças significativas na concepção do 
produto ou em sua embalagem, no 
posicionamento do produto, em sua promoção 
ou na fixação de preços. 

 
Marketing 

Implementação de novo método organizacional 
nas práticas de negócios da empresa, na 
organização do seu local de trabalho ou em suas 
relações externas. 

Fonte: Rapini, M. S., Silva, L. A., & Albuquerque, E. M. (2017). Economia da Ciência, Tecnologia e 
Inovação Fundamentos teóricos e a economia global. Curitiba: Prismas. (p.116). 

 

Tidd e Bessant (2015) esclarecem que a gestão do processo de inovação possui 

muitas formas e resumem em quatro dimensões de mudança, sendo: 1) a inovação 

de produto, relacionada a mudanças nos produtos/serviços direcionadas pela 

empresa; 2) a inovação de processo, que são modificações na forma em que 

produto/serviço são ofertados; 3) a inovação de posição, que diz respeito à alteração 

do contexto que produto/serviço são introduzidos e 4) a inovação de paradigma, que 

são variações nos modelos mentais básicos que orientam a atividade empresarial. 

 

A Figura 5 mostra os “4Ps” a partir de um mapa de espaço de inovação disponível 

para qualquer empresa. 
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Figura 5 
Os 4ps do espaço inovativo. 
Fonte: Tidd, J., & Bessant, J. (2015). Gestão da Inovação. Porto Alegre: Bookman. (p. 25). 

 

É possível observar ainda na Figura 5 outro fator relevante na gestão da inovação. 

Diz respeito ao grau de novidade envolvido no processo. Sendo assim tem-se 

“diferentes níveis de novidade na inovação, que vão desde melhorias incrementais 

menores (inovação incremental) até mudanças bastante radicais, que realmente 

transformam a forma como as percebemos e utilizamos” (Bessant & Tidd, 2009, p. 

31). 

 

Nesse sentido, Davila, Epstein e Shelton (2007) ponderam que as inovações possuem 

riscos e recompensas específicas de acordo com as posições de mercado e que as 

decisões estratégicas devem ser realizadas mediante melhor entendimento das 

características de cada tipo de inovação e o momento mais adequado para seu uso.  

 

A Figura 6 trata do Framework da Inovação, que detalha a maneira como os níveis de 

novidade se encaixam na Matriz da Inovação. 
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Figura 6 
Framework da inovação 
Fonte: Adaptado Davila, T., Epstein, M. J., & Shelton, R. (2007). As regras da Inovação: Como 
gerenciar, como medir e como lucrar. Porto Alegre: Bookman. (p. 59)  

 

Davila, Epstein e Shelton (2007) salientam que a inovação incremental sempre 

depende das tecnologias e dos modelos de negócios existentes. Inovações 

semirradicais introduzem pouco ou nenhuma mudança, seja em âmbito da tecnologia 

ou modelo de negócios. No caso das inovações radicais, essas incluem mudanças 

nos dois vetores, tecnológico e modelo de negócios.  

 

Ao considerar o nível de empresas inovadoras na perspectiva de países 

desenvolvidos da Europa, os Estados Unidos (EUA) e o Japão, evidencia-se que o 

nível de despesas com P&D gira em torno de 2-4% do Produto Interno Bruto (PIB) e 

que estas despesas são financiadas principalmente pelo setor privado. É neste setor 

que se destaca o emprego de pessoas para essas atividades. Os EUA e Japão são 

responsáveis por cerca de 75-80% dos pesquisadores empregados. Reforça-se o 

papel essencial das empresas privadas nos esforços inovativos desses países e a 

execução de P&D (Rapini, Silva & Albuquerque, 2017). 

 

Ao analisar os países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, é possível 

perceber um cenário diferente. Os valores investidos em gastos inovativos são muito 
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inferiores, variando em torno de 1% do PIB. Outra diferença fundamental é que o setor 

público é o principal financiador, e as instituições de ensino superior são as principais 

executoras (Rapini, Silva & Albuquerque, 2017). 

 

A Tabela 4 mostra a análise micro das principais características inovativas das 

empresas no Brasil, por setor de atividade econômica. 

 

Tabela 4 
Participação do número de empresas que implementaram inovações por setores de 
atividade econômica (2011). 
Setores de atividade 
econômica 

Empresas que implementaram inovações 

Total (%) De produto 
(%) 

De processo 
(%) 

De produto e 
processo (%) 

Total 35,7 50,7 88,8 39,5 
Indústrias extrativas 18,9 31,5 97,4 28,9 
Indústrias de transformação 35,9 48,7 89,0 37,7 
Eletricidade e gás 44,1 5,1 99,0 4,1 
Serviços 36,8 73,6 85,5 59,1 

Fonte: Extraído Rapini, M. S., Silva, L. A., & Albuquerque, E. M. (2017). Economia da Ciência, 
Tecnologia e Inovação Fundamentos teóricos e a economia global. Curitiba: Prismas. (p.119). 

 

2.2 Cooperação tecnológica e patentes  

 

A propriedade intelectual é o meio pelo qual as empresas garantem a vantagem 

competitiva decorrente do seu capital intangível. De acordo com a World Intellectual 

Property Organization (WIPO), quase um terço do valor dos produtos manufaturados 

vendidos em todo o mundo vem do capital intangível. Segundo o relatório da 

organização de 2017, o capital intangível determinará cada vez mais o destino e a 

fortuna das empresas nas cadeias de valor globais nos dias atuais. Isso ressalta o 

crescente papel da propriedade intelectual, que é frequentemente usada para proteger 

ativos intangíveis e relacionados na economia mundial.  

 

O guia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sugere que: 

O direito à propriedade intelectual está relacionado à informação ou ao 
conhecimento que pode ser incorporado, ao mesmo tempo, a um número 
ilimitado de cópias de um objeto, em qualquer parte do mundo, e não ao próprio 
objeto copiado. A propriedade intelectual se traduz na informação ou no 
conhecimento refletido dos objetos e cópias, sendo, portanto, um ativo 
intangível (INPI & CNI, 2010, p. 19). 
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Bocchino et al. (2010, p. 115) afirmam que “para garantir os direitos do conhecimento 

e da tecnologia desenvolvida, devem ser providenciadas ações de prevenção desde 

a criação da ideia na fase inicial do projeto”. 

 

Os direitos de propriedade intelectual se relacionam com a proteção legal atribuída ao 

intelecto humano de forma a garantir aos autores reconhecimento por determinado 

conteúdo, bem como a possibilidade de exploração comercial de sua criação (UNESP, 

2013).  

 

É possível considerar que a propriedade intelectual se divide em três grandes grupos, 

segundo a classificação da WIPO conforme a Figura 7. 

 

 

Figura 7 
Modalidades de direitos de propriedade intelectual 
Fonte: INPI & CNI (2010). Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/guia_empresario_iel-
senai-e-inpi.pdf (p. 24) 

 

No que se refere à propriedade industrial, trata-se de um conjunto de direitos que 

compreende as patentes de invenção, modelos de utilidade, os desenhos industriais 

as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as 

indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da 

concorrência desleal.  

http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/guia_empresario_iel-senai-e-inpi.pdf
http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/guia_empresario_iel-senai-e-inpi.pdf


31 

Barbosa (2010, p. 11) esclarece que o termo “industrial” “não se resume às criações 

industriais propriamente ditas, mas entende-se na mais ampla acepção e aplica-se 

não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias 

agrícolas e extrativas, a todos os produtos manufaturados ou naturais”. 

 

A propriedade industrial é de extrema relevância devido à interação com a capacidade 

inventiva de tecnologia do capital humano que exerce função importante na 

alavancagem dos negócios, bem como no desenvolvimento econômico social (INPI & 

CNI, 2010). 

 

Adriano e Antunes (2017, p. 128) complementam tal ideia, argumentando que “as 

patentes constituem um tipo de propriedade industrial e as justificativas econômicas 

para a patenteabilidade de invenções baseiam-se no estímulo à divulgação e ao 

desenvolvimento científico e tecnológico”. 

 

Existe um pensamento de convergência entre universidades, governo e sociedade 

quando da necessidade de maior desenvolvimento e melhor integração do sistema 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o crescimento econômico com 

equidade. Os aspectos históricos do Brasil e de outros países evidenciam maior 

geração de riquezas, renda e oportunidades, considerando aumento no valor 

agregado na produção de bens e serviços devido ao fortalecimento das capacidades 

de pesquisa e de inovação do país (MCTIC M. d., 2017). 

 

Nesse sentido, Paranaguá e Reis (2009, p. 13) ponderam que “as inovações 

tecnológicas são processos decorrentes de um conjunto de atividades que levam a 

introduzir pela primeira vez no mercado uma ideia em forma de produtos ou processos 

novos ou melhorados”. Assim, o acompanhamento constante da apropriação das 

novas tecnologias que surgem no mercado através do sistema de patentes é 

importante para a competitividade e o desenvolvimento da indústria.  

 

Com base no relatório de indicadores de propriedade industrial de 2017 desenvolvido 

pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia responsável por 

todo e qualquer procedimento de pedido, concessão e negociação de propriedade 
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industrial no território nacional, tem-se que, em 2016, foram recepcionados 31.020 

pedidos de patentes. Observa-se terceira redução anual seguida (-6,1% em relação a 

2015) desde o recorde de 34.046 pedidos em 2013, de acordo com a Figura 8. 

 

 

Figura 8 
Pedidos de patente depositados (2007-2016). 
Fonte: Relatório Indicadores INPI 2017. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas 

 

Ao contemplar o perfil dos depositantes de patentes de invenção no ano de 2016, as 

universidades têm um maior destaque, ocupando as nove primeiras posições e estas 

foram responsáveis por 9,1% dos depósitos dos residentes. A UFMG aparece na 1ª 

posição, como pode ser observado na Tabela 5. 
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Tabela 5 

Ranking depositantes residentes de patente de invenção 

 
 
Fonte: Relatório Indicadores INPI (2017). Disponível em: 
http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores_pi/indicadores-de-propriedade-
industrial-2017_versao_portal.pdf (p. 21)   

 

No que tange à concessão de patentes, em 2016 o INPI concedeu 4.195 direitos de 

proteção para as invenções, atingindo o valor mais alto em todos os dez anos da série, 

o que representou aumento de 23% em relação ao ano de 2015, com base na Figura 

9. 

 

Figura 9 
Patentes de invenção concedidas 
Fonte: Relatório Indicadores INPI (2017). Disponível em: 
http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores_pi/indicadores-de-propriedade-
industrial-2017_versao_portal.pdf (p. 23). 

http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores_pi/indicadores-de-propriedade-industrial-2017_versao_portal.pdf
http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores_pi/indicadores-de-propriedade-industrial-2017_versao_portal.pdf
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A OECD (2005, p. 30) “esclarece que estatísticas de patentes são muito utilizadas 

como indicadores do resultado das atividades de pesquisa e que o número de 

patentes concedidas a uma dada empresa ou país pode refletir seu dinamismo 

tecnológico”.  

 

2.2.1 Empreendedorismo e startups 
 

O empreendedorismo é um acontecimento socioeconômico global. Governos, 

universidades, empresas e indivíduos vêm tentando entender cada vez mais este 

fenômeno. Trata-se de uma ferramenta que propicia o desenvolvimento econômico 

através de ajustes dos meios produtivos.  

 

Schumpeter (1988, p. 48) descreve o desenvolvimento como sendo “a realização de 

novas combinações”, que podem ser contemplados como sendo “introdução de um 

novo bem, introdução de um novo método de produção, abertura de um novo 

mercado, conquista de uma nova fonte de oferta de matérias primas ou bens 

semimanufaturados e constituição ou fragmentação de posição de monopólio”. 

 

Schumpeter enfatiza o papel do empreendedor como principal causa do 

desenvolvimento econômico. Ele descreve como o empreendedor inovador desafia o 

segmento das empresas ao introduzir novas invenções que tornam as tecnologias e 

produtos atuais obsoletos (Schumpeter, 1988). 

 

Thurik e Wennekrs (2001) desenvolveram um modelo de estrutura relacionando a 

atividade empresarial ao crescimento econômico. O modelo distingue três níveis de 

análise: o nível individual, o nível de empresa e o nível macroeconômico. A atividade 

empreendedora se origina no nível individual e é sempre rastreável para uma única 

pessoa, o empreendedor. O empreendedorismo é, portanto, induzido pelas atitudes 

ou motivos de um indivíduo suas habilidades e recursos psicológicos. Inclusive o 

empreendedor individual está empreendendo atividades empresariais num vácuo 

intemporal e sem espaço, mas é afetado pelo contexto em que está atuando. Portanto, 

motivações e ações empreendedoras são influenciadas por aspectos culturais e 

fatores institucionais, ambiente de negócios e condições macroeconômicas. 
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Martes (2010, p. 260) descreve, a partir das ideias de Schumpeter, que “empreender 

é inovar a ponto de criar condições para uma radical transformação de um 

determinado setor, ramo de atividade, território, onde o empreendedor atua: novo ciclo 

de crescimento, capaz de promover uma ruptura no fluxo econômico contínuo”. 

 

Nem todos os novos negócios são empreendedores ou representam 

empreendimento. Para ser empreendedora, uma empresa tem que possuir 

características especiais, ser capaz de criar algo novo, diferente, buscar de forma 

determinada fontes de inovação, aspectos de mudanças e indícios que mostrem 

oportunidades de êxito no modelo de negócio (Drucker, 1991). 

Em 1999 foi desenvolvido um estudo reconhecido como GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor), que tem por objetivo gerar informações sobre a atividade 

empresarial global. Trata-se de um consórcio internacional que realiza análises e 

interpretação de 65 países dos cinco continentes, entre eles o Brasil. Os países 

representam 70% da população e 83% do PIB mundial. A investigação envolve a 

exploração do papel do empreendedorismo no crescimento econômico nacional. 

Atualmente trata-se do principal estudo mundial de empreendedorismo.  

 

A Figura 10 apresenta a visão processual adotada pelo GEM, considerando as etapas 

do fenômeno de empreendedorismo. 
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Figura 10 
O processo empreendedor segundo definições adotadas pelo GEM 2016 
Fonte: GEM – Empreendedorismo no Brasil – 2016 (2016). Disponível em: 
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/GEM%20Nacional%20-%20web.pdf (p. 
18) 

 

Ao considerar a análise de intensidade empreendedora entre países, o GEM adotou 

classificação estabelecida pelo Fórum Econômico Mundial – WEF (Global 

Competitiveness Report) que utiliza indicadores sobre o PIB, renda per capita e quota 

de exportação de produtos primários. A combinação destes indicadores permitiu 

desenvolver três grupos que possuem as características expostas na Tabela 6. 

Tabela 6 
Análises comparativas da intensidade empreendedora entre países. 

Classificação Característica 

Países impulsionados por fatores São caracterizados pela predominância de atividades com 
forte dependência dos fatores trabalho e recursos naturais. 

Países impulsionados pela eficiência São caracterizados pelo avanço da industrialização e 
ganhos em escala, com predominância de organizações 
intensivas em capital. 

Países impulsionados pela inovação São caracterizados por empreendimentos intensivos em 
conhecimento e pela expansão e modernização do setor de 
serviços. 

Fonte: Adaptado GEM – Empreendedorismo no Brasil – 2016 (2016).  
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De acordo com dados do relatório, o Brasil integra o grupo de países impulsionados 

pela eficiência. Nesta seleção foram utilizados critérios qualitativos baseados na 

existência de diferenças culturais e relevância mundial dos países. Os critérios de 

escolha dos países de referência foram: população acima de 50 milhões de 

habitantes; PIB com ordem de grandeza similares superior ao do Brasil; e países 

localizados em diferentes continentes conforme observado na Tabela 7. 

Tabela 7 
Classificação dos países participantes no GEM 2016. 

 

Fonte: GEM – Empreendedorismo no Brasil – 2016 (2016). Disponível em: 
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/GEM%20Nacional%20-%20web.pdf (p. 
20). 

 

Enquanto o empreendedorismo se origina no nível individual, a realização é alcançada 

no nível empresarial. Desta forma Startups ou inovações são veículos para 

transformar qualidades e ambições empresariais pessoais em ações (Thurik & 

Wennekrs, 2001). 

 

De acordo com Blank (2006) startup é uma organização estruturada com objetivo de 

pesquisar um modelo de negócio repetível e escalável em condições de extrema 

incerteza. Ser repetível é a capacidade de entrega em escala de forma ilimitada sem 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/GEM%20Nacional%20-%20web.pdf


38 

muitas customizações ou adaptações para cada cliente. Escalável é a capacidade de 

crescimento de uma startup sem que isso influencie no modelo de negócio. A incerteza 

se dá pois não é possível afirmar que a ideia irá dar certo ou ao menos ser sustentável 

(Sebrae, 2017). 

 

Ries (2011, p. 13) complementa argumentando que “uma startup é uma instituição, 

não um produto, assim, requer um novo tipo de gestão, especificamente constituída 

para seu contexto de extrema incerteza. Startups existem para aprender a 

desenvolver um negócio sustentável”. 

 

“É um momento na vida de uma empresa, onde uma equipe multidisciplinar busca 

desenvolver um produto/serviço inovador, de base tecnológica, que tenha um modelo 

de negócio facilmente replicado e possível de escalar sem aumento proporcional dos 

seus custos”, conforme consta no site da Associação Brasileira de Startups – 

ABStartups (2017). 

 

Considerando a perspectiva atual em que a economia globalizada apresenta diversos 

desafios devido a mudanças, sejam elas culturais, sociais e ambientais, o ambiente 

de negócios torna-se um cenário de alta competitividade, incerteza e complexidade.  

 

Figueira, Horbe, Vargas, Machado & Moura argumentam que: 

 

Frente a esse contexto, destaca-se o número cada vez maior de indivíduos que 
são capazes de reconhecer oportunidades de negócio e explorá-las. Trata-se 
de indivíduos estimulados pela criatividade e pela inovação, responsáveis pela 
criação de empresas com caráter inovador e que assumem um importante 
papel no cenário mercadológico, a partir da criação de novos modelos de 
negócios que irão contribuir para o desenvolvimento econômico e social do 
país, seja com a criação de empregos ou com o aumento da riqueza e a sua 
distribuição (Figueira, Horbe, Vargas, Machado, & Moura, 2017, p. 57). 

 

As Startups cada vez mais se destacam no mercado, pois vêm sendo responsáveis 

por prospectar novos empregos, mais oportunidades e mais desenvolvimento. Apesar 

de apenas 1 em cada 4 Startups sobreviverem aos cinco primeiros anos, a que 

sobrevive gera impacto relevante em termos econômicos (ABStartups, 2017). 
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A partir de levantamento realizado em parceria entre Parallaxis Economia e Ciências 

de Dados e o escritório jurídico especializado em Startups Perrotti e Barrueco 

Advogados, entre julho e outubro de 2016, com 120 empresas e investidores inseridos 

no mercado de Startups, foi possível observar alguns dados conforme discriminado 

na Tabela 8. 

 

Tabela 8 
Relatório Parallaxis Economia e Ciências de Dados e Perrotti e Barrueco Advogados 

Critérios Estatística 

Faturamento 70% das Startups no Brasil não passam de R$ 50 mil anuais de faturamento 
enquanto apenas 6% fatura mais de 500 mil reais ao ano. 

Formalização 81% das Startups já estão formalizadas e 89,5% já desenvolveram seu plano 
de negócios. 

Tempo de mercado 42,1% das Startups já estão há mais de dois anos no mercado. 

Mortalidade 25% ao ano corresponde à taxa de mortalidade de Startups no país. 

Volume de trabalho 
associado 

70% das Startups possuem entre dois e quatro sócios. 21,6% não possuem 
nenhum funcionário. 

Objetivo das Startups 44,8% buscam ser escaláveis, 73,7% atuam de forma paga, outra forma de 
ganho das empresas. 

 
 
Fuding 

57,9% das Startups conseguiram realizar captação para investimentos. O 
maior percentual foi entre R$ 501 mil a R$ 1 milhão, com 27% das captações 
registradas, sendo a principal fonte de captação os investidores anjos, com 
34%. 42% das empresas pesquisadas ainda não captaram recursos com 
investidores. Desse universo, 42,5% afirmam precisar de capital entre R$ 
500 mil a R$ 1 milhão. 

Fonte: elaborado pela autora, (2018). 

 

Além de estarem em contexto de incerteza devido a sua posição indefinida na busca 

de oportunidades em nichos de mercado, as Startups atuam em um mercado de risco 

com limitações na falta de experiência de mercado e por serem muitas vezes 

organizações jovens, sem histórico ou trajetória organizacional, ocasionando 

dificuldade no acesso a financiamentos sem garantia aos investidores (Dullius & 

Schaeffer, 2016). 

 

Figueira et al. (2017) elecam outro conjunto de fatores que dificultam o ambiente dos 

negócios para as Startups como sendo a excessiva carga tributária, os custos 

trabalhistas elevados, o baixo incentivo a novos negócios e a alta mortalidade das 

empresas nos primeiros anos de vida. 

O Chief Executive Oficcer (CEO) da Parallaxis, Renato Intakli, explica que, hoje, o 

principal entrave enfrentado pelo segmento é a falta de percepção de muitos 

empresários em relação à necessidade de um planejamento sólido.  
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É um mercado de risco, porque, além da inovação, ele traz também a 
dificuldade de colocar o produto no mercado. E esse caminho, do projeto à 
construção da empresa, é moroso, precisa de estudo e estratégia. E é nesse 
ponto que está boa parte da mortalidade das empresas (Parallaxis, Perrotti & 
Barueco, 2016, p. 32. Disponível em 
https://pt.scribd.com/document/352104727/Estudo-Start-Ups#from_embed). 

 

Perante tais dificuldades e limitações na trajetória das Startups em desenvolverem um 

modelo sustentável por si só, as aceleradoras e incubadoras vêm apresentando 

grande relevância e atraindo atenção dos empreendedores no sentido de gerar 

informações que auxiliem no desenvolvimento de novos negócios. 

 

Abreu & Campos ponderam que: 

As aceleradoras ajudam os empreendedores a definir e construir os seus 
produtos iniciais, identificar segmentos de clientes e obter recursos, incluindo 
capital e funcionários. Os programas de aceleração possuem duração 
limitada, geralmente com três meses, e ajudam as Startups com o processo 
do novo empreendimento, fornecendo uma pequena quantidade de capital, 
espaço de trabalho, oportunidades de networking e mentoria com 
empresários, advogados, pessoal técnico, investidores anjo, capital de risco, 
ou mesmo executivos de empresas (Abreu & Campos, 2016, p. 19). 

 

Os aceleradores são compostos por executivos experientes que oferecem escritório, 

espaço, orientação, rede, serviços administrativos, conhecimento e experiência para 

Startups à medida que surge a necessidade para ajudá-las a superar o primeiro 

estágio de sua criação. Aceleradoras diferem de incubadoras devido ao seu 

dinamismo, envolvimento no próprio crescimento da empresa devido ao fato de muitas 

investirem nas Startups (em troca de participação na empresa) e oferecerem menor 

período de incubação (Sarmento, Carvalho & Dib, 2016). 

 

Hoffman e Kelley (2012) descrevem os aceleradores como sendo um grupo de 

pessoas que fornecem serviços e auxílio na fase inicial do negócio das Startups 

através de treinamentos e mentoria sobre desenvolvimento do produto. Financiam o 

setor específico, prestam assessoria jurídica e auxilio no ajuste e aprimoramento do 

negócio, identificando oportunidade de consolidação da ideia no mercado. 
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Atualmente, segundo apontam dados extraídos do Seed-DB, uma plataforma que 

analisa aceleradoras e suas empresas em todo o mundo, existem cerca de 190 

aceleradoras no mundo, dentro de seus próprios critérios, que têm apoiado mais de 

7.260 novos empreendimentos (Seed-DB, 2018). 

 

Abreu e Campos (2016) mostram em pesquisa realizada no período de Outubro de 

2015 a Janeiro de 2016, com iniciativa da Fundação Getúlio Vargas, Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo (FGV EAESP), que o Brasil possui um 

mercado estabelecido de aceleradoras de Startups e que abriga 40 delas em 

atividade, em sua maioria concentradas no estado de São Paulo. Até Janeiro de 2016 

foram aceleradas aproximadamente 1.100 Startups no Brasil. O valor de investimento 

das aceleradoras varia na média de R$ 45 mil a R$ 255 mil, por startup, totalizando 

aproximadamente R$ 51 milhões investidos. 

 

A Figura 11 apresenta a distribuição geográfica no Brasil da existência das 

aceleradoras. Ela evidencia maior predominância na região Sudeste, com 22 (71%) 

da amostra das aceleradoras coletadas, seguida da região Nordeste, com 5 (16%), 

região Sul, com 3 (10%), região Norte, com 1 (3%). A região Centro-Oeste não possui 

aceleradoras (Abreu & Campos, 2016). 
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Figura 11 
Estados sede das aceleradoras 
Fonte: Abreu, P. R., & Campos, N. M. (2016). O panorama das Aceleradoras de Startups no Brasil. São 
Paulo: CreateSpace Independent Publishing Plataform. USA. (p.28). 

 

Ao pensar em incubadoras neste processo de ajuda, as empresas, na construção de 

seu negócio, têm algumas diferenças quando comparadas às aceleradoras. Cohen 

(2013) argumenta que a duração limitada nos programas de aceleração, quando 

comparados com a natureza contínua dos programas oferecidos pelas incubadoras, 

possui diferença relevante.  

 

A Tabela 9 apresenta alguns itens comparativos entre aceleradoras, incubadoras e 

investidores anjo.  

 

Tabela 9 
Diferenças entre incubadoras, investidores e aceleradoras. 

 

Fonte: Extraído de Cohen (2013), como citado em Abreu & Campos (2016, p. 23). 
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Verificado o papel crucial desempenhado pelas inovações no processo de 

desenvolvimento e de geração de riqueza, e registrada a importância relativa da 

UFMG no desenvolvimento de novos produtos e processos, é natural que a instituição 

e seus pesquisadores almejem uma justa recompensa pelo esforço empreendido e 

por possíveis transferências ao setor privado da propriedade de suas patentes. 

Evidentemente, a recompensa é atrelada à capacidade das patentes em propiciar 

tecnologias e negócios com geração de valor para os investidores.  Assim sendo, as 

seções seguintes abordam o processo de avaliação, ressaltando-se os conceitos, os 

aspectos teóricos e os modelos subjacentes à precificação de um ativo, seja ele 

tangível ou intangível. 

 

2.3 Avaliação de investimentos  

 

Os ativos, de modo geral, possuem valor e podem ser avaliados conforme sua 

especificação. O interessante não são as diferenças das técnicas de avaliação dos 

ativos, mas o grau de similaridade nos princípios básicos (Damodaran, 2014).  

 

O conceito de “valor” é subjetivo, o que faz com que o processo de valoração 

diferencie de acordo com o tipo de ativo estudado e preferências do comprador 

(Póvoa, 2012). Para Neto (2014), o valor de determinado investimento pressupõe uma 

visão de longo prazo que indica o poder de ganho, bem como sua viabilidade.  

 

Póvoa (2012, p. 2) esclarece que “através da aplicação de uma teoria específica ou 

algumas combinadas, seja possível atingir não necessariamente um só valor, mas 

uma região de preço para o ativo”. Nesse sentido tem-se que o valor de um ativo para 

a empresa ou para seus investidores é determinado pelo preço de mercado no qual 

deverão ser avaliados os benefícios e custos da decisão de investir (Berk, Demarzo, 

& Harford, 2010). 

 

A avaliação desempenha diferentes papeis em situações diversas. Damodaran (2014) 

apresenta a relevância da avaliação para gestão de carteiras, na análise de aquisições 

e em finanças corporativas conforme Tabela 10. 

  



44 

Tabela 10 
Relevância da Avaliação em situações diversas 

Tipo de Avaliação Considerações 

 
 
 
 
Avaliação na Gestão de carteiras 

Em grande parte determinado pela filosofia de 
investimentos do investidor. 

 Analista fundamentalista 

 Compradores de franquia 

 Grafistas 

 Traders de Informação 

 Observadores de mercado 

 Marqueteiros eficientes 

 
 
 
Avaliação na Análise de Aquisições 

Desempenha papel central na análise. A 
empresa ou indivíduo que faz a aquisição tem 
que estabelecer um valor justo para a empresa-
alvo antes apresentar a proposta, e a empresa-
alvo tem que determinar um valor razoável para 
si mesma antes de decidir aceitar ou rejeitar a 
proposta. 

 
 
Avaliação nas Finanças Corporativas 

Sendo o objetivo em finanças corporativas 
maximizar o valor da empresa, o relacionamento 
entre decisões financeiras, estratégia corporativa 
e o valor da empresa tem que ser delineado. A 
compreensão desse relacionamento é a chave 
para tomada de decisões que adicionam valor. 

Fonte: Adaptado de: Damodaran, A. (2014). Avaliação de Investimentos. Rio de Janeiro: Qualitymark. 

 

Quanto à avaliação nas finanças corporativas, que envolve a avaliação de empresas, 

salienta-se a importância da compreensão dos princípios fundamentais da criação de 

valor para melhor medição e administração do valor de uma empresa (Copeland, 

Koller, & Murrin, 2013). Desta forma, Neto (2014, p. 170) argumenta que “a 

administração da empresa deve atuar, com prioridade, sobre os fatores que atuam em 

seu valor, como giro dos investimentos, margem de lucros e rentabilidade, satisfação 

dos clientes, marcas, qualidade dos produtos, distribuição etc.” 

 

Neto (2017) descreve que: 

O processo de avaliação de empresas exige o domínio de conceitos 
econômicos e financeiros, de técnicas de cálculo e de inúmeros fatores 
internos e externos à empresa que influem em seu valor econômico, inclusive 
considerações de natureza subjetiva. Deve incluir profunda e prévia 
verificação e auditoria de todas as informações da empresa, visando a 
confirmação dos dados disponíveis (Neto, 2017, p. 182). 

 

Entre as práticas adotadas recentemente do mundo das finanças, que reconhece a 

avaliação como fator importante não apenas para quem quer comprar ou vender uma 

empresa, mas também como ferramenta de gestão do planejamento financeiro, tem-
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se a Gestão Baseada em Valor – GBV (Value Based Management – VBM), conforme 

postulam Costa, Costa e Alvim (2011). 

 

A GBV é um modelo empresarial que tem por objetivo a maximização de riqueza dos 

proprietários de capital, expressa no mercado das ações. O indicador fundamental 

para geração de riqueza é a criação de valor econômico que se realiza a partir de 

adoção de capacidades diferenciadoras que permitem às empresas atuarem em nível 

de diferenciação em relação a seus concorrentes, assumindo vantagem competitiva e 

de estratégias financeiras que podem sem identificadas em três dimensões: 

operacionais, financiamento e investimento (Neto, 2014). 

 

A Tabela 11 a seguir apresenta mais detalhadamente as estratégias financeiras e 

direcionadores de valor. 

 
Tabela 11 
Estratégias financeiras e direcionadores de valor 

Estratégias financeiras Objetivo estratégico Direcionadores de valor 

 
 
Operacionais 

Maximizar a eficiência das decisões 
operacionais, estabelecendo 
políticas de preços, compras, vendas 
e estoques etc., voltadas a criar 
valor. 

Crescimento de vendas; prazos 
operacionais de cobrança e 
pagamentos; giro dos estoques; 
margem de lucro. 

 
 
Financiamento 

Por meio das decisões de 
financiamento, procura-se minimizar 
o custo de capital da empresa, 
promovendo o incremento de seu 
valor de mercado. 

Estrutura de capital; custo de 
capital próprio; custo do capital 
de terceiros; risco financeiro. 

 
 
Investimento 

Implementar estratégias de 
investimento voltadas a agregar valor 
ao acionista, por meio da obtenção 
de uma taxa de retorno maior que o 
custo de capital. 

Investimento em capital de giro; 
investimento em capital fixo; 
oportunidades de 
investimentos; análise giro x 
margem; risco operacional. 

Fonte: Extraído Neto, A. A. (2014). Finanças Corporativas e Valor. São Paulo: Atlas. (p.179). 

 

É importante considerar que o valor de uma empresa está ligado fortemente às 

expectativas geradas na obtenção de benefícios presentes e futuros. Dessa forma, de 

acordo com Cunha, Martins e Neto (2014, p. 252) “a avaliação pode assumir dois 

principais pressupostos: a descontinuidade, quando em desmanche ou liquidação; e 

a continuidade, quando em marcha”. 
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Neto (2014) sugere que a avaliação de uma empresa se volta fundamentalmente para 

seu valor intrínseco que se relaciona com os benefícios econômicos de caixa futuros, 

o risco integrante ao resultado previsto e a taxa de retorno exigida pelos proprietários 

de capital. “Esses parâmetros decisórios básicos, definidos pelas expectativas dos 

investidores com relação ao desempenho econômico esperado e de seu grau de 

aversão ao risco, que determinam o valor de uma empresa” (Neto, 2014, p. 722). 

Damodaran (2014) argumenta que o valor intrínseco de um ativo pode ser atribuído à 

empresa a partir de análises que contenham todas informações que, além de aferir 

com precisão absoluta os fluxos de caixa futuros, conferisse a eles a taxa de desconto 

adequada. 

 

Vários são os modelos de avaliação que podem ser utilizados e a escolha depende 

tanto do objetivo da avaliação, bem como o objeto avaliado. Serra e Wickert (2014) 

mencionam as diversas técnicas para apurar o valor de uma empresa. 

 

Por exemplo, o valor contábil e o valor contábil ajustado, pelo fluxo e caixa descontado 

(FDC) que pode ser voltado para o fluxo de caixa para os acionistas, fluxo de caixa 

para os investidores, o fluxo de lucro residual (EVA, por exemplo) ou o Adjusted 

Present Value (APV). Tem-se a avaliação relativa a partir dos múltiplos de mercado e 

de transações entre outras como o valor de mercado e as opções reais. 

 

Damodaran (2014) ressalta que as diferentes técnicas de avaliação de empresas 

compreendem três abordagens principais: a avaliação por fluxo de caixa descontado, 

que compara o valor do ativo a partir do valor presente dos benefícios futuros do ativo; 

a avaliação relativa, na qual o valor de um ativo toma como base a comparação com 

outros ativos através de variáveis em comum; e a avaliação de direitos contingentes, 

que utiliza modelos de precificação de opções. 

 

Diante das diversas possibilidades existentes nas técnicas de avaliação, é relevante 

ponderar que o processo de modelagem de projeções e avaliações não deve basear-

se em simples intuições, mas sim em conhecimento de mercado, no entendimento 

das principais premissas da empresa e das premissas econômicas (Costa, Costa & 

Alvim, 2011), conforme pode ser observado na Tabela 12. 
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Tabela 12 
Variáveis importantes para as técnicas de avaliação  

Técnicas de avaliação Variáveis 

Conhecimento do mercado Necessário para projeções de preços e 
quantidades vendidas dos produtos. 

 
Premissas da empresa 

Custo de produção, despesas, prazos de 
recebimento, estocagem e pagamento, 
investimentos financiamentos. 

Premissas macroeconômicas Taxas de juros, nível de renda, inflação, câmbio, 
PIB. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2.4 A mensuração de uma patente  

 

As patentes estão relacionadas aos direitos de propriedade intelectual importantes na 

interação com a capacidade inventiva de tecnologia e que antigamente eram 

classificadas como ativos diferidos a partir da a Lei n. 6.404 (1976). Entretanto, com o 

objetivo de alinhar as normas contábeis brasileiras de acordo com as normas 

internacionais da contabilidade enunciadas pelo International Accounting Standards 

Board (IASB), em 2007, através da Lei n. 11.638, estes ativos passaram a ser 

chamados de ativos intangíveis. 

 

A Norma Brasileira de Contabilidade – Técnicas Gerais (NBC TG) nº 04, esclarece que 

um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de um ativo 

intangível, quando:  

 
For separável, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, transferido, 
licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com um contrato, ativo 
ou passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade; ou 
resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de 
tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos 
e obrigações (CFC, 2017, p. 6). 
 

O grande desafio, seja das empresas ou das universidades, é identificar e 

principalmente mensurar os ativos relacionados à propriedade intelectual (Adriano & 

Antunes, 2017). Trata-se de questão relevante que, ao longo do tempo, trouxe 

técnicas de modelos qualitativos e quantitativos para avaliação de tais ativos (Amaral, 

Iquiapaza, Correia, Amaral & Vieira, 2014). 
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Segundo o INPI (2010), o valor de uma patente corresponde ao seu potencial de 

valorização e de exploração econômica que podem ser registradas por uma das três 

formas: (1) pela incorporação da patente ao negócio do titular; (2) pela venda da 

patente; ou (3) pelo licenciamento dos direitos de exploração da patente a terceiros. 

 

A análise de valoração de patente parte do pressuposto que a remuneração adequada 

para os esforços dispendidos e investimentos realizados no decorrer de uma pesquisa 

podem ser estimados a partir de uma exploração racional e sob proteção (Adriano & 

Antunes, 2017).  

 

Aveni e Carvalho (2017) descrevem que as técnicas de avaliação são determinadas 

a partir do objetivo proposto de análise. Afirmam ainda que, atualmente, os dois 

métodos mais amplamente estudados e mais utilizados pelo mercado, além de aceitos 

pela literatura, são FCD e Opções Reais.  

 

Em concordância a este conceito, Damodaran (2014) argumenta que o preço justo da 

empresa está diretamente ligado à riqueza que ela pode gerar e que o método de 

avaliação de qualquer ativo deverá estar fundamentado no fluxo de caixa, no risco e 

no tempo, que é o caso, por exemplo, do método FCD e que o período de geração de 

fluxos de caixa futuros e a taxa de desconto são fatores relevantes e cruciais no 

processo de avaliação (Amaral et al, 2014).  

 

Damodaran (2014, citado por Lima, 2016, p. 74) enfatiza que “ativos como patentes, 

podem apresentar aspectos importantes, como a possibilidade de adiamento ou 

atraso de implantação do projeto que não são levados em consideração”, e 

consequentemente podem alterar o valor do projeto, fazendo com que a aplicação da 

teoria de opções reais seja recomendável.  

 

Assim sendo, para avaliar a transferência da tecnologia, que é o objetivo desta 

pesquisa, foram utilizados o modelo de fluxo de caixa descontado e a teoria de opções 

reais. 
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2.4.1 Fluxo de caixa descontado 
 

Dentre as diversas técnicas existentes para precificação de ativos, o fluxo de caixa 

descontado (FCD) é considerado o mais completo (Póvoa, 2012). Trata-se de uma 

ferramenta que constrói outras abordagens de avaliação (Damodaran, 2014).  

 

De acordo com Neto (2014) o método de fluxo de caixa descontado é o que apresenta 

maior rigor técnico e conceitual para expressar o valor econômico.  

 

Além de permitir explicar e simular as principais variáveis e premissas 
macroeconômicas, estratégicas, operacionais e financeiras que compõem a 
metodologia de avaliação, o método incorpora em seus cálculos as 
preferências do investidor em relação ao conflito risco-retorno e a taxa de 
remuneração apropriada para remunerar os proprietários de capital (Moreira, 
Locatelli & Afonso, 2015, p. 30). 

 

Na visão de Serra e Wickert (2014), a técnica pressupõe a existência de valor 

proporcional a partir da potencialidade de determinado ativo gerar caixa e que isso 

pode ser alcançado trazendo o fluxo de caixa potencial a valor presente a partir de 

determinada taxa de desconto aplicada neste fluxo de caixa.   

 

Basicamente a abordagem do fluxo de caixa descontado está embasada na regra do 

“valor presente”, em que o valor do ativo é o valor presente do fluxo de caixa futuro 

dele esperado, conforme apresentado na equação 1.  

 

 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 = ∑
𝑪𝑭𝒕

(𝟏 + 𝒓)𝒕

𝒕=𝒏

𝒕=𝟏

 

 

(1) 

Em que: 

n= vida útil do ativo 

𝐂𝐅𝐭= fluxo de caixa no período t 

r = taxa de desconto refletindo o risco inerente aos fluxos de caixa estimados. 

 

Desta forma, para aplicação do método é importante considerar duas variáveis: a taxa 

de crescimento compatível com o nível de investimentos realizados e a taxa de 
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desconto que deverá refletir cuidadosamente os riscos relacionados às condições de 

incerteza (Moreira, Locatelli & Afonso, 2015). 

 

Neto (2017) elucida sobre as diversas abordagens de métodos do FCD. O autor afirma 

que, em teoria, todas as metodologias devem gerar o mesmo valor para a empresa e 

que a abordagem mais indicada depende do modelo de negócio.  

 

A Tabela 13 apresenta algumas destas abordagens propostas. 

 

Tabela 13 
Abordagens do Método do FCD 

Medida do Fluxo de Caixa Taxa de Desconto Avaliação 

FCDE – Fluxo de Caixa Disponível 
da Empresa 

Custo Total de Capital - 
WACC 

Valor Total da Empresa (𝑽𝑶)  

𝑽𝑶= Patrimônio Líquido + Passivo 

FCDA – Fluxo de Caixa Disponível 
do Acionista 

Custo de Capital Próprio 
Alavancado - 𝑲𝒆 

Valor do Patrimônio Líquido (PL) 

Lucro em Excesso (EVA) Custo Total de Capital - 
WACC 

Valor do Goodwill  
𝑽𝑶= Capital Investido + Goodwill 

APV – Adjust Present Value Custo de Capital Próprio 
Desalavancado 

Valor da empresa sem dívidas + 
benefícios da dívida 

Fonte: Extraído Neto, A. A. (2017). Valuation métricas de valor e avaliação de empresas. São Paulo: 
Atlas (p.185). 

 

O estudo em questão irá dar ênfase às abordagens de FCD disponível da empresa 

também conhecido como fluxo de caixa livre e o FCD disponível do acionista, como 

poderá ser observado em tópico posterior.  

 

2.4.1.1 Volatilidade dos retornos e risco sistêmico 

 

Frank Knight enfatizava a diferença conceitual entre risco e incerteza. Para ele, o risco 

pode ser quantificado em função de hipóteses, enquanto as incertezas não podem ser 

modeladas. Desta forma, tem-se que o risco é diversificável e a incerteza não é 

diversificável (Andrade,  2011). 

 

O conceito de risco vincula-se estritamente ao de probabilidade. Trata-se de decisões 

baseadas no futuro e que podem ser quantificadas por meio da distribuição de 

probabilidades das diversas possibilidades previstas (Neto, 2014). “As probabilidades 

também podem ser atribuídas a resultados (ou retornos) possíveis a um investimento” 

(Weston & Brigham, 2000, p. 156). 
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Nesse sentido, evidencia-se que o investidor é avesso às flutuações no preço de seus 

ativos, de tal forma que investimentos mais arriscados devem contemplar a 

possibilidade de retornos maiores. Inclusive reconhece-se a necessidade de um 

prêmio como exigência do investidor por incorrer em determinados riscos de 

investimento (Berk, Demarzo & Harford, 2010). 

 

Groppelli e Nikbakht (2002) complementam a afirmativa anterior ao mencionar que o 

risco é diretamente proporcional ao prazo do investimento. Quanto maior o tempo que 

os fundos permanecem aplicados, maior é o risco envolvido e, portanto, a 

necessidade de um prêmio aos investidores por assumirem um prazo mais arriscado. 

 

O indicador mais comum do risco de um ativo é o desvio padrão (σ) que mede a 

dispersão dos retornos em relação ao retorno médio observado. 

 

Markowitz (1952), utilizando modelo matemático de otimização de carteiras, propôs a 

combinação de ativos individuais capaz de reduzir o risco do investidor (volatilidade 

dos retornos). A conclusão de Markowitz aponta para a diversificação das carteiras, 

como instrumento de mitigação de riscos. Contudo, salienta que nem todo risco pode 

ser evitado, pois segundo ele o risco total contempla o risco individual, que pode ser 

reduzido pela construção de um portfólio diversificado, e o risco sistêmico, que é 

inerente ao mercado e não pode ser evitado.  

 

A preocupação do investidor deve ser com o risco não diversificável, pois, “o princípio 

do risco sistemático considera que, independentemente de quanto risco total um ativo 

tenha, apenas a porção de risco sistemático é relevante para determinar o retorno 

esperado (e o prêmio por risco) desse ativo” (Ross, Westerfield & Jordan, 2000, p. 

300). 

 

Posteriores contribuições na área de finanças procuraram definir de forma mais clara 

e mensurar este risco Um critério muito usado para mensurar o risco sistêmico é o 

beta (𝜷),  que expressa a volatilidade dos retornos de um ativo em relação aos 

retornos de uma carteira diversificada de mercado (Moreira, Locatelli & Afonso, 2015). 
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Póvoa (2012, p. 193) argumenta que “o beta (β), formalmente, representa o coeficiente 

angular de uma regressão, que visa quantificar o grau de variação de determinado 

ativo em função da variação de outro ativo”. O beta tende a avaliar a expectativa de 

retorno da ação com relação à expectativa de retorno do mercado. 

 

A equação 2 retrata o retorno de um ativo (Y), em função do risco assumido, sendo 

este medido pelo beta (𝜷): 

 

 𝒀𝒕 =  𝜶 +  𝜷𝑿𝒕  +  𝜺𝒕 (2) 

 

Sendo: 

 

Yt é a variável dependente, retornos das ações da empresa; 

Xt é a variável independente, isto é, o retorno da carteira de mercado - IBV; 

α é o intercepto da reta de regressão, que indica o valor médio da variável dependente 

quando a variável independente for igual a zero; 

𝜷 é o coeficiente angular da reta de regressão, que indica a intensidade da relação 

entre a variável dependente e a independente; 

εt é o termo de erro da regressão, ou perturbação estocástica, indicando a diferença 

entre o valor observado e o valor estimado da variável dependente. 

 

O coeficiente beta é retratado pela equação 3: 

 

 
𝒃𝒋 =

𝑪𝒐𝒗 (𝒌𝒋; 𝒌𝒎)

𝝈𝒎
𝟐

 
(3) 

 

Em que: 

𝑪𝒐𝒗 (𝒌𝒋; 𝒌𝒎)  = covariância do retorno do ativo  𝒋 , 𝒌𝒋 ,com retorno da carteira de 

mercado, 𝒌𝒎 

𝝈𝒎
𝟐  = variância do retorno da carteira de mercado 

𝒌𝒎 = retorno exigido da carteira de mercado 
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O coeficiente beta do mercado, por construção, é igual a 1, e todos os demais são 

referenciados a essa informação. Os betas dos ativos poderão ser positivos ou 

negativos. Quanto maior o beta, maior o risco, e, consequentemente, maior o retorno 

esperado (Tabela 14).  

 

Tabela 14 
Algumas interpretações de beta  

Beta Interpretação Comentário 

2,0 Sensibilidade duas vezes maior que a do mercado  
Variam na mesma direção da 
carteira de mercado. 

1,0 Sensibilidade igual à do mercado 

0,5 Sensibilidade igual à metade da sensibilidade da 
carteira de mercado 

0,0 Não é afetado pelas variações de mercado  

-0,5 Sensibilidade igual à metade da sensibilidade da 
carteira de mercado 

 
Variam em direção oposta à da 
carteira de mercado. -1,0 Sensibilidade igual à do mercado 

-2,0 Sensibilidade duas vezes maior que a do mercado 

Fonte: Adaptado de: Gitman, L. J. (2004). Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Pearson. 
(p.202). 

 

Damodaran (2014) salienta que existem três variáveis determinantes dos betas. O 

primeiro se refere ao setor de atuação da empresa, o segundo ao nível captação de 

terceiros, que permite conhecer seu grau de alavancagem financeira e, por fim, o grau 

de alavancagem operacional (Tabela 15). 

 

Tabela 15 
Possíveis variáveis para determinação do beta  

Estimativa do beta Classificação 

Tipo de negócio Quanto mais sensível às condições de mercado for o negócio, 
mais alto será o beta (todo o resto se mantendo constante). 

 
Grau de alavancagem financeira 

O aumento na alavancagem financeira aumenta a variância da 
receita líquida e torna o investimento em ações da empresa 
mais arriscado, aumentando por sua vez o beta das ações da 
empresa (todo o resto se mantendo constante). 

 
Grau de alavancagem 
operacional 

Altos custos fixos impactam em alta alavancagem operacional, 
que, por sua vez, terá maior variabilidade no lucro operacional, 
que levará a um beta maior (todo o resto se mantendo 
constante). 

Fonte: Adaptado pela autora. 

 

Avalia-se que quanto maior a dívida da empresa, maior será seu beta, pois haverá um 

aumento na exposição do risco de mercado devido ao juro da dívida ser um custo fixo. 

Partindo dessa ideia, é possível reconhecer que, dentro de um mesmo setor, poderá 

haver betas diferenciados (Moreira, Locatelli & Afonso, 2015).  
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Outro ponto que deve ser analisado é quanto à estimativa do risco sistemático (beta 

alavancado) em casos de empresas nas quais seus ativos não são negociados na 

bolsa de valores (Locatelli & Salomon, 2016). Nesse sentido, Damodaran (2014) 

informa que as empresas privadas as quais não possuem preço de mercado histórico 

não podem calcular o beta a partir de regressão; entretanto, ainda assim haverá a 

necessidade de avaliar seu custo de patrimônio líquido e de capital. 

 

Desse modo, uma maneira alternativa de estimar o beta sem considerar os preços 

passados de uma empresa é segregá-los em seu risco de negócio e seu componente 

de alavancagem financeira (Damodaran, 2014). Essa metodologia contempla o uso 

do beta desalavancado de uma ou mais empresas do mesmo setor (Serra & Wickert, 

2014). Copeland, Koller e Murrin (2013, p. 315) afirmam que “o beta não alavancado 

mede o risco de negócio de uma empresa por meio da remoção do efeito da 

alavancagem financeira”. 

 

O processo e estimativa do beta a partir deste princípio é reconhecido como beta 

bottom-up. Trata-se de um “método capaz de recolocar o indicador em patamar mais 

condizente com a realidade de risco do setor (Póvoa, 2012, p. 203). 

Póvoa (2012, p. 200) sugere que “a ideia de bottom-up beta (beta de baixo para cima) 

consiste exatamente em, após o agrupamento em segmentos das ações de empresas 

semelhantes, recalcular-se o beta individual de cada ação, a partir de uma base 

estatística mais consistente”. 

 

Diante disso, Damodaran (2014) propõe algumas etapas para a aplicação desse 

método: 

 

1º- Conhecer o negócio de atuação da empresa; 

2º- Localizar outras empresas do mesmo setor que possuem negociações públicas e 

obter os betas de suas regressões; 

3º- Calcular o beta médio não alavancado do setor, desalavancando o beta médio 

para as empresas de acordo com sua estrutura de capital (dívida/Equity). A Equação 

2 evidencia esta etapa: 
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𝜷𝒅 =  

𝜷𝑳

[𝟏 + ((
𝑫
𝑬) ∗ (𝟏 − 𝒕))]

 
 
(4) 

 

Sendo: 

 

𝜷𝒅 = beta desalavancado do setor; 

𝜷𝑳 = beta alavancado das empresas do setor; 

𝑫

𝑬
 = Dívida/Equity em valores de mercado 

𝐭 = alíquota de imposto de renda que propiciará o benefício fiscal do serviço da dívida 

 

Há ainda outras etapas a serem cumpridas: 

 

4º- Estimar o beta não alavancado para a empresa analisada, por meio de média 

ponderada dos betas não alavancados do setor, através da proporção do valor da 

empresa obtido de cada negócio. Essa média ponderada é chamada de beta não-

alavancado bottom-up: 

 

5º- Por fim, estimar o beta alavancado considerando a estrutura específica de capital 

(dívidas/Equity) da empresa, como descrito na Equação 5: 

 

 𝜷 =  𝜷𝒅 ∗ (𝟏 + ((
𝑫

𝑬
) ∗ (𝟏 − 𝒕))) 

(5) 

 

Em que: 

 

𝜷 = beta alavancado da empresa 

𝜷𝒅 = beta desalavancado (unlevered), como se a empresa não tivesse dívida 

 
𝑫

𝑬
 = Dívida/Equity em valores de mercado 

𝐭 = alíquota de imposto de renda que propiciará o benefício fiscal do serviço da dívida 
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2.4.1.2 Estrutura e custo de capital  

 

O capital é fundamental no processo produtivo de uma empresa e como fator de 

produção tem um custo, que reflete em sua essência a remuneração mínima exigida 

pelos os investidores (credores e acionistas) (Neto, 2014).  

 

De acordo com Gitman (2004, p. 402), “o custo de capital é uma taxa de retorno que 

uma empresa deve conseguir nos projetos em que investe para manter o valor de 

mercado de sua ação”.  

 

Na visão de Gitman e Madura (2003) trata-se de custo médio futuro esperado de 

fundos de longo prazo. As corporações de forma geral tentam manter uma 

composição ideal de financiamento através de empréstimos e de capital próprio.  

 

A tratativa do custo de fontes de recursos de terceiros e próprio são muito diferentes 

e devem refletir os custos proporcionalmente ao seu uso no conjunto financeiro 

(Damodaran, 2014). “A identificação dos componentes de capital passa por identificar 

classes de capital com diferentes riscos, e consequentemente, custos”, segundo Serra 

e Wickert (2014, p. 64). Havendo oportunidade, é interessante que os elementos 

sejam estimados a partir do seu preço de mercado (Copeland, Koller & Murrin, 2013). 

 

Pode-se entender que “o custo de capital é a média ponderada dos custos de 

diferentes componentes de financiamento” (Damodaran, 2014, p. 215). Tais fontes de 

financiamento constituem a estrutura de capital, que é “compreendida como sendo a 

forma pela qual uma empresa se financia, ou seja, refere-se ao modo como as fontes 

de recursos financeiros (próprio ou de terceiros) estão distribuídas” (Rocha, 

Gonçalves & Barbosa, 2017, p. 11).  

 

Ross, Westerfield e Jordan (2000) e Gitman (2004) argumentam que a estrutura de 

capital que maximiza o valor da empresa é aquela que minimiza o custo de capital. 

Nesse sentido, é importante considerar algumas perspectivas sobre o valor de uma 

empresa e sua estrutura de capital fundamentada por Modigliani e Miller (1958). 
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Modigliani e Miller (M&M) foram dois autores que se destacaram na década de 50, 

período em que a Moderna Teoria de Finanças revelou-se e a área passou a ter um 

caráter mais positivista e questionador de resultados, tendo como principal destaque 

as decisões financeiras sobre o valor da empresa (Neto, 2014). 

 

A essência das pesquisas de M&M se deram em duas proposições. A primeira 

proposição é que o valor da empresa com o mercado de capitais perfeito não é afetado 

por sua escolha de estrutura de capital. Na segunda proposição, M&M propõem que 

o retorno requerido pelo capital próprio é uma função linear e constante do nível de 

endividamento, ou seja, o retorno esperado do investidor está diretamente ligado ao 

grau de alavancagem (Berk, Demarzo & Harford, 2010). 

 

A percepção de M&M para as proposições considerou como mercado perfeito a 

inexistência de impostos, inexistência de custos de corretagem ou lançamento de 

títulos, informação simétrica (investidores e administradores possuem a mesma 

informação a respeito da perspectiva da empresa) e investidor sendo capaz de tomar 

dinheiro emprestado a mesma taxa de juros que a empresa (Gitman & Madura, 2003). 

 

Estudos posteriores de Modigliani e Miller (1963) mostraram que tais suposições não 

se mantêm no mundo real. Os pesquisadores reconheceram que a alavancagem 

possibilita o benefício fiscal (pagamento de juros dedutíveis para fins fiscais) que irá 

promover aumento da quantia disponível para investidores e consequente elevação 

do valor da empresa, ajustando assim a primeira proposição.  

 

Quanto à segunda proposição, M&M “retificam que o retorno do capital próprio é 

alterado de acordo com o risco de endividamento” (Lima, 2015, p. 35). À medida que 

a empresa aumenta sua alavancagem financeira, o custo de capital próprio se eleva, 

mas a elevação é compensada pela redução de impostos gerada pela captação de 

terceiros (Ross, Westerfield, & Jordan, 2000). Esta análise será melhor demonstrada 

posteriormente no item sobre custo médio ponderado de capital. 

 

É possível avaliar que a criação de estrutura de capital ótima é aquela que gera a 

combinação de fontes de capital capazes de maximizar o valor da empresa a partir da 
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minimização de seu custo total (Ross, Westerfield & Jordan, 2000). Tal possibilidade 

perpassa pelo modelo de negócio analisado e dependerá de imperfeições do 

mercado, tais como impostos, custos de dificuldades financeiras, custos de agência e 

informações assimétricas, segundo Weston e Brigham (2000) e Gitman (2004). 

 

Outras teorias foram desenvolvidas e modelos testados em função da análise de 

estrutura de capital iniciada por M&M. Por exemplo, a teoria de agência, que evidencia 

os conflitos de interesses entre investidores externos e internos e como a 

determinação da estrutura ótima de capital deve ser medida de acordo com os custos 

de agência e demais custos financeiros (Rocha, Gonçalves & Barbosa, 2017).  

 

A teoria do trade-off emergiu das discussões em que se considera uma meta para o 

endividamento capaz de gerar maximização de valor para a empresa minimizar os 

custos de imperfeição, tais como impostos e custos de falência (Gitman, 2004). Outra 

teoria citada por Berk, Demarzo e Harford (2010) é a pecking order, que propõe formas 

alternativas de financiamento em que a ordem de preferência dos recursos é definida 

a partir de sua utilização. Primeiro, têm-se os recursos gerados internamente (lucro 

retido), depois, dívida; e a emissão de ações vem somente como último recurso. 

 

2.4.1.2.1 O CAPM e o custo de capital próprio 

 

O principal modelo utilizado para precificação do custo de capital próprio é o CAPM 

(Capital Asset Pricing Model), de acordo com Póvoa (2012). O modelo foi 

desenvolvido por Sharpe (1964) e Lintner (1965), que teve como inspiração o trabalho 

de Harry Markowitz sobre diversificação e teoria moderna de portfólios para a qual o 

retorno esperado por um ativo é função do seu risco sistêmico.  

 

Fama e French (2007, p. 104) argumentam que “o apelo do CAPM está no fato de que 

oferece previsões poderosas e intuitivamente agradáveis sobre a medida do risco e a 

relação entre retorno e risco”. O grande interesse pelo modelo e sua larga utilização 

corresponde à simplicidade de interpretação e à possibilidade de determinar teses 

testadas empiricamente (Saito & Bueno, 2007). 
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Póvoa (2012, p. 183) apresenta quatro principais hipóteses na abordagem do CAPM: 

 

 Inexistência de custo de transação; 

 total liquidez de compra e venda dos mercados; 

 simetria de informações no mercado; 

 possibilidade de diversificação (eliminação) total do risco específico da ação a 

partir da construção de um portfólio. 

 

O modelo CAPM propõe que todos os fatores específicos sejam neutralizados, 

restando somente o risco não diversificável reconhecido como risco de mercado, 

representado pelo índice beta (β) já tratado anteriormente. 

 

O modelo é formalmente retratado pela Equação 6: 

 

 E(R) = Rf  +  ß [E(Rm)  -  Rf] (6) 

 

Sendo: 

E(R) é o retorno esperado de um ativo de risco; 

Rf é o retorno de um ativo livre de risco; 

Beta é uma medida do risco; 

E(Rm) é o retorno esperado de uma carteira do mercado de ativos de risco. 

 

De acordo com Noda, Martelanc e Kayo (2016, p. 68 e 69), o CAPM “prevê que a 

carteira de mercado será composta por todos os ativos disponíveis, cada um com 

peso proporcional ao seu valor de mercado, e que o fator de risco de mercado, 

conhecido também como prêmio de mercado (𝑹𝒎 − 𝑹𝒇), é o único capaz de explicar 

os retornos dos ativos”. 

 

O CAPM propõe que o custo e a oportunidade do capital ordinário sejam iguais ao 

retorno sobre os títulos livres de risco mais o risco sistêmico da empresa (beta), 

multiplicado pelo preço de mercado do risco (Copeland, Koller & Murrin, 2013). Desta 

forma, é necessário o levantamento de três dados para determinação da linha: a taxa 
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livre de risco, o beta (já discutido anteriormente) e o prêmio pelo risco de mercado 

(Serra & Wickert, 2014). 

 

No que tange à taxa livre de risco, de acordo com a proposta de Tobin (1958 é a 

exibida pela remuneração de um ativo que não contém risco. De acordo com (Neto, 

2014, p. 90), “a presença de uma taxa livre de risco nos modelos de precificação 

permite que se formem carteiras com risco e ativos livres de risco, estabelecendo 

relação linear entre risco e retorno”.  

 

Vários autores apresentam conceitos que justificam o termo “taxa livre de risco”: trata-

se de ativos com característica de retorno fixo e sem possibilidade de não pagamento 

em seu vencimento (default), (Santos, 2012); é o valor puro do dinheiro no tempo 

(Ross, Westerfield & Jordan, 2000); inexiste risco de reinvestimento e de oscilação de 

taxa de juros (Póvoa, 2012). Em face dessas exigências, títulos públicos soberanos 

são geralmente usados como um ativo livre de risco nos estudos aplicados. 

 

Outra variável importante no CAPM é o prêmio de risco, que representa o quanto o 

investidor exige de diferencial sobre o ativo livre de risco para aplicar seus recursos 

em investimento de renda variável. O critério frequentemente utilizado para a 

estimativa do prêmio de risco se dá mediante o levantamento do comportamento 

histórico do mercado acionário vis-à-vis ao de um título público soberano. 

 

Apesar de o CAPM ser referência para cálculo do custo de capital próprio e de ampla 

aceitação entre os analistas financeiros, o modelo pode refletir falhas teóricas 

resultante do grande número de premissas simplificadoras (Fama & French, 2007). 

Dessa forma, outro modelo desenvolvido, não com característica de substituição, mas 

sendo análogo à proposta do CAPM, é o modelo de precificação por arbitragem (APM) 

(Copeland, Koller, & Murrin, 2013). Trata-se de teoria originalmente desenvolvida por 

Ross (1976), que propõe a análise dos retornos em função de múltiplos fatores 

(Póvoa, 2012). 

 

Ao invés de uma medida do risco sistêmico, que no caso do CAPM, é o índice de 

mercado, o APM inclui diversos betas calculados através de correlações históricas. O 
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modelo de APM “utiliza diversas fontes de risco, calculando a sensibilidade do retorno 

dos investimentos diante de mudanças nessas fontes de risco” (Neto, 2014, p. 299). 

Entretanto, é um modelo que também possui suas limitações por ser bastante 

complexo e de difícil operacionalização (Rogers & Securato, 2009), dependendo do 

humor do mercado para a avaliação da regressão de forma sustentável (Póvoa, 2012). 

 

O uso do modelo multifatorial é um desafio ao considerar a perspectiva de retornos 

futuros, haja vista a necessidade de cálculo dos betas e prêmios para cada um dos 

fatores. Devido à alta volatilidade, pode-se ter um alto nível de erro na estimativa, 

eliminando os benefícios que seriam obtidos com a mudança do CAPM para um 

modelo mais complexo (Damodaran, 2014). Ademais, não há indicações teóricas 

sobre os fatores que deveriam fazer parte da análise. 

 

2.4.1.2.2 O custo da dívida e o WACC 

 

Em abordagem anterior, fica evidente que o uso de dívida pela empresa é uma 

estratégia relevante para a geração de valor, tendo em vista que “o custo da dívida é 

mais barato que o uso de capital próprio pelo menor risco do credor” (Neto, 2014). De 

acordo com Brigham e Ehrhardt (2016), o tipo de dívida está relacionado ao ativo a 

ser financiado, bem como das condições de mercado vigentes na época.  

 

É fundamental que a empresa realize decisões de financiamento coerentes com os 

prazos dos investimentos, evitando assim recorrer a fontes de empréstimos de curto 

prazo para financiar ativos de longo prazo (Júnior, Rigo & Cherobim, 2002). 

 

Na visão de Berk, Demarzo e Harford (2010), a dívida da empresa pode ser privada 

ou pública. A primeira é negociada diretamente com um banco a partir de empréstimos 

com base na diversidade de produtos bancários e a segunda negociada em mercado 

público. O financiamento por dívida pública inclui debêntures e notas promissórias, 

assim como outras promessas de pagamentos futuros pela empresa (Bodie & Merton, 

2002). 
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O passo inicial para a estimativa do custo da dívida é reconhecer a taxa de retorno 

exigida pelos credores. O custo específico de financiamento será o custo de obtenção 

presente após o imposto de renda (Gitman & Madura, 2003). 

 

Groppelli e Nikbakht (2002) analisam algumas razões pelas quais as empresas 

comprometem-se em financiamento a longo prazo, conforme pode ser observado na 

Tabela 16.  

 

Tabela 16 
Uso de financiamento de longo prazo  

Razões para uso de financiamentos de longo prazo 

1- Os aumentos esperados nas vendas futuras requerem fundos para a área de marketing e demais 
funções de apoio para manterem-se competitivas; 

2- Com o crescimento da empresa, suas capacidades operacionais precisam aumentar; 

3- Uma empresa deve continuar a se modernizar e a introduzir equipamentos mais eficientes; 

4- Mudanças na demanda forçam a empresa a abandonar suas instalações obsoletas e a investir 
numa nova capacidade de produção; 

5- O financiamento de longo prazo de projetos de pesquisa e desenvolvimento promove um ciclo 
de vida saudável; 

6- No longo prazo, grande parte do capital circulante torna-se permanente e deve ser financiado 
como tal. 

Fonte: Groppelli, A. A., & Nikbakht, E. (2002). Administração Financeira. São Paulo: Saraiva. (p.300) 

 

A metodologia para alcance do custo da dívida de longo prazo envolve várias 

hipóteses e previsões subjacentes (Gitman, 2004). Brigham e Ehrhardt (2016) 

afirmam que as empresas normalmente utilizam taxa fixa e variável, dívida fixa e 

conversível com prazos diferentes e com ou sem fundos de amortização, o que faz 

com que o custo final para cada tipo de dívida seja diferente. Desta forma, para 

planejamento e avaliações, muitas vezes a empresa segue como parâmetro os tipos 

de dívidas característicos de seu negócio. 

 

Em complemento, Ross, Westerfield e Jordan (2000) esclarecem que, diferentemente 

do custo de capital próprio da empresa, o custo de capital de terceiros não necessita 

da estimativa de um beta para a dívida, tendo em vista que basta observar diretamente 

a taxa que se deseja conhecer e que pode ser identificada no mercado financeiro. 

 

Outro fator importante na análise do custo da dívida são os impostos. Os juros pagos 

pelas empresas decorrentes dos empréstimos e financiamentos são dedutíveis para 

fins fiscais enquanto os pagamentos aos acionistas (dividendos) não o são (Weston 
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& Brigham, 2000). Isso quer dizer que o governo assume parte dos juros (Brigham & 

Ehrhardt, 2016), portanto é necessário distinguir entre custo de capital de terceiros 

antes e depois do imposto de renda para o efetivo cálculo da taxa de desconto (Ross, 

Westerfield & Jordan, 2000). 

 

Para o cálculo do custo médio ponderado de capital que será abordado em seguida, 

é usado o custo da dívida após impostos, conforme pode ser observado na Equação 

7. 

 𝒓𝒅 = 𝒓𝒂 ∗ (𝟏 − 𝑻) (7) 

 

Em que: 

𝑟𝑑 = custo da dívida depois do imposto de renda 

𝑟𝑎 = custo da dívida antes do imposto de renda 

𝑇  = Alíquota de imposto de renda 

 

Como discutido, a estrutura de capital corresponde ao nível de utilização de fontes de 

recursos próprios e terceiros os quais as empresas utilizam para viabilizar seus 

investimentos de modo a gerar retorno para o investidor e também para a corporação. 

O alcance do custo total de capital é obtido através da média ponderada dos custos 

associados a cada alternativa e que se denomina WACC (Weighted Average of Cost 

Capital).  

 

O custo médio de capital avalia o custo do capital próprio e o custo da dívida (Ross, 

Westerfield, Jaffe & Lamb, 2015) e pode ser demonstrado através da Equação 8: 

 

 
𝐖𝐀𝐂𝐂 =  

𝐃

𝐃 + 𝐄
 𝐱 𝐫𝐝 𝐱 (𝟏 − 𝐭) + 

𝐄

𝐃 + 𝐄
 𝐱 (𝐫𝐟 + 𝛃 𝐱 𝐩𝐦) 

(8) 

 

Sendo: 

 

WACC = Custo médio ponderado de capital; 

D = Dívida de curto + dívida de longo prazo; 

E = Capital próprio (Equity); 

rd = Custo do capital de terceiros (despesa financeira/dívida); 
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t = Alíquota de impostos sobre o resultado; 

(rf + β x pm) = Custo do capital próprio. 

 

A análise da estrutura de capital em processos de avaliação de empresas é 

fundamental para verificar a proporção de uso de recursos próprios e de terceiros que 

resulte em um custo de capital (WACC) mais baixo, ocasionando assim maior valor 

(Moreira, Locatelli & Afonso, 2015). 

 

Na visão de Damodaran: 

 
O custo de capital é útil em dois níveis. Em uma base composta, é aquilo que 
essas empresas têm de realizar coletivamente sobre seus investimentos para 
atingir o ponto de equilíbrio. É também a taxa de desconto adequada para usar 
no desconto de fluxos de caixa futuros a fim de chegar a uma estimativa do 
valor da empresa (Damodaran, 2014, p. 228). 

 

Segundo Berk, Demarzo e Harford (2010, p. 425), o “WACC é direcionado pelo risco 

da linha de negócios de uma empresa e, devido ao efeito tributário dos juros, pela 

alavancagem”, podendo variar amplamente entre setores e modelos de negócio. 

 

Copeland, Koller e Murrin (2013) afirmam que a ponderação dos custos é algo 

complexo, tendo em vista a necessidade de aferir o valor de mercado separado de 

cada fonte de capital e que os instrumentos para realização do cálculo variam para 

cada empresa. Weston e Brigham (2000) e Gitman (2004) acrescentam que as 

ponderações podem ser definidas pelo valor contábil mostrado no balanço da 

empresa (valor de registro) se estiverem perto das ponderações de mercado o que 

pode divergir em determinadas situações (Serra & Wickert, 2014). 

 

No subitem sobre custo e estrutura de capital foi mencionada a importância da 

alavancagem financeira para a empresa devido à dedutibilidade na base de cálculo 

para pagamento do imposto de renda e consequente aumento no lucro para os 

investidores. Todavia, deve-se ter cautela na estratégia.  

 

Isso porque à medida em que a empresa eleva sua participação em capital de 

terceiros em relação ao capital total, ela se torna mais arriscada, fazendo com que os 
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investidores (acionistas e credores) exijam maior retorno para seus investimentos. 

Desta forma o custo individual, seja do capital próprio e de terceiros, irá aumentar até 

determinado ponto que nenhum outro capital mais barato irá compensar tal proporção 

(Póvoa, 2012). 

 

Portanto, o aumento de alavancagem tende a gerar movimento inversamente 

proporcional no WACC até alcançar o ponto de estrutura ótima de capital (Locatelli, 

Nasser, & Mesquita, 2015). O aumento da dívida a partir desse ponto deixa de ser 

interessante, pois a percepção da elevação do risco por parte dos investidores 

ocasionará piora do rating da empresa e do custo de capital próprio. 

 

2.4.1.3 Fluxo de caixa para investidor e fluxo de caixa para acionistas  

 

Além da estimativa de crescimento e reconhecimento da taxa de desconto, como já 

foi abordado nos capítulos anteriores, existe outro fator essencial a ser considerado 

na perspectiva de fluxo de caixa descontado.  

 

Serra e Wickert (2014) esclarecem que, ao iniciar um negócio, é necessário 

investimento de determinado capital que será captado com credores e acionistas: ou 

seja, os investidores. Assim é possível avaliar o empreendimento do ponto de vista do 

acionista (fluxo de caixa para os acionistas), ou dos investidores como um todo 

(credores e acionistas), que seria o fluxo de caixa para os investidores. Este último 

sendo o mesmo fluxo de caixa do negócio, pois como são os investidores quem o 

financiam, ambos os fluxos se igualam. 

 

Póvoa (2012, p. 133) pondera que o “fluxo de caixa dos acionistas contempla apenas 

a sobra de caixa da empresa a ser distribuída para os detentores de capital próprio, 

após o pagamento de juros para os credores”. 

 

Tendo em vista esta perspectiva, a estimativa de caixa que uma empresa poderá 

repassar aos seus acionistas deverá ser iniciada a partir do lucro líquido (Damodaran, 

2014), sendo relativo somente ao capital próprio. Portanto, aplica-se o CAPM para 

trazer os valores futuros ao presente (Serra & Wickert, 2014). 
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A estrutura do fluxo de caixa para acionistas assume a seguinte forma: 

 

 Receita Total (Quantidade x Preço) 
(-) Deduções (desconto; impostos indiretos) 
= Receita Líquida 
(-) Custo de Produto Vendido (CPV) 
= Resultado bruto 
(-) Despesa administrativa e operacional 
=  Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - EBITDA 
(-) Depreciação 
= Earnings before interest and taxes - EBIT 
(-) Juros (despesa financeira) 
= Earnings before taxes - EBT 
(-) Imposto de renda sobre EBT 
= Lucro líquido 
(+) Depreciação 
(-) Investimento permanente - Capex 
(-) Investimento em Capital de Giro Líquido 
(+) Variação do Endividamento 
= Fluxo de caixa Acionistas - FCA 

 

Sendo que: 

 

EBITDA = Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização; 

EBIT = Lucro antes dos juros e dos impostos (resultado operacional); 

EBT = Lucro antes dos impostos 

 

A estrutura do fluxo de caixa livre para os investidores é ligeiramente diferente: 

 

 Receita Total (Quantidade x Preço) 
(-) Deduções (desconto; impostos indiretos) 
= Receita Líquida 
(-) Custo de Produto Vendido (CPV) 
= Resultado bruto 
(-) Despesa administrativa e operacional 
= Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - EBITDA 
(-) Depreciação 
= Earnings before interest and taxes - EBIT 
(-) Imposto de renda sobre EBIT 
= NOPLAT (Lucro Operacional Líquido menos Imposto de Renda Ajustado) 
(+) Depreciação 
= Fluxo de caixa operacional - FCO 
(-) Investimento permanente - Capex 
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(-) Investimento em Capital de Giro Líquido 
= Fluxo de caixa livre da empresa - FCDE 

 

O fluxo de caixa livre na perspectiva dos investidores é importante porque permite 

analisar como a empresa consome ou gera caixa. Trata-se do fluxo operacional da 

empresa após impostos gerados por ela e disponível para todos os investidores 

(credores e acionistas). Aparece antes do financiamento não afetando a estrutura 

financeira da empresa (Copeland, Koller, & Murrin, 2013). 

 

Nesse sentido, Serra e Wickert (2014) esclarecem aspectos do benefício fiscal em 

ambas abordagens. Do ponto de vista do acionista, ele não é mensurado no custo de 

capital, então deve ser considerado no fluxo de caixa (variação de endividamento). Já 

do ponto de vista dos investidores, a informação fiscal é ponderada no custo de capital 

e não no fluxo de caixa. 

 

Quanto ao Capex, que não foi até aqui discutido, trata-se do investimento bruto, 

resultado do investimento líquido (IL) mais o investimento de reposição (IR), e abrange 

as máquinas, equipamentos e construção civil. No primeiro momento, o investimento 

onera a empresa (reduz o caixa livre), entretanto, o aumento da capacidade produtiva 

permite que a empresa cresça e aumente o caixa no futuro. Portanto, quando bem 

alocado o investimento, melhora a capacidade produtiva da empresa, possibilitando 

crescimento auto-sustentado. 

 

2.4.2 Teoria de opções reais 
 

A projeção do fluxo de caixa para cinco, dez, quinze anos, inclusive na perpetuidade, 

assume valores estimados que são dados por certos, o que é uma hipótese temerária, 

podendo subavaliar o valor da empresa. A possibilidade de desenvolver cenários tanto 

do fluxo de caixa quanto da taxa de desconto em ambientes favoráveis ou 

desfavoráveis e escolher combinação de variáveis tecnicamente prováveis tem 

caráter mais real e condizente diante das adversidades do mercado (Póvoa, 2012). 

 

As mudanças significativas das condições de mercado podem conduzir a ajustes no 

fluxo de caixa, bem como na percepção do investidor com relação ao investimento. 
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Nesse sentido, a teoria de opções reais (TOR), possui flexibilidade quando da 

expectativa de tais alterações (Santos, 2012). Póvoa (2012, p. 434) afirma que “quanto 

mais flexibilidade potencial existir, maior deve ser o valor da empresa”. O valor da 

flexibilidade captada neste modelo faz com que o método seja considerado, por alguns 

autores como Copeland, Koller e Murrin (2013), superior às abordagens de FCD 

tradicionais. 

 

A precificação de ativos por opção é uma possibilidade que deve restringir aquilo que 

fizer diferença na avaliação. Damodaran (2014, p. 1020) afirma que “as opções afetam 

o valor mais nas pequenas empresas que derivam o volume de seu valor dos ativos 

que assemelham a opções. Portanto, avaliar patentes como opções para estimar o 

valor da empresa tem muito sentido”. 

 

Póvoa (2012) descreve opção como sendo o direito de comprar (call option) ou vender 

(put option) um ativo objeto (ativo subjacente) por um determinado preço até uma data 

ou exatamente na data de vencimento. O preço de exercício é aquele que o titular da 

opção pode comprar o ativo no qual é fixado próximo ao preço corrente do mercado 

no momento que o ativo é lançado (Gitman, 2004). 

 

A opção pode ser europeia, que só poderá ser exercida no vencimento ou opção 

americana, em que a negociação poderá acontecer no período de vigência 

(Damodaran, 2014). 

 

Neto (2014) esclarece que: 

Quando uma empresa avalia investir em determinado projeto no futuro para 
gerar novos fluxos de caixa, a decisão assemelha-se a uma opção. O custo do 
investimento inicial é o valor presente líquido negativo gerado; posteriormente 
deve a empresa decidir se realiza ou não novos investimentos visando tornar 
seu valor positivo. No contexto de uma opção, pode-se entender o projeto como 
o ativo-objeto, e o montante necessário de investimento o preço de exercício 
(Neto, 2014, p. 456). 

 

“Teoricamente, o preço mínimo de uma opção de compra e venda depende das 

relações entre preço do ativo e o preço de exercício” (Groppelli & Nikbakht, 2002, p. 
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242). A Tabela 17 apresenta o funcionamento do preço das opções de compra e venda 

em que  𝑷𝑺 é o preço do ativo e  𝑿𝑷 é igual ao preço do exercício. 

 

Tabela 17 
Preço opções de compra e venda 

 Tipo  Valor 

Preço de opção de compra Dentro do dinheiro (In the Money) 𝑷𝑺 > 𝑿𝑷 Positivo 

 Fora do dinheiro (Out of the Money) 𝑷𝑺 < 𝑿𝑷 0 

Preço de opção de venda Dentro do dinheiro (In the Money) 𝑷𝑺 < 𝑿𝑷 Positivo 

 Fora do dinheiro (Out of the Money) 𝑷𝑺 > 𝑿𝑷 0 

Fonte: Adaptado Groppelli, A. A., & Nikbakht, E. (2002). Administração Financeira. São Paulo: Saraiva. 
(p. 242). 

 

Duas técnicas muito conhecidas e adotados na precificação de opções são o modelo 

Binominal e o modelo de Black-Scholes. O primeiro método foi desenvolvido por Cox, 

Ross e Rubistein (1979) que consideram a evolução do valor do ativo no tempo 

discreto (Costa, Costa & Alvim, 2011). O segundo método, Black-Scholes (1973), foi 

desenvolvido com base no modelo de opção europeia e considera a evolução do valor 

do ativo em tempo contínuo (Berk, Demarzo & Harford, 2010). 

 

2.4.2.1 Modelo binominal 

 

O modelo binominal é uma técnica em tempo discreto que consiste na estimativa da 

precificação do ativo-objeto a partir da árvore binominal, que representa as diversas 

trajetórias possíveis do ativo durante a vida das opções (Costa, Costa & Alvim, 2011).  

 

A Figura 12 mostra uma árvore binominal de um passo que pode ser posteriormente 

estendido para uma árvore de múltiplos passos. S representa o preço atual da ação e 

o preço se desloca para cima até  𝑺𝑼 com probabilidade de p e para baixo até  𝑺𝒅 com 

probabilidade para 1-p. 
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Figura 12 
Árvore binominal de um passo 
Fonte: Adaptado de Costa, L. T., Costa, L. T., & Alvim, M. A. (2011). Valuation: Manual de Avaliação e 
Reestruturação Econômica de Empresas. São Paulo: Atlas (p.338). 

 

O modelo de precificação em questão se baseia em fórmula simples do processo de 

precificação de ativos, em que o ativo pode se deslocar a qualquer momento para um 

de dois preços possíveis, que representa valorização ou desvalorização (Damodaran, 

2014). 

 

2.4.2.2 Modelo Black-Scholes 

 

O modelo de Black-Scholes pode ser deduzido a partir do modelo binominal de opções 

(Neto, 2014). “Trata-se da ideia de criar uma carteira que inclua o ativo subjacente e 

o ativo livre de risco com os mesmos fluxos de caixa, e, desse modo, com o mesmo 

custo da opção sendo avaliada” (Damodaran, 2014, p. 98). 

 

Na prática, é muito utilizado pelos agentes econômicos na precificação de opções 

europeias. O modelo prevê que os preços do ativo seguem uma distribuição 

probabilística dos retornos futuros mensurados de forma contínua e composta a partir 

dos seus preços (Figueiredo, 2002). 

 

Póvoa (2012), Damodaran (2014) e Groppelli e Nikbakht (2002) elencam os fatores 

que afetam o valor das ações, segundo a TOR: 

 

• Preço corrente do ativo subjacente (S) 

• Preço de exercício da opção (K); 
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• Taxa de juro na economia (ativo livre de risco) (r); 

• Prazo para exercício até vencimento da opção (t); 

• Volatilidade do preço do ativo subjacente, medido pela variância (𝝈𝟐) 

 

O valor da opção de compra no modelo Black-Scholes é obtido da seguinte forma: 

 

 𝑺𝑵(𝒅𝟏) − 𝑲𝒆
−𝒓𝒕𝑵(𝒅𝟐) (9) 

 

Sendo: 

      
                        𝒅𝟏 =

𝑰𝒏(
𝑺

𝑲
)+(𝒓+

𝝈𝟐

𝟐
)𝒕

√𝒕
𝝈                                                                    (10) 

 

                          𝒅𝟐 = 𝒅𝟏 − √𝒕
𝝈

                                                                          (11) 

 

O N(𝒅𝟏) e o N(𝒅𝟐) apontam regiões da curva de distribuição. Desta forma, quando 

identificados, deverão ser convertidos pela tabela de distribuição normal (Póvoa, 

2012). Dois pontos importantes é que o modelo trata de tempo contínuo (𝒆𝒙𝒑−𝒓𝒕) e 

não tempo discreto (𝟏 + 𝒓)𝒕, quer dizer também que as taxas de juros sem risco 

devem ser adaptadas de acordo com o tempo contínuo; no caso da variância, também 

pode ser anualizada (Damodaran, 2014). 

 

Lima (2016) registra que: 

 

A TOR só tem utilidade prática em situações especiais. Quando o projeto está 
muito “In the Money”, isto é, VPL muito positivo ou “Out of the Money”, VPL 
muito negativo, este deve ser, respectivamente, aprovado ou rejeitado sem 
necessidade do uso das opções reais (Lima, 2016, p.66). 

 

Lima (2016), em conformidade com o posicionamento de Copeland e Antikarov, 

(2002), ressalta que na precificação pelas opções com a possibilidade de pagamento 

de dividendos ao longo do período de validade da opção (opções de ativos financeiros) 

ou de atraso no desenvolvimento de um produto (opções reais), deve-se acrescentar 

uma sexta variável no modelo: os dividendos que podem ser pagos pelo ativo 

subjacente (no caso de opções financeiras); ou pela perda de receitas do projeto 

(opções reais) devido a atraso no lançamento do produto. 
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Com a introdução da opção de atraso no desenvolvimento do produto, a avaliação de 

uma patente pela TOR, é dada por:   

 

          𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 = S x  e-y x t  x N(d1) – E x e-r x t x  N(d2)                                               (12) 

 

             𝐝𝟏 =
𝐋𝐧(

𝐒

𝐄
)+(𝐫 −𝐲 + 

𝛔𝟐

𝟐
)×𝐭

√𝛔𝟐×𝐭
                                                                                     (13) 

 

              𝐝𝟐 =  𝐝𝟏 − √𝛔𝟐 × 𝐭                                                                                         (14) 

 

Sendo o custo de atraso dado por Y = 1 / t.  

 

Portanto, a teoria de opções reais permite flexibilizar a metodologia de avaliação, 

ponderando que se trata de análise de resultados futuros esperados de caixa que 

podem sofrer alterações em seus parâmetros de desempenho e de geração de caixa. 
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3 Ambiência do Estudo  

 

A patente tratada neste estudo é referente ao óxido grafite (OGr), que se refere à 

esfoliação de grafite previamente oxidado, e do óxido de grafeno (GO). A tecnologia 

também trata dos produtos obtidos e de seu uso.  

 

Para melhor compreensão do método de produção mencionado anteriormente, a 

Figura 13 exibe a representação esquemática do processo de oxidação do grafite para 

formação do óxido de grafite, seguido da esfoliação para formação de folhas 

individuais de óxido de grafeno, subsequente à redução para formação de grafeno (ou 

óxido de grafeno reduzido). 

 

 

Figura 13 
Nanoestruturas de carbono 
Fonte: Zarbin, A. J., & Oliveira, M. M. (2013). Nanoestruturas de carbono (nanotubos, grafeno): Quo 
Vadis? Química Nova, 1533-1539 (p.1535) 

 

O OGr pode ser utilizado como aditivo em compósitos poliméricos e outros materiais, 

aplicações biológicas, tratamento de água ou para a produção de óxido de grafeno 

reduzido, para aplicação em supercapacitores e baterias. Nesse último, Vieira e Vilar 

(2016, p. 54) argumentam que a “utilização do grafeno como um material integrante 
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dos eletrodos de uma bateria resulta em sistema de menor dimensão e mais leve, com 

elevada densidade de energia e potência”. 

 

A tecnologia em questão é registrada como nanotecnologia, pois lida com a matéria 

em níveis moleculares, cuja ordem de dimensão é 1 a 100 nanômetros (1 nanômetro 

= 1 bilionésimo de metro, 𝟏𝟎−𝟗𝒎), ou seja, possui a capacidade de manipulação da 

estrutura da matéria e dos fenômenos na escala de tamanho possibilitando a 

manifestação de novas propriedades macroscópicas em materiais e dispositivos 

físicos, químicos e biológicos (Loural, 2014). 

 

Borelli (2015) corrobora esta visão, afirmando que a inserção de nanotecnologias gera 

impactos diferentes; algumas áreas podem ter sua dinâmica totalmente alteradas, 

outras não. A dinâmica setorial e o percurso realizado pela tecnologia são 

responsáveis pelas possíveis mudanças.  

 

A área de conhecimento em nanociência e nanotecnologia (N&N) vem crescendo 

consideravelmente em uma velocidade instigante, trazendo a promessa de revolução 

científica e tecnológica. Entre os diversos materiais originários da N&N, o grafeno e 

os nanotubos de carbono sãos os mais representativos (Zarbin & Oliveira, 2013). 

 

Loural (2014, p. 33) afirma que a nanotecnologia “tem impacto ao longo de uma cadeia 

de valor: materiais nanoestruturados servem de matéria-prima a compostos 

intermediários até chegar a produtos finais que incorporam esses materiais”.  

 

A Figura 14 apresenta o conceito de que a nanotecnologia não possui um mercado, 

mas sim uma cadeia de valor.  
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Figura 14 
Cadeia de valor da nanotecnologia 
Fonte: Extraído Lux Research, 2004 (p.31).  

 

A Tabela 18 mostra os setores impactados pela nanotecnologia no mercado mundial 

a partir de estudo realizado pelo governo britânico denominado Technology Strategy 

Board (TSB), em 2009, com projeções até 2015. 

 
Tabela 18 
Mercados impactados pela nanotecnologia  

 

Fonte: Loural, C. A. (26 de Junho de 2014). Um panorama de novas tecnologias e seus impactos na 
indústria. Campinas, São Paulo, Brasil (p.33). 

 

De acordo com a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas 

Inovadoras (Anpei), em 2013 a nanotecnologia fazia parte da sexta onda de 

transformação tecnológica mundial, ao lado da biotecnologia e das tecnologias 
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ambientais. O valor de mercado da nanotecnologia incorporada a produtos era de US$ 

40 bilhões no ano 2000 e de US$ 1 trilhão em 2015.  

 

O setor pode movimentar no mundo, até 2018, um montante de R$4 trilhões, sendo 

que no contexto, o Brasil espera ter 1% de todo esse mercado, o que geraria negócios 

ao redor de R$40 bilhões (CONFAP, 2015. Disponível em: 

http://confap.org.br/news/brasil-pode-tornar-se-lider-de-mercado-em-

nanotecnologia/). 

 

A Tabela 19 apresenta os investimentos projetados pelo Programa de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PPDI) para Nanotecnologia referentes ao plano de ação 

do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) de 2007-

2010. 

 

Tabela 19 
PPDI para a Nanotecnologia - Recursos (R$ milhões) 

 

Fonte: MCT (2010) extraído Borelli, E. (2015). Nanotecnologia: Inovação e Sustentabilidade. Revista 
de Gestão e Projetos, 1-13 (p.10). 

 

O governo brasileiro investiu, em 2013, R$ 400 milhões na infraestrutura de 26 

laboratórios do Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias (SisNANO). 

Trata-se de um sistema de laboratórios multiusuários direcionados à pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (PD&I) em nanociências e nanotecnologias, que tem por 

objetivo aumentar o acesso de pesquisadores e empresas à infraestrutura laboratorial 

brasileira (Pró-Inovação na Indústria Brasileira – Protec). 

 

A Figura 15 expõe a distribuição regional dos 8 laboratórios estratégicos associados 

que formam o SisNANO. 
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Figura 15 
Laboratórios Estratégicos SisNANO 
Fonte: Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação MCTIC (2016/2020). Disponível em: 
https://portal.insa.gov.br/images/documentos-oficiais/ENCTI-MCTIC-2016-2022.pdf (p.42) 

 

Para suporte e apoio ao SisNANO, foi lançada, também em 2013, a Iniciativa Brasileira 

de Nanotecnologia (IBN) que objetiva a integração das ações governamentais em 

busca de promoção do aumento da competitividade brasileira. A sinergia da IBN com 

os órgãos de fomento se dá de maneira a assegurar a otimização dos investimentos 

públicos e identificação e acompanhamento dos avanços e impactos gerados pela 

nanotecnologia no país (MCTIC). 

 

3.1 A pesquisa aplicada e a CTIT 

 

Rapini, Silva, e Albuquerque (2017) afirmam que as universidades com estrutura 

educacional, cientifica ou técnica possuem dois papeis importantes: são o lugar de 

formalização de treinamento dos cientistas e também são a existência de 

concentração de pesquisa em disciplinas associadas ao aprimoramento de 

tecnologias. 

 

https://portal.insa.gov.br/images/documentos-oficiais/ENCTI-MCTIC-2016-2022.pdf
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De tal modo, “a transferência de conhecimento das universidades para o setor 

produtivo é essencial no processo de desenvolvimento, pois há uma estreita relação 

entre avanço científico e tecnológico e estágio de desenvolvimento de um dado país” 

(Oliveira & Giroletti, 2016, p. 97). 

 

As pesquisas voltadas para tecnologia e inovação, além de agregar valor para um 

país, podem ser vistas como porta de entrada de recursos para as universidades. Isso 

porque a transferência de tecnologia permite o recebimento de royalties sobre os 

resultados auferidos na exploração comercial (Costa & Crepalde, 2005). 

 

Fato é que os benefícios da pesquisa são reconhecidos tanto pelas universidades 

quanto pelo setor empresarial. Faz-se muito relevante que as universidades se 

empenhem nas pesquisas e descobertas que irão garantir o desenvolvimento em suas 

áreas. É crucial também que as indústrias aprimorem constantemente seus produtos 

através da inovação para se manterem competitivas (Palhares, 2018). 

 

Diniz e Neves (2017) corroboram esta visão ao afirmarem que: 

 
Se, por um lado, a universidade deve se adaptar às demandas das 
necessidades estatais ou empresariais a respeito de conhecimento inovador, 
por outro, Estado e empresários devem estar atentos para o fato que a 
produção do conhecimento pela universidade não é um serviço singular e deve 
se dar de modo coordenado com os demais objetivos institucionais, como, por 
exemplo, a formação de seus alunos e o fortalecimento da capacidade 
operacional da própria universidade (Diniz & Neves, 2017, p. 6). 

 

No caso do Brasil, como mencionado anteriormente, as instituições de ensino e o 

governo são os principais responsáveis pelo desenvolvimento de pesquisas. Ao 

avaliar a UFMG, universidade responsável pelo desenvolvimento da patente em 

estudo, observa-se uma postura cada vez mais ativa junto ao setor empresarial a partir 

do desenvolvimento e aprimoramento de modelos inovadores de transferência de 

propriedade intelectual.  

 

Prova disto aconteceu em 2005 com a criação do BH-TEC, fruto de parceria entre a 

UFMG e o Governo do Estado de Minas Gerais, o Município de Belo Horizonte, o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais 
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(SEBRAE-MG) e a Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), apoiado pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento de Minas Gerais (Fapemig) e 

pela Agência Brasileira da Inovação (FINEP). O BH-TEC é um parque tecnológico que 

funciona como condomínio e que abriga empresas que se dedicam a investigar novas 

tecnologias e centros públicos e privados de Pesquisa & Desenvolvimento (BH-TEC). 

 

Um dos grandes benefícios gerados pelo BH-TEC é interação entre as empresas de 

tecnologia, universidade e órgãos públicos do governo. Este ambiente promove 

facilidade no acesso das empresas aos laboratórios, professores e pesquisadores, 

podendo garantir captação de mão de obra qualificada. As empresas ainda contam 

com linha de crédito especial criada pela Fapemig em parceria com o Banco de 

desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) chamada Protec, que permite a tomada de 

crédito com prazo de 60 meses para pagar e 12 meses de carência com taxa de juros 

de 9% ao ano (BH-TEC). 

 

Os esforços da UFMG em aperfeiçoar seu ambiente de pesquisa ficam evidentes 

quando avaliado o crescimento da produção científica em 48% entre 2010 e 2014 em 

relação a 2006-2010 (Relatório de Gestão, 2010-2014). Outro indicador importante é 

que a universidade se destaca como sendo a 1ª do ranking em patentes de invenção 

em 2016 com 70 pedidos (INPI, 2017). 

 

Se considerar a parceria com outras instituições, o número de pedidos chega a 91. 

Deste total, 50% são da área de biotecnologia, seguidos das áreas de engenharia, 

farmácia e química.  

 

A Figura 16 mostra os pedidos de patente por unidades na UFMG em janeiro de 2018. 
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Figura 16 
Patentes por unidade 
Fonte: Extraído Somos UFMG/Indicadores (2018). Disponível em: http://somos.ufmg.br/indicadores 
(página não informada no site).  

 

De acordo com Relatório de Gestão (2016), em 2015, a universidade abrigava cerca 

de 800 Grupos de Pesquisa certificados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), nos quais 

se inseriam mais de 4000 pesquisadores, em sua maioria doutores, 700 bolsistas de 

Produtividade em Pesquisa do CNPq, com produção científica crescente nos últimos 

20 anos com mais de 50.000 artigos publicados por docentes.  

 

A Figura 17 permite visualizar a produção bibliográfica histórica da UFMG. 

 

http://somos.ufmg.br/indicadores


81 

 

Figura 17 
Produção bibliográfica histórica 
Fonte: Extraído Somos UFMG/Indicadores (2018). Disponível em: http://somos.ufmg.br/indicadores 
(página não informada no site).  
 

 

No que tange à infraestrutura, a UFMG possui ao todo 573 laboratórios de pesquisa, 

sendo distribuídos em todas as unidades acadêmicas e áreas de conhecimento, com 

destaque para a Escola de Engenharia, com 173; 119 são da área de Ciências 

Biológicas e 82 do Instituto de Ciências Exatas, todos com vários tipos de linhas de 

investigação. 

 

A UFMG conta com apoio de fundações a partir de contratos ou convênios que visam 

fomentar projetos, melhoria de infraestrutura laboratorial e aquisição de materiais e 

equipamentos relacionados a atividades de inovação e pesquisa científica e 

tecnológica. Atualmente as fundações credenciadas são a Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas (IPEAD), Fundação Christiano 

Ottoni (FCO) e a Fundação de Estudo e Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia 

(FEPMVZ) (UFMG, 2013). 

 

As ações de transferência tecnológica na UFMG são gerenciadas pela CTIT. Trata-se 

de um Núcleo de Inovação criado em 1997 que desempenha papel fundamental de 

http://somos.ufmg.br/indicadores
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contribuir na gestão de Propriedade Intelectual da UFMG e no fortalecimento da 

Inovação e seus impactos no país (CTIT, 2017).  

 

A Figura 18 apresenta a quantidade de patentes concedidas no Brasil em que se 

observa destaque em 2017, conforme relatório do CTIT. Ainda de acordo com o 

relatório, foram recebidas 94 notificações de invenções, 20 depósitos de pedidos de 

patentes internacionais e sete marcas. 

 

 
Figura 18 
Patentes concedidas no Brasil 
Fonte: Adaptado de Relatório CTIT (2017). 

 

Quanto aos indicadores de desempenho, foram cinco os contratos de licenciamento, 

e oito, os convênios de pesquisa.  

 

A Figura 19 mostra os ganhos econômicos contemplados de 2010 a 2017. Em 2016, 

o valor representou royalties mais prêmios (modalidade de remuneração para licença 

de tecnologia). Em 2017, o montante se referiu a royalties mais dividendos 

(remuneração das empresas da incubadora inova), além dos prêmios (modalidade de 

negociação para remunerar licença de tecnologia) (CTIT, 2017). 
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Figura 19 
Ganhos econômicos - royalties mais prêmios 
Fonte: Adaptado relatório CTIT (2017). 

 

Fato importante também em 2017 foi a conclusão do programa de aceleração dos 

CTS, que contou com apoio da Pró-Reitoria de pesquisa (PRPq) em parceria com o 

Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC). A Tabela 22 dispõe dos CTS que 

passaram pela aceleração e suas características. 

 

Tabela 20 
Especificações dos CTS 

CTS Características 

 
 
CTNanotubos 

O CTNano é formado a partir de tecnologias geradas na Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). Seu objetivo é atender demandas da indústria, já 
conquistaram vários projetos nas mais diversas áreas, como petróleo, 
construção civil, energia, entre outras. À frente na corrida de aproximação entre 
a academia e o mercado. 

 
 
CTVacinas 

O CT-Vacinas é um centro de pesquisas em biotecnologia voltado para o 
desenvolvimento de novas tecnologias ligadas à produção de kits de 
diagnóstico e vacinas contra doenças humanas e veterinárias. Resultado de 
uma importante parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), o Instituto René Rachou da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-Minas) 
e o Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BHTEC). 

 
 
CTWeb 

O Centro de Tecnologia para a Web (CTWeb) é um dos centros de pesquisa e 
desenvolvimento que compõe o Centro de Tecnologia da UFMG. Seus 
principais objetivos são gerar e transferir tecnologias e desenvolver negócios e 
produtos a partir dos resultados de pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia para a Web (InWeb). 

Fonte: Relatório CTIT, 2017. Relatório de Atividades 2017. Disponível em: CTIT.UFMG: 
http://www.ctit.ufmg.br/institucional/ (P.13). 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

131.382,98

117.907,03

132.095,86

116.008,57

210.357,68

425.686,51

956.957,15

659.547,12
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3.2 Grafeno e sua utilização 

 

O grafeno vem do grafite, o "lead" em um lápis: uma espécie de carbono puro formado 

a partir de um plano com camadas empilhadas de átomos. Grafeno é o nome dado a 

um composto inteiramente de átomos de carbono unidos em uma rede de hexágonos 

repetidos dentro de um único plano com apenas um átomo de espessura (Geim & 

Kim, 2008). Assim, sua estrutura pode ser entendida como uma única folha de grafite 

separada de sua estrutura tridimensional.  

 

A Figura 20 mostra a imagem da folha de grafeno, do grafite como sendo o 

componente principal do lápis. Assemelha-se a um bolo de camadas de folhas de 

grafeno fracamente unidas que podem ser enrolados representando fullerenos, que 

incluem cilindros de nódulos conhecidos como nanotubos de carbono e moléculas em 

forma de bola de futebol chamado buckyballs. 

 

 

Figura 20 
Formas moleculares do grafite/grafeno 
Fonte: Geim, A. K., & Kim, P. (2008). Carbon Wonderland. Scientific American, 90-97. (p.92) 

 

Trata-se do material mais fino e resistente que se conhece, com potenciais aplicações 

nas áreas de eletrônica, compósitos, dispositivos de estocagem de energia, sensores 

e membranas, entre outras (CTIT, 2017). Envolve um conjunto de propriedades 

excepcionais como condutividade térmica e elétrica elevada, boa transparência, boa 
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resistência mecânica, flexibilidade inerente a enorme área superficial específica 

(Vieira & Vilar, 2016). 

 

A capacidade mais excitante do grafeno é o fato de que seus elétrons condutores se 

organizam em quase partículas que se comportam mais como neutrinos ou elétrons 

que se aproximam da velocidade da luz, imitando as leis relativistas da física (Chodo, 

2004). 

 

Marion e Hasan (2016) comentam que por ser um material promissor, o grafeno é 

visado pelas empresas do mundo todo que objetivam sair na frente no 

desenvolvimento de produtos inovadores com a utilização desta tecnologia. Na Tabela 

21 se encontram as diversas pesquisas que vem sendo desenvolvidas com o grafeno. 

 

Tabela 21 
Pesquisas envolvendo o uso da tecnologia do grafeno no mundo 

Lugar Tipo de pesquisa Responsáveis 

 
 
Europa 

 
 
Uso do grafeno na modificação dos tecidos usados nas 
roupas de proteção contra o fogo. 

Instituto Hohenstein, as 
empresas alemãs Ionic 
Liquids Tecnologies (IoLiTec) 
e Fuchsuber Techno-Tex e as 
belgas Centexbel e Soieries 
Elite. 

Alemanha Uso das propriedades especiais do grafeno para 
produzir elementos-chave de uma retina artificial. 

Universidade Técnica de 
Munique. 

 
 
Reino 
Unido 

Desenvolvimento de carregador que pode ser utilizado 
em qualquer celular ou tablet com porta Universal 
Serial Bus (USB) padrão que recarrega a bateria do 
celular em 5 minutos através de um supercapacitor de 
grafeno, substituindo o alumínio que era usado. 

 
 
Empresa Zap & Go sediada 
na Universidade de Oxford. 

 
 
 
América 

Solução para a dessalinização da água do mar por 
meio da patente do material Perforene, que é uma 
solução de filtração molecular projetada para atender à 
crescente demanda global por água potável. Essa 
membrana apresenta buracos com tamanho de um 
nanômetro ou menos em uma folha de grafeno. 

 
 
Lockheed Martin, empresa 
sediada em Bethesda 
(Estados Unidos). 

 
 
Ásia 

Solução com base no grafeno para a necessidade dos 
veículos elétricos de baterias que suporte a 
recuperação e reutilização da energia que 
normalmente é desperdiçada quando os freios 
desaceleram o veículo. 

 
Instituto de Ciência e 
Tecnologia Gwangju na 
Coréia, 

 
 
Irã 

Produção de um biosensor com repetibilidade simples, 
adequado para a medição da glicose em seres 
humanos, e consequentemente, para diagnosticar a 
diabetes através de uma combinação de 
nanopartículas de ouro-grafeno. 

 
Universidade de Tecnologia 
de Amirkabr 

 (continua) 
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(conclusão) 
 
 
Oceania 

Introdução do grafeno na espuma dos colchões. O 
grafeno é combinado ao material para produzir uma 
memória na espuma para proporcionar não só 
conforto, como também conduzir o calor para longe do 
corpo. 

Empresa Sleepyhead, parte 
do grupo The Comfort NA da 
Austrália, Nova Zelândia, 
Nova Guiné. 

Fonte: Adaptado de Marion, B., & Hasan, N. (2016). Grafeno: Inovações, aplicações e sua 
comercialização. Interfaces científicas, exatas e tecnológicas. 

 

No que tange à perspectiva do Brasil, Borelli (2015, p. 9) afirma que “não existe uma 

base de dados sistematizada sobre o mercado dos produtos, processos e serviços 

baseados em nanotecnologia” e que o investimento na área ainda é tímido quando 

comparado às cifras globais. 

 

Entretanto, já existem algumas iniciativas internas de investimentos na inclusão do 

grafeno para melhorar a qualidade dos produtos, materiais e da vida das pessoas. Em 

março de 2016, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, inaugurou o 

Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologias 

denominado MackGraphe. Os estudos foram iniciados em 2013 com orçamento em 

torno de US$ 20 milhões que incluiu a construção deste centro (MackGraphe). 

 

Outro destaque é Minas Gerais. O estado contará com a primeira planta piloto do 

Brasil. Trata-se de parceria entre a Companhia de Desenvolvimento Econômico de 

Minas Gerais (CODEMIG), a UFMG e com o Centro de Desenvolvimento de 

Tecnologia Nuclear (CDTN) - unidade de pesquisas da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN), que tem por objetivo inicial o desenvolvimento da tecnologia de 

produção do grafeno, em escala piloto. Estima um investimento de R$21,3 milhões 

em três anos (FUNDEP). 

 

O estado se destaca ainda por possuir uma das maiores reservas mundiais de grafita, 

mineral a partir do qual se extrai o grafite (Jornal O tempo, em reportagem publicada 

em 17/06/17. Disponível em: http://www.otempo.com.br/capa/economia/minas-gerais-

ter%C3%A1-a-primeira-f%C3%A1brica-de-grafeno-do-brasil-1.1324354). As reservas 

mundiais são de aproximadamente 131,4 milhões de toneladas, das quais 59,5 

milhões estão localizadas no Brasil (FUNDEP). 
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De acordo com pesquisa realizada pela CTIT da UFMG, em 2016 havia cerca de 100 

empresas no mundo relacionadas ao grafeno, sendo que a maioria atuava tanto na 

produção quanto na exploração de aplicações desse nanomaterial. A pesquisa ainda 

apontou uma previsão de taxa de crescimento anual composta (CARG) de 44% até 

2020. 

 

É importante ressaltar que uma das principais desvantagens associadas à aplicação 

do grafeno atualmente é a produção em escala e o elevado custo de obtenção em 

torno de US$100,00/g (cem dólares por grama) no mercado internacional (Oliveira A. 

A., 2017). A tonelada métrica de grafeno custa US$1.000,00. 

 

Observa-se que a maioria dos investimentos provêm de órgãos de fomento. A 

participação do setor privado ainda é muito discreta. “Atualmente, apenas 

universidades pesquisam soluções para a produção do grafeno em larga escala, o 

que acaba fazendo com que deixem de lado a criação dos produtos” (Marion & Hasan, 

2016, p. 38).  

 

Entretanto, considerando que o contexto desta tecnologia vem permitindo benefícios, 

tais como a formação de novos produtos e processos, formação de profissionais, 

melhoria na qualidade de vida, entre outros, é pertinente maior envolvimento das 

empresas para fortalecimento da capacidade produtiva e inovativa nessa tecnologia 

no país. 
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4 Metodologia 

 

Marconi e Lakatos (2003) descrevem o método como sendo a estruturação do 

caminho realizado pelo pesquisador para alcançar os objetivos da pesquisa. Nesse 

trajeto é formalizado um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que permitem 

validar o conhecimento explorado. É o caminho ordenado em que um conjunto de 

processos é desenvolvido na investigação para efetivação de conhecimento (Barros 

& Lehfeld, 2007). 

 

De acordo com Cervo e Bervian (2003, p. 25) “o método científico quer descobrir a 

realidade dos fatos e esses, ao serem descobertos, devem, por sua vez, guiar o uso 

do método, são técnicas suficientemente gerais para se tornarem procedimentos 

comuns a uma área das ciências ou a todas as ciências”.  

 

É importante salientar que os termos método e metodologia possuem significados 

distintos. Enquanto o método se relaciona às técnicas empregadas para a solução de 

um problema, a metodologia possui um sentido mais amplo, pois se relaciona ao 

estudo de métodos alternativos, proposição de melhorias, entre outras considerações 

(Gonçalves & Meirelles, 2004). 

 

Em complemento, entende-se que a metodologia científica é baseada na 

apresentação e na avaliação de regras e normas que norteiam o pesquisador no que 

se refere ao estudo e aprendizado através da sistematização da pesquisa e do 

conhecimento (Rodrigues, 2011). 

 

Brasileiro (2013) e Vergara (2014) sugerem a existência de três grandes métodos de 

pesquisa mais comuns à pesquisa científica, sendo o hipotético-dedutivo originado da 

corrente epistemológica denominada positivista, o fenomenológico e o dialético, que 

se opõem à corrente positivista.  

 

A Tabela 22 apresenta melhor as características das três modalidades. 
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Tabela 22 
Possíveis variáveis para determinação do beta  

Método Filósofo Considerações 

 
 
Hipotético-dedutivo 

 
 
Karl Popper (1975) 

Consiste na tentativa de explicar um fenômeno a 
partir da formulação de hipóteses. Em seguida, a 
hipótese é submetida ao teste de falseamento. Se 
a tese não for negada, há a probabilidade de que 
a hipótese se torne fato científico. 

 
 
Dialético 

 
 
Karl Marx (1818 - 1883) 

Os argumentos são explorados, admitindo-se que 
relações contrárias podem conviver e nem sempre 
se anulam. Foco no processo. Entendimento de 
que a sociedade constrói o homem e, ao mesmo 
tempo, é por ele construída. 

 
 
Fenomenológico 

 
 
Husserl (1859 – 1938) 

Sem se preocupar com foco indutivo ou dedutivo, 
o foco é descrever direta e objetivamente a 
experiência, conforme ocorreu. Possui caráter 
transcendental e subjetivo. É próprio do método o 
abandono, pelo pesquisador, das ideias 
preconcebidas.  

Fonte: Adaptado, Brasileiro, A. M. (2013). Manual de produção de textos acadêmicos e científicos. São 
Paulo: Atlas (p.42). 

 

Vergara (2014) faz o uso de metáfora e define os três métodos como sendo de venda 

por atacado. Os métodos “de varejo” compreendem uma gama de possibilidades tais 

como a grounded-theory, a etnografia, a análise de conteúdo, a técnica Delphi, o 

método comparativo e o sistêmico. 

 

Este capítulo descreve a metodologia empregada especificando os métodos e 

técnicas utilizados para o desenvolvimento da pesquisa. Está organizado em duas 

seções: inicialmente caracteriza-se a pesquisa e, em seguida, são apresentados os 

procedimentos metodológicos nos quais são descritos as variáveis e instrumentais 

utilizados para a análise.  

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

A classificação desta pesquisa ocorreu a partir da taxonomia de Vergara (2014) que 

considera dois critérios básicos para o tipo de pesquisa: quanto aos fins e quanto aos 

meios. 

 

Quanto aos fins, trata-se de pesquisa descritiva. Klein, Silva, Machado e Azevedo 

(2015, p. 32) esclarecem que este tipo de pesquisa tem por “finalidade descrever 
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situações, fatos, opiniões ou comportamentos, buscando mapear a distribuição de um 

fenômeno na população ou contexto pesquisado”. 

 

Brasileiro (2013) e Gil (2010) enfatizam que, na pesquisa descritiva, o pesquisador 

utiliza de instrumentos de coleta de dados padronizada, através de questionário ou 

formulário de observação sistemática, com objetivo de descrever acontecimentos e 

estabelecer relação entre as variáveis, além de definir sua natureza (Vergara, 2014). 

 

Collis e Hussey (2005) argumentam que os dados compilados da pesquisa descritiva 

normalmente são quantitativos e geralmente o resumo das informações acontece a 

partir do uso de técnicas estatísticas. 

 

Quanto aos meios, é classificada como estudo de caso. É uma ferramenta que permite 

observar acontecimentos contemporâneos, não sendo possível a manipulação de 

comportamentos relevantes (Yin, 2005). A utilização deste instrumento é importante 

para compreensão detalhada do evento, situação, processo, projeto, entre outros 

(Klein, Silva, Machado & Azevedo, 2015). 

 

A capacidade de estudar os fenômenos com profundidade, além de explorá-los com 

base em vários ângulos, faz com que o estudo de caso seja uma estratégia relevante 

para pesquisa (Roesch, 2007). Para Gil (2007), o estudo de caso vem sendo muito 

utilizado, pois tem serventia para diferentes propósitos de investigação, como por 

exemplo: 

 

a) Explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; 

b) Descrever a situação no contexto em que está sendo feita determinada 

investigação; 

c) Explicar variáveis que causam um determinado fenômeno em situações muito 

complexas que não possibilitam a utilização de outros métodos, como 

levantamentos ou experimentos. 
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A abordagem da pesquisa é de caráter quantitativo. Nesse sentido, Rodrigues (2011) 

pondera que esta abordagem se utiliza de recursos e técnicas estatísticas na 

obtenção de dados.  

 

Collis e Hussey (2005, p. 26) completam, afirmando que o método quantitativo tem 

por objetivo a mensuração de fenômenos que envolvem “coletar e analisar dados 

numéricos e aplicar testes estatísticos”. O estudo em questão se utilizará de análise 

de regressão para estimativa do risco do projeto e modelos matemáticos (FDC; TOR) 

para valoração da patente. 

 

4.2 Procedimentos metodológicos  

 

4.2.1 A medida de risco e o WACC 
 

A abordagem do fluxo de caixa para os investidores parte do princípio de que os 

investimentos são financiados tanto por credores quanto por acionistas. Desta forma, 

a apuração do custo de oportunidade do capital se dá a partir do conhecimento do 

custo de capital próprio que é um dos componentes do WACC. 

 

O modelo de CAPM é o principal método para estimativa do custo de capital próprio, 

não obstante às críticas a esse modelo. A ferramenta é composta pelo retorno da 

carteira de mercado (𝑹𝒎), o risco de mercado, representado pelo coeficiente beta (β), 

a taxa e juros livre de risco (𝑹𝒇) e o prêmio pelo risco de mercado (𝑹𝒎 − 𝑹𝒇). 

 

o A medida do risco de mercado - beta (β) 

 

Tendo em vista que a valoração se refere a uma patente e não a determinada empresa 

que tenha ações listadas na Bolsa de Valores, foi necessário adotar o método bottom 

up com o uso de retornos de ações de empresas de riscos similares (setor de química 

diverso, conforme discutido no referencial teórico). 

 

Como não há empresas produtoras de grafeno no país com ativos negociados na 

Bolsa de Valores, a solução foi adequar o risco sistêmico a partir do beta 
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desalavancado referente ao setor de química básica dos países emergentes 

estimados internacionalmente e disponíveis no site de Damodaran 

(www.damodaran.edu).  

 

Esta forma de apuração, com o emprego do método bottom up e dados de outros 

países, é bastante utilizada e justificada por autores consagrados (Damodaran, 2014; 

Copeland et al, 2013). Conhecido o beta desalavancado, foi necessário realavancá-

lo, nos casos de uso de dívida como uma das fontes de financiamento da empresa, 

utilizando para tal fim a Equação (5). 

 

o O ativo livre de risco e o prêmio de risco 

 

Quanto ao ativo livre de risco, foi selecionado o título soberano brasileiro Nota do 

Tesouro Nacional série B (NTN-B Principal), atualmente conhecida como Tesouro 

IPCA, que paga IPCA (Índice de Preço ao Consumidor – Amplo) mais cupom anual, 

por ser o mais adequado na formação da taxa de desconto. 

 

No que tange ao prêmio de risco, Póvoa (2012) recomenda que no Brasil seja utilizado 

algo em torno de 6% a.a. Outros pesquisadores justificam o uso de prêmio de 5%, 

uma vez que a taxa livre de risco brasileira já é muito elevada por levar em conta a 

possibilidade de arbitragem internacional (Felix, Locatelli, Fernandes e Ramalho, 

2016). 

 

Damodaran salienta que poderia ser adicionado um prêmio referente à liquidez, e 

segundo o autor é possível a inclusão de prêmio extra de até 2 pontos percentuais em 

casos nos quais a análise é feita sobre empresas de porte menor.  

 

Nesta dissertação optou-se por adotar o prêmio de risco de 5% a.a, com adição de 

um prêmio de liquidez de 1%. Logo, foi possível determinar o custo de capital próprio 

aplicando-se a Equação (6). 

 

 O custo da dívida foi obtido com dados fornecidos pelo BDMG referentes às linhas 

especiais de crédito destinadas aos setores de inovação tecnológica. Em seguida, foi 

http://www.damodaran.edu/
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realizado o cálculo de estimativa do WACC de acordo com a Equação (8) do 

referencial teórico. 

 

4.2.2 As informações do fluxo de caixa 
 

A construção do fluxo de caixa leva em consideração as Receitas Operacionais 

Líquidas; os Custos e Despesas Operacionais; o Lucro antes de Juros, Impostos, 

Depreciação e Amortização – EBTIDA; depreciação e amortização; Lucro antes de 

Juros e Imposto de Renda– EBIT; Resultado Financeiro; Lucro antes do Imposto de 

Renda – EBT; Tributos Diretos; Capital Expenditure – CAPEX; Capital de Giro Líquido 

ou Variação da Necessidade de Capital de Giro (NCG) e Fluxo de Caixa Livre. 

 

o Receita operacional 

 

A receita operacional retrata as vendas realizadas pela comercialização de bens e 

serviços de uma empresa. Os produtos evidenciados no estudo são o grafeno puro e 

o óxido de grafeno. Para apuração da receita de vendas, é necessário o conhecimento 

da quantidade projetada de vendas e o preço a ser vendido no mercado. 

 

No que tange à quantidade de vendas, a capacidade produtiva foi fundamentada em 

duas possibilidades de produção: a primeira para P&D em unidades básicas em 1, 10 

e 100 gramas (g) ou 20, 100 e 1000 miligramas (mL), dependendo do objetivo; e a 

segunda para a indústria, considerando quantos quilograma (Kg) por mês. O cálculo 

será mais bem detalhado no capítulo 5. 

 

A referência para a comercialização do grafeno é o dólar. Desta forma, com relação 

ao preço adotado para a venda, foi feito um levantamento da projeção da taxa de 

câmbio (BRL/USD) real, considerando dados de pesquisa em 2018 e relacionado ao 

fator de atualização do preço real dos produtos de grafeno e óxido de grafeno 

conforme a unidade de medida (g ou kg). 

 

O enquadramento tributário adotado na análise é o de Lucro Real. Desse modo, com 

relação aos tributos projetados sobre a venda bruta, são contemplados o Imposto 
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sobre Circulação de Mercadorias e Serviços prestados (ICMS) de 12%, além da 

instituição do regime não-cumulativo para Contribuição aos Programas de Integração 

Social – PIS, com a Lei nº 10.637/02 e da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social – COFINS, pela Lei nº 10.833/03 de 9,25% somados os dois. 

 

o Custos e despesas operacionais 

 

Este item é de extrema importância para a montagem do FCD, pois retrata as 

necessidades operacionais da empresa para o seu funcionamento, tendo sido 

adotada a seguinte tipologia: a Tabela 23 apresenta a identificação e classificação de 

custos e despesas para melhor entendimento. 

 

Tabela 23 
Tipologia custos/despesas 

Custos/Despesas Classificação 

Custos Indiretos Necessitam de rateio, ou serem estimados para serem 
apropriados ao produto. 

Custos Diretos Podem ser correspondentes ao produto elaborado ou 
em processo de elaboração. 

Custos/Despesas Fixos Independentemente do nível de operação/venda da 
empresa, eles existirão.  

Custos/Despesas Variáveis Irão variar de acordo com o volume de 
produção/vendas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No estudo são observados como custos diretos as variáveis insumos por kg de 

grafeno e óxido de grafeno. Foram classificados como custos indireto e fixo, o aluguel 

de equipamentos e os serviços de terceiros (manutenção de equipamentos, 

montagens elétricas, eletrônicas, hidráulicas e mecânicas).  

 

Nas despesas fixas destacam-se o aluguel de container na primeira fase do negócio 

e posteriormente o aluguel de galpão, despesas com pessoal (diretores, técnicos, 

estagiários e secretária) serviços de terceiros (serviço de faxina e de vigilância), e 

despesas administrativas (energia, água, internet, telefone, material de escritório, 

assessoria jurídica etc.).  

 

Quanto às despesas variáveis, descortinam-se a consultoria em liofilização industrial, 

despesas comerciais (participação em feiras, aluguel de stand, diárias, passagens e 
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site da empresa) e licenças e taxas (licenciamento ambiental, polícia federal e taxa de 

acesso da patente da UFMG). 

 

Na perspectiva dos Royalties, as Portarias MF 436 de 1958, e a 60 de 1994, 

estabelecem coeficientes percentuais máximos para sua dedução, pela exploração de 

marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, 

amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade. 

No estudo em questão, a empresa se enquadra no 2º grupo, considerado indústria de 

transformação com tipo de produção, como produtos químicos e, neste caso, a 

percentagem de dedução é de 4% sobre a receita líquida. 

 

o Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização – EBITDA 

 

O EBITDA revela a geração de caixa, sendo resultante das vendas realizadas pela 

empresa deduzidos os custos e despesas operacionais. 

 

Um importante a ser ponderado quanto a este indicador é que ele considera no 

somatório a amortização (ativos intangíveis) e a depreciação (ativos imobilizados), 

haja vista que são duas variáveis que não afetam o caixa por serem despesas não 

desembolsáveis (Ross, Westerfield, Jaffe & Lamb, 2015). 

 

o Depreciação e amortização 

 

O método de depreciação tem por objetivo registrar o desgaste dos ativos tangíveis. 

A orientação de registro da depreciação deve seguir as regras da Receita Federal no 

que tange a como, quando e em quanto tempo. Destaca-se a depreciação como 

despesa não desembolsável que irá ocorrer ou por deterioração ou por obsolescência.  

 

Dois tipos básicos de métodos de depreciação são conhecidos: a depreciação linear 

e a acelerada. A primeira considera a despesa constante durante todo o tempo de 

vida útil do ativo. Na depreciação acelerada haverá alteração na projeção no decorrer 

do tempo de vida útil do ativo. O modelo adotado nesta pesquisa e mais usual no 

mercado é o método linear conforme pode ser observado na Equação 15. 
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𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚çã𝐨 =  

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐨 𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨

𝐕𝐢𝐝𝐚 ú𝐭𝐢𝐥 
 

(15) 

 

o Lucro antes de juros e imposto de renda – EBIT 

 

A principal diferença entre o EBITDA e o EBIT, é que este leva em consideração as 

despesas não desembolsáveis de depreciação e amortização. Pode ser entendido 

como o lucro operacional da empresa, pois permite estimar o resultado contábil das 

atividades da organização, desconsiderando-se as receitas e despesas financeiras. 

 

o Lucro antes dos impostos – EBT 

 

Este resultado retrata o lucro da empresa, que é a base para a tributação direta.  

 

o Tributos diretos 

 

Os tributos diretos são caracterizados pelo Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 

e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). As alíquotas do imposto de renda 

em vigor desde o ano-calendário 1996 são de 15% (quinze por cento) sobre o lucro 

real e 9% referente à CSLL, totalizando 24%. A parcela do lucro real que exceder ao 

resultado da multiplicação de R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo número dos meses 

do respectivo período de apuração sujeita-se à incidência do adicional, à alíquota de 

10% (Receita Federal do Brasil). 

 

o NOPLAT 

 

O NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes) constitui o lucro operacional 

líquido após os impostos (IR e CSLL) “ajustados”. Esta medida gera um resultado que 

difere do padrão contábil, pois considera que o resultado operacional é passível de 

tributação plena. Assim sendo, a dedução fiscal pelo uso de capital de terceiros (juros 
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da dívida) deve ser considerada no cálculo do WACC, conforme explicitado na 

Equação 8 do referencial teórico. 

 

o Capital Expenditure – CAPEX 

 

O CAPEX está relacionado aos investimentos realizados em ativos fixos, tais como 

máquinas e equipamentos, edificações, logística entre outros, que fazem parte do 

processo e execução do negócio.  

 

Na avaliação é previsto um desembolso com CAPEX nos três primeiros anos da 

operação da empresa. No primeiro ano, o investimento se relaciona com 

equipamentos de produção, como, por exemplo, sistema de micro-ondas para 

oxidação, micro-ondas para expansão do óxido de grafite, ultrassom, ultrassom, 

conjunto de agitadores, bombas de transferência, tanques de diluição, infraestrutura 

para tratamento de resíduos, vidrarias e moinho de rolos.  

 

O segundo ano contempla equipamentos de produção, equipamento de 

caracterização (termogravimetria) e espaço físico (capelas, sistemas de exaustão e 

lavadores de gases, mobiliário, adaptações elétricas e hidráulicas). O terceiro ano 

prevê investimentos somente em equipamentos de produção.  

 

o Capital de giro líquido ou variação da necessidade de capital de giro 

 

O capital de giro são os recursos que a empresa necessita para realizar seu ciclo 

operacional, que é reconhecido basicamente pelo período médio de estocagem e 

período médio de recebimento das vendas de mercadorias (Ross, Westerfield & 

Jordan, 2000). 

 

O capital de giro líquido é calculado subtraindo-se o capital de giro ativo pelo capital 

de giro passivo. Serra e Wickert (2014) salientam que não são todas as contas do 

circulante do ativo e do passivo que entram e não existe restrição somente às contas 

do circulante. O critério de avaliação deve tomar como base contas que fazem parte 

da operação da empresa.  



98 

 

Na análise, foram mensurados como ativos operacionais a conta clientes, estoques 

de insumos e produtos finais. O passivo operacional constituiu de fornecedores, 

tributos e despesas administrativas.  

 

o Fluxo de caixa livre 

 

A partir do levantamento de todos os dados do fluxo de caixa, é possível identificar o 

fluxo de caixa livre à disposição dos investidores, que é estabelecido mediante 

resultado operacional (EBIT) deduzido dos tributos diretos que resultarão no NOPLAT. 

Adiciona-se a este à depreciação e a amortização, e do resultado obtido devem ser 

subtraídos os valores do CAPEX e da variação da necessidade de capital de giro. 

 

4.2.3 Variáveis utilizadas na teoria de opções reais  
 

Para estimar o valor da opção real pelo modelo de Black e Scholes foram empregadas 

as seguintes variáveis: 

 

Preço corrente do ativo subjacente (S) = valor presente fornecido nas simulações do 

modelo FCD; 

 

Preço de exercício da opção (K) = valor do investimento necessário, que é a soma do 

CAPEX e da Necessidade do Capital de Giro; 

 

Taxa de juro na economia (ativo livre de risco) (r) = NTNB Principal, 5,07% a.a 

(Tesouro Direto em 14/04/2018) acrescido de 4% como previsão do IPCA médio nos 

próximos 10 anos; 

 

Volatilidade do preço do ativo subjacente, medida pela variância de valor de 

patrimônio do setor de química básica (𝝈𝟐 = 0,1186). Este valor foi extraído do  “Equity 

Standard Deviation Emerging Countries” apresentado no  site de Damodaran 

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/); 

 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Prazo para exercício até vencimento da opção (t) 10 anos, que é o período garantido 

pelo uso da patente; 

 

Custo de atraso no funcionamento da empresa ( y = 1/t). 

 

4.3 Unidade de análise 

 

O projeto objeto deste estudo é uma patente desenvolvida no âmbito da UFMG e sob 

a gestão da CTIT, que tem como missão atuar na gestão do conhecimento científico 

e tecnológico, exercendo, também, atividades relacionadas à disseminação da cultura 

de propriedade intelectual, e à comercialização das inovações geradas na IES. 

(Relatório de Gestão 2010 –2014). 
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5 Análise e Discussão de Resultados 

 

5.1 Custo de Capital 

 

5.1.1 Custo de capital próprio 
 

O CAPM foi empregado para estimar o custo de capital próprio e na estimativa foram 

consideradas as seguintes informações: taxa de rendimento (% a.a.) da NTN-B (risk 

free), cotada em 14/04/2018, de 5,07%; uma expectativa de inflação de 4% a.a, com 

base no boletim Focus, emitido pelo Banco Central (BACEN) em 06/04/2018; prêmio 

de risco de 5%; e o prêmio de liquidez de 1%, todos dentro das diretrizes mencionadas 

na abordagem da metodologia desta pesquisa. 

 

Como discutido, o custo de capital é, também, influenciado pelo risco do ativo, que 

sofre influência, dentre outros fatores, do grau de alavancagem financeira. Na 

presente dissertação foram simulados os possíveis efeitos de diferentes estruturas de 

capital, conforme discriminado na Tabela 24. 

 
Tabela 24 
Estrutura de capital 
Dívida (D) – Capital Terceiros (%) Equity (E) – Capital Próprio (%) 

0 100 

30 70 
50 50 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O efeito da alavancagem foi captado por meio da Equação 5, sendo utilizado nesta 

equação o beta desalavancado de 0,91, extraído no site de Damodaran e concernente 

à Indústria de química básica de países emergentes. Mediante o uso do beta 

desalavancado e as diferentes estruturas de capital, foram obtidos os betas 

alavancados apresentados na Tabela 25. 

 

Tabela 25 
Uso da dívida e risco sistemático 
Dívida (%) Estrutura de capital (D/E) Beta Alavancado (βL) 

50 1,0 1,51 
30 0,4 1,17 
0 0 0,91 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Substituindo os dados na Equação 6, obteve-se um custo de capital próprio que variou 

de 14,62% à 17,62% a.a (Tabela 26). 

 

Tabela 26 

Custo de capital próprio - 𝑲𝒆 
Equity (%) Dívida (%) Estrutura de capital (D/E) Beta Alavancado (βL) 𝐊𝐞 a.a (%) 

50 50 1,0 1,51 17,62 
30 70 0,4 1,17 15,91 
0 100 0 0,91 14,62 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nota-se que o maior uso de dívidas irá promover o aumento do beta, uma vez que 

quanto maior a alavancagem financeira, maior a volatilidade em seus lucros, o que irá 

representar um fator de risco, conforme as discussões apresentadas no referencial 

teórico.  

 

5.1.2 Custo médio ponderado de capital - WACC 
  

Para calcular o WACC, além do custo de capital próprio, deve-se levantar o custo da 

dívida e, conforme explicitado na metodologia, esta taxa foi informada pelo BDMG. 

Atualmente, o órgão possui duas linhas de crédito especiais com prazos de 

financiamento de seis a oito anos. A Inovacred financia até 80% do projeto e é 

indexada à taxa de juros de longo prazo (TJLP), sendo adicionado um spread até 5% 

ao ano. A Pro Inovação, financia, também, até 80% do projeto, com uma taxa bruta 

de 9% ao ano, e um prazo de quitação do empréstimo de seis anos. Caso não estejam 

disponíveis essas linhas especiais, o empresário pode acessar um linha de 

financiamento padrão, cujo custo é de 12% ao ano, bruto.  

 

Por conservadorismo, adotou-se a taxa bruta de empréstimo correspondente a 12% 

a.a. Considerando que o enquadramento tributário empresa deve ser o de lucro real, 

haverá dedução fiscal de 34% referente ao pagamento de juros.  

 

Assim sendo, a partir da aplicação da Equação 7, a taxa líquida de juros empregada 

foi de 7,92% ao ano.  
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Utilizando-se a Equação 8, foram obtidos os resultados do custo de oportunidade de 

capital, conforme apresentado na Tabela 27. 

 

Tabela 27 
Custo médio ponderado de capital - WACC 

Participação 
Capital Terceiros 

(%) 

Participação 
Capital Próprio 

(%) 

Alíquota 
IR (%) 

Custo Capital 
Próprio (Ke) 

(%) 

Custo Capital 
Terceiros (Kd) 

(%) 

Estimativa 
do WACC 

(%) 

80 20 34 17,62 7,92 12,77 

50 50 34 15,91 7,92 13,51 

30 70 34 14,62 7,92 14,62 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que a medida que a alavancagem aumenta, o custo de capital próprio é 

elevado, porém, como a dívida é menos arriscada, o custo de oportunidade (WACC) 

é menor e, ademais, o pagamento de juros irá gerar o benefício fiscal, diminuindo o 

pagamento de impostos. A análise em questão vai ao encontro das proposições de 

M&M descritas no capítulo dois desta dissertação. 

 

5.2 O fluxo livre de caixa 

 

O objetivo da empresa é o de produzir e comercializar grafeno e óxido de grafeno 

como insumo para a indústria e para projetos de P&D. Diante da complexidade do 

negócio, envolvendo um novo produto da Indústria química, que limita a montagem 

de uma planta industrial de imediato, os desenvolvedores da patente e idealizadores 

do projeto consideram prudente implementar o projeto em duas fases.  

 

A primeira fase objetiva a validação de aumento de escala e consequente 

reconhecimento dos clientes em potencial. A segunda fase é consubstanciada em 

investimentos voltados para a construção da planta industrial e a validação de 

mercado. 

 

A elaboração do fluxo de caixa contemplou estas duas etapas do processo. As 

premissas inerentes à avaliação do projeto foram desenvolvidas a partir das variáveis, 

apresentadas na tabela 28. Registra-se que por questão de sigilo, nesta pesquisa, não 

são apresentadas algumas das informações utilizadas e a análise é feita de forma 

agregada. 
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Tabela 28 
Variáveis utilizadas nas estimativas de receitas brutas 

 

Fonte: CTIT/UFMG e dados da pesquisa. 
 

5.2.1 Capacidade produtiva, produção e vendas 
 

Foi projetada, primeiramente, a capacidade produtiva total a ser instalada (CPT) de 

produção do grafeno e de óxido de grafeno para indústria, nos dez anos de validade 

de concessão de licença para explorar a patente (Figura 29). 

 

Tabela 29 
Capacidade de produção total (kg/ano) para indústria 
Produção 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

CPT 182 330 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 

Fonte: CTIT/UFMG. Dados da pesquisa (2018). 

 

A Figura 21 mostra a relação entre a capacidade de produção e a quantidade a ser 

produzida para indústria nos dez anos de análise.  

 

Produto: Grafeno 
Capacidade produtiva, produção e vendas 

Variação real do preço de grafeno (% no ano) 

Proporção exportação 

Proporção venda nacional 

Produto: Óxido de Grafeno 
Capacidade produtiva, produção e vendas 

Variação real do preço de óxido de grafeno (% no ano) 

Proporção exportação 

Proporção venda nacional 

Outras Informações 

Variação real do preço de grafite (% no ano) 

Indexadores: SELIC e IPCA 

Taxa Inflação EUA (CPI) 

Fator de atualização CPI 

Taxa de câmbio (BRL/USD) - nominal 

Taxa de câmbio (BRL/USD) - real (preços de 2017) 



104 

 
Figura 21 
Relação entre capacidade produtiva e produção para indústria 

 Fonte: CTIT/UFMG e dados da pesquisa. 

 

Observa-se que os anos iniciais, 2018 e 2019, englobam a fase 1 do projeto. A partir 

do terceiro ano, considerando a existência da planta industrial, aumenta-se a 

capacidade produtiva e também a produção, sendo o quarto ano após início das 

atividades o período em que a empresa estima utilizar toda sua capacidade de 

produção. 

 

Quando comparado à produção projetada pela empresa para indústria em relação às 

vendas também para a indústria, observa-se que os anos de 2018 e 2019 são o 

período de validação da escala. A partir da validação de mercado com a definição do 

público interessado, que começa em 2020, as vendas começam a aumentar, sendo 

de 2022 em diante o período em que a empresa avalia vender toda sua produção 

industrial, conforme visualizado na Figura 22. 
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Figura 22 
Relação entre produção e vendas para indústria 
Fonte: CTIT/UFMG e dados da pesquisa. 

 

5.2.2 Projeção receita com vendas 
 

Diante das informações da quantidade estabelecida para vendas e a capacidade de 

produção, foi possível mensurar a receita operacional de vendas. Como já foi 

mencionado anteriormente, a referência para a comercialização do grafeno é o dólar. 

Assim, foi utilizada a projeção da taxa de câmbio para o período analisado conforme 

o sistema de expectativas de mercado divulgado pelo BACEN. Ao multiplicar a 

quantidade a ser produzida pelo preço de venda, convertido pelo dólar/real do período, 

foram obtidas as receitas operacionais (Tabela 30). 

 

Tabela 30 
Receita de vendas (R$) 

Ano  Receita nacional  Produtos para a indústria Produtos para P&D 

2018  R$        

129.538,79  
 R$                                          -     R$           

129.538,79  
2019  R$        

747.946,59  
 R$                        587.451,70   R$           

160.494,90  
2020  R$    

3.904.838,43  
 R$                     3.759.690,86   R$           

145.147,57  
2021  R$  12.004.027,79   R$                  11.859.181,14   R$           

144.846,64  
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2022  R$  

14.127.619,82  
 R$                  13.996.624,14   R$           

130.995,68  
2023  R$  

13.427.517,03  
 R$                  13.296.792,94   R$           

130.724,10  
2024  R$  

12.750.176,89  
 R$                  12.631.953,29   R$           

118.223,60  
2025  R$  

12.118.334,12  
 R$                  12.000.355,63   R$           

117.978,50  
2026  R$  

11.507.034,64  
 R$                  11.400.337,84   R$           

106.696,80  
2027  R$  

10.937.057,05  
 R$                  10.830.320,95   R$           

106.736,09  
Fonte: CTIT/UFMG e dados da pesquisa. 
 

Desconsiderando o primeiro ano, 2018, que é o período de validação em escala, fica 

evidente que a representatividade da receita gerada ocorrerá em função dos produtos 

para indústria, 98,59%.  

 

A Figura 23 ilustra essa posição. 

 

 
Figura 23 
Relação entre receita para indústria e P&D.  
Fonte: CTIT/UFMG e dados da pesquisa. 

 

5.2.3 Projeção custos e despesas operacionais 
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Para projeção dos custos operacionais foram contemplados, os insumos de grafeno e 

óxido de grafeno necessários na operação, como observado na Tabela 31.  

 

 

Tabela 31 
Detalhamento dos insumos de grafeno e óxido de grafeno 

 

Fonte: CTIT/UFMG. 

 

A partir da informação do custo de cada um dos insumos, fez-se o somatório e obteve-

se o custo de produto vendido unitário do grafeno e do óxido de grafeno, como 

observado na Tabela 32. 

 

Tabela 32 
Custo unitário de produto vendido (R$) 

Insumos - CPV unitário 2018 2019 2020 2021 2022 

Custo por kg de grafeno-  429,29 429,70 430,05 430,46 430,48 

Custo por kg de óxido de grafeno - 430,31 430,10 429,94 430,05 430,33 

Insumos - CPV unitário 2023 2024 2025 2026 2027 

Custo por kg de grafeno-  556,31 556,31 556,31 556,31 556,31 

Custo por kg de óxido de grafeno - 556,31 556,31 556,31 556,31 556,31 

Fonte: CTIT/UFMG. 

 

Ao se calcular o custo unitário do produto pela quantidade prevista para a produção, 

registrou-se o custo de insumos totais, de acordo com Tabela 33. 

 

Tabela 33 
Custo insumos totais (R$) 

Insumos Totais 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor no ano 48.821,72   71.942,39  126.190,14  419.164,62  520.763,71  

  Insumos Totais 2023 2024 2025 2026 2027 

Valor no ano 520.673,11  520.562,39  520.478,66  520.535,36  520.680,45  

Fonte: CTIT/UFMG. 

Insumos de grafeno e óxido de grafeno 

Grafite (R$/kg de grafeno) 

Kg de Grafite/kg de grafeno 

Ácido sufúrico (R$/kg de grafeno) 

Permanganato de potássio (R$/kg de grafeno) 

Peróxido de hidrogênio (R$/kg de grafeno) 

Cal (R$/kg de grafeno) 

Energia (R$/kg de grafeno) 

Água (R$/kg de grafeno) 
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Foram observados, dentro dos custos operacionais, o aluguel de equipamentos nos 

dois primeiros anos na fase de validação da escala e alguns serviços de terceiros, 

(utilização de equipamentos no CTNano, caracterização externa (CTNano, Centro de 

Microscopia da UFMG e outras instituições de P&D), manutenção de equipamentos, 

montagens elétricas, eletrônicas, hidráulicas e mecânicas (Tabela 34). 

 

Tabela 34 
Outros custos (R$) 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Aluguel de equipamentos 24.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços de Terceiros 130.644,96 32.682,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Aluguel de equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços de Terceiros 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

Fonte: CTIT/UFMG. 

 

Com relação às despesas operacionais, foram ponderadas despesas com aluguel de 

container para o primeiro ano e parte do segundo, com objetivo de verificar a validação 

em escala. Posteriormente, faz-se necessário o aluguel de galpão onde será montada 

a planta industrial para o desenvolvimento da segunda fase. 

 

Além dos aluguéis, outras despesas serão efetuadas pela empresa e incluem (Tabela 

35):  

 

Tabela 35 
Especificação despesas operacionais 

Itens de Despesas 
Operacionais/Administrativas 

Especificação 

 
Pessoal (incluindo encargos) 

 Diretores 

 Técnicos 

 Secretária 

 
Serviços de terceiros 

 Consultoria em liofilização industrial  

 Serviços de faxina  

 Serviços de vigilância 

 
Despesas comerciais 

 Participação em feiras e aluguel de stand  

 Diárias e passagens  

 Site da empresa 

 
 

Despesas administrativas 

 Contabilidade  

 Auditoria anual  

 Assessoria jurídica  

 Energia  
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 Due diligence pré-investimento, gastos iniciais com 
criação da empresa S.A. e contratos  

 Água  

 Internet e telefone  

 Material de escritório, limpeza e café 

(continua) 

 

(conclusão) 

 
Licenças e taxas 

 Licenciamento ambiental  

 Polícia federal  

 Taxa de acesso da patente UFMG 

Fonte: CTIT/UFMG. Dados da pesquisa. 

 

5.2.4 Capex e depreciação 
 

O investimento em Capex foi projetado para os três primeiros anos, sendo 2019 e 

2020 os anos de maiores desembolsos (tabela 36). O investimento contempla 

equipamentos de produção (diferentes sistemas de micro-ondas e de ultrassom, 

centrífugas, estufas, agitadores, moinho, balanças, purificadores de água, bombas de 

transferência, tanques de diluição, infraestrutura para tratamento de resíduos, 

computadores, etc.); equipamentos de caracterização (termografia), espaço físico 

(capelas, linhas de gases, mobiliário, componentes elétricos e hidráulicos, 

climatização, elaboração de projetos, etc.) 

 
Tabela 36 
Investimentos – Capex (em reais) 

Especificação 2018 2019 2020 

Equipamentos de produção 207.800 1.048.000 1.611.000 
Equipamentos de caracterização  210.000  
Espaço físico  190.000  

Total 207.800 1.448.000 1.611.000 

Fonte: CTIT/UFMG. 

 

Quanto à depreciação, foi aplicado o método linear sobre os valores de Capex, 

descrito na Equação 15, e os valores estão apresentados na Tabela 37. 

 
Tabela 37 
Valores de depreciação (em reais) 

Ano Depreciação Invest. 
Realizado em 2018 

Depreciação Invest. 
Realizado em 2019 

Depreciação Invest. 
Realizado em 2020 

Depreciação Total 
no ano 

2018 20.780,00 - - 20.780,00 

2019 20.780,00 144.800,00 - 165.580,00 

2020 20.780,00 144.800,00 161.100,00 326.680,00 

2021 20.780,00 144.800,00 161.100,00 326.680,00 
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2022 20.780,00 144.800,00 161.100,00 326.680,00 

2023 20.780,00 144.800,00 161.100,00 326.680,00 

2024 20.780,00 144.800,00 161.100,00 326.680,00 

2025 20.780,00 144.800,00 161.100,00 326.680,00 

2026 20.780,00 144.800,00 161.100,00 326.680,00 

(continua) 

 

(conclusão) 
2027 20.780,00 144.800,00 161.100,00 326.680,00 

2028 - 144.800,00 161.100,00 305.900,00 

2029 - - 161.100,00 161.100,00 

Total 207.800 1.448.000 1.611.000 3.266.800 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

5.2.5 Necessidade de capital de giro (NCG) 
 

Para levantamento da NCG, foi aplicado 5% sobre projeção de receita líquida de 

vendas, conforme apresentado na Tabela 38.  

 
Tabela 38 
Variação (∆) necessidade capital de giro (R$) 

Ano Receita líquida de vendas NCG Δ CG 

2018      102.011,80     5.100,59     5.100,59 
2019      589.007,94   29.450,40   24.349,81 
2020   3.075.060,26 153.753,01 124.302,62 
2021   9.453.171,88 472.658,59 318.905,58 
2022 11.125.500,61 556.275,03   83.616,44 

2023 10.574.169,66 528.708,48 (27.566,54) 
2024 10.040.764,30 502.038,22 (26.670,27) 
2025   9.543.188,12 477.159,41 (24.878,81) 
2026   9.061.789,78 453.089,49 (24.069,92) 
2027   8.612.932,42 430.646,62 (22.442,87) 
2028  - 430.646,62 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Verifica-se que até 2022 há aumento da NCG em face da elevação das vendas, com 

redução a partir desta data. Considerando os dez anos de exploração da patente, o 

capital de giro da empresa atingirá cerca de R$ 400 mil. Considerou-se que este valor 

retornará aos investidores no final dos dez anos. 
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5.2.6 O fluxo de caixa livre para a empresa 
 

A Tabela 40 detalha o fluxo de caixa livre para os acionistas ao longo de dez anos. A 

primeira fase, três primeiros anos de funcionamento, a empresa apresenta fluxo de 

caixa acumulado negativo conforme seria de se esperar, pois é um período 

caracterizado pela construção da planta industrial e desenvolvimento do mercado. 

Esta situação é revertida no quarto ano, tornando-se positivo a partir daí. A margem 

bruta é muito elevada, pois é uma empresa de base tecnológica que se caracteriza 

pelo alto valor agregado no processo produtivo.  A empresa pelo seu porte apresenta 

uma ótima geração de caixa, e a margem EBTIDA (EBTIDA/ Receita Líquida) da 

empresa em pleno funcionamento é muito elevada, cerca de 80%. 

 
Considerando o capital investido (CAPEX e NCG) nos três primeiros anos no 

montante de R$ 3.410.351,83 (Tabela 40), o ROIC, que é o retorno sobre o capital 

investido (NOPLAT/Capital Investido) atinge a cifra de 159% em 2021, e 124% em 

2017. Este ótimo desempenho operacional, revela desde já o potencial de entrega de 

valor da empresa. 
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Tabela 39 
Projeção da estrutura de avaliação 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: CTIT/UFMG e dados da pesquisa. 
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5.3 O valor da empresa pelo FCD 

 

O valor da patente foi estimado considerando-se a exploração dos direitos por um 

período de dez anos. Os fluxos livres de caixa foram trazidos a valor presente 

aplicando-se o custo de oportunidade do capital, que é afetado pelo risco sistêmico 

da indústria e responde às diferentes estruturas de financiamento (Tabela 24). Assim, 

o valor da empresa/patente reflete essas opções de estratégia corporativa. 

 

A primeira simulação retrata o financiamento do projeto apenas com recursos dos 

investidores. Registra-se que essa é a situação mais frequente em projetos 

inovadores de base tecnológica, haja vista os seus riscos, conforme é bem relatado 

na literatura e presenciado, por exemplo, nos conhecidos casos de TI (Apple, Google, 

etc.). 

 

Com uma estrutura de capital sem a presença de dívida, o valor da patente foi 

estimado em R$ 15,3 milhões. O resultado foi obtido trazendo-se os fluxos futuros de 

caixa livres (FCL) (2019 a 2027) a valor presente, com uma taxa de desconto de 

14,62%, que foi adicionado ao FCL (negativo) observado em 2018 (ano base). 

 
Tabela 40 
Valor da empresa/patente: financiamento apenas com capital dos investidores 

Variáveis Valores 

Custo de capital próprio (Ke)  14,62% 
Custo médio ponderado de capital – WACC Não se aplica 

Valor da patente R$ 15.297.250,98 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

A segunda simulação considerou o uso de financiamento híbrido com uma estrutura 

de capital formada por 30% de dívidas e 70% de capital próprio (WACC = 13,51%a.a) 

O valor encontrado (R$ 16,3 milhões) supera em 6% aquele apontado na simulação 

1, confirmando as assertivas teóricas discutidas no capítulo 2 desta dissertação. 

 

  



114 

Tabela 41 
Valor da empresa/patente: estrutura de capital - 30% de dívida e 70% de capital       
próprio 

Variáveis Valores 

Custo de capital próprio (Ke)  15,91% 
Custo médio ponderado de capital – WACC 13,51% 
Valor da patente R$ 16.229.556,67 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

A terceira simulação contemplou a estrutura de capital composta igualmente por 

capital próprio e de terceiros (WACC = 12,77%). O valor encontrado (R$ 16,9 milhões) 

é superior em 10% aquele apontado na simulação 1. Há um aumento do risco inerente 

ao uso do capital próprio pela alavancagem, mas este é mais do que compensado 

pelo menor custo da dívida e pelos incentivos fiscais no uso do capital de terceiros, 

em linha com as proposições de M&M.  

 
Tabela 42 
Valor da empresa/patente: o uso igualitário de dívida e capital próprio 

Variáveis Valores 

Custo de capital próprio (Ke)  17,62% 
Custo médio ponderado de capital – WACC 12,77% 
Valor da patente R$ 16.888.329,84 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em suma, o promissor mercado de novos materiais possibilita a implantação de uma 

planta industrial para produzir grafeno e óxido de grafeno no país, e os projetados 

resultados operacionais superam com folga o custo de oportunidade de capital, seja 

este proveniente apenas do investidor ou constituído de capital próprio e de terceiros. 

Nas três simulações, a estrutura de capital usada garante VPL positivo e, 

consequentemente, valor para a patente. Entre as abordagens levantadas no 

referencial teórico, percebe-se claramente o efeito da alavancagem financeira no valor 

da empresa, e a estrutura com maior percentual de dívidas é a que proporciona mais 

valor aos investidores.  Entretanto, é importante salientar que, apesar do valor ser 

maior com o uso de capital de terceiros, os resultados alcançados nas diferentes 

simulações de estrutura de capital não foram muito discrepantes. Estes resultados 

refletem o risco do negócio e permite uma reflexão sobre o financiamento de empresas 

nascentes no setor de tecnologia. O projeto tem de ser robusto o suficiente para gerar 

as receitas necessárias para recompensar o capital investido, sendo de pouca valia 
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recorrer ao capital de terceiros, pois a precificação correta resultará em um custo de 

oportunidade de capital igualmente elevado, em face dos riscos assumidos.  

 

5.4 O Valor da empresa por opções reais 

 

Conforme discutido no referencial teórico, em determinadas circunstâncias mesmo se 

o projeto se caracterizar por ser “out of the money”, “a flexibilidade de adiamento do 

projeto pode reverter resultados insatisfatórios no presente, em decorrência de 

possível volatilidade dos fluxos de caixa (Lima & Locatelli, 2016, p. 10). 

 

No presente caso, o projeto está muito “in the money” e não seria necessário utilizar 

a TOR como justificativa para a realização do projeto. Todavia, este modelo foi 

utilizado para analisar as possíveis implicações de aquisição da patente pelos 

investidores, mas com atraso na realização do investimento e no lançamento dos 

produtos no mercado, com perda de parte do fluxo de caixa esperado.  

 

O capital investido (E = preço de exercício da opção) em valores de 2018 (valores 

nominais deflacionados pela TLR de 9,07% a.a) foi estimado em R$ 2.753.568,35.  

Admitiu-se que serão usados apenas recursos próprios na empresa. Assim, o preço 

corrente do ativo subjacente (S) é o valor presente encontrado na simulação 1, ou seja 

R$ 18.050.819,33 (VPL + CI) Os demais dados necessários para estimar o modelo 

estão apresentados na seção 4.2.2. 

 

Os resultados da TOR dão suporte às análises baseadas no modelo de FCD, e 

revelam que mesmo com um atraso no projeto a patente proporciona valor aos 

investidores. Por exemplo, a aquisição imediata da patente e atraso no lançamento 

de produtos no mercado com perda de dois anos de fluxos de caixa de um total de 

dez anos, o valor da patente seria da ordem de R$ 1,6 milhão. 
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6 Considerações Finais e Recomendações 

 

O objetivo desta dissertação consistiu em apresentar o valor de uma patente que 

engloba a síntese de óxido de grafeno (nano material). A patente tem como foco 

estabelecido desenvolver um processo de maior eficiência, gerando produtos de 

melhor qualidade. A empresa detentora da patente é uma Startup atualmente 

localizada na BHTec no espaço da CTNano. 

 

Hoje a produção é somente experimental, com alguns aumentos de escala iniciais 

com verificações quanto a sua viabilidade. Necessariamente para aumentar a 

produção, precisa-se de investimento, seja para desenvolvimento do espaço físico e 

também para contratação de pessoas. A intenção da empresa é o aumento da escala 

de produção e comercialização, tanto da forma de nano material para quem queira 

comprar e explorar suas características, e, além disso, também incorporá-lo em 

produtos para fomento no mercado. 

 

Os métodos contemplados para valoração da patente foram o modelo de FCD e a 

TOR. Além do esforço de levantar as receitas potenciais, os custos de produção e de 

identificar a necessidade de investimento de capital (Capex e necessidade de capital 

de giro) da empresa, alguns procedimentos foram demandados para valorar a patente.  

 

No primeiro modelo foi necessário estimar o custo do capital que deve ser investido 

na empresa, e para tal a análise incorporou o conceito de risco, que teve de ser 

precificado. Foi empregado o CAPM para quantificar o custo de capital próprio e o 

WACC, nos casos em que se admitiu uma estrutura de capital contendo capital próprio 

e de terceiros como fontes de financiamento da empresa. No FCD, desta forma, o 

risco inerente ao projeto foi mensurado como o risco sistêmico (beta), que é parte do 

risco total e não pode ser diversificado. Na TOR empregou-se um conceito distinto de 

risco, sendo refletido pelo risco total, que é expresso pela volatilidade dos retornos. 

 

No referencial teórico explicitou-se que a estrutura de capital pode gerar valor, e assim 

sendo foram simulados os efeitos de uso de dívida no valor da patente. Na abordagem 

do FCD foram considerados três cenários quanto a estrutura de capital. A simulação 
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1 retratou uma situação mais frequente em projetos inovadores de base tecnológica 

devido ao alto risco inerente a eles. Em tais casos predomina o uso apenas de capital 

dos investidores, sendo que para a o desenvolvimento da Startup objeto desta 

dissertação foi apurado um custo de oportunidade de capital de 14,62% ao ano. 

Destarte, o valor da patente foi estimado em R$15,3 milhões.  

 

As demais simulações incluíram a participação de capital de terceiros. A simulação 2, 

por exemplo, avaliou o valor da patente com uma estrutura de capital contendo 30% 

de dívida e 70% de capital próprio.  O WACC foi ligeiramente inferior (13,51% a.a), 

resultando no valor da patente de R$16,3 milhões. Já a simulação 3, que propôs o 

uso igualitário de dívida e capital próprio, ensejou um custo médio ponderado de 

capital de 12,77% a.a e um valor da patente de R$16,9 milhões.   

 

Evidenciou-se que uso de capital de terceiros cria mais valor aos investidores, 

conforme descrito no referencial teórico, devido ao menor custo da dívida propiciado 

pelo benefício fiscal. Entretanto, a diferença na geração de valor possibilitada pelo uso 

de capital de terceiros não foi de grande expressão, e isto se explica pelo elevado 

risco sistêmico de um setor de tecnologia, que foi captado no modelo de FCD pelo 

beta alavancado.  

 

Os resultados apresentados pelo métodos de FCD foram bastante robustos e 

conferiram valor significativo para a patente. O projeto se mostrou muito “in the 

money”. Ainda assim empregou-se a TOR para avaliar a patente sob a ótica da 

flexibilidade, que permite analisar o efeito de um possível atraso na realização do 

investimento após a transferência de titularidade da patente. 

 

O resultado da TOR foi convergente com o do FCD e mostrou que mesmo com atraso 

na execução do lançamento de produtos no mercado com perda de dois anos de fluxo 

de caixa (total de 10 anos) o valor da patente seria R$1,6 milhões. 

 

Conclui-se desta forma que os objetivos traçados inicialmente neste trabalho foram 

alcançados e que os resultados abrangentes da pesquisa poderão auxiliar a equipe 

da CTIT nos procedimentos para a transferência desta relevante patente, resultado 
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das pesquisas de professores/pesquisadores da IES pública. Ademais, espera-se que 

as teorias, os métodos e os procedimentos aqui apresentados possam ser úteis em 

outros ambientes. 
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