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RESUMO 

 

Nos últimos 20 anos, o conceito de geração de valor ganhou grande destaque nas 

organizações, de tal forma que a definição de estratégias e finanças corporativas deve ser 

considerada conjuntamente. Esta dissertação adota esta nova concepção e tem por objetivo 

avaliar se um projeto implantado recentemente em Minas Gerais, e que se dedica a produzir 

insumos para o setor siderúrgico, gera valor para os investidores. O estudo analisa os 

potenciais resultados do projeto segundo diferentes cenários de expansão das vendas e 

produção, tendo em vista a capacidade instalada instalada. A geração de valor demanda taxas 

de retornos operacionais líquidos de impostos superiores ao custo de oportunidade de valor. 

São várias as abordagens para estimar a geração de valor de um projeto/empresa, e, nesta 

dissertação, está  adotou-se a abordagem de fluxo de caixa descontado. Para tal, devem ser 

identificados os fluxos de caixa livres e suas projeções, tanto explícitas quanto na 

perpetuidade, e estimado o custo de oportunidade de capital necessário para descontar os 

valores futuros de caixa. A estimativa do custo de capital requer a precificação do custo de 

capital próprio, e neste estudo utilizou-se o CAPM, que enfatiza o risco sistêmico. Contudo, 

como a empresa não tem ações negociadas em bolsa de valores, foi necessário utilizar o 

método bottom- up com informações de empresas com riscos similares para as estimativas do 

beta alavancado (proxy de medida de risco sistêmico). O beta das empresas foi desalavancado 

para se extrair os efeitos das estruturas de capital específicas e realavancado com a estrutura 

de financiamento do projeto sob análise. Os resultados apontam que a empresa pode gerar 

valor positivo nos vários cenários considerados, mas apenas o cenário mais arrojado de 

aumento da produção e vendas poderia resultar em valores compatíveis com as expectativas 

dos investidores por ocasião da realização dos investimentos. Os demais cenários implicariam 

em ineficiências operacionais, pois resultariam em uma baixa ocupação da capacidade 

instalada instalada existente. 

 

Palavras-chave: Valuation; beta bottom up; insumos para siderurgia. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Over the past 20 years, the concept of value creation was highlighted in the organizations; so 

that the definition of strategies and corporate finance should be jointly considered. This 

dissertation adopts this new design and aims to assess whether a newly deployed project in 

Minas Gerais is engaged in producing inputs for the steel industry creates  value to investors. 

The study analyzes the potential outcomes of the project under different scenarios of 

expansion of sales and production, with a view to installed capacity. Value creation demand 

net operating tax rates of returns above the cost of value opportunity. There are several 

approaches to estimate the generation of value of a project/company, and in this dissertation is 

adopted the discounted cash flow approach. To this must be identified free cash flow and its 

projections, both explicit and in perpetuity, and estimated the capital cost of opportunity 

necessary to discount the future amounts of cash. The estimated cost of capital requires the 

pricing of the cost of equity, and in this study was used the CAPM, which emphasizes 

systemic risk. However, as the company has no shares traded on the stock exchange, it was 

necessary to use the bottom up method with companies with similar risk information for 

estimates of leverage beta (systematic risk measurement proxy). The beta of the deleverage 

company was to extract the effects of specific capital structures and releverage with the 

project financing structure under review. The results show that the company can generate 

positive value in the various scenarios considered, but only the most daring scenario, of 

increased production and sales, could result in amounts consistent with the expectations of 

investors upon realization of investments. The other scenarios would imply operational 

inefficiencies, as would result in a low occupancy of existing installed capacity . 

 

Keywords: Valuation; beta bottom up; inputs to steel. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do tema 

 

A siderúrgica tem um papel importante na matriz econômica de muitos países no mundo, dada 

sua estreita ligação com diversos segmentos dos setores de construção, bens de capital e 

indústria, nos quais aços e produtos siderúrgicos são bastante utilizados. No cenário 

internacional a China lidera o ranking de maior produtor de aço com grande vantagem sobre o 

segundo lugar, o Japão (Lafis, 2015). Na América do Sul, o Brasil tem o maior parque 

industrial de aço, sendo o nono maior produtor de aço do mundo e o quinto maior exportador. 

 

Destacam-se, no cenário nacional, os estados da região sudeste por concentrarem as usinas de 

maior tamanho e produção, tanto pela proximidade dos principais insumos dessas indústrias, 

como pela maior demanda por produtos siderúrgicos. O mercado siderúrgico brasileiro é 

caracterizado, principalmente, por grandes empresas nacionais e multinacionais que produzem 

variados tipos de aços e produtos siderúrgicos utilizados em muitos segmentos da economia. 

A capacidade instalada atualizada do setor siderúrgico brasileiro é de cerca de 48 milhões de 

toneladas/ano de aço bruto. 

 

A indústria siderúrgica no Brasil tem verticalizado sua produção nos últimos anos, a fim de 

tentar diminuir a perda de competitividade frente ao crescimento da indústria chinesa. 

Empresas importantes anunciaram diversificação de investimentos em setores relacionados à 

atividade principal, como mineração, infraestruturua de transportes (como portos e estradas de 

ferro) e projetos ligados à geração de energia.  

 

Os setores de construção civil e o automobilístico são grandes consumidores do setor 

siderúrgico. Como a indústria siderúrgica também depende do desempenho do setor 

automobilístico, é possível afirmar que o setor siderúrgico tem sua demanda bastante afetada 

pela volatilidade desse setor.  

 

Para Endler (2004), a realidade turbulenta da economia atual impõe às empresas a 

necessidade de administração do valor para a sobrevivência e continuidade do negócio. Nesse 

contexto, o processo de avaliação de empresas desempenha papel importante como 
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ferramenta de gerenciamento do negócio e análise na tomada de decisões, uma vez que os 

gestores precisam considerar as possíveis alternativas existentes para agregar valor. O 

processo de avaliação consiste na estimativa de valor para uma empresa ou ativo, e tem como 

base um modelo econômico que retrata a geração de caixa ao longo do tempo. Tal 

mensuração considera certas premissas e hipóteses comportamentais, o contexto em que a 

avaliação está sendo realizada e os fatores envolvidos, como o mercado no qual a empresa 

atual e as expectativas de resultados futuros. 

 

Existe consenso entre os autores de finanças de que o principal objetivo de uma empresa é a 

maximização da riqueza dos seus proprietários, e que, para alcançar tal objetivo, elas e seus 

gestores devem (ou, pelo menos, deveriam) orientar suas decisões por medidas de 

desempenho que revelem o verdadeiro valor adicionado aos proprietários (Ross, Westerfield, 

& Jaffe, 2002; Weston, & Brigham, 2000; Copeland, Koller e Murrin, 2012; Damodaran, 

2004; Assaf, 2012). E, na perspectiva do valor para o acionista, uma empresa é considerada 

geradora de valor quando for capaz de oferecer aos investidores uma remuneração superior às 

expectativas mínimas de ganhos por eles desejados. Assim, os gestores devem agir 

racionalmente na aplicação dos recursos da empresa em determinado projeto de investimento, 

como objetivo de obter o máximo de retorno para os investidores, dentro dos limites de risco 

aceitáveis. Em resumo, a teoria do investimento preconiza que as decisões de investimento 

devem criar valor, sendo, então, baseadas na teoria da maximização da riqueza dos acionistas 

(Shareholder Theory). 

 

No Brasil, a abordagem de criação de valor foi introduzida após a abertura de mercado 

iniciada nos anos 90, que levou as empresas a reduzir suas limitações, aumentando sua 

competitividade. Na última década, esse processo foi intensificado, principalmente pela onda 

de privatizações, aquisições e fusões de empresas, tornando evidente a necessidade de se 

mensurar e monitorar o valor da firma nessa economia, bem como entender como ele é 

formado, quais variáveis o constroem e de que maneira ele pode ser impactado. 

 

A empresa Ômega S/A foi fundada em 1990 como uma sociedade limitada, com participação 

de 3 (três) sócios, pessoas físicas, que uniram suas experiências em busca de soluções para os 

problemas enfrentados pelas empresas produtoras de ferro gusa em relação aos elevados 

teores de enxofre no metal. A empresa está, portanto, inserida na cadeia de produção de aço e 
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tem como objetivo oferecer soluções e tecnologia para o tratamento de metais líquidos no 

setor metalúrgico em seus mais variados segmentos: siderurgia, fundições e ferro ligas. 

Em função da logística de distribuição dos produtos, a empresa foi instalada na cidade de Sete 

Lagoas em Minas Gerais. Em 2007, considerada financeira e operacionalmente conservadora, 

se transformou em sociedade anônima de capital fechado; e, em 2009, teve 66% das suas 

ações adquiridas por uma holding alemã. Em sua busca por eficiência, a empresa investiu, 

aproximadamente, R$25 milhões num projeto, que foi executado no período de outubro de 

2010 a agosto de 2012.  

 

Os novos acionistas decidiram realizar esse investimento para aumentar a capacidade 

instalada mensal de 1.500 toneladas para 4.000 toneladas de insumos siderúrgicos. Com o 

aumento da capacidade instalada, utilizando novas tecnologias no processo produtivo e 

controle, a expectativa era de que houvesse redução dos custos unitários de produção e, 

consequentemente, nos preços de venda dos produtos a serem ofertados no mercado, o que 

aumentaria a competitividade da empresa. Entretanto, as expectativas de ocupação da 

capacidade instalada do projeto ainda não se concretizaram devido ao aumento da 

concorrência. Diante desse contexto, é necessário conhecer o valor atual deste negócio, 

aplicando-se métodos modernos de finanças corporativas e considerando diferentes cenários 

de ocupação da capacidade instalada. 

 

1.2 A questão norteadora 

 

Até 2012 a empresa Ômega não possuía concorrentes; nesse cenário, era possível determinar 

livremente o preço de venda dos insumos siderúrgicos e conquistar margens de lucros 

satisfatórias. Entretanto, começaram a surgir os primeiros concorrentes nacionais e, 

coincidentemente, foi nesse ano que a empresa concluiu o projeto, objeto deste estudo. Esses 

fatos, associados, também, à situação do mercado siderúrgico atual no Brasil, impactaram 

negativamente no retorno do investimento esperado pelos acionistas. Diante disso, emerge a 

seguinte pergunta norteadora: qual é o valor atual do projeto em diferentes cenários? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo desta dissertação é calcular o valor do projeto, utilizando o modelo de fluxo de 

caixa descontado. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Detalhar o histórico do fluxo de caixa livre do projeto para um período de 3 anos, e fazer 

a projeção para o período de 2015 a 2024;  

b) Quantificar os riscos; 

c)  Calcular o beta do negócio; 

d) Identificar a estrutura de capital; 

e)  Calcular o custo médio ponderado (WACC) do projeto; 

f) Estimar o valor do projeto (valuation) considerando o período de projeção explícita e na 

perpetuidade. 

 

1.4 Justificativa e estrutura da dissertação 

 

O não gerenciamento dos resultados do projeto pode ofuscar a análise de desempenho e 

comprometer a liquidez para pagamento do financiamento contraído na execução do projeto, 

provocando o chamado risco de dificuldades financeiras. Ademais, o funcionamento 

ineficiente de uma empresa pode gerar perdas para a sociedade, pois impactará negativamente 

na manutenção de emprego e renda e na arrecadação de tributos pelo Estado e pela União. 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos, incluindo esta breve introdução que 

apresentou a empresa alvo do estudo, a contextualização do tema, os objetivos e justificativa 

para o desenvolvimento do trabalho. O referencial teórico é o tema do segundo capítulo e 

apresenta as discussões sobre os principais conceitos que darão sustentação teórica ao 

desenvolvimento desta dissertação, e que reportam às técnicas de avaliação de empresas e 

ativos, denominadas Valuation. O terceiro capítulo refere-se à metodologia, caracterizando-se 

a pesquisa e apresentando os procedimentos metodológicos. Neste capítulo serão 
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apresentadas, também, as etapas que serão seguidas para o processo de avaliação. Estas etapas 

englobam a identificação do risco sistêmico do projeto e estimativa do beta da empresa, o 

cálculo do WACC e os demais critérios utilizados para o cálculo do fluxo de caixa descontado 

e, consequentemente da avaliação do negócio. A caracterização da empresa objeto desta 

dissertação é apresentada no quarto capítulo. No quinto capítulo, são analisados e discutidos 

os principais resultados alcançados. Finalmente, no sexto capítulo, são apresentadas as 

conclusões da dissertação e limitações da pesquisa e as contribuições dos resultados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A avaliação de empresas consiste em encontrar um valor justo para os investidores, 

considerando os riscos que deverão assumir.  

 

2.1 Avaliação de empresas (valuation) 

 

Assaf (2012) identifica o objetivo da avaliação de uma empresa em apurar o seu valor justo. O 

valor justo pode ser entendido como sendo o valor presente de benefícios econômicos futuros 

esperado de caixa, descontando uma taxa de juros que remunera o custo de oportunidade dos 

investidores. O autor ainda destaca que este valor justo é considerado em uma transação livre, 

sem influências e interesses, e as partes têm amplo conhecimento do negócio, agindo de 

forma independente e interessada na transação. 

 

Martelanc, Pasin e Pereira (2010) ressaltam que o preço pelo qual o comprador e vendedor 

concordam em realizar o negócio, não precisa coincidir exatamente com o valor justo 

determinado pelo método de avaliação, pois cada acionista ou comprador pode calcular com 

base em suas próprias premissas e critérios. 

 

Segundo Copeland et al. (2012), o valor de uma empresa deve ser compreendido claramente 

por seus CEOs (Chief Executive Officers) e administradores de forma que suas habilidades 

sejam fundamentais na tomada de decisão. Para Damodaran (2010) todo ativo, seja financeiro 

ou real, tem valor. O que é realmente surpreendente não são as diferenças das técnicas de 

avaliação de ativo para ativo, mas o grau de similaridade nos princípios básicos.  

 

O processo de modelagem de projeções e avaliações não deve basear-se em simples intuições, 

mas sim em conhecimento do mercado (necessário para a projeção de preços e quantidades 

vendidas dos produtos) no entendimento das principais premissas da empresa (custos de 

produção, despesas, prazos de recebimento, estocagem e pagamento, investimentos, 

financiamentos) e das premissas macroeconômicas (taxas de juros, nível de renda, inflação e 

câmbio) (Costa, Costa, & Alvim, 2010). 

 

Serra e Wickert (2014) afirmam que o Valuation é uma tarefa complexa, dinâmica e subjetiva, 

como a realidade na qual as companhias estão inseridas. Diferentemente de uma ciência 
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positivista, que busca refletir a realidade com precisão, trata-se de uma ciência aplicada, que 

busca ser uma ferramenta para a tomada de decisão. Dessa forma, acredita-se que o uso 

disciplinado de técnicas de avaliação de empresas enriquece significantemente a discussão 

sobre o tema, ampliando o entendimento das incertezas, riscos e retornos envolvidos nos 

negócios, contribuindo para uma tomada de decisão mais consciente e estruturada.  

 

Póvoa (2012) ressalta que o mais intrigante do termo valuation é que não existe resposta ou 

metodologia que possa ser considerada a única correta. Valuation é a técnica de “reduzir a 

subjetividade” de algo que é subjetivo por natureza. O objetivo mais importante do avaliador 

é, através da aplicação de uma teoria específica ou algumas combinadas, atingir não 

necessariamente um só valor, mas uma região de preço para o ativo. A ideia de valor é 

subjetiva, pois não depende só do ativo avaliado, mas também dos olhos e perfil de risco do 

avaliador. 

 

Segundo Damodaran (2010), existem três abordagens principais para avaliação de empresas: a 

avaliação por fluxo de caixa descontado, que retrata o valor do ativo, como o valor presente 

de um fluxo de caixa futuro esperado; a avaliação relativa na qual o valor de um ativo é 

estimado tendo por referência o preço de ativos similares em relação a variáveis comuns, tais 

como rendimentos, fluxos de caixa, valor contábil, vendas, entre outros; e a avaliação de 

direitos contingentes, que utiliza modelos de precificação de opções para medir o valor do 

ativo com características de opções.  

 

Nesta dissertação será empregado o modelo de fluxo de caixa descontado, que é o mais 

utilizado e coerente aos objetivos da pesquisa. Segundo Costa et al. (2010) esse modelo se 

sobressai dos outros por levar em conta os fluxos de caixa futuros e por apresentar 

mecanismos indispensáveis para conclusão do resultado. Esses mecanismos estão ligados a 

tempestividade que representa a capacidade, o tempo em que são gerados os fluxos, a 

magnitude que faz referência a proporção do fluxo e a relação com o valor da empresa, e o 

risco, que quanto maior, resultará em taxa de desconto maior e consequentemente, o valor da 

empresa será menor.  

As técnicas de avaliação de empresas expressam um fascinante desafio e têm como objetivo 

estimar o valor de uma empresa e/ou negócio de forma justa, utilizando informações 

disponíveis, o que possibilita melhor balizamento das decisões empresariais. 
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2.2 Fluxo de caixa descontado 

 

O fluxo de caixa descontado é um método para avaliar o valor econômico de uma empresa 

dimensionada pelos benefícios de caixa a serem agregados no futuro e descontados por uma 

taxa de atratividade que reflete o custo de oportunidade dos provedores de capital. O método 

em si é aparentemente simples: projetar a futura geração de caixa de uma empresa, trazendo 

esses valores para o tempo presente, utilizando uma taxa de desconto (Póvoa, 2012).  

 

Segundo Matias (2007) o modelo de fluxo de caixa descontado é o mais consolidado em 

termos de uso devido à forma pela qual traz a valor presente os fluxos de caixa futuros da 

empresa.  Este modelo reúne as três variáveis ao calcular o valor presente dos fluxos de caixa 

esperados de um ativo redescontado a uma taxa que reflete o risco do fluxo de caixa: 1) 

montante do fluxo de caixa; 2) cronograma dos fluxos de caixa; e, 3) riscos dos fluxos de 

caixa. 

 

O instrumental de fluxo de caixa descontado é amplamente reconhecido pelo mercado pelo 

seu maior rigor técnico e conceitual apresentando-se, em consequência, como mais indicado 

na maioria das avaliações. 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 a remunerar os 

proprietários de capital. Durão e Silva (2013) concluem que com o método do fluxo de caixa 

descontado e os dados de demonstrativos financeiros da empresa, é possível estimar um valor 

justo para empresa, sendo mais eficaz com estudos aprofundados do setor, da empresa como 

um todo e da influência geral da economia nos resultados.  

 

Damodaran (2010) afirma que embora a avaliação por fluxo de caixa descontado represente 

apenas umas das três abordagens possíveis, e a maior parte das avaliações feitas no mundo 

real sejam relativas, esta é a base sobre a qual se constroem todas as outras abordagem. A 

abordagem do Fluxo de Caixa Descontado tem sua fundamentação na regra de “valor 

presente”, na qual o valor de qualquer ativo é o valor presente dos fluxos de caixa futuros dele 

esperados o que é representado na equação 1. 
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Onde, 

n = vida útil do ativo 

CF = fluxo de caixa no período t 

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

 

Para Póvoa (2012) dentre todos os instrumentos de precificação de ativos, o Fluxo de Caixa 

Descontado é considerado o mais completo e não precisa ser extenso nem complicado para 

atingir eficientemente o objetivo do cálculo do valor justo de uma companhia. Pelo contrário, 

em geral os melhores modelos de valuation são simples e compreensíveis para um investidor 

de nível médio.  

 

Matematicamente, considerando um projeto com vida útil de três anos, o modelo pode ser 

representado da seguinte forma: 
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Sendo: 

VP = valor presente do projeto 

FC1 = fluxo de caixa Livre no ano 1 

FC2 = fluxo de caixa Livre no ano 2 

FC3 = fluxo de Caixa Livre no ano 3 

 (1+r) = taxa de desconto, admitindo-se que esta seja similar para os três anos. 

 

Para precificar este mesmo projeto, admitindo-se que ele tenha uma longa duração (perpétua), 

a equação (2) deve ser estendida, assumindo a forma da equação (3): 
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Sendo: 

rp = Taxa de desconto na perpetuidade 

gp = Taxa de crescimento na perpetuidade 

 

Para aplicar o método apresentado na equação (3) é preciso definir as duas variáveis mais 

importantes na arte da valuation, que são: a taxa de crescimento compatível com o nível de 

retorno apresentado pela empresa e dos investimentos realizados do curto ao longo prazo; e, a 

taxa de desconto que irá trazer a projeção de fluxo de caixa para valores atuais. A taxa de 

desconto deve ser cuidadosamente trabalhada para refletir, de maneira adequada, todos os 

riscos envolvidos que comporão o chamado retorno exigido do comprador. As projeções de 

crescimento e de risco, tanto para países como para empresas, modificam-se a cada momento, 

gerando as mudanças de humor no mercado e de opinião de cada analista. 

 

A aplicação do método do fluxo de caixa descontado requer a utilização de uma taxa de 

desconto adequada. O método do fluxo de caixa descontado é aplicado sob condições de 

incerteza. No uso comum, o risco de mercado refere-se a qualquer exposição a algo incerto 

que possa provocar consequências negativas. Normalmente, assume-se que os participantes 

do mercado são avessos ao risco, optando por atuar com grau reduzido de incerteza, e uma 

expectativa de lucro que reflita essa situação. Os participantes do mercado procuram 

compensação, referida como prêmio de risco, para aceitarem a incerteza.  

 

Segundo Póvoa (2012) a taxa de desconto consiste no lado mais artístico da análise de ativos.  

 

Existem duas formas de análise do Fluxo de Caixa Descontado: do ponto de vista dos 

acionistas e, do ponto de vista dos investidores (Serra, & Wickert, 2014). Nesta dissertação 

será utilizada a abordagem de retorno aos investidores, representados por acionistas e 

credores, considerando o WACC (custo médio ponderado de capital) para refletir a taxa de 

desconto.  

 

Devem ser observados os seguintes procedimentos: 

1) calcular o WACC da empresa; 

2) projetar o fluxo de caixa dos investidores para “n” anos; 
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3) projetar o fluxo de caixa na perpetuidade, mediante adoção de hipóteses sobre o 

crescimento, investimento e custo de capital, que representa o valor do fluxo de caixa dos 

investidores de “n+1” em diante, representado por um único valor na data “n”, a Perpn;  

4) calcular o valor presente, do 1º estágio (projeção explícita) e do 2º estágio, que resultará no 

valor da firma/projeto. 

 

Esses procedimentos serão seguidos na elaboração desta dissertação. Assim o primeiro passo 

consiste em estimar o custo médio ponderado de capital que envolve discussões sobre a 

estrutura de capital, os riscos e os retornos exigidos por cada tipo de capital.  

 

2.2.1 Riscos e volatilidade 

 

O investidor consciente sabe que a escolha da melhor alternativa para seu dinheiro passa pela 

análise de risco e retorno. Segundo Damodaran (2010), para a maioria das pessoas, riscos é a 

probabilidade de chegar a um resultado indesejável em um dos “jogos da vida”. Em finanças, 

a definição de risco é outra, bem mais abrangente. Neste sentido, o risco se refere à 

probabilidade de receber um retorno sobre um investimento que seja diferente do esperado. 

Portanto, o risco inclui não apenas os maus resultados (um retorno abaixo do esperado), mas 

também os bons (um retorno superior ao esperado), podendo-se chamar o primeiro de risco 

negativo, e o segundo de risco positivo, mas ambos são considerados, quando da avaliação do 

risco. 

 

Conforme definido por Berk, Demarzo e Harford (2010) o risco total de um ativo é 

determinado pela sua parte sistemática e não sistemática. A primeira parte está presente em 

todos os ativos negociados no mercado, sendo determinado por eventos políticos, econômicos 

e sociais. É o risco de mercado, não diversificável, não existindo maneiras de evitá-lo 

totalmente. A segunda é inerente às características do próprio ativo, “diversificável”, não se 

espalhando para outros títulos da carteira. Uma maneira de mitigá-lo se dá mediante a seleção 

de ativos que não sejam perfeitamente correlacionados entre si, ou seja, não são impactados 

com a mesma intensidade pelas mudanças de mercado. 

Um conceito que é frequentemente associado ao risco é a volatilidade. Como o risco precisa 

ser mensurado, a volatilidade acaba sendo a medida utilizada. Por volatilidade pode-se 

entender a medida estatística da possibilidade de o ativo cair ou subir, muitas vezes de forma 

significativa, em um determinado período de tempo. Como medida de risco a volatilidade 
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pode ser calculada de várias formas. A medida mais utilizada, mas não a única, para medir o 

risco é a variância ou o desvio padrão da rentabilidade histórica de um determinado 

investimento. Esta é uma medida de volatilidade absoluta, que muda de acordo com o período 

de tempo determinado, de forma que na hora do cálculo o período escolhido é de vital 

importância. Além das medidas de volatilidade absoluta, existem também formas de avaliar a 

volatilidade de maneira relativa, ou seja, em relação à volatilidade do mercado, por exemplo. 

A medida mais usada é o beta, tema do próximo tópico, que mede a volatilidade de um ativo 

frente a um índice de mercado. Um ativo mais volátil, portanto, é aquele que varia de forma 

mais significativa em relação às flutuações de mercado.  

 

2.2.2 O Beta e a medida do risco sistêmico  

 

O coeficiente beta mede o risco sistemático (não diversificável) tanto para os ativos 

individuais como para as carteiras. Quanto maior o beta, maior o prêmio de risco, e 

consequentemente, o retorno exigido também é maior. O coeficiente beta revela o grau de 

influência das variações globais do mercado na evolução da cotação dessa ação ou carteira de 

ações, medindo assim o seu risco sistemático (Berk et al., 2010). 

 

Gitman (2010) afirma que o coeficiente beta, b, consiste em uma medida relativa do risco não 

diversificável. É um indicador do grau de variabilidade do retorno de um ativo em resposta a 

uma variação do retorno de mercado. Para encontrar o coeficiente beta de um ativo são 

utilizados seus retornos históricos. O retorno de mercado é o retorno da carteira de mercado 

composta por todos os títulos negociados. 

 

Estatisticamente, beta é a covariância do retorno de um título individual e o da carteira que 

representa o mercado, dividida pela variância do retorno dessa carteira, ou seja, o beta 

informa qual é a tendência de uma ação individual variar em relação ao comportamento do 

mercado. Uma ação com beta igual a 1 tende a subir e descer na mesma proporção que a 

carteira de mercado. Ações com coeficiente beta menor do que 1 tendem a variar 

percentualmente menos do que o mercado. De maneira semelhante, uma ação com beta maior 

do que 1 tenderá a se valorizar ou desvalorizar mais do que a carteira de mercado. Assim, o 

retorno esperado de um título está positivamente relacionado ao seu risco, pois os investidores 

somente assumirão riscos adicionais se receberem compensação adicional (Ross et al., 2002).  
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O beta pode ser estimado pela seguinte equação: 
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Sendo: 

Cov���, ��	 - covariância entre o retorno do ativo i e o retorno de mercado;  

Var���	 - variância do retorno do mercado. 

 

Na definição de Póvoa (2012) o beta (β) representa o coeficiente angular de uma regressão, 

que visa quantificar o grau de variação de determinado ativo em função da variação de outro 

ativo. Para as ações negociadas no Brasil, normalmente o beta informado pelas corretoras e 

consultorias reflete o histórico de variação de uma ação de companhia aberta em relação ao 

Ibovespa, que é o principal índice de mercado brasileiro, reunindo as ações mais negociadas 

da Bolsa de Valores de São Paulo. Mas o beta também pode ser calculado em relação a outros 

índices, como o IBX (índice composto por 100 ações definidas pelo critério misto de valor de 

mercado e liquidez), os indicadores setoriais ou até mesmo internacionais. 

 

Segundo Bruner (2009) a teoria financeira requer um beta olhando para frente, que reflita a 

incerteza do investidor nos futuros fluxos de caixa do capital próprio. Como não é possível 

observar betas olhando para frente, profissionais são forçados a usar vários tipos de 

substitutos. Isso frequentemente envolve o uso de betas estimados, derivados de dados 

históricos e publicados por fontes como Bloomberg, Value Line e Standard e Poor’s.  

 

Para se calcular o beta é necessário definir três parâmetros: (i) índice que representa uma 

proxy do comportamento do mercado – qual o índice melhor representa o mercado; (ii) 

histórico de retornos do ativo e da carteira de mercado; e (iii) periodicidade dos retornos. 

Entretanto, surge aqui uma questão muito relevante: se para calcular o beta é necessário o uso 

de uma série histórica dos retornos, como estimar o beta de uma empresa que não é listada em 

bolsa de valores e não negocia suas ações no mercado? Nesses casos, deve usar o bottom up, 

conforme salienta Marquetotti (2014) e Fernandes (2013). Assim, deve-se identificar 

empresas com riscos similares, calculando-se o beta alavancado de cada uma delas.    
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O método de beta bottom up tem como princípio a lógica de que empresas dentro do mesmo 

setor tendem a apresentar seus beta diferenciados basicamente pela alavancagem financeira 

(Póvoa, 2012). Assim define-se que o beta de uma empresa será função de seu beta 

desalavancado ponderado exatamente pelo seu grau de alavancagem individual. A fórmula 

desenvolvida por Hamada (1972) está representada na equação 5: 
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Em que: 

βl = beta alavancado da empresa 

βd = beta desalavancado, 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. 

 

De acordo com a fórmula proposta por Hamada (1972), espera-se que a alavancagem aumente 

e os investidores em ações sustentem as crescentes parcelas do risco de mercado da empresa, 

levando a betas maiores.  

 

Segundo Damodaran (2010), os betas podem ser influenciados pelo modo como o processo de 

estimação é realizado. Para tanto, é fundamental escolher corretamente o índice de mercado, o 

intervalo de tempo e a frequência dos dados a serem utilizados. 

 

2.2.3 O custo do capital próprio: o CAPM 

 

Para Póvoa (2012) o CAPM (Capital Asset Pricing Model) é o principal modelo utilizado 

para cálculo da taxa de desconto para o acionista. Quando os preços se deslocam da relação 

risco-retorno preferida pelo mercado naquele momento, os investidores iniciam processos de 

compra e venda até que um novo equilíbrio se estabeleça. 

 

Há quatro principais hipóteses assumidas: 

a) Inexistência de custos de transação; 

b) Total liquidez de compra e venda nos mercados; 
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c) Simetria de informações no mercado; 

d) Possibilidade de diversificação (eliminação) total do risco específico da ação, a partir da 

construção de um portfólio. 

 

De acordo com Copeland et al. (2012) e Bruner (2009), o custo de oportunidade do capital é 

igual ao retorno sobre um título livre de risco mais o risco sistêmico da empresa (beta) 

multiplicado pelo prêmio de risco, sendo este obtido pela diferença entre o retorno da carteira 

de mercado e o título livre de risco. Nesse sentido, o custo do capital próprio, Re, para uma 

empresa, depende de três componentes: o retorno de títulos livre de risco (Rf); o beta da ação, 

que mede o risco dos papéis da companhia em relação a outros ativos de risco (β = 1,0 é o 

risco médio); e o prêmio de risco de mercado (Rm – Rf) necessário para fazer que os 

investidores apliquem em títulos de risco no lugar de títulos livre de risco. Em teoria, cada 

componente deve ser uma estimativa futura. O CAPM diz que o retorno necessário (π) em 

qualquer ativo pode ser expresso pela equação 6: 

 

( )fmfe RRRR −+= β                                                        (6) 

 

Em que: 

Rf = taxa de juros em título livre de risco 

Rm = retorno requerido para atrair investidores e manter a carteira do mercado de ativos de 

risco 

β = o risco relativo desse ativo específico 

 

Analisando cada uma das parcelas do retorno exigido verifica-se que (i) a parcela rf é o 

retorno que o investidor tem direito pela postergação do consumo (simples passagem do 

tempo), ou seja, mesmo sem correr risco nenhum, ele já faz jus a receber rf, e (ii) a parcela β x 

pm diz respeito ao prêmio que deve ser adicionado ao rf pelo risco corrido, que pode ser 

interpretado como quantidade de risco (β) multiplicada pelo prêmio de risco do mercado 

(pm). O prêmio de mercado indica a aversão média ao risco de mercado. 

 

Conforme o investidor enxerga mais o risco em um título, ele exige um retorno ou uma taxa 

de desconto maior. A diferença entre o retorno exigido e a taxa livre de risco é o prêmio 

exigido. Esse prêmio é diretamente proporcional ao risco corrido. Para o risco sistêmico (beta 
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igual a 1, o prêmio exigido é a diferença entre o retorno do mercado (rm) e a taxa livre de 

risco (rf). Para os riscos maiores do que 1, o prêmio é proporcionalmente maior que o pm, e 

para riscos menores do que 1, o prêmio é proporcionalmente menor que o pm (Ross et al., 

2002). 

 

 

Figura 1. Modelo de precificação de títulos com risco – CAPM 

Fonte: adaptado de Weston, & Brigham (2000) 

 

Tecnicamente, um ativo, para ser considerado livre de risco, deve apresentar três 

características básicas: inexistência de risco de default (calote no pagamento), de risco de 

reinvestimento (se houver pagamento de juros e amortização durante a vida do título, 

teoricamente já não serve) e de oscilação de taxa de juros. O primeiro risco está associado ao 

emissor do título. Teoricamente, os governos, por serem emissores de moeda, apresentam um 

risco muito baixo de não honrar dívidas no mercado local. A segunda característica básica do 

ativo livre de risco se refere à inexistência de risco de reinvestimento. O terceiro risco está 

associado à possibilidade de volatilidade na taxa de juros. Ao comprar um título prefixado, o 

investidor pode sofrer com oscilações de taxa de juros, seja para cima (negativo para ele) ou 

para baixo (positivo), com impacto no valor do título. Portanto, à luz mais rigorosa da teoria, 

o ativo livre de risco mais apropriado seria um papel público tipo bullet (pagamento de 

amortização e juros só no vencimento) e pós-fixado (Póvoa, 2012). 

 

Copeland et al. (2012) cita que hipoteticamente, a taxa livre de risco é o retorno sobre o título 

ou uma carteira de títulos livre de risco de inadimplência e totalmente desligada dos retornos 

de qualquer outro item encontrado na economia. Devido ao custo e à complexidade da 

construção de tais carteiras, não há maneira prática de se estimar a taxa livre de risco. Uma 



29 

 

alternativa razoável é o emprego de títulos do governo, podendo ser usadas, para avaliação de 

empresas com fluxos de caixa de longo prazo, a taxa de Treasury bonds de 10 anos e a taxa de 

Treasury bonds de 30 anos. O autor recomenda o uso da taxa dos T-bonds de 10 anos.  

 

Nessa dissertação não será utilizado como base títulos do governo americano, pois a avaliação 

do negócio está voltada para o mercado interno, e há títulos públicos soberanos no país que 

preenchem os requisitos de um ativo livre de risco.  

 

Segundo Póvoa (2012) no Brasil os títulos públicos mais importantes são: 

 

a) Letra Financeira do Tesouro (LFT) – título bullet pós-fixado, que segue a variação 

da taxa SELIC; 

b) Letra do Tesouro Nacional (LTN) – título bullet prefixado, com prazos mais curtos 

(inferiores a 10 anos); 

c) Nota do Tesouro Nacional (NTN-F) – título prefixado, com pagamentos de juros 

em cupons intermediários semestrais, com volta do principal somente no final, 

vencimento mais longo do que a LTN; 

d) Nota do Tesouro Nacional (NTN-B ou C) – título pré-pós-fixado (indexador + 

juros), atrelado à inflação – NTN-B ao IPCA e NTN-C ao IGP-M); pagamento de 

juros em cupons intermediários semestrais, com a volta do principal apenas no 

final; risco de reinvestimento, mas indica uma taxa “mais limpa”, sem o risco de 

prêmios exagerados; 

e) Nota do Tesouro Nacional B (NTN-B) principal – título bullet pós-fixado atrelado 

somente ao IPCA, sem o pagamento de cupom. 

 

Sob condições de inflação alta e instável, a avaliação é frequentemente feita em termos reais. 

Efetivamente, isso significa que os fluxos de caixa são estimados mediante taxas de 

crescimento reais e sem adaptação para o crescimento que advém da inflação. Para serem 

coerentes, as taxas de desconto usadas nesses casos têm de ser taxas de desconto reais. Para 

obter uma taxa real esperada de retorno, é preciso começar com uma taxa livre de riscos real. 

Embora as letras e os bônus do governo ofereçam retornos livres de risco em termos 

nominais, em termos reais elas não o oferecem, visto que a inflação esperada pode ser volátil. 

A abordagem-padrão de subtrair uma taxa de inflação esperada da taxa de juros nominal para 

chegar a uma taxa real livre de risco fornece, na melhor das hipóteses, uma estimativa da taxa 
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livre de risco real (Damodaran, 2010). Nesta dissertação será utilizada a abordagem de taxa 

livre de risco real. 

 

O custo de oportunidade do capital próprio é o rendimento mínimo exigido pelos acionistas, 

igual ao que obteriam em outras aplicações alternativas. Numa situação de endividamento, os 

acionistas exigem um aumento da taxa de retorno do capital próprio, de forma a compensarem 

o aumento do risco financeiro induzido pelo endividamento. Esse aumento é designado por 

prêmio de risco financeiro e adiciona-se ao custo de oportunidade para se saber o custo do 

capital próprio (Santos, & Fontes, 2011). 

 

Rochman (2009) define o prêmio por risco do mercado acionário como o retorno adicional à 

taxa de juros livre de riscos, que o investidor possui a expectativa de obter quando investe no 

mercado de ações para compensar o risco adicional assumido neste mercado. Em outras 

palavras, é o quanto a mais de retorno em relação a um investimento sem riscos, que o 

investidor espera receber para se sentir atraído por um mercado mais arriscado como o de 

ações. O prêmio por risco depende do mercado em que se está inserido, e do período 

analisado, pois o prêmio é fortemente influenciado pela situação da economia (recessão, 

crescimento, etc.) e da aversão ao risco dos investidores. 

 

Segundo Gonçalves, Rochman, Eid e Chalela (2011) o Prêmio de Risco (ou Equity Risk 

Premium) é uma variável de papel central para estudos e aplicações em finanças e é tão 

intuitivo quanto sua denominação possa sugerir. Costuma-se defini-lo como o diferencial 

requerido pelos investidores para exposição de seus recursos a ativos arriscados. Esses autores 

ainda afirmam que embora a importância do Prêmio de Mercado seja inquestionável, o 

mesmo não se pode dizer a respeito das formas pelas quais esse número vem sendo obtido e 

da significância dos valores encontrados – trata-se de variável não passível de observação 

direta, o que leva os pesquisadores e analistas de mercado a diferentes abordagens para a 

estimação. Os resultados são muitas vezes criticados quanto ao método empregado, quanto 

aos valores encontrados e quanto à consistência da fundamentação teórica a que o tema se 

relaciona. 

 

Rochman (2009) reforça ainda que quando se avalia uma ação ou empresa deve-ses "olhar 

para o futuro", considerando as perspectivas futuras para a macroeconomia, o setor, a 
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empresa, e a ação. Póvoa (2012) ressalta que valores entre 5% e 6% ao ano têm sido utilizado 

com maior frequência pelos analistas brasileiros.  

 

Ações com pequena capitalização de mercado – small caps – obtém maiores retornos do que 

ações com grande capitalização de mercado, com betas equivalentes. A magnitude e a 

persistência do prêmio de pequena empresa podem ser vistas como evidência de que o CAPM 

subestima o risco de pequenas empresas, e que o custo de capital próprio baseado, puramente, 

no beta do CAPM, renderá, portanto, um número muito baixo para essas empresas. Há alguns 

analistas que argumentam que se deve, portanto, acrescentar ações de pequena capitalização 

de mercado que têm obtido em torno de 2% mais de ganho do que as de grande capitalização 

nas últimas poucas décadas. Deve-se considerar esse valor como um cálculo razoável para o 

prêmio de pequena empresa (Damodaran, 2010).  

 

Apesar de o CAPM representar, nas palavras de Ross et al. (2002, p. 238), “um dos avanços 

mais importantes na teoria de finanças”, ele foi alvo de fortes críticas provenientes dos 

resultados que emergiram dos estudos de Fama e French (1992), ambos da Universidade de 

Chicago. 

 

Não constitui objeto desta dissertação aprofundar nesta discussão teórica. Há inúmeros 

estudos, como os realizados por Khotari, Shanken e Sloan (1995), que reforçam o uso do 

CAPM. Damodaram (2010), sustenta que o CAPM ainda não está morto: 

 

Em última análise, a sobrevivência do CAPM como padrão de risco em aplicações reais 
é a prova de seu apelo intuitivo e da falha de modelos mais complexos em promover 
melhoras significativas em termos de estimativas de retornos esperados. Parece-nos que 
a utilização criteriosa do CAPM, sem excessos de confiança em dados históricos, ainda 
é a maneira mais efetiva de lidar com o risco no âmbito das modernas finanças 
corporativas (Damodaram, 2010, p. 79). 

 

Nesse sentido definiu-se que nesta dissertação será utilizado o CAPM para levantar o custo de 

capital próprio, sendo empregado o beta de empresas de riscos similares para expressar o risco 

sistêmico do setor.  
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2.2.4 Estrutura de capital e o WACC  

 

A estrutura de capital retrata a forma com que a empresa financia suas atividades, podendo se 

dar mediante o uso de capital próprio ou de recursos de terceiros. Os recursos próprios são 

decorrentes de aportes de capital de seus acionistas ou gerados na empresa na forma de lucros 

não distribuídos, enquanto os de terceiros são provenientes de empréstimos, contraídos junto 

às instituições financeiras, fornecedores ou outro meio. A decisão de usar dívida para reforçar 

o capital é extremamente importante para a empresa, pois amplia as possibilidades de 

crescimento, mediante o financiamento corporativo de curto e longo prazo. Entretanto, a 

definição do montante de capital de terceiros deve ser precedida por adequados estudos que 

possibilitem identificar uma estrutura ótima de capital, levando-se em consideração os ganhos 

fiscais e custos mais reduzidos de capital, mas também os aspectos negativos decorrentes do 

uso dessa alternativa de financiamento (Locatelli, Nasser, & Mesquita, 2015). 

 

Berk et al. (2010) retratam a estrutura de capital de uma empresa como a proporção relativa 

de dívida, ações e outros títulos que uma empresa tem em circulação. 

 

Modigliani e Miller (1958) argumentaram que a maneira com que a empresa é financiada 

seria irrelevante para o seu valor. Para os autores, os estudos anteriores eram falhos, pois não 

levavam em consideração, de forma apropriada, os riscos envolvidos no uso da capital de 

terceiros. Ao se ajustar o custo de capital da empresa pelo risco, desapareceriam as vantagens 

da alavancagem, pois o custo de capital próprio de uma empresa é diretamente proporcional 

ao seu nível de endividamento. Dessa forma, segundo eles, não há uma estrutura de capital 

ótima e o valor de uma empresa não é função de como ela é financiada, mas sim dos fluxos de 

caixa por ela gerados e do seu risco operacional. Estes autores trabalharam com a hipótese de 

mercados perfeitos, mas, posteriormente, reconsideraram suas posições, enfatizando que, na 

presença de imperfeições representadas por impostos, pode ocorrer aumento no valor da 

empresa mediante o emprego de dívida (Miller, 1988; Modigliani, & Miller, 1963). 

 

Serra e Wickert (2014) afirmam que o fluxo de caixa de uma empresa pertencem aos 

credores, acionistas e governo. O objetivo de discutir estrutura de capital em avaliação de 

empresas é verificar se existe uma estrutura de capital que resulte em um custo de capital 

(WACC) mais baixo e, consequentemente, em um firm value mais alto. Como o WACC é 

uma média ponderada do custo de cada componente do capital, pode-se imaginar que seja 
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possível minimizá-lo. Isso porque, em geral, o custo de capital dos credores é menor do que o 

custo de capital dos acionistas. Consequentemente, pode-se imaginar que financiar o capital 

com uma parcela maior de dívida reduza a média (WACC). Se esse raciocínio simples 

refletisse a realidade, a melhor estrutura de capital seria aquela com 100% de dívida.  

 

A estrutura de capital é uma das áreas mais complexas da tomada de decisões financeiras por 

causa de sua interação com outras variáveis de decisão em finanças. Decisões equivocadas de 

estrutura de capital podem resultar em um custo de capital elevado, reduzindo, assim, o VPL 

dos projetos e fazendo com que um número maior deles seja aceitável. Decisões eficazes 

quanto à estrutura de capital podem reduzir o custo de capital, resultando em VPLs maiores e 

mais projetos aceitáveis, e, com isso, aumentar o valor de uma empresa. O valor de uma 

empresa é maximizado quando se minimiza o custo de capital (Gitman, 2010).  

 

Póvoa (2012) considera que a teoria de estrutura de capital ótima baseia-se na hipótese de 

que, para todas as empresas e/ou indústrias, há uma proporção considerada ideal dentro do 

capital total entre recursos de terceiros e próprios. Esse mix ideal produzirá como resultado o 

menor valor possível para o custo médio ponderado do capital, uma das principais fontes 

geradoras de valor em processos de precificação. À medida que a empresa se endivida, o 

mercado a percebe como mais “arriscada”, cobrando uma taxa de juros adicional (no jargão 

do mercado, um prêmio) nos empréstimos. Concomitantemente, aumenta a percepção de risco 

sobre a companhia, o que gera elevação imediata do custo de capital próprio. O mecanismo de 

transmissão do aumento de alavancagem no incremento do custo de capital próprio se dá via 

elevação do valor do beta. 

 

À medida que a companhia vai elevando a participação do capital de terceiros no capital total, 

tanto os credores (que emprestarão recursos) como os acionistas (que comprarão ações) 

passarão, gradativamente, a exigir maior retorno de seus investimentos. Traduzindo, significa 

que o custo individual, tanto do capital próprio como de terceiros, irá se elevar até um ponto 

em que nem uma participação mais relevante do item mais barato (dívida) no capital total será 

suficiente compensar. Portanto, apesar do custo mais baixo, o “benefício” da dívida não é 

eterno, conforme Figura 2. 
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Figura 2. Custo de capital e uso da dívida 

Fonte: baseado em Póvoa (2012), p. 260. 

 

A progressiva alavancagem vai reduzindo o WACC, até atingir o ponto de estrutura ótima de 

capital. A partir desse momento, o aumento da dívida não é mais eficaz, pois o intenso uso de 

capital de terceiros aumenta a percepção de riscos, com piora progressiva do rating da 

empresa, e do custo do capital próprio (aumento do retorno exigido por risco).  

 

Para Copeland et al. (2012) o custo médio ponderado do capital (WACC) é a taxa de 

desconto, ou valor, do dinheiro no tempo, usada para converter o fluxo de caixa livre futuro 

em valor presente para todos os investidores. O princípio geral que é mais importante 

reconhecer ao estimar o WACC é o de que ele deve condizer com a abordagem geral de 

avaliação e com a definição do fluxo de caixa a ser descontado.   

 

Para calcular o WACC é preciso saber quais são os componentes de capital. Usualmente no 

Brasil considera-se dois: credor e acionista ou capital de terceiros e capital próprio. Ademais 

deve-se levantar o custo de cada componente de capital e o peso de cada um deles no capital 

total. Assim o custo de capital dos investidores é uma média ponderada calculada a partir do 

custo de capital do credor líquido de benefício fiscal e do custo de capital do acionista 

ponderados pelos seus respectivos pesos no capital total (D/(D+E) e E/(D+E)). A forma mais 

usual da equação do custo de capital para os investidores é:  

( ) ( )pmrf
ED

E
trd

ED

D
WACC ×+×

+
+−××

+
= β1                       (7) 
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Assim, para se calcular o WACC é necessário levantar quatro informações: (i) participação 

dos credores na estrutura de capital (D/(D+E), (ii) custo líquido da dívida (rd x (1-t)), (iii) 

participação dos acionistas na estrutura de capital (E/D+E)) e, (iv) custo de oportunidade do 

capital de acionistas (re = rf + β x pm).  

 

O capital de terceiros (D) representa o endividamento contraído pela empresa junto a fontes 

de financiamento que não os acionistas da empresa. Há diversas formas mediante as quais o 

endividamento pode incrementar o desempenho da companhia elevando o seu valor 

intrínseco. Uma dessas formas refere-se ao benefício fiscal oriundo do uso de capital de 

terceiros em detrimento ao capital próprio para financiar investimentos/projetos. Conforme 

afirma Sousa e Martins (2010) até certo ponto, o financiamento por meio de dívidas é 

benéfico para uma empresa, pois propicia a alavancagem financeira, ou seja, o aspecto da 

dedução do pagamento dos juros ao fisco permite à empresa conseguir uma maior lucro por 

ação quando emite obrigações do que quando emite ações. Esse impulso no lucro por ação é 

chamado de alavancagem financeira. Além disso, o autor destaca duas características 

marcantes do capital de terceiros: 

 

a) Os juros são dedutíveis para fins de imposto de renda; 

b) Deixar de cumprir as obrigações decorrentes das dívidas pode resultar em falência e 

pode ter um custo adicional decorrente do uso de capital de terceiros. 

 

Para Assaf (2012) o custo de capital de terceiros é a remuneração exigida pelos credores de 

dividas da empresa, sendo definido de acordo com os passivos onerosos identificados nos 

empréstimos e financiamentos mantidos pela empresa. É o custo hoje, geralmente líquido do 

imposto de renda (IR), para se levantar recursos de empréstimos e financiamentos no 

mercado. 

 

Para Gitman (2010) o custo do capital de terceiros é inferior ao custo das demais fontes de 

financiamento. Os credores exigem retornos relativamente menores porque são os 

fornecedores de capital de longo prazo que assumem menos risco. Ao contrário do capital de 

terceiros, que precisa ser devolvido em uma data futura, o capital próprio deve permanecer na 

empresa por um período de tempo indeterminado. As fontes fundamentais do capital próprio 

são: 1) ações preferenciais e 2) capital de acionistas ordinários. As ações ordinárias costumam 

ser a forma mais cara de capital próprio, seguida dos lucros retidos e, por fim, das ações 
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preferenciais. Os fornecedores de capital próprio correm riscos maiores que os que fornecem 

capital de terceiros e, portanto, esperam obter retornos mais elevados. 

 

O custo médio ponderado de capital resulta, assim de uma média ponderada do custo de 

capital de terceiros e do custo do capital próprio da empresa. A estrutura de capital ótima é 

aquela que minimiza o custo médio ponderado de capital. De modo geral, quanto menor o 

custo médio ponderado de capital da empresa, maior a diferença entre o retorno e o WACC e, 

portanto, maior o retorno para os proprietários (Gitman, 2010). 

 

Resumidamente, segundo Copeland et al. (2012) a estimativa do custo de capital deve:  

a) Compreender uma média ponderada dos custos de todas as fontes de capital – 

endividamento, capital social, etc -, uma vez que o fluxo de caixa livre representa o caixa 

disponível para todos os fornecedores de capital; 

b) Ser computada após os impostos devidos pela empresa, uma vez que o fluxo de caixa 

livre é declarado após impostos; 

c) Utilizar taxas nominais de retorno construídas a partir das taxas reais e da inflação 

prevista, já que o fluxo de caixa livre previsto é expresso em termos nominais; 

d) Ajustar para o risco sistêmico suportado por cada fornecedor de capital, uma vez que 

cada um deles espera um retorno que remunere o risco assumido; 

e) Empregar as ponderações de valor de mercado para cada elemento de financiamento 

porque o valor de mercado reflete os reais efeitos econômicos de cada tipo de 

financiamento, ao passo que os valores escriturais não costumam fazê-lo. 

 

Para finalizar esta seção, registra-se que existem outros modelos para estimar o custo de 

capital dos acionistas, e os principais estão apresentados na Figura 3. 
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Figura 3. Modelos de risco e retorno em finanças

Fonte: Damodaran, A. (2010).  Avaliação de Investimentos: ferramentas e técnicas para a determinação do valor de 

qualquer ativo. (2a ed.). Rio de Janeiro: Qualitymark

 

Todos os modelos de risco e retorno desenvolvidos possuem ingredientes comuns. Supõem 

que apenas o risco de mercado é recompensado e derivam o retorno esperado como função de 

medidas desse risco. O CAPM faz as suposições m

mercado, mas chega ao modelo mais simples, com apenas um fator determinante do risco a 
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odos os modelos de risco e retorno desenvolvidos possuem ingredientes comuns. Supõem 

que apenas o risco de mercado é recompensado e derivam o retorno esperado como função de 

medidas desse risco. O CAPM faz as suposições mais restritivas acerca do funcionamento de 

mercado, mas chega ao modelo mais simples, com apenas um fator determinante do risco a 

ser estimado. O APM faz uma quantidade menor de suposições, mas chega a um modelo mais 

complicado, pelo menos em termos de parâmetros a exigir estimativa. O CAPM pode ser 

considerado um caso especial do APM, em que existe apenas um fator subjacente, que é 

inteiramente medido pelo índice de mercado. De modo geral o CAPM tem a vantagem de ser 

um modelo mais simples de se estimar e utilizar, mas apresentará um desempenho inferior ao 

APM quando a empresa for sensível a fatores econômicos que não sejam bem representados 

pelo índice de mercado (Damodaran, 2010). Nada obstante esta qualificação, o CAPM é de 

longe o modelo mais empregado nas análises econômico-financeiras e desta forma será 

utilizado nessa dissertação. 
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2.3 Fluxo de caixa para os investidores e para os acionistas 

 

Para calcular o fluxo de caixa para os investidores, parte-se do (i) resultado operacional da 

empresa; (ii) subtrai-se o imposto operacional (calculado como t x resultado operacional, em 

que t é a alíquota de imposto de renda); (iii) soma-se a depreciação e a amortização (pois são 

despesas não caixa); (iv) subtrai-se o CAPEX (pois investimentos em ativo operacional fixo 

não transitam pelo DRE); e, (v) subtrai-se o investimento em capital de giro líquido (pois não 

basta investir em ativo fixo para se ter um negócio, é necessário também investir no capital de 

giro líquido).  

 

Identificado o fluxo de caixa livre e suas projeções, deve-se trazer os valores futuros para o 

presente, aplicando-se o custo médio ponderado de capital (WACC). 

 

 

Figura 4. Fluxo de caixa para os investidores, para os credores e para os acionistas 
Fonte: Serra, R. G., Wickert, M. (2014). Valuation: Guia Fundamental. São Paulo: Atlas. 

 

O fluxo de caixa para a firma abrange o capital total da empresa, que é o somatório de 

recursos próprios e de terceiros, sendo referência o lucro operacional após impostos. Já o 

fluxo de caixa para o acionista é aquele relativo somente ao capital próprio, a referência é o 

lucro líquido (Póvoa, 2012). Assim, no caso de opção pela metodologia de fluxo de caixa para 

o acionista, o custo de capital próprio deverá ser sempre o eleito. 

 

Segundo Damodaran (2010), considerando os efeitos do fluxo de caixa das despesas líquidas 

de capital, das mudanças no capital de giro e mudanças líquidas na dívida dos acionistas, 
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pode-se definir os fluxos de caixa remanescentes após essas mudanças como fluxo de caixa 

livre do acionista (FCFE): 

 

FCFE = Lucro Líquido – (Despesas de Capital – Depreciação) – (Mudança no capital de giro 

não caixa) + (Novas emissões de dívida – Pagamentos de dívida) 

 

Por sua vez, o fluxo de caixa para os investidores pode ser derivado da seguinte maneira: 

 

Resultado Operacional 

( - ) Imposto Operacional 

( = ) NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes) 

( + ) Depreciação 

( - ) CAPEX 

( - ) Invest. Capital de Giro Líquido 

( = ) Fluxo de Caixa Livre para os Investidores 

 

Serra e Wickert (2014) afirmam que, em avaliação de empresas, o CAPM é aplicado no 

cálculo do valor presente de um fluxo de caixa para os acionistas. Ao trazer o fluxo de caixa 

para os investidores a valor presente pelo custo de capital dos investidores (WACC), calcula-

se o valor presente, que é dos investidores (firm value). Ao retirar a parcela dos credores 

(dívida líquida), encontra-se a parcela dos acionistas (equity value). 

 

Do ponto de vista dos investidores, a premissa de estrutura de capital está embutida nas 

premissas do WACC. E a modelagem da estrutura de capital (i) no balanço, ou seja, na 

projeção do endividamento e do patrimônio líquido; e, (ii) no DRE, ou seja, na proporção do 

resultado financeiro, imposto de renda e lucro líquido, é irrelevante para o valor o que 

simplifica a modelagem. Do ponto de vista dos acionistas, a premissa de estrutura de capital 

está diretamente associadas ao endividamento, patrimônio líquido e resultado financeiro. 

Portanto, a projeção desses itens não é irrelevante, o que torna a modelagem bastante 

complexa (Serra, & Wickert, 2014). 

 

Damodaran (2010) afirma que existem duas condições nas quais o fluxo de caixa para os 

investidores (FCFE) será igual ao valor obtido a partir do modelo de fluxo de caixa para os 

acionistas (desconto de dividendos). A primeira é a óbvia, em que os dividendos são iguais ao 
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FCFE. A segunda condição é mais sutil, em que o FCFE é mais elevado do que os dividendos, 

mas o dinheiro excedente (FCFE menos dividendos) é investido em projetos com valor 

líquido presente nulo.  

 

 

Figura 5. Diferenças entre os modelos MDD e FCFE 
Fonte: Damodaran, A. (2010).  Avaliação de Investimentos: ferramentas e técnicas para a determinação do valor de 

qualquer ativo. (2a ed.). Rio de Janeiro: Qualitymark. 

 

Há vários casos em que os dois modelos fornecerão diferentes estimativas de valor, conforme 

apresentado na Figura 5. Entretanto, nesse contexto, a ocorrência mais comum é a de que o 

valor resultante da aplicação do modelo FCFE exceda o valor decorrente do modelo de 

desconto de dividendos. A diferença entre o valor do modelo FCFE e o valor do modelo de 

desconto de dividendos pode ser considerada um componente do valor de se controlar uma 

empresa – mede o valor do controle da política de dividendos (Damodaran, 2010).  

  

2.4 Avaliação explícita e perpetuidade 

 

Damodaran (2010) afirma que na avaliação de um ativo pelo método dos fluxos de caixa 

descontados devem ser previstos os fluxos futuros de toda a vida do bem. 
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Segundo Kobori (2011) ao adquirir uma empresa ou comprar ações, é esperado que a mesma 

continue funcionando por um bom tempo, que ultrapasse o período de projeção explícita, em 

geral de 05 a 10 anos. Assim torna-se necessário calcular o valor da empresa na perpetuidade. 

 

 

Figura 6. Período de projeção do fluxo de caixa 
Fonte: Grava (1999) 

 

De acordo com Assaf (2012, p. 679), 

O horizonte de tempo reflete a delimitação do prazo de geração dos fluxos de caixa 
esperados. Na apuração do valor de mercado da empresa, as avaliações são 
desenvolvidas em um contexto de prazo indeterminado, por inexistir normalmente 
alguma definição prévia formal de sua dissolução. Em princípio, pode-se admitir que 
todo empreendimento empresarial, apresenta uma duração indefinida, não sendo 
incorporada em sua avaliação uma data futura prevista para encerramento de suas 
atividades operacionais. 

 

Copeland et al. (2012) descrevem de forma consistente a metodologia de avaliação com base 

nos dois períodos conforme a equação 8 a seguir: 

 

Valor = Valor Presente do Fluxo de Caixa Durante o Período Explícito de Projeção + Valor 

Presente do Fluxo de Caixa Após o Período Explícito de Projeção          (8) 

 

Serra (2013) ressalta que é comum, em avaliação de ativos com fluxos perpétuos, optar-se por 

projetar os fluxos de caixa do ativo por um número de anos (o horizonte de projeção) e 

adicionar um valor residual que represente o valor dos fluxos posteriores ao horizonte de 

projeção. Este valor residual pode ser inferido por: (i) uma perpetuidade ou (ii) um múltiplo 

de saída, entre outras abordagens. A abordagem mais comum é da perpetuidade, e é 

dependente de uma importante premissa, a taxa de crescimento. 
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O termo valor presente do fluxo de caixa após o período explícito de projeção representa o 

valor contínuo. A aplicação de uma fórmula de valor contínuo elimina a necessidade de se 

prever em detalhes o fluxo de caixa da empresa por um período prolongado. Assim, partindo-

se da fórmula simples de uma perpetuidade de fluxo de caixa que cresça a uma taxa constante 

tem-se: 

 

Valor contínuo = 
gWACC

FCFT

−
+1                                                   (9) 

 

Sendo, 

FCFt+1 = o nível normalizado de fluxo de caixa livre ao fim do primeiro ano após o período de 

previsão explícita. 

 

A seguir, será definido o fluxo de caixa livre em termo de NOPLAT e da taxa de 

investimento: 

 

Fluxo de caixa livre = NOPLAT x (1-TI)                                               (10) 

 

Onde TI = Taxa de investimento, ou a porcentagem do NOPLAT reinvestida na empresa a 

cada ano. 

 

Sabe-se que a taxa de investimento é o resultado da divisão da taxa prevista de crescimento 

(g) pela taxa prevista de retorno sobre o novo investimento líquido (ROIC). 

 

TI = 
ROIC

g
                                                                     (11) 

 

Substituindo TI descrito na expressão 11, obtém-se:  

 

FCL valor contínuo = 







−+

I

T
ROIC

g
NOPLAT 11

                                         (12) 

 

Esta expressão é o numerador apresentado na fórmula 13.  
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Valor Contínuo 
gWACC

ROIC

g
NOPLAT

I

T

−









−

=

+ 11

                                   (13) 

 

Sendo, NOPLATT+1 = nível normalizado do NOPLAT no primeiro ano após o período de 

previsão explícita. 

g = taxa prevista de crescimento do NOPLAT na perpetuidade. 

ROICI = taxa prevista de retorno sobre o novo investimento líquido. 

WACC = custo médio ponderado do capital. 

 

Esta maneira de descrever o valor contínuo é muito elucidativa e, de acordo com Copeland et 

al. (2012), pode ser chamada de fórmula de vetores de valor presente porque as variáveis de 

entrada (crescimento, ROIC, WACC) são os vetores fundamentais de valor. A fórmula é 

derivada pela projeção dos fluxos de caixa na perpetuidade e seu desconto no WACC, 

admitindo-se as seguintes premissas:  

 

a) A empresa obtém margens constantes, mantém giro de capital constante e, assim, percebe 

retorno constante sobre o capital investido existente. 

b) As receitas e o NOPLAT da empresa crescem a uma taxa constante e a empresa reinveste a 

cada ano a mesma proporção de seu fluxo de caixa bruto. 

c) A empresa obtém uma taxa constante de retorno sobre novos investimentos. 

 

Admitindo-se ROIC = WACC, ou seja, o retorno sobre o capital investido incremental será 

igual ao custo do capital, tem-se:  

 

Valor Contínuo 
gWACC

WACC

gWACC
NOPLATT

−

−

=
+ )(

)(
1

                                   (14) 

 

O cancelamento do termo WACC –g nos deixa com uma fórmula simples: 

 

Valor Contínuo 
WACC

NOPLAT T 1+=                                                 (15) 
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O termo referente ao crescimento desaparece da equação. Isto não significa que a taxa 

nominal de crescimento do NOPLAT seja zero. Significa, sim, que o crescimento não 

agregará nada ao valor, já que o retorno associado ao investimento simplesmente equivale ao 

custo de capital.  

 

Entretanto, se for adotada a hipótese que o ROIC tende para o infinito, obtém-se: 

 

VC
gWACC

ROIC

g
NOPLATT

−









−

=

+

1
1 1

, admitindo-se ROIC1 = ∞, portanto  
1ROIC

g
= 0           (16) 

VC
( )
gWACC

NOPLATT

−

−
= + 011 = 

gWACC

NOPLAT T

−
+1  

 

Por oportuno, registra-se que nessa dissertação, conforme será descrito na metodologia o 

valor da perpetuidade será considerado sem crescimento real (g=0). Portanto será utilizada a 

fórmula 15. 

 

Um modelo de avaliação pode ser real (sem o efeito da inflação) ou nominal (que incorpora o 

aumento dos preços nas receitas e nos custos). A diferença entre eles é que (i) o modelo real 

não considera a inflação nas projeções de receitas e custos e utiliza um custo de capital real e 

(ii) o modelo nominal considera a inflação nas projeções de receitas e custos e utiliza um 

custo de capital nominal. Ambos os modelos devem gerar o mesmo valor para a 

empresa/projeto analisado. Em termos de crescimento, para calcular a modelagem de valores 

nominais basta adicionar a inflação ao crescimento e ao custo de capital empregado no 

modelo de ônus reais. O crescimento nominal pode ser assim descrito: 

 

( ) ( ) 111 −+×+= πrn gg                                                  (17) 

 

Sendo,  

gn é o crescimento nominal, 

gr é o crescimento real e  

π é a inflação. 
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O custo nominal de capital é representado por: 

 

( ) ( ) 111 −+×+= πWACCWACCn                                          (18) 

 

Sendo,  

WACCn é o custo médio ponderado de capital nominal; 

WACC é o custo médio ponderado de capital real.  

 

Serra (2013) ilustra o cálculo de uma perpetuidade, com ou sem inflação, que devem resultar 

no mesmo valor, conforme demonstrado na equação 19: 

 

( ) ( )
( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]111111

11 11

−+×+−−+×+

+×
=

−

+×
=

ππ

ππ

rnnn gWACC

FC

gWACC

FC
Perp  

 

( )
( ) ( ) ( )[ ] rnrn gWACC

FCL

gWACC

FC
Perp

−
=

+−+×+

+×
=

111

11

π

π
                         (19) 

 

Uma outra forma de apresentação do modelo de fluxo de caixa para a empresa, pode ser 

obtido pela equação 20 (Martelanc et al., 2010): 

 

CGLOperOper InvCAPEXDeprecIRRFC −−+−=                       (20) 

 

Em que,  

ROper é o resultado operacional,  

IR Oper é o imposto de renda operacional, calculado aplicando-se a alíquota de imposto sobre 

o ROper,  

Deprec é a depreciação do período, 

CAPEX é o investimento em ativo fixo (Capital Expenditures) e  

Inv CGL é o investimento em capital de giro líquido. 

 

A equação 20 pode ser simplificada, conforme abaixo: 

 

LíqInvROLFC −=                                                            (21) 
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Em que,  

ROL é o resultado operacional líquido (ROper – IR Oper) e  

Inv Liq são os investimentos líquidos (CAPEX – Deprec + Inv CGL) 
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3 METODOLOGIA  

 

A metodologia tem como função mostrar como andar no “caminho das pedras” da pesquisa, 

ajudar a refletir e instigar um novo olhar sobre o mundo: um olhar curioso, indagador e 

criativo. A elaboração de um projeto de pesquisa e o desenvolvimento da própria pesquisa 

necessitam, para que seus resultados sejam satisfatórios, basear-se em planejamento 

cuidadoso, reflexões conceituais sólidas e alicerçados em conhecimentos já existentes (Silva, 

& Menezes, 2005). 

 

A metodologia é definida por Minayo (2007) como sendo a construção epistemológica sobre 

o “caminho do pensamento” que o tema ou objeto de investigação requer. Esta asserção 

confirma que, ao adotar uma metodologia, traça-se um percurso para nortear o pensamento na 

construção do processo de investigação, a fim de conseguir as respostas às indagações 

formuladas. Concomitantemente, ao escolher os instrumentos de pesquisa, elegem-se as 

ferramentas que ajudarão a construir a ponte entre a pergunta de pesquisa e a trajetória da 

investigação para respondê-la.  

 

Destarte, a metodologia de uma pesquisa é o instrumento pelo qual a investigação do 

problema proposto é viabilizada, a fim de que os objetivos traçados sejam atingidos. Nesse 

contexto, esse capítulo tem por objetivo caracterizar a pesquisa e apresentar os procedimentos 

metodológicos utilizados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Descrever e caracterizar estudos de caso não é uma tarefa fácil, pois eles são usados de modos 

diferentes, com abordagens quantitativas e qualitativas, não só na prática educacional, mas 

também como modalidade de pesquisa, com aplicação em muitos campos do conhecimento 

(Ventura, 2007). De acordo com Gil (2008), qualquer classificação de pesquisa deve seguir 

algum critério.  

 

Quanto aos fins, esta pesquisa é exploratória. O objetivo de uma pesquisa exploratória é 

familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado. Ao final de uma 

pesquisa exploratória, será possível conhecer o assunto, e ficar apto a construir hipóteses. Por 

ser um tipo de pesquisa muito específica, quase sempre assume a forma de um estudo de caso 
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(Gil, 2008). Como qualquer pesquisa, depende também de uma pesquisa bibliográfica, pois 

mesmo que existam poucas referências sobre o assunto de interesse nenhuma pesquisa 

começa totalmente do zero. Malhotra (2006) refere-se à pesquisa exploratória como um 

método de análise que visa a uma melhor compreensão da situação-problema para o 

pesquisador. 

 

Quanto as meios, trata-se de um estudo de caso.  O estudo de caso consiste na investigação de 

casos isolados ou de pequenos grupos, com o propósito de compreender fatos, fenômenos 

sociais. É aplicado em pesquisas de campo, que estudam uma unidade, um grupo social, 

família, instituição, situação específica, empresa, um programa, processo, situação de crise, e 

outros, com o objetivo de compreendê-los em seus próprios termos, ou seja, no seu próprio 

contexto, verificar suas causas e propor soluções ou respostas. Caracteriza-se por exigir 

estudo aprofundado, qualitativo e/ou quantitativo, no qual se procura reunir o maior número 

de informações sobre o objeto de interesse, utilizando-se variadas técnicas de coletas de 

dados, para apreender todas as variáveis da unidade analisada e concluir, indutivamente, sobre 

as questões propostas. Tais preocupações são necessárias, pois, ao contrário das ciências 

naturais, os fenômenos nas ciências sociais não estão dissociados do seu contexto (Michel, 

2015). Não há procedimento fixo para todos os casos, cabendo ao pesquisador estabelecer as 

etapas específicas de sua pesquisa. De acordo com Yin (2005), o estudo de caso se constitui 

em uma investigação que aborda apenas um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto 

da vida real, em especial quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

definidos. 

 

3.2 Etapas do processo de avaliação 

 

O método do fluxo de caixa descontado foi escolhido para o desenvolvimento deste trabalho, 

com aplicação do modelo CAPM, para retratar o risco do negócio. Conforme Damodaran 

(2010), a sobrevivência do CAPM é a prova de seu apelo intuitivo e da falha de modelos mais 

complexos em promover melhorias significativas em termos de estimativas de retornos 

esperados. A utilização criteriosa do CAPM, sem excesso de confiança em dados históricos, 

ainda é a maneira mais efetiva para lidar com o risco no âmbito das modernas finanças 

corporativas. 
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Segundo Rogers e Securato (2009), os problemas encontrados nos testes empíricos e a 

evidência de fatores relacionados às características das empresas em explicar retornos futuros 

podem ser tanto falhas do CAPM, quanto reflexo das limitações do mercado de capitais 

brasileiro em precificar corretamente as ações ou ativos. 

 

De acordo com o método do fluxo de caixa descontado, o valor de um negócio é igual ao 

valor presente dos fluxos de caixa esperados disponíveis para os donos do capital ou dívida do 

negócio. Na avaliação de uma empresa, indicadores de valor são desenvolvidos descontando-

se fluxos de caixa livres, disponíveis para distribuição ao seu valor presente, pela taxa que 

representa tanto o retorno requerido pelo mercado quanto os riscos inerentes ao investimento 

específico. 

 

A abordagem do fluxo de caixa descontado é considerada a mais relevante para avaliação de 

ativos ou empresas, pois contempla a habilidade de uma empresa em criar entradas e saídas de 

caixa, e fornecer condições de financiamento e investimento às suas operações. Mais 

especificamente, entradas de caixa incluem receitas, aumento da dívida principal, venda de 

ativos e reduções de capital de giro líquido. Saídas de caixa incluem custos e despesas, 

pagamento de impostos, pagamento da parte principal da dívida, investimento em ativos e 

adições de capital de giro. Diante das várias metodologias disponíveis para a avaliação de 

ativos, esse método é amplamente reconhecido pelo mercado pelo seu destacado rigor técnico 

e conceitual, apresentando-se, em consequência, como o mais indicado nas avaliações. 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 a remunerar os proprietários de capital. 

 

O modelo de precificação de ativos (CAPM), aplicado a este estudo de caso, permite apurar a 

taxa de retorno requerida pelos investidores. Esta ferramenta contempla, como visto no 

capítulo teórico, variáveis como a taxa de juros livre de risco (Rf), sendo geralmente 

utilizadas as taxas médias de juros dos títulos públicos de longo prazo; o coeficiente beta (β) 

entendido como a medida de risco sistemático da empresa em avaliação - risco que não se 

elimina com a diversificação - e é encontrado no mercado de referência com amostra de 

empresas do mesmo setor e com características operacionais e financeiras semelhantes às da 

companhia em avaliação; e o retorno da carteira de mercado (Rm) calculado de acordo com a 
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média das taxas de rentabilidade do mercado de ações em um certo intervalo de tempo. No 

caso do Brasil, a carteira de mercado pode ser representada Bovespa (Assaf, 2012).  

 

A dificuldade na avaliação da empresa Ômega S/A reside no fato de ela ser uma empresa de 

capital fechado, e, portanto, não possuir ações negociadas publicamente. Assim, nessa 

dissertação, será utilizado o beta derivado de empresas com riscos similares ao da empresa 

objeto do estudo e que tem ações negociadas no mercado local (Bovespa).  

  

Para levantar o WACC, foram contemplados o valor do capital próprio mediante o uso do 

CAPM e o custo do capital de terceiros livre do imposto de renda, obtido pela divisão entre os 

encargos financeiros e os passivos onerosos do projeto. 

 

3.2.1 A medida do risco de mercado beta (β) 

 

Adotou-se o método bottom up com o uso de retornos de ações de empresas de riscos 

similares. Neste sentido, como a empresa Ômega vende toda a sua produção para o setor 

metalúrgico o risco (volatilidade) desse setor é similar ao risco da empresa objeto da análise. 

Portanto, inicialmente foram relacionadas quatro empresas brasileiras com ações negociadas 

na Bovespa para o cálculo dos betas alavancados, sendo as estimativas obtidas pela seguinte 

expressão:  

 

ttt XY εβα ++=                                                        (22) 

 

Onde: 

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

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 sensibilidade da empresa da 

amostra; 

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

valor observado e o valor estimado pelo método utilizado. 
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Foram utilizados nos cálculos as cotações semanais referentes ao período de 19/12/2011 a 

15/12/2014. 

 

Conforme salientam Gujarati (2000) e Johnston e Dinardo (2001), a relação é estocástica, ou 

seja, os valores não podem ser previstos exatamente com base nos valores da variável 

independente, mas sim estimados, e, por isso, há a presença de um erro aleatório. Nesse 

sentido, o modelo clássico de regressão contém pressupostos básicos acerca da distribuição de 

probabilidade do erro aleatório: 

 

I. Normalidade: o εt tem distribuição normal; 

II. Média zero: E(εt) = 0; 

III. Homocedasticidade: a variância do erro deve ser a mesma para todas as observações, 

E(εt)² = σ²; 

IV. Não existência de correlação serial: o erro de um período não afetou o erro do(s) 

período(s) subsequente(s), E(εiεj) = σ. 

 

Em séries financeiras é comum a presença de heterocedasticidade, situação em que os 

estimadores continuam não tendenciosos, mas deixam de ser eficientes. Isso violaria os 

pressupostos básicos do modelo de regressão, pois na construção de intervalos de confiança 

para a elaboração dos testes de hipótese, os intervalos poderão ser mais largos ou mais 

estreitos do que os indicados. Assim, foi analisada a presença de heterocedasticidade, 

mediante o teste White, pois a presença desse problema invalida o uso dos testes t e f para fins 

de inferência.  

 

O problema da heterocedasticidade ocorre quando a variância do termo de erro de uma 

regressão não é igual para os diversos níveis da variável independente e a conseqüência desse 

problema são estimadores de MQO não eficientes, ou seja, não possuem variância mínima. 

Comumente, a heterocedasticidade aparece na forma em que a variância do erro varia 

diretamente na mesma proporção da variável explicativa. Para corrigir este problema, é 

necessário utilizar o método dos mínimos quadrados generalizados (MQG), que consiste em 

aplicar MQO ao modelo transformado. Para transformar o modelo com esse tipo de 
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heterocedasticidade, é necessário dividir o modelo original pela raiz quadrada da variável 

explicativa (Xi). 

 

Na presença de herocedasticidade, Engle (1982) propõe modelar a variância do erro por meio 

de seus componentes auto-regressivas, que é o modelo ARCH. Bollerslev (1986) deu 

continuidade ao trabalho de Engle (1982), desenvolvendo uma técnica que permite que a 

variância condicional seja explicada pelas defasagens dos erros quadráticos de ordem (p) e 

também pela sua própria defasagem de ordem (q), resultando no conhecido modelo GARCH, 

que nada mais é do que o ARCH generalizado. Em suma, detectada a presença de 

heterocedasticidade, foi empregado o CAPM condicional, com o uso de GARCH-M (Modelo 

de heterocedasticidade condicional auto-regressiva generalizada na média). 

 

As estimativas de beta pelos métodos de MQO e GARCH-M, bem como os demais testes 

estatísticos, foram realizados com o uso do software Eviews 6.0. 

   

3.2.2 Ativo livre de risco, prêmio de mercado e prêmio de pequena empresa 

 

Conforme Póvoa (2012), a NTNB é o título que mais se aproxima de um título livre de risco à 

disposição no mercado brasileiro. Assim, a taxa livre de risco sob a perspectiva do investidor 

nacional foi estimada a partir da Nota do Tesouro Nacional serie B – NTNB. Nesta pesquisa, 

foi utilizada a taxa de 6,59% que refere-se à cotação do NTNB-Principal de 09/03/2015, 

desconsiderando-se a correção pela inflação, com vencimento em 15/05/2035.  

 

Póvoa (2012), Damodaram (2010), Young e O’Byrne (2003) recomendam prêmios de risco 

entre 5% e 6%. Nesta pesquisa, optou-se por utilizar o prêmio de risco de 5%, mas 

adicionando um prêmio para refletir a liquidez, pois a empresa sob análise é de médio porte. 

Conforme sugerido por Damodaran (2010), em casos como este, pode-se empregar um 

prêmio extra de 2 pontos percentuais, o que foi adotado nesta dissertação. 

 

3.2.3 Fluxo de caixa descontado  

 

Para o cálculo do fluxo de caixa descontado, empregou-se os seguintes conceitos: Receita 

Operacional; Custos e Despesas Operacionais; Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação 

e Amortização - EBTIDA; Depreciação e Amortização; Lucro antes de Juros e Imposto de 
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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. Esses conceitos são apresentados 

individualmente nos próximos tópicos: 

 

3.2.3.1 Receita operacional 

 

A receita operacional do projeto é gerada pela comercialização de produtos destinados ao 

processo de tratamento de metais líquidos. A receita operacional projetada foi calculada a 

partir das seguintes premissas: 

 

a. Preços 

 

Para 2015, foram adotados os preços dos produtos que estavam em vigor no mês de maio. 

Para 2016 a 2024, os preços foram mantidos constantes, ou seja, não foram considerados 

reajustes de preços, seja decorrente de inflação ou provenientes de mudanças na 

competitividade.  

 

b. Volume 

 

O cálculo do volume foi projetado de acordo com três cenários, que serão detalhados no 

capítulo 5 (seção 5.4). 

 

c. Tributos Sobre as Vendas 

 

Os tributos incidentes sobre a receita bruta são ICMS, PIS e COFINS na venda dos produtos. 

Conforme entendimento da área tributária da empresa, a incidência desses tributos se mantêm 

em linha com o histórico, ou seja, em torno de 19,5% da receita bruta. 

 

3.2.3.2 Custos e despesas operacionais 

 

a. Custos Variáveis 
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Os custos variáveis são compostos por gastos com matéria-prima, embalagem e combustível. 

Esses custos foram calculados considerando-se a estrutura (fórmula química) de cada produto 

para 2015. Para estimar os custos variáveis para o período de 2016 a 2024, foi considerado o 

percentual de 46% sobre a receita líquida, mantendo para esses anos o mesmo percentual de 

2015. 

 

b. Custos Fixos 

 

Os custos fixos são compostos, principalmente, por custo com pessoal, assim como encargos 

incidentes sobre a folha, além de custos indiretos, como de manutenção, energia, análise 

química e demais gastos fixos de produção. Essas contas foram projetadas com base nas 

previsões de gastos apresentadas pelos gestores da empresa para elaboração do planejamento 

orçamentário de 2015. Para estimar os custos fixos para o período de 2016 a 2024, foi 

considerado um aumento real de 3% ao ano sobre o valor de 2015. 

 

d. Despesas Fixas 

 

No que se refere às despesas fixas, as principais contas são de despesas administrativas, 

pesquisa e desenvolvimento e despesas comerciais. Essas contas foram projetadas com base 

nas previsões de gastos apresentadas pelos gestores da empresa para elaboração do 

planejamento orçamentário de 2015. Para estimar esses gastos para o período de 2016 a 2024, 

foi considerando o mesmo aumento anual de 3%, partindo-se do valor de 2015. 

 

3.2.3.3 Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização - EBITDA 

 

O EBITDA conceitua-se como um indicador econômico e financeiro, que busca representar a 

geração de caixa operacional da companhia. Segundo Iudícibus (2010, p. 247), “o EBITDA é 

uma medida essencialmente operacional, desconsidera os efeitos dos resultados financeiros, 

assim revelando o potencial da empresa para a geração de caixa operacional”. Conforme 

corrobora Silva (2010), o cálculo do EBITDA considera as receitas operacionais líquidas, 

reduzindo-se os custos e despesas operacionais, menos as depreciações e amortizações. 

Caracteriza-se, assim, a geração de caixa operacional da organização. 
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Iudícibus (2010) considera o EBITDA um indicador amplamente aceito, que passou a ser 

analisado na década de 70 nos EUA e posteriormente no Brasil. Seu uso foi intensificado após 

a redução da inflação, juntamente com o aquecimento do mercado de ações. Em uma tradução 

literal, EBITDA significa Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações 

(LAJIDA). 

 

3.2.3.4 Depreciação e amortização 

 

A depreciação será diferente nos três cenários, isto porque, de acordo com o item 62 do 

Pronunciamento Técnico CPC 27, vários métodos de depreciação podem ser utilizados para 

apropriar de forma sistemática o valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. Tais 

métodos incluem o método da linha reta, o método dos saldos decrescentes e o método de 

unidades produzidas. A depreciação pelo método linear resulta em despesa constante durante 

a vida útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere. O método dos saldos decrescentes 

resulta em despesa decrescente durante a vida útil. O método de unidades produzidas resulta 

em despesa baseada no uso ou produção esperada. Diante desse contexto, optou-se por utilizar 

nessa dissertação o método de unidades produzidas, pois é o método que melhor reflete o 

padrão do consumo dos benefícios econômicos futuros esperados. 

 

3.2.3.5 Lucro antes de juros e imposto de renda – EBIT 

 

O EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) é o EBITDA menos a depreciação e a 

amortização de intangíveis. É um tipo de “Lucro antes de Impostos”, porém, não é um 

indicador contábil apresentado normalmente nas demonstrações de resultados (Iudícibus, 

2010). Resumidamente, é o lucro operacional, obtido nas demonstrações de resultados das 

empresas. Diferente da definição de lucro operacional no Brasil, o cálculo do EBIT permite 

estimar o resultado das operações sem a inclusão das receitas ou despesas financeiras. 

 

3.2.3.6 Resultado financeiro  

 

É o resultado das Receitas Financeiras, tais como: rendimento de aplicações financeiras, 

descontos obtidos, juros ativos, variação cambial ativa, entre outras receitas financeiras; 

reduzindo-se as Despesas Financeiras, tais como: juros passivos, descontos concedidos, entre 

outras despesas financeiras geradas no período em análise em relação ao ativo em análise. 
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3.2.3.7 Lucro antes dos impostos – EBT 

 

É uma medida do lucro da empresa, baseada em sua capacidade de gerar receita com sua 

atividade e na forma como ela se relaciona com o mercado financeiro. Ou seja, se a empresa 

tiver dívidas e recorrer ao mercado financeiro, o EBT mostra como o pagamento de juros está 

refletindo no lucro da empresa (Iudícibus, 2010). 

 

3.2.3.8 Tributos diretos 

 

Os tributos diretos estão representados por Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social 

Sobre o Lucro Líquido (CSLL), sendo adotadas as alíquotas máximas previstas na legislação 

vigente (Lei N°. 9.430, de 27 de dezembro de 1996), que estabelece 15% sobre o lucro antes 

dos impostos, mais adicional de 10% sobre a parcela do lucro tributável que exceder R$ 240 

mil por ano; e; 9% nos termos previstos na legislação vigente em relação à Contribuição 

Social (Lei N°. 10.637, de 30 de dezembro de 2002). 

 

3.2.3.9 Capital Expenditure - Capex 

 

Refere-se aos investimentos incrementais, como máquinas, equipamentos, edificações, 

logística, novos projetos de investimentos. No caso deste estudo, foi considerado como 

montante de CAPEX o mesmo valor da depreciação, tendo em vista que, mesmo no cenário 

mais otimista de crescimento das vendas, ainda ocorrerá capacidade instalada ociosa. Assim 

sendo, o CAPEX é utilizado apenas para manter intacta a capacidade instalada do projeto. 

 

3.2.3.10 Capital de giro líquido ou variação da necessidade de capital de giro 

 

A necessidade de capital de giro, conforme Assaf Neto (2012), “reflete o volume de recursos 

demandado pelo ciclo operacional da empresa, determinado em função de suas políticas de 

compra, vendas e estocagem”. Resulta da diferença entre o Ativo Circulante Operacional e o 

Passivo Circulante Operacional. 

 

A projeção do capital de giro foi elaborada a partir das Demonstrações Financeiras dos três 

últimos exercícios da empresa. Desta forma, é importante destacar que: 
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a) As contas do balanço histórico foram classificadas entre Ativos e Passivos 

Operacionais e Não-Operacionais; 

b) Foram determinadas as premissas para a projeção das contas do capital de giro para 

cada item dos Ativos e Passivos Operacionais com base nas informações financeiras 

históricas;  

c) Não foram projetadas alterações no uso de Capital de Giro e o cálculo foi realizado 

considerando a receita bruta e os custos do negócio. 

 

3.2.3.11 Fluxo de caixa livre 

 

O fluxo de caixa livre da empresa é o resultado operacional (EBIT) deduzido dos tributos 

sobre a renda (imposto de renda e contribuição social sobre o lucro), resultando, assim, no 

NOPLAT, e adicionando-se investimento líquido (CAPEX + OPEX – Depreciação).  

 

O fluxo de caixa livre foi projetado desconsiderando-se o efeito da inflação, e assim foi 

descontado pelo custo médio ponderado de capital (WACC) em termos reais. 

 

3.2.3.12 Cálculo da perpetuidade 

 

As projeções financeiras foram, também, calculadas em termos reais, em moeda doméstica. 

Para o cálculo do valor da perpetuidade, admitiu-se o cenário sem crescimento dos fluxos de 

caixa livre, ou seja, adotou-se o valor considerado no último ano da projeção explícita. 

 

3.3 Unidade de análise 

 

O projeto, objeto deste estudo, refere-se a uma planta da empresa Ômega S/A que foi 

implantada para aumentar a capacidade instalada dos produtos aplicados no refino secundário 

do aço. Com a construção da planta, iniciada em 2010 e finalizada em agosto de 2012, a 

capacidade instalada deste segmento de produção passou de 1500 toneladas para 4000 

toneladas/mês. 

 

De modo a calcular o risco da unidade, foram utilizadas informações referentes a quatro 

empresas do segmento metalúrgico listadas na Bovespa, segmento este que é o principal 

cliente da empresa Ômega S/A. 
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a. Ferro Ligas da Bahia (FERBASA) 

 

A FERBASA foi fundada em 23 de fevereiro de 1961 e iniciou suas atividades no município 

de Campo Formoso, Bahia, no ramo de mineração, com o objetivo de produzir ferro cromo. 

Esta empresa é produtora de ferro cromo alto carbono (FeCrAC), ferro cromo baixo carbono 

(FeCrBC), ferro silício cromo (FeSiCr) e ferro silício 75%. É a maior fabricante de Ferro ligas 

do Brasil e única produtora integrada de ferro cromo das Américas, exercendo as atividades 

de mineração, reflorestamento e metalurgia. 

 

b. Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 

 

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foi fundada em 1941 e está sediada em São Paulo, 

Brasil. Está presente em todas as etapas da cadeia produtiva do aço, desenvolvendo produtos 

siderúrgicos que abastecem a indústria automobilística, a construção civil, os fabricantes de 

eletrodomésticos e o setor de embalagens. 

 

A CSN ocupa o segundo lugar na produção de minério de ferro no país e está investindo na 

expansão de sua capacidade atual. A Companhia possui participação na MRS Logística, 

concessionária da ferrovia que interliga as minas do chamado “Quadrilátero Ferrífero”, em 

Minas Gerais ao Porto de Itaguaí, município de Itaguaí (RJ), onde a CSN administra dois 

terminais, sendo um deles para exportação de minério de ferro, bem como importação de 

carvão e coque, utilizados no processo siderúrgico. Em seu trajeto, os vagões abastecem 

dessas matérias-primas a principal unidade siderúrgica do grupo, a Usina Presidente Vargas, 

localizada em Volta Redonda (RJ). 

 

As operações da CSN incluem a produção de cimento e a geração de energia. Em 2009, foi 

construída uma fábrica de cimento ao lado da Usina residente Vargas, cujo principal insumo, 

a escória, vem de seus altos-fornos, ampliando o portfólio de produtos no mercado da 

construção civil. A CSN é autossuficiente em energia, com uma central termoelétrica em 

Volta Redonda e participação em duas usinas hidrelétricas em Minas Gerais e Santa Catarina. 

 

Recentemente, a CSN comprou a siderúrgica alemã Stahl Werk Thüringen GmbH (SWT), 

especializada em perfis metálicos, com produção de 1 milhão de toneladas por ano. O 

negócio, fechado em janeiro de 2012, representa a entrada da CSN no mercado de aços 
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longos. A presença nesse setor será reforçada pela produção da unidade que está sendo 

construída em Volta Redonda, que terá capacidade para 500 mil toneladas de aços longos por 

ano. A alemã SWT se junta a outras duas subsidiárias da Companhia no exterior: a CSN LLC, 

localizada em Terre Haute, no estado de Indiana (Estados Unidos), e a Lusosider, instalada 

em Paio Pires (Portugal), que produzem laminados revestidos. 

 

c. Gerdau S/A 

 

A Gerdau foi fundada em 1901 e está inserida no segmento de aços longos nas Américas e é 

uma das principais fornecedoras de aços longos especiais do mundo. Recentemente, passou 

também a atuar em dois novos mercados no Brasil, com a produção própria de aços planos e a 

expansão das atividades de minério de ferro. Com mais de 45 mil colaboradores, a Gerdau 

possui operações industriais em 14 países – nas Américas, na Europa e na Ásia –, as quais 

somam uma capacidade instalada superior a 25 milhões de toneladas de aço por ano. Além 

disso, é a maior recicladora da América Latina e, no mundo, transforma, anualmente, milhões 

de toneladas de sucata em aço. Com mais de 120 mil acionistas, as ações das empresas 

Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri. No Brasil, a 

empresa produz aços longos ao carbono e aços longos especiais. Dispõe de uma linha de 

produtos para os setores da construção civil, indústria, agropecuária e automotiva. Também 

oferece serviços associados aos seus produtos. 

 

d. Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – Usiminas 

 

Usiminas é uma empresa do setor siderúrgico líder na produção e comercialização de aços 

planos laminados a frio e a quente, bobinas, placas e revestidos, destinados principalmente 

aos setores de bens de capital e de bens de consumo da linha branca, além da indústria 

automotiva. Foi fundada em 25 de abril de 1956 em Ipatinga, no que viria a ser o Vale do 

Aço, Minas Gerais. Sua sede administrativa encontra-se em Belo horizonte. O Sistema 

Usiminas destaca-se como o maior complexo siderúrgico de aços planos da América Latina e 

um dos 20 maiores do mundo.  
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3.4 Fonte de dados  

 

Os dados referentes às mencionadas empresas foram extraídos da Bovespa e das 

demonstrações financeiras disponíveis nos sites. Em relação à empresa Ômega S/A, todos os 

dados históricos necessários foram disponibilizados pela administração, bem como o 

planejamento orçamentário dos anos de 2015 a 2017. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA PESQUISADA 

 

4.1 Histórico 

 

A empresa Ômega S/A, objeto deste estudo, foi fundada em 1990 por três sócios pessoas 

físicas que uniram suas experiências em busca de soluções para os problemas enfrentados 

pelas empresas produtoras de ferro gusa em relação aos elevados teores de enxofre no metal. 

A empresa está situada na cidade de Sete Lagoas, possui filial na cidade de Volta Redonda 

(Rio de Janeiro) e fornece seus produtos para o setor siderúrgico doméstico e internacional. 

 

Em dezembro de 2009, uma empresa alemã adquiriu 2/3 das ações da empresa integrando-se 

assim ao quadro de acionistas, possibilitando agregar experiência corporativa internacional à 

empresa Ômega S/A. Essa união permitiu a ampliação do portfólio de produtos e serviços, 

expandindo assim a área de atuação e transformando a Ômega S/A em marca de 

reconhecimento mundial. 

 

O grupo alemão que adquiriu as ações da empresa Ômega é reconhecido como líder no 

mercado mundial em desenvolvimento e produção de coredwire (arame tubular) com 

produtos químicos especiais para a fabricação de aços de alta qualidade e também fornece 

magnésio e carbureto de cálcio, que desempenham um papel essencial na limpeza do ferro 

gusa. Os produtos químicos especiais são utilizados na indústria de amido (produção de 

papel) e na produção de aços de alta qualidade, são utilizados na indústria automobilística, 

construção naval, engenharia mecânica, construção de instalações para as indústrias químicas 

e petroquímicas e fabricação de eletrodomésticos. O grupo alemão está presente em três 

segmentos de negócios: coredwire, pós e granulados e na produção de outros produtos 

químicos especiais. A sede está localizada em Unterneukirchen na Alemanha. 

 

4.2 Processos industriais e produtos 

 

A empresa disponibiliza produtos ampliados que englobam diagnóstico técnico, 

acompanhamento da aplicação por técnicos especializados e assistência técnica pós-venda. 
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4.2.1 Tratamento de ferro gusa – refino primário 

 

Atualmente, as usinas integradas estão presentes em um ambiente cujas matérias-primas de 

qualidade para os processos de redução tornam-se cada vez mais escassas e de custos 

elevados. Este contexto favorece a utilização de minérios e combustíveis com elevados teores 

de contaminantes, o que estimula a necessidade de realização do tratamento do ferro gusa 

antes de seu envio para a aciaria, por ter um custo inferior aos procedimentos realizados em 

panelas durante a fase de refino. Os tratamentos, quando realizados em fase intermediária 

entre o Alto Forno e a Aciaria, dão grande versatilidade às usinas ao possibilitar a fabricação 

de diversos tipos de aços, mesmo aqueles com rígidos requisitos. 

 

Visando o atendimento aos processos de refino primário de ferro gusa, a empresa oferece uma 

linha completa de insumos para aplicação em carros torpedo ou panelas. São produtos 

customizados para atuarem conforme as necessidades de cada processo; sendo os agentes à 

base de óxido de cálcio, carbureto de cálcio, magnésio metálico, entre outros. A empresa 

fornece também os equipamentos necessários à aplicação desses produtos, como sistemas de 

adição ou injeção de agentes. Os projetos, montagens, partidas e acompanhamento de 

operação são feitos por uma equipe especializada. 

 

Esta linha de produtos tem como objetivo principal a remoção de elementos de enxofre e 

fósforo do seio metálico, resultando na fabricação de aços nobres. Os agentes são aplicados 

por injeção profunda em carros-torpedo ou panelas através de lanças refratárias e gás de 

arraste. Pode-se citar suas vantagens: reduzidos consumos específicos, altas taxas de 

dessulfuração, alta velocidade de tratamento e baixo custo por tonelada tratada. 

 

4.2.2 Tratamento do aço – refino secundário 

 

Os processos de refino secundário são essenciais no fluxo produtivo nas aciarias, por se tratar 

de um ponto de ajuste fino quanto à qualidade requerida pelos mais diversos tipos de aço; 

além de ditar o ritmo de produtividade do refino primário e do lingotamento. Neste ponto, 

observa-se que qualquer risco da presença de elementos contaminantes pode indicar a 

fabricação de um aço inadequado, trazendo prejuízos financeiros e operacionais. 
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Visando o atendimento dos processos de refino secundário das aciarias, a empresa em estudo 

oferece uma linha completa de insumos customizados, que atuam de maneira específica em 

cada processo. Tais produtos são à base de aluminatos de cálcio, silicatos de cálcio e 

magnésio, pseudo silicatos e aluminatos e outros.  

 

Esta linha de produtos tem como objetivo principal remover elementos indesejáveis no aço (S 

e inclusões não-metálicas) e evitar o pickup de hidrogênio. Elas são aplicadas em fornos 

panela com excelente espalhabilidade, exercendo também outras funções importantes no 

refino secundário do aço, como: i) proteção do metal líquido, ao evitar o seu contato com a 

atmosfera e, consequentemente, a absorção de gases indesejáveis, e minimização das perdas 

térmicas, tornando controlável a queda de temperatura a que o aço está sujeito; ii) impedem a 

exposição do arco elétrico dos eletrodos durante aquecimento em forno panela reduzindo 

assim o desgaste do refratário e abóbada; iii) redução do taptotap e consequente diminuição 

do consumo de energia elétrica; iv) formação de coating na panela o que aumenta a vida útil 

dos revestimentos refratários; redução do efeito flicker em virtude da maior estabilidade do 

arco elétrico. Além disso, esses produtos possibilitam a fabricação de aços com teores 

reduzidos de hidrogênio mesmo em usinas que não possuem equipamentos de 

desgaseificação.  

 

4.2.3 Usinas integradas – lingotamento contínuo  

 

Com a constante evolução tecnológica, os equipamentos de lingotamento contínuo, por 

estarem posicionados ao final da cadeia de fabricação de aços, tornaram-se pontos 

estratégicos em usinas siderúrgicas. 

 

Visando o atendimento dos processos de lingotamento contínuo das aciarias, a empresa 

oferece uma linha completa de pós de cobertura para tundish, feitos sob medida para atuar de 

maneira específica em cada processo; sendo os produtos à base de aluminatos de cálcio, 

silicatos de cálcio e magnésio, pseudo silicatos e aluminatos e outros. 

 

A linha de pós de cobertura tem como objetivo principal remover inclusões não metálicas. 

Eles são aplicados no tundish sobre o metal líquido com excelente espalhabilidade, exercendo 

também outras funções importantes, como: proteção do metal líquido ao evitar o seu contato 

com a atmosfera o que minimiza as perdas térmicas; redução do desgaste refratário do tundish 
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o que aumenta a vida útil do mesmo; e promoção de melhorias das condições operacionais. 

Os pós de cobertura são desenvolvidos sob medida para cada aplicação; portanto, possuem 

ponto de fusão adequado ao processo, evitando a formação de lajes ou a fusão excessiva do 

produto. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo estimar o valor de um projeto da empresa Ômega 

S/A. Para alcançar os objetivos nela propostos, foi necessário, em primeiro lugar, estimar o 

risco sistêmico e será investigar o papel exercido pelo uso de dívida no risco de mercado, o 

que implica em quantificar o beta desalavancado. E, mediante o emprego da formulação beta 

bottom up, foi identificado o risco do projeto, sendo este função das decisões estratégicas 

envolvendo a estrutura de capital. Com esses dados, foi possível calcular o WACC aplicado 

no fluxo de caixa dos investidores, tanto no período de projeções explícitas quanto na 

perpetuidade, para encontrar o valor presente do negócio. 

 

5.1 O Beta de empresas do setor siderúrgico brasileiro 

 

Para refletir o risco sistêmico do projeto foi utilizado, conforme descrito na metodologia, o 

beta bottom up obtido de dados de empresas do setor metalúrgico, que é o cliente da empresa 

Ômega. Os resultados da regressão da CSN, que é uma das empresas utilizadas para o cálculo 

do risco, mediante o emprego dos Mínimos Quadrados Ordinários, encontram-se na Tabela 1. 

Esta tabela contém, além dos coeficientes estimados, os principais testes estatísticos. 

 

Tabela 1: Estimativas de beta da CSN 

Variável Coeficientes Erro Padrão Estatística t Prob. 

C -0,003831 0,004552 -0,742331  0,4590 

IBV 1,206109 0,158253 7,621412 0,0000 

R² = 0,273879 R² ajustado = 0,269164 F= 58,08591 

Nota: Número de observações 156 – variações semanais equivalentes a dois anos 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Verifica-se que o valor de beta é 1,2061, estatisticamente significativo, mesmo considerando 

o nível de significância de 1%. Ressalta-se que é comumente aceita como válida a relação 

com níveis de significância até 5%. Colocado em outros termos, o que está sendo testado é a 

chamada Hipótese nula (H0), estabelecida, nesse caso, como beta = zero. Como se rejeita essa 

hipótese em favor da hipótese alternativa (beta ≠ zero), aceita-se que beta é igual ao valor 

fornecido pela regressão, isto é, β = 1,2061. 
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Ao aceitar essa hipótese alternativa, pode-se cometer o erro do tipo 1, que consiste em rejeitar 

H0 quando este for verdadeiro. No entanto, esta possibilidade, no presente caso, é 

praticamente nula, haja vista a probabilidade de significância do coeficiente beta apresentado 

na Tabela 1. 
 

Como o beta é superior a 1,0, há indicação de que a sensibilidade dos retornos da CSN é mais 

elevada do que a da carteira de mercado. Assim, quando o IBOVESPA (IBV) sobe, por 

exemplo, 1%, espera-se que os retornos proporcionados pela CSN aos seus investidores 

subam em 1,20%. Ao contrário, quando há uma queda no IBOVESPA, a retração das ações da 

CSN é maior. 

 

A interpretação econômica do R², de acordo com Verbeek (2004), é a de que este mede a 

importância relativa do risco de mercado, determinado pelo β para a carteira de ações da 

empresa. Dessa forma, estima-se que apenas 27,39% do risco das ações da CSN se deve ao 

mercado como um todo, enquanto 72,61% SE refere ao risco específico da empresa. Como 

um todo, o modelo apresenta-se estatisticamente significativo, de acordo com o teste F. 

 

Consoante, a expectativa de que séries financeiras tendem exibir heteroscedasticidade 

realizou-se o Teste de White, que consiste em estimar uma regressão auxiliar dos erros 

elevados ao quadrado em relação à variável explicativa, seus quadrados e produtos cruzados. 

Multiplica-se o R² dessa regressão auxiliar pelo número de observações e compara-se com a 

distribuição Qui-quadrado, e, nessa comparação, pode haver “p” graus de liberdades, em que 

“p” é o número de coeficientes estimados na regressão auxiliar para analisar a presença ou 

não de heteroscedasticidade. Os resultados desse teste estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Teste White para verificação de heteroscedasticidade - CSN 

Estatística F 16,25928 Prob. Qui-Quadrado (2,153) 0,0000 

Nº Obs x R² 27,34441 Prob. Qui-quadrado (2) 0,0000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se verificar, pelos dados da Tabela 2, a presença de heteroscedasticidade, pois a H0 do 

teste postula a existência de homocedasticidade, isto é, a variância constante dos erros da 

regressão. Entretanto, os testes não permitem aceitar essa hipótese, pois a probabilidade de 
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significância é menor que 5%. Como H0 é rejeitada, deve ser aceita a hipótese alternativa, ou 

seja, existe a presença de heteroscedasticidade.  

 

Esse resultado não é surpreendente e está alinhado com os encontrados em outros estudos 

empíricos que reportam a existência de efeitos ARCH nas séries financeiras, em especial na 

variação das cotações de ações no mercado de capitais (no caso brasileiro, vide Bonomo, 

2010; Araújo, Bressan, Bertucci, & Lamounier, 2004).  

 

Dada a heteroscedasticidade, presença de ARCH no modelo testado, deve-se usar uma forma 

de estimação alternativa. A literatura indica o uso do modelo condicional que considera os 

efeitos ARCH e GARCH. Esse procedimento gera duas equações: uma referente à 

volatilidade, equação da variância; e outra, dedicada à estimativa condicional, equação da 

média. AMBAS estão representadas na Tabela 3. Pode-se verificar que os efeitos ARCH e 

GARCH se mostram presentes no modelo com probabilidade de significância inferior a 5%, e, 

de fato, precisavam ser corrigidos. 

 

Tabela 3: Estimativa do Modelo Condicional – GARCH-M – CSN 

Equação da Variância 

Variável Coeficiente Erro Padrão Z Estatística Prob. 

C -0,003831 0,003216 -1,191283 0,2335 

IBV 1,370790 0,142523 9,618053 0,0000 

Variável Coeficiente Erro Padrão Z Estatística Prob. 

C 3,81E-05 2,20E-05 1,727856 0,0840 

ARCH -0,057495 0,010332 -5,564524 0,0000 

GARCH 1,062182 0,019122 55,54853 0,0000 

R2 = 0,268706 R2 ajustado = 0,249334 Estatística F = 13,87084 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Com relação aos coeficientes obtidos pela estimativa GARCH-M – equação da média –, os 

resultados indicam que o beta estimado se mantém estatisticamente significativo no nível de 

1%, com o valor um pouco mais elevado (β = 1,3707) do que o estimado pelo método de 

MQO. Confirma-se, assim, a relação estatisticamente significativa entre os retornos do CSN e 

os do IBOVESPA. O poder de explicação da regressão se mantém baixo, mas o modelo é 

válido, tendo em vista os valores observados para a estatística t. 
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Diante destas considerações, adotou-se, neste estudo, o valor de beta = 1,370790 para refletir 

o risco sistemático da CSN, sendo esse aplicado na fórmula de estimativa do custo de capital 

próprio e necessário para a quantificação do custo médio ponderado de capital. 

 

Nas demais empresas, foram, também, identificados problemas de heterocedasticidade com as 

estimativas de mínimos quadrados, e, assim, foram utilizados os betas estimados pelo modelo 

condicional GARCH-M, cujos resultados estão apresentados na Tabela 4.  

 

Tabela 4: Risco Sistemático das Empresas do Setor Siderúrgico Brasileiro 

Empresa Beta* 

CSN 1,3708 

Ferbasa 0,3112 

Gerdau 0,7930 

Usiminas 0,9481 

Nota: * Modelo Condicional GARCH (1 1). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verificou-se que há uma grande variação dos betas do setor siderúrgico brasileiro, sendo que 

somente a CSN apresentou valor acima de 1,0, o que revela uma baixa volatilidade dos 

retornos das demais empresas em relação à carteira de mercado. 

 

Para desalavancar os betas, foi utilizada a relação dívida/patrimônio líquido das empresas da 

amostra. Constatou-se que as empresas são cuidadosas no uso de recursos de terceiros, sendo 

que apenas a Gerdau possui alavancagem maior que 50% (Tabela 5).  

 

Tabela 5: Relação Dívida Patrimônio Líquido das Empresas 

Empresa Dívida Patrimônio Líquido Dívida/Patrimônio Líquido 

CSN 29.883.379 7.742.384.182 0,0039 

Ferbasa 13.677 1.277.882 0,0107 

Gerdau 19.186.449 33.254.534 0,5770 

Usiminas 6.834.804 19.034.486 0,3591 

Fonte: Balanço patrimonial do exercício 2014, obtido no site das empresas. 
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Como o uso de dívida pode dar origem aos chamados “Custos de Dificuldades Financeiras”, 

tornou-se necessário depurar os betas, desconsiderando-se o efeito do endividamento, o que 

permite que o beta reflita apenas os riscos tipicamente operacionais do negócio. Esse beta 

desalavancado é construído com a hipótese de uma estrutura de capital baseada somente no 

uso de capital próprio. 

 

O beta não alavancado do setor, calculado mediante uma média simples dos betas não 

alavancados das empresas, situou-se em 0,7543 conforme apresentado na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Betas desalavancados das empresas 

Empresa Beta Alavancado 
Dívida/ 

Capital próprio (%) 

Taxa de Tributo 

(%) 

Beta 

Desalavancado 

CSN 1,370790 0,39 34 1,3673 

Ferbasa 0,311179 1,07 34 0,3090 

Gerdau 0,792965 57,70 34 0,5743 

Usiminas 0,948055 35,91 34 0,7664 

Beta do Setor    0,7543 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A partir do beta não alavancado do setor, estimou-se o beta bottom up do projeto. Para o 

cálculo da relação dívida/capital próprio, foi considerado a alavancagem financeira para o 

projeto, levando em consideração as fontes de financiamento, sendo 51% de capital de 

terceiros, e 49% de capital próprio, apresentando, assim, uma estrutura equilibrada. 

Aplicando-se os dados na equação 5, e tendo em vista que o valor de t = 34%, encontra-se o 

beta alavancado de 1,2658.  

 

5.2 O custo do capital próprio e o custo da dívida 

 

Para quantificação do custo de capital próprio foi utilizado o CAPM conforme discutido nos 

capítulos anteriores. Além do beta calculado, identificou-se a remuneração de um ativo livre 

de risco e do prêmio de risco do mercado acionário no país. 

 

O ativo livre de risco adotado nesta pesquisa foi, conforme razões apresentadas na 

metodologia, a Nota do Tesouro Nacional – Série B (“NTN-b”) principal com vencimento em 
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2035. Na data de 09/03/2015, a taxa do título era de 6,59%. Outro componente para 

estimativa do CAPM é o prêmio de risco de mercado. A taxa adotada nesta pesquisa foi 

arbitrada em 5%. Além do ativo livre de risco e do prêmio de risco de mercado, foi 

considerado, também, um prêmio de liquidez com um acréscimo de 2 pontos percentuais.  

 

Introduzindo os dados levantados nesta dissertação na equação 6, obtém-se o retorno esperado 

pelos investidores conforme demonstrado na Tabela7.  

 

Tabela 7: Custo do Capital Próprio 

Taxa livre de 

risco (%) 

Dívida/ 

Capital 

próprio (%) 

Beta 

Alavancado 

Prêmio de 

risco (%) 

Prêmio de 

Liquidez (%) 

Custo de Capital 

Próprio (%) 

6,59% 1,0275 1,2658 5,00 2,00 14,92 

Fonte: Dados da pesquisa.  

  

Após a estimativa do custo do capital próprio, faz-se necessário calcular o custo de capital de 

terceiros do projeto. Neste sentido, identificou-se que, antes dos tributos, o custo da dívida é 

de 5,94%a.a., E que, aplicando-se a alíquota de 34%, que é a alíquota máxima de tributos 

sobre a renda, o custo líquido da dívida é de 3,92%a.a., um percentual considerado 

relativamente baixo devido à natureza de capitação de recursos para o projeto. Uma vez 

identificados o custo do capital próprio e o custo do capital de terceiros do projeto em análise, 

o próximo passo será calcular o WACC.  

 

5.3 O WACC 

 

Considerando as participações de 51% de capital de terceiros e de 49% de capital próprio no 

financiamento do projeto, o custo da dívida (Kd) de 3,92%a.a. e o custo do capital próprio 

(Ke) de 14,92%, foi possível calcular o WACC aplicando a equação 7. Assim, pode-se 

concluir que o WACC do projeto é igual a 9,35%a.a.. Este resultado pode ser justificado pela 

opção de uso razoável de dívida na estrutura de capital, tendo em vista taxas atrativas de 

linhas do BNDES e que, também, geram benefício fiscal.  
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Após estimativa do custo de oportunidade de capital deve-se identificar o fluxo de caixa livre 

do projeto, no período de projeção explícita e na perpetuidade necessário para a quantificação 

do valor do projeto.  

  

5.4 Valor presente do projeto em diferentes cenários 

 

Para realizar a avaliação do projeto, foram contempladas as informações operacionais e 

financeiras, considerando os resultados desde o início do projeto e as projeções em diferentes 

cenários, baseados na visão dos administradores da empresa quanto às futuras possibilidades 

de ocupação da capacidade instalada do equipamento. As projeções foram feitas em valores 

reais, mantendo-se o preço médio de R$ 1.531,00 por tonelada de produto. Foram feitas 

projeções explícitas e na perpetuidade. As projeções explícitas foram realizadas para 10 anos, 

em dois estágios, sendo que os cenários se alteram apenas no primeiro estágio, que abrange os 

anos de 2015-2019.  

 

No primeiro estágio (2015-2019) foram considerados três cenários: o cenário 1 é 

caracterizado por uma baixa ocupação da capacidade instalada. Ainda assim exigirá grandes 

esforços da empresa, pois as receitas reais devem elevar em 10%a.a.. O cenário 2 reflete uma 

moderada ocupação da capacidade instalada, expressa em um aumento anual da receita de 

15%a.a.. O cenário 3 é mais desafiador, sendo que a receita anual deve crescer 20% 

anualmente.  

 

Para os cinco anos posteriores (2020-2024), admitiu-se que as quantidades crescerão a uma 

taxa real de 2%a.a., que é próxima do crescimento brasileiro das últimas décadas (Figura 7). 

Admitiu-se que na perpetuidade não ocorrerá aumento do volume de vendas da empresa e que 

o investimento em capital fixo (CAPEX) será da mesma magnitude da depreciação, 

mantendo-se, assim, inalterada a capacidade instalada do projeto.  

 

Todas as projeções partem da mesma Receita Bruta para o ano de 2015, e pressupõe ganhos 

de market share por parte da empresa até 2024, em conformidade com as expectativas da 

administração. Neste último ano, a ocupação da capacidade instalada instalada seria da 

seguinte magnitude: cenário 1 igual a 52% de ocupação; cenário 2 igual a 62% de ocupação; 

e, cenário 3 igual a 73% de ocupação.  
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Figura 7. Crescimento de vendas em diferentes cenários 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Com o objetivo de calcular a necessidade de capital de giro, foram considerados os 

percentuais de receita líquida e os custos históricos de 2012 a 2014 do projeto em relação às 

contas patrimoniais de curto prazo. Assim, para a realização das projeções, foram mantidos os 

percentuais médios do período histórico conforme apresentado no Apêndice – Capital de giro 

líquido do projeto. 

 

A baixa variação de capital de giro no ano de 2013 é notória, o que pode ser justificado pela 

baixa utilização da capacidade instalada do projeto, que, neste referido ano, foi de apenas 

15%. Já no ano de 2014, a ocupação da capacidade instalada do projeto apresentou-se em 

32%. 

 

Para a realização das projeções, necessário se faz analisar o resultado do período histórico do 

projeto, o qual é apresentado na Tabela 9. 

 

Tabela 8: Demonstração de resultado do exercício – período histórico 2012 a 2014 

Descrição 
 Histórico  

2012 2013 2014 

Quantidade mensal (mil ton)  0,245 0,613   1,262  

Quantidade anual (mil ton) 2,938 7,353 15,143 

Preços (por tonelada) 1.331  1.267  1.425  

Receita bruta 3.910  9.315  21.576  

( - ) Deduções (tributos sobre a venda)  (606) (2.217) (4.189) 



73 

 

Receita líquida 3.303  7.098  17.386  

Crescimento da receita líquida (%aa)   114,9% 145,0% 

( - ) Custos e despesas variáveis  (1.361) (2.991) (8.472) 

% Custos variáveis/receita líquida -41% -42% -49% 

( - ) Custos fixos  (813)  (2.531)  (3.381) 

% Custos fixos/receita líquida -25% -36% -19% 

( - ) Despesas fixas  (636) (1.827)  (4.631) 

Despesas administrativas (501)  (1.439)  (3.108) 

% Despesas administrativas/receita líquida -15% -20% -18% 

Pesquisa e desenvolvimento (133) (382) (825) 

% Pesquisa e desenvolvimento/receita líquida -4% -5% -5% 

Despesas comerciais (2) (6) (698) 

% Despesas comerciais/receita líquida 0% 0% -4% 

( = ) EBITDA  493   (251)  902  

Margem EBITDA 14,9% -3,5% 5,2% 

( - ) Depreciação (522) (578)  (1.194) 

( = ) EBIT  (29) (829)  (291) 

Margem EBIT -0,9% -11,7% -1,7% 

( +) Resultado financeiro  (5)  (1.083) (847) 

( = ) EBT (34)  (1.912) (1.139) 

( - ) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL)  -   -   -  

( = ) Lucro líquido (34)  (1.912)  (1.139)  

% Alíquota efetiva de IRPJ e CSLL 34% 34% 34% 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

É possível observar a situação de prejuízo nos anos iniciais do projeto, tendo em vista o baixo 

volume vendido e os altos custos de produção. Esta situação, obviamente, tende ser revertida 

para que o projeto gere valor aos investidores.  

 

5.4.1 Cenário 1 – baixa ocupação da capacidade instalada  

 

Conforme salientado, essa projeção prevê crescimento anual de 10% das quantidades 

produzidas no período 2016-2019 (primeiro estágio), a partir das informações do 

planejamento estratégico de 2015. Considerando o crescimento anual de 2% no período de 

2020-2024, no final do período de projeção explícita (2024), a ocupação da capacidade 

instalada instalada seria da ordem de 52%. As informações básicas contendo as projeções para 

o primeiro e o segundo estágio estão apresentadas nas Tabelas 10 e 11, respectivamente. 
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Tabela 9: Cenário 1 - Demonstração de resultado do exercício – primeiro estágio 2015 a 2019 

Descrição 
Projeção 

2015 2016 2017 2018 2019 

Quantidade mensal (mil ton) 1,279 1,407 1,547 1,702 1,872 

Quantidade anual (mil ton) 15,345 16,879 18,567 20,424 22,466 

Preços (por tonelada) 1.531 1.531 1.531 1.531 1.531 

Receita bruta 23.500 25.850 28.434 31.278 34.406 

( - ) Deduções (tributos sobre a venda) (4.582) (5.041) (5.545) (6.099) (6.709) 

Receita líquida 18.917 20.809 22.890 25.179 27.697 

Crescimento da receita líquida (%aa) 8,8% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

( - ) Custos e despesas variáveis (8.785) (9.664) (10.630) (11.693) (12.862) 

% Custos variáveis/receita líquida -46% -46% -46% -46% -46% 

( - ) Custos fixos (3.629) (3.737) (3.850) (3.965) (4.084) 

% Custos fixos/receita líquida -19% -18% -17% -16% -15% 

( - ) Despesas fixas (5.070) (5.222) (5.378) (5.540) (5.706) 

Despesas administrativas (2.331) (2.401) (2.473) (2.548) (2.624) 

% Despesas administrativas/receita líquida -12% -12% -11% -10% -9% 

Pesquisa e desenvolvimento (1.215) (1.252) (1.289) (1.328) (1.368) 

% Pesquisa e desenvolvimento/receita líquida -6% -6% -6% -5% -5% 

Despesas comerciais (1.523) (1.569) (1.616) (1.664) (1.714) 

% Despesas comerciais/receita líquida -8% -8% -7% -7% -6% 

( = ) EBITDA 1.434 2.186 3.032 3.981 5.045 

Margem EBITDA 7,6% 10,5% 13,2% 15,8% 18,2% 

( - ) Depreciação (1.073) (1.180) (1.298) (1.428) (1.571) 

( = ) EBIT 361 1.006 1.734 2.553 3.474 

Margem EBIT 1,9% 4,8% 7,6% 10,1% 12,5% 

( +) Resultado financeiro (665) (524) (413) (306) (195) 

( = ) EBT (304) 482 1.320 2.247 3.279 

( - ) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) - (164) (449) (764) (1.115) 

( = ) Lucro líquido (304) 318 871 1.483 2.164 

% Alíquota efetiva de IRPJ e CSLL 34% 34% 34% 34% 34% 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 80: Cenário 1 - Demonstração de resultado do exercício – segundo estágio 2020 a 
2024 

Descrição 
Projeção 

2020 2021 2022 2023 2024 

Quantidade mensal (mil ton) 1,910 1,948 1,987 2,026 2,067 

Quantidade anual (mil ton) 22,915 23,374 23,841 24,318 24,804 

Preços (por tonelada) 1.531 1.531 1.531 1.531 1.531 

Receita bruta 35.094 35.796 36.512 37.242 37.987 
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( - ) Deduções (tributos sobre a venda) (6.843) (6.980) (7.120) (7.262) (7.407) 

Receita líquida 28.251 28.816 29.392 29.980 30.579 

Crescimento da receita líquida (%aa) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

( - ) Custos e despesas variáveis (13.119) (13.382) (13.649) (13.922) (14.201) 

% Custos variáveis/receita líquida -46% -46% -46% -46% -46% 

( - ) Custos fixos (4.207) (4.333) (4.463) (4.597) (4.734) 

% Custos fixos/receita líquida -15% -15% -15% -15% -15% 

( - ) Despesas fixas (5.877) (6.053) (6.235) (6.422) (6.615) 

Despesas administrativas (2.703) (2.784) (2.867) (2.953) (3.042) 

% Despesas administrativas/receita líquida -10% -10% -10% -10% -10% 

Pesquisa e desenvolvimento (1.409) (1.451) (1.495) (1.539) (1.586) 

% Pesquisa e desenvolvimento/receita líquida -5% -5% -5% -5% -5% 

Despesas comerciais (1.765) (1.818) (1.873) (1.929) (1.987) 

% Despesas comerciais/receita líquida -6% -6% -6% -6% -6% 

( = ) EBITDA 5.048 5.048 5.045 5.039 5.029 

Margem EBITDA 17,9% 17,5% 17,2% 16,8% 16,4% 

( - ) Depreciação (1.728) (1.900) (2.091) (2.300) (2.530) 

( = ) EBIT 3.320 3.147 2.954 2.739 2.500 

Margem EBIT 11,8% 10,9% 10,1% 9,1% 8,2% 

( +) Resultado financeiro (87) (10) (1) 
  

( = ) EBT 3.233 3.137 2.954 2.739 2.500 

( - ) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) (1.099) (1.067) (1.004) (931) (850) 

( = ) Lucro líquido 2.134 2.071 1.949 1.808 1.650 

% Alíquota efetiva de IRPJ e CSLL 34% 34% 34% 34% 34% 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

O projeto apresenta prejuízo para o ano de 2015 nos diferentes cenários considerados, pois, 

neste período, a projeção foi consoante ao planejamento orçamentário da empresa. Esta 

situação, entretanto, é revertida para os demais anos de projeção. Em contrapartida, o 

resultado EBITDA apresenta-se positivo para todo o período de projeção, inclusive para 2015. 

 

A partir das informações contidas nas Tabelas 9 e 10 e as hipóteses adotadas do CAPEX, 

conforme descrito na metodologia, e as premissas para o cálculo do OPEX, que estão 

apresentadas no apêndice, foram construídos os fluxos de caixa para o primeiro e segundo 

estágios (Tabelas 11 e 12).  
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Tabela 91: Cenário 1 - Fluxo de caixa descontado para os investidores – primeiro estágio 
2015 a 2019 

Fluxo de caixa livre (R$ mil) 
Projeção 

2015 2016 2017 2018 2019 

EBIT 361 1.006 1.734 2.553 3.474 

( - ) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) - (164) (449) (764) (1.115) 

= Noplat 361 842 1.285 1.789 2.359 

( + ) Depreciação 1.073 1.180 1.298 1.428 1.571 

( - ) Capex (1.073) (1.180) (1.298) (1.428) (1.571) 

( - ) Invest. capital de giro líquido 340 (264) (290) (463) (365) 

( = ) Fluxo de caixa para os investidores 701 578 995 1.327 1.994 

Fator de desconto 0,9145 0,8364 0,7649 0,6995 0,6397 

= Fluxo de caixa descontado 641 484 761 928 1.276 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 102: Cenário 1 - Fluxo de caixa descontado para os investidores – segundo estágio 
2020 a 2024 

Fluxo de caixa livre (R$ mil) 
Projeção 

2020 2021 2022 2023 2024 

EBIT 3.320 3.147 2.954 2.739 2.500 

( - ) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) (1.099) (1.067) (1.004) (931) (850) 

= Noplat 2.221 2.081 1.950 1.808 1.650 

( + ) Depreciação 1.728 1.900 2.091 2.300 2.530 

( - ) Capex (1.728) (1.900) (2.091) (2.300) (2.530) 

( - ) Invest. capital de giro líquido 38 (80) (81) (83) (85) 

( = ) Fluxo de caixa para os investidores 2.258 2.001 1.869 1.725 1.565 

Fator de desconto 0,5851 0,5351 0,4893 0,4475 0,4093 

= Fluxo de caixa descontado 1.321 1.070 914 772 641 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Apesar dos resultados positivos dos fluxos de caixa apresentados nos períodos de projeção, 

este cenário apresenta-se incapaz de gerar um valor satisfatório que atenda às expectativas dos 

investidores. É possível observar na Tabela 14 o valor presente do projeto, que é a soma dos 

fluxos de caixa descontados no primeiro e no segundo estágio mais o valor presente da 

perpetuidade, que, no cenário 1, atinge o valor de apenas R$15,662 milhões. 
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Tabela 113: Cenário 1 - valor presente do projeto 

Resultados 

Valor presente dos fluxos de caixa 1º estágio  4.090  

( + ) Valor presente dos fluxos de caixa 2º estágio  4.718  

( + ) Valor presente da perpetuidade  6.854  

( = ) Valor presente do projeto 15.662  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Este resultado é insatisfatório e pode ser explicado pela baixa ocupação da capacidade 

instalada instalada, pois, conforme citado anteriormente, neste cenário, está sendo 

considerado apenas 52% de ocupação do equipamento.   

 

5.4.2 Cenário 2 – moderada ocupação da capacidade instalada  

 

No primeiro estágio, espera-se crescimento anual das vendas de 15%, e, considerando o 

crescimento anual de 2% no período de 2020-2024, a ocupação da capacidade instalada 

instalada seria da ordem de 62%. As informações básicas contendo as projeções para o 

primeiro e segundo estágios estão apresentadas nas Tabelas 15 e 16. 

 

Tabela 124: Cenário 2 - Demonstração de resultado do exercício – primeiro estágio 2015 a 
2019 

Descrição 
Projeção 

2015 2016 2017 2018 2019 
Quantidade mensal (mil ton) 1,279 1,471 1,691 1,945 2,236 

Quantidade anual (mil ton) 15,345 17,646 20,293 23,337 26,838 

Preços (por tonelada) 1.531 1.531 1.531 1.531 1.531 

Receita bruta 23.500 27.024 31.078 35.740 41.101 

( - ) Deduções (tributos sobre a venda) (4.582) (5.270) (6.060) (6.969) (8.015) 

Receita líquida 18.917 21.755 25.018 28.771 33.086 

Crescimento da receita líquida (%aa) 8,8% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

( - ) Custos e despesas variáveis (8.785) (10.103) (11.618) (13.361) (15.365) 

% Custos variáveis/receita líquida -46% -46% -46% -46% -46% 

( - ) Custos fixos (3.629) (3.737) (3.850) (3.965) (4.084) 

% Custos fixos/receita líquida -19% -17% -15% -14% -12% 

( - ) Despesas fixas (5.070) (5.222) (5.378) (5.540) (5.706) 

Despesas administrativas (2.331) (2.401) (2.473) (2.548) (2.624) 

% Despesas administrativas/receita líquida -12% -11% -10% -9% -8% 

Pesquisa e desenvolvimento (1.215) (1.252) (1.289) (1.328) (1.368) 
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% Pesquisa e desenvolvimento/receita líquida -6% -6% -5% -5% -4% 

Despesas comerciais (1.523) (1.569) (1.616) (1.664) (1.714) 

% Despesas comerciais/receita líquida -8% -7% -6% -6% -5% 

( = ) EBITDA 1.434 2.693 4.172 5.905 7.931 

Margem EBITDA 7,6% 12,4% 16,7% 20,5% 24,0% 

( - ) Depreciação (1.073) (1.234) (1.419) (1.632) (1.876) 

( = ) EBIT 361 1.459 2.753 4.273 6.055 

Margem EBIT 1,9% 6,7% 11,0% 14,9% 18,3% 

( +) Resultado financeiro (665) (524) (413) (306) (195) 

( = ) EBT (304) 935 2.340 3.967 5.860 

( - ) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) - (318) (795) (1.349) (1.992) 

( = ) Lucro líquido (304) 617 1.544 2.619 3.868 

% Alíquota efetiva de IRPJ e CSLL 34% 34% 34% 34% 34% 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 135: Cenário 2 - Demonstração de resultado do exercício – segundo estágio 2020 a 
2024 

Descrição 
Projeção 

2020 2021 2022 2023 2024 

Quantidade mensal (mil ton) 2,281 2,327 2,373 2,421 2,469 

Quantidade anual (mil ton) 27,374 27,922 28,480 29,050 29,631 

Preços (por tonelada) 1.531 1.531 1.531 1.531 1.531 

Receitas 41.923 42.761 43.617 44.489 45.379 

( - ) Deduções (tributos sobre a venda) (8.175) (8.338) (8.505) (8.675) (8.849) 

Receitasa 33.748 34.423 35.111 35.814 36.530 

Crescimentos(%aa) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

( - ) Custos es (15.672) (15.986) (16.306) (16.632) (16.964) 

% Custos variáveis/receita líquida -46% -46% -46% -46% -46% 

( - ) Custos fixos (4.207) (4.333) (4.463) (4.597) (4.734) 

% Custos fixos/receita líquida -12% -13% -13% -13% -13% 

( - ) Despesas fixas (5.877) (6.053) (6.235) (6.422) (6.615) 

Despesas administrativas (2.703) (2.784) (2.867) (2.953) (3.042) 

% Despesas administrativas/receita líquida -8% -8% -8% -8% -8% 

Pesquisa e desenvolvimento (1.409) (1.451) (1.495) (1.539) (1.586) 

% Pesquisa e desenvolvimento/receita líquida -4% -4% -4% -4% -4% 

Despesas comerciais (1.765) (1.818) (1.873) (1.929) (1.987) 

% Despesas comerciais/receita líquida -5% -5% -5% -5% -5% 

( = ) EBITDA 7.992 8.051 8.108 8.163 8.216 

Margem EBITDA 23,7% 23,4% 23,1% 22,8% 22,5% 

( - ) Depreciação (2.158) (2.481) (2.854) (3.282) (3.774) 

( = ) EBIT 5.834 5.570 5.255 4.882 4.443 
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Margem EBIT 17,3% 16,2% 15,0% 13,6% 12,2% 

( +) Resultado financeiro (87) (10) (1) - - 

( = ) EBT 5.747 5.560 5.254 4.882 4.443 

( - ) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) (1.954) (1.890) (1.786) (1.660) (1.510) 

( = ) Lucro líquido 3.793 3.669 3.468 3.222 2.932 

% Alíquota efetiva de IRPJ e CSLL 34% 34% 34% 34% 34% 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Considerando o cenário 2, observa-se, nas Tabelas 17 e 18, melhorias nos resultados dos 

fluxos de caixa descontados para os investidores no primeiro e no segundo estágios, 

respectivamente. 

 

Tabela 146: Cenário 2 - Fluxo de caixa descontado para os investidores – primeiro estágio 
2015 a 2019 

Fluxo de caixa livre (R$ mil) 
Projeção 

2015 2016 2017 2018 2019 

EBIT 361 1.459 2.753 4.273 6.055 

( - ) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) - (318) (795) (1.349) (1.992) 

= Noplat 361 1.141 1.958 2.924 4.063 

( + ) Depreciação 1.073 1.234 1.419 1.632 1.876 

( - ) Capex (1.073) (1.234) (1.419) (1.632) (1.876) 

( - ) Invest. capital de giro líquido 340 (396) (455) (752) (635) 

( = ) Fluxo de caixa para os investidores 701 746 1.503 2.172 3.428 

Fator de desconto 0,9145 0,8364 0,7649 0,6995 0,6397 

= Fluxo de caixa descontado 641 624 1.149 1.519 2.193 
Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela 15: Cenário 2 - Fluxo de caixa descontado para os investidores – segundo estágio 
2020 a 2024 

Fluxo de caixa livre (R$ mil) 
Projeção 

2020 2021 2022 2023 2024 

EBIT 5.834 5.570 5.255 4.882 4.443 

( - ) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) (1.954) (1.890) (1.786) (1.660) (1.510) 

= Noplat 3.880 3.679 3.468 3.222 2.932 

( + ) Depreciação 2.158 2.481 2.854 3.282 3.774 

( - ) Capex (2.158) (2.481) (2.854) (3.282) (3.774) 

( - ) Invest. capital de giro líquido 122 (95) (97) (99) (101) 

( = ) Fluxo de caixa para os investidores 4.002 3.584 3.371 3.123 2.831 

Fator de desconto 0,5851 0,5351 0,4893 0,4475 0,4093 

= Fluxo de caixa descontado 2.341 1.918 1.650 1.397 1.159 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Este cenário gera um valor presente de cerca de R$26,988 milhões, um resultado capaz de 

justificar os investimentos realizados pelos investidores.  

 

Tabela 16: Cenário 2 - valor presente do projeto 

Resultados 

Valor presente dos fluxos de caixa 1º estágio 6.127  

( + ) Valor presente dos fluxos de caixa 2º estágio 8.465  

( + ) Valor presente da perpetuidade 12.397  

( = ) Valor presente do projeto 26.988  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O resultado de R$26,988 milhões produz um valor mais próximo da expectativa dos 

investidores, mas, para isso, eles devem enfrentar os desafios de abrir o mercado e aumentar 

as vendas, que sofre, também, com os impactos dos problemas econômicos atuais do mercado 

brasileiro.  

 

5.4.3 Cenário 3 – razoável ocupação da capacidade instalada 

 

O cenário prevê crescimento anual de 20% das quantidades produzidas no primeiro estágio, 

seguida pelo crescimento de 2%a.a. no período 2020-2024. Em 2024, a capacidade instalada 

instalada seria da ordem de 73%. As informações básicas contendo as projeções para o 

primeiro e o segundo estágio estão apresentadas nas Tabelas 20 e 21, respectivamente. 

 

Tabela 17: Cenário 3 - Demonstração de resultado do exercício – primeiro estágio 2015 a 
2019 

Descrição 
Projeção 

2015 2016 2017 2018 2019 

Quantidade mensal (mil ton) 1,279 1,534 1,841 2,210 2,652 

Quantidade anual (mil ton) 15,345 18,413 22,096 26,515 31,818 

Preços (por tonelada) 1.531 1.531 1.531 1.531 1.531 

Receita bruta 23.500 28.199 33.839 40.607 48.729 

( - ) Deduções (tributos sobre a venda) (4.582) (5.499) (6.599) (7.918) (9.502) 

Receita líquida 18.917 22.701 27.241 32.689 39.227 

Crescimento da receita líquida (%aa) 8,8% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

( - ) Custos e despesas variáveis (8.785) (10.542) (12.650) (15.181) (18.217) 

% Custos variáveis/receita líquida -46% -46% -46% -46% -46% 
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( - ) Custos fixos (3.629) (3.737) (3.850) (3.965) (4.084) 

% Custos fixos/receita líquida -19% -16% -14% -12% -10% 

( - ) Despesas fixas (5.070) (5.222) (5.378) (5.540) (5.706) 

Despesas administrativas (2.331) (2.401) (2.473) (2.548) (2.624) 

% Despesas administrativas/receita líquida -12% -11% -9% -8% -7% 

Pesquisa e desenvolvimento (1.215) (1.252) (1.289) (1.328) (1.368) 

% Pesquisa e desenvolvimento/receita líquida -6% -6% -5% -4% -3% 

Despesas comerciais (1.523) (1.569) (1.616) (1.664) (1.714) 

% Despesas comerciais/receita líquida -8% -7% -6% -5% -4% 

( = ) EBITDA 1.434 3.199 5.362 8.004 11.220 

Margem EBITDA 7,6% 14,1% 19,7% 24,5% 28,6% 

( - ) Depreciação (1.073) (1.287) (1.545) (1.854) (2.224) 

( = ) EBIT 361 1.912 3.818 6.150 8.996 

Margem EBIT 1,9% 8,4% 14,0% 18,8% 22,9% 

( +) Resultado financeiro (665) (524) (413) (306) (195) 

( = ) EBT (304) 1.388 3.404 5.844 8.801 

( - ) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) - (472) (1.157) (1.987) (2.992) 

( = ) Lucro líquido (304) 916 2.247 3.857 5.809 

% Alíquota efetiva de IRPJ e CSLL 34% 34% 34% 34% 34% 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 18: Cenário 3 - Demonstração de resultado do exercício – segundo estágio 2020 a 
2024 

Descrição 
Projeção 

2020 2021 2022 2023 2024 

Quantidade mensal (mil ton) 2,705 2,759 2,814 2,870 2,928 

Quantidade anual (mil ton) 32,455 33,104 33,766 34,441 35,130 

Preços (por tonelada) 1.531 1.531 1.531 1.531 1.531 

Receita bruta 49.703 50.697 51.711 52.745 53.800 

( - ) Deduções (tributos sobre a venda) (9.692) (9.886) (10.084) (10.285) (10.491) 

Receita líquida 40.011 40.811 41.628 42.460 43.309 

Crescimento da receita líquida (%aa) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

( - ) Custos e despesas variáveis (18.581) (18.953) (19.332) (19.718) (20.113) 

% Custos variáveis/receita líquida -46% -46% -46% -46% -46% 

( - ) Custos fixos (4.207) (4.333) (4.463) (4.597) (4.734) 

% Custos fixos/receita líquida -11% -11% -11% -11% -11% 

( - ) Despesas fixas (5.877) (6.053) (6.235) (6.422) (6.615) 

Despesas administrativas (2.703) (2.784) (2.867) (2.953) (3.042) 

% Despesas administrativas/receita líquida -7% -7% -7% -7% -7% 

Pesquisa e desenvolvimento (1.409) (1.451) (1.495) (1.539) (1.586) 

% Pesquisa e desenvolvimento/receita líquida -4% -4% -4% -4% -4% 
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Despesas comerciais (1.765) (1.818) (1.873) (1.929) (1.987) 

% Despesas comerciais/receita líquida -4% -4% -4% -5% -5% 

( = ) EBITDA 11.347 11.473 11.598 11.723 11.848 

Margem EBITDA 28,4% 28,1% 27,9% 27,6% 27,4% 

( - ) Depreciação (2.669) (3.203) (3.844) (4.613) (5.535) 

( = ) EBIT 8.677 8.269 7.754 7.111 6.312 

Margem EBIT 21,7% 20,3% 18,6% 16,7% 14,6% 

( +) Resultado financeiro (87) (10) (1) 
  

( = ) EBT 8.590 8.260 7.754 7.111 6.312 

( - ) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) (2.921) (2.808) (2.636) (2.418) (2.146) 

( = ) Lucro líquido 5.670 5.451 5.117 4.693 4.166 

% Alíquota efetiva de IRPJ e CSLL 34% 34% 34% 34% 34% 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

É possível observar o crescimento significativo do EBITDA e do lucro líquido para o período 

de projeção. Apesar de o projeto apresentar ocupação razoável de 73% da capacidade, ainda 

existirá 28% de ociosidade do projeto em 2024. 

 

Nas Tabelas 22 e 23, observa-se o resultado positivo dos fluxos de caixa descontados para os 

investidores no primeiro e no segundo estágios, respectivamente, considerando o cenário 3. 

 

Tabela 19: Cenário 3 - Fluxo de caixa descontado para os investidores – primeiro estágio 
2015 a 2019 

Fluxo de caixa livre (R$ mil) 
Projeção 

2015 2016 2017 2018 2019 

EBIT 361 1.912 3.818 6.150 8.996 

( - ) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) - (472) (1.157) (1.987) (2.992) 

= Noplat 361 1.440 2.660 4.163 6.003 

( + ) Depreciação 1.073 1.287 1.545 1.854 2.224 

( - ) Capex (1.073) (1.287) (1.545) (1.854) (2.224) 

( - ) Invest. capital de giro líquido 340 (527) (633) (1.088) (975) 

( = ) Fluxo de caixa para os investidores 701 913 2.027 3.075 5.028 

Fator de desconto 0,9145 0,8364 0,7649 0,6995 0,6397 

= Fluxo de caixa descontado 641 763 1.551 2.151 3.217 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Tabela 20: Cenário 3 - Fluxo de caixa descontado para os investidores – segundo estágio 
2020 a 2024 

Fluxo de caixa livre (R$ mil) 
Projeção 

2020 2021 2022 2023 2024 

EBIT  8.677   8.269   7.754   7.111   6.312  

( - ) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL)  (2.921)  (2.808)  (2.636)  (2.418)  (2.146) 

= Noplat  5.756   5.461   5.118   4.693   4.166  

( + ) Depreciação  2.669   3.203   3.844   4.613   5.535  

( - ) Capex  (2.669)  (3.203)  (3.844)  (4.613)  (5.535) 

( - ) Invest. capital de giro líquido  228   (113)  (115)  (117)  (120) 

( = ) Fluxo de caixa para os investidores  5.985   5.348   5.003   4.575   4.046  

Fator de desconto  0,5851   0,5351   0,4893   0,4475   0,4093  

= Fluxo de caixa descontado  3.501   2.862   2.448   2.048   1.656  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O cenário 3 gera valor relevante para o negócio, conforme observa-se na Tabela 24, na qual 

apresenta-se a composição do valor presente do projeto, no primeiro e segundo estágios, 

somado ao valor da perpetuidade. 

 

Tabela 21: Cenário 3 - valor presente do projeto 

Resultados 

Valor presente dos fluxos de caixa 1º estágio 8.323  

( + ) Valor presente dos fluxos de caixa 2º estágio 12.515  

( + ) Valor presente da perpetuidade 17.719  

( = ) Valor presente do projeto  38.557  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O valor presente de R$38,557 milhões se traduz em valor significativo gerado pelo projeto. 

Alcançar esse resultado deve ser o objetivo maior da administração, que deve envidar todos os 

esforços para seu êxito. Constitui meta ousada e estimulante, mas plenamente possível de ser 

realizada.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

A presente pesquisa teve por objetivo estimar o valuation de um projeto da empresa Ômega 

S/A, voltado para a produção de insumos metalúrgicos para aplicação no refino secundário 

das siderúrgicas. Este projeto foi executado no período de 2010 a 2012, no qual foram 

investidos R$ 25 milhões de reais, sendo que as expectativas e metas de vendas e de market 

share ainda não foram cumpridas. Foram projetados três cenários que condizem com a visão 

dos administradores da empresa. Assim, considerou-se o crescimento das vendas em 10%a.a., 

15%a.a. e 20%a.a. para o primeiro estágio, compreendido entre o período de 2016 a 2019. 

Entretanto, para o segundo estágio, foi considerado o crescimento de apenas 2%a.a. para 

todos os cenários, que é condizente com o crescimento observado da economia brasileira nas 

últimas décadas.  

 

No cálculo do custo de oportunidade de capital foi necessário empregar o método bottom up, 

pois a empresa/projeto analisado não possui ações negociadas em bolsas de valores. Assim, o 

risco sistêmico (beta) foi baseado em betas de empresas do setor metalúrgico, que é o 

principal cliente da empresa em análise. O beta desalavancado do setor metalúrgico foi da 

ordem de 0,75 e o beta alavancado do projeto foi de 1,27, considerando o mix de dívida 

(51%) e o capital próprio (49%). Considerando-se os riscos do projeto e a taxa livre de riscos, 

obteve-se, com o emprego do CAPM, um custo de capital próprio de 14,92% ao ano, 

resultando no WACC de 9,35%a.a., que foi utilizado para expressar o custo de oportunidade 

do capital. Esta taxa foi utilizada para trazer os fluxos projetados de caixa para o presente. 

 

Na construção dos fluxos de caixa projetados foram estabelecidos cenários aplicados ao 

período base: ano de 2015. É importante salientar que para estabelecer as premissas para as 

projeções, foi necessário utilizar os registros históricos do projeto, as informações contábeis 

disponíveis, as informações correlatas necessárias, os dados macroeconômicos, assim como 

obter informações dos gestores da empresa quanto ao planejamento orçamentário, além de 

pesquisar as premissas no mercado, elaborando, assim, as planilhas que sintetizam os números 

calculados e projetados. Cabe ressaltar que na construção dos três cenários, cada um com sua 

particularidade, foi obedecida a restrição imposta pelo volume máximo possível de ser obtido, 

dada a capacidade instalada proporcionada pelo projeto implantado, bem como a visão dos 

gestores do projeto. 

 



85 

 

O valor do projeto apresentado no cenário 1 é de R$15,662 milhões, e ocupará apenas 52% da 

capacidade instalada. Ao subtrair o valor atual da dívida líquida de 11 milhões, remanesce o 

valor líquido para os acionistas de R$4,662 milhões. Neste contexto, pode-se afirmar que este 

cenário apresenta-se inadequado para os gestores da empresa.  

 

Já no cenário 2, o valor do projeto aumenta para R$26,988 milhões, sendo possível afirmar 

que este resultado está mais próximo das expectativas dos investidores, uma vez que o valor 

líquido dos acionistas é da ordem de R$15,988 milhões. Entretanto, a empresa pode ousar 

mais, haja vista que a ociosidade do equipamento será da ordem de 38%.  

 

O cenário 3 é condizente com os fundamentos que embasaram a realização do projeto, ao 

apresentar um valor presente de cerca de R$38,557 milhões, sendo alocados aos acionistas o 

montante de R$27,557 milhões. O crescimento necessário da produção é factível do ponto de 

vista técnico, pois, ao final, ainda restará uma capacidade ociosa do equipamento de 27%.  

 

Para finalizar, registra-se que os objetivos desta dissertação foram alcançados, sendo de  

expectativa da autora que os resultados do trabalho possam auxiliar a alta administração da 

empresa a delinear estratégias efetivas para aumentar as vendas, que são necessárias para 

justificar o investimento realizado no projeto e propiciar a geração de valor do negócio aos 

investidores. 

 

Fica o alerta, contudo, de conceituados analistas, dentre eles Damodaran (2010), para os quais 

valuation é arte, e que existe, indubitavelmente, incerteza associada à avaliação, pois os 

modelos utilizados podem ser quantitativos, mas os dados de entrada deixam margem 

suficiente para julgamentos subjetivos. Portanto, o valor final obtido sofre o efeito das 

tendências inseridas no processo. Diante disto, o valor obtido é afetado por informações 

específicas do negócio, e, assim, ele se modificará à medida que novas informações sejam 

reveladas. Devido ao fluxo constante de informações, uma avaliação envelhece rapidamente, 

necessitando ser atualizada de forma a refletir as informações correntes. Além disso, não é 

realista esperar ou exigir certeza absoluta numa avaliação, já que os fluxos de caixa e as taxas 

de desconto podem conter erros de estimativas. 
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APÊNDICE - Capital de giro líquido do projeto 

 

Premissas de capital de giro do projeto 
 Histórico  Projeção 

2012 2013 2014 
2015 a 
2024 

Usos:    856  1.803  5.122  - 
( + ) Caixa e equivalentes de 
caixa % Receita líquida 

 146  440   1.920    
4,4% 6,2% 11,0% 7,2% 

% Receita líquida 
276  493   1.906    

( + ) Contas a receber 8,3% 6,9% 11,0% 8,7% 

 
% Receita líquida 

4  8  51    
( + ) Adiantamento 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 

% Custos 
175  487  807    

( + ) Estoques 8,0% 8,8% 6,8% 7,9% 

% Receita líquida 
255  376  438    

( + ) Outros créditos 7,7% 5,3% 2,5% 5,2% 
Fontes:  461  879 2.140 - 
  

% Custos 
232  393  635    

 ( - ) Contas a pagar 10,7% 7,1% 5,4% 7,7% 
  

% Receita líquida 
216  474   1.440    

 ( - ) Outras obrigações 6,6% 6,7% 8,3% 7,2% 
  

% Receita líquida 
12  12  65    

 ( - ) Outras provisões 0,4% 0,2% 0,4% 0,3% 

( = ) Capital de giro líquido 395  925  2.982  14,0% 

Variação de capital de giro líquido   530  2.057    

 


