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RESUMO
A siderurgia vem passando por uma grave crise, fruto de reduções de receitas
ocasionadas pela retração da demanda por aço e por quedas reais de preço, em
função da crise da economia mundial e da intensa competição asiática, que
resultaram em grandes excedentes de produção. Esta conjuntura tem ocasionado
sucessivos resultados negativos para as companhias, já que os setores cíclicos não
conseguem fazer um ajuste de custos nas mesmas proporções e velocidade em que
ocorrem as quedas das receitas. No âmbito doméstico, a Usiminas, assolada por
disputas societárias e não ter feito a leitura correta do mercado, tem apresentado
uma situação conhecida na literatura especializada de “fragilidade financeira”. Esta
dissertação esta focada nessa situação atípica e parte do princípio que as
tradicionais análises de valuation apresentam dificuldades quando são utilizadas
para estimar o valor do patrimônio de empresas que estão passando por tais
dificuldades. São feitas simulações com bases em cenários econômicos, e os
resultados das principais variáveis que impactam o fluxo de caixa são levados em
consideração. Para embasar as análises são apresentadas duas abordagens do
método empregado de fluxo de caixa descontado: o EVA® e as estimativas do valor
da empresa, refletido pelos estágios de projeção explícita e de valor contínuo. Na
perpetuidade, o valor contínuo é estimado mediante o emprego da fórmula dos
“vetores fundamentais de valor”. Para atingir os objetivos foi necessário levantar o
montante do capital investido, identificar as fontes de financiamento e os seus
custos, consoante aos riscos da empresa. Foram projetadas as receitas, os custos,
os resultados operacionais e os fluxos de caixa livre, levando-se em consideração os
investimentos necessários. Os resultados sinalizam que a Usiminas continuará
sendo incapaz de entregar valor aos seus acionistas, enquanto não for capaz de
recuperar os volumes comercializados, nem de recompor as perdas reais apuradas
nos preços praticados. Apesar disto, no cenário considerado, ela será capaz de
entregar fluxos de caixa superavitários, de tal forma que o valor pertencente aos
acionistas estimado pela presente pesquisa se mostrou superior ao precificado pelo
mercado da ordem de 16%.
Palavras-chave: EVA; Valuation; beta; dificuldades financeiras; fluxo de caixa
descontado
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ABSTRACT
Steel industry has been going through a serious crisis, affected by the worldwide
economic crisis and an intense Asian Competition, causing a continuous revenue
reduction due to the decrease in the steel demand and reduction in prices, resulting
in a large surplus of production. This scenario has led companies to negative results,
once cyclical sectors are not able to make cost adjustments in the same proportion
and rate as revenues decreases occur. In the domestic sphere, Usiminas,
devastated not only by corporate disputes, but also by not making a proper
interpretation and forecasting of the market, has been presenting a situation known in
the specialized literature as “financial weakness”. This Master’s thesis is focused on
this atypical situation and it’s based on the principle that valuation conventional
analysis are not the most appropriate to estimate Equity value of companies in the
above mentioned difficulties. Simulations were made based on economic scenarios,
and the results of the main variables that impact the cash flow were taken into
consideration. Two approaches of the discounted cash flow method have been used
to support the analysis: EVA® and the estimate of company value, reflected by
explicit projection stages and terminal value. In perpetuity, terminal value is
estimated by using the formula of “fundamental value vectors”. To achieve the
objectives, it was necessary to raise the amount of capital invested, to identify
financing sources and their costs, according to the risks of the company. Revenues,
costs, operational results and free cash flow were projected taking into consideration
the necessary investments. The results indicate that Usiminas will keep on being
unable to deliver value to its shareholders, while it’s not capable of recovering traded
volumes, nor restore actual losses over the delivery prices. Notwithstanding, in the
considered scenario, Usiminas will be able to deliver a surplus cash flow, in such a
way that the amount estimated on the present research pertaining to the
shareholders is 16% higher than the one estimated by the market.

Keywords: EVA; Valuation; beta; financial difficulties; discounted cash flow
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1. INTRODUÇÃO
A implantação da indústria siderúrgica moderna e de grande porte no país se deu no
âmbito do processo da industrialização substitutiva de importações (ISI) e com a
criação de importantes empresas, como Companhia Siderúrgica Nacional (CSN),
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas), Companhia Siderúrgica Paulista
(Cosipa), dentre outras Locatelli (1985). Após esse período de intenso crescimento,
o país transformou-se em um importante produtor mundial de aço, e atualmente, em
12 meses, (de abril de 2016 a abril de 2017), a produção total de aço bruto no país
foi de 32 milhões de toneladas. As usinas localizadas em Minas Gerais representam
30% desta produção, com outros 30% concentrados no estado do Rio de Janeiro,
21% no Espírito Santo, 5,1% em São Paulo, e o restante distribuído nas demais
regiões do país (Instituto Aço Brasil, 05/2017). Segundo informações do relatório da
PWC (2012), renomada empresa de auditoria e consultoria, denominado Siderurgia
no Brasil, o setor naquele ano representou 4% do PIB brasileiro.
Contextualizando esse volume nacional perante o macroambiente latino americano,
o Brasil se apresenta como o maior produtor da região, com um parque composto
por 29 usinas, de acordo com relatório da PWC (2012), apresentando um volume de
aproximadamente 64% maior que o segundo colocado, que é o México, no período
compreendido no primeiro trimestre de 2017. O terceiro colocado é a argentina, mas
com um volume bem menos expressivo que o mexicano, em torno de 80% menor.
Em relação à produção mundial, cujo volume foi da ordem de 410 milhões de
toneladas no primeiro trimestre de 2017, o Brasil participa com apenas 2,68% deste
total.
O parque siderúrgico nacional é formado por 11 grupos empresariais, que são,
segundo PWC (2012), Aperam, ArcelorMittal Brasil, CSN, Gerdau, Sinobras,
ThyssenKrupp CSA, Usiminas, VSB Tubos, V&M do Brasil, Villares Metals e
Votorantim.
Analisando-se as estatísticas do setor, pode-se perceber que o grande ponto de
atenção se refere ao grande excesso de produção existente, com consequente
formação excessiva de estoques, 554 milhões de toneladas apenas no ano de 2010,
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segundo a Worldsteel Association. Ainda de acordo com a PWC (2012), o Brasil
possui uma capacidade instalada correspondente ao dobro das suas vendas anuais.
Em suas estatísticas, o IBGE consolida o setor de siderurgia ao grupo de indústrias
de transformação. A participação deste grupo sobre a produção nacional, no período
de 1995, até o primeiro trimestre de 2017, apresentou uma perda de
representatividade, passando de 15% de participação para 9%, e a siderurgia,
certamente, contribuiu fortemente com esse processo, principalmente em função da
queda do consumo aparente de aço, como também pela formação excessiva de
estoques em decorrência do excesso de produção em função da baixa demanda.
Esta queda se acentuou após o início da crise mundial de 2008. Pode-se ver na
Figura 1, a linha de tendência de baixa na série histórica a partir do terceiro trimestre
de 2008, onde se deu o agravamento da crise com a quebra do banco americano
Lemon Brothers.
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Linha de Tendência
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Figura 1. Evolução da Participação do Setor de Transformação no PIB brasileiro
Fonte: IBGE / Cálculos do Autor

Segundo o ranking do setor de siderurgia publicado pela Revista Exame Melhores e
Maiores de 2016, as quatro maiores empresas do setor são, respectivamente, a
ArcelorMittal Brasil (Faturamento de US$ 4,2 bilhões), CSN (Faturamento de US$
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3,1 bilhões), Usiminas (Faturamento de US$ 2,5 bilhões) e Gerdau Aços Longos
(Faturamento de US$ 2,25 bilhões).
A Usiminas sempre se destacou no setor como sendo uma das principais produtoras
de aços planos da América Latina, sendo a principal fornecedora de aços para as
principais empresas de importantes setores do PIB nacional, como produtoras de
linhas brancas, assim como praticamente todas as montadoras nacionais.
A Usiminas foi fundada em 1956, no âmbito do Plano de Desenvolvimento do
governo Juscelino Kubitschek no sentido de desenvolver o setor de siderurgia do
país. A empresa recebeu aportes de capitais do Governo de Minas Gerais,
do Governo Federal e do Japão, sendo inaugurada em outubro de 1962. Em 1964, a
Usiminas deu início à exportação de parte de sua produção, cujo primeiro
carregamento foi destinado à Argentina, representado por chapas grossas. Em
1965, foi inaugurado o processo de laminação de tiras a quente, além de várias
outras etapas produtivas, possibilitando que a empresa conseguisse, em 1969
atender a 50% de todo o mercado nacional de chapas grossas, segundo
informações da própria companhia, constantes da sua linha do tempo, localizada em
seu Web sítio.
Na década de 1990, mais especificamente no ano de 1991, com a abertura da
economia nacional, após a crise econômica da década de 80, a Usiminas foi a
primeira empresa a ser privatizada no País. Em 1996 ela foi a primeira siderúrgica
do país e a segunda do mundo a alcançar a certificação ISO 14001, referente à
gestão ambiental.
A década de 2000, até o ano de 2008, foi marcada por outras várias expansões e
investimentos realizados pela companhia, onde foi inaugurada a primeira linha da
galvanização a quente, que era uma forte demanda das montadoras de veículos.
Contudo, desde 2009, A Usiminas vem apresentando um desempenho insatisfatório,
com queda de receitas e fraca geração de caixa, colocando-a no universo de
empresas com dificuldades econômico-financeiras. Análises tradicionais baseadas
em fluxo de caixa descontado podem levar analistas a conferir a esta empresa um
valor patrimonial irrisório, ou até mesmo negativo, haja vista o alto volume de dívidas
acumuladas. E estas análises exercem um alto impacto, tanto no patrimônio dos
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investidores que detêm participação acionária na empresa, quanto em outros
stakeholders, por exemplo trabalhadores e fornecedores, que são afetados pelas
decisões empresariais que, certamente, levam em consideração análises de
valuation. Ademais, este tipo de análise de cunho pessimista pode contribuir para
acentuar as dificuldades da empresa, o que além de impor perdas aos shareholders,
poderia desencadear um efeito perverso no desenvolvimento regional, que é
altamente depende do desempenho da empresa, seja pela geração de emprego,
renda e tributos, seja por suas relações externas positivas no ambiente dos
negócios.
1.1

Tema e problema

As tradicionais metodologias de avaliação de negócios, conhecidas como avaliação
por índices ou comparativa, fluxo de caixa descontado e opções reais apresentam
dificuldades em apresentar uma conclusão adequada ou consistente quando são
utilizadas para estimar o valor do patrimônio líquido de empresas que estão
passando por dificuldades financeiras.

De acordo com Damodaran (1999), é errada a atitude de alguns analistas de
mercado, que tentam encaixar as características da empresa a um determinado
modelo que eles acreditam ser o melhor.
No caso de empresas em dificuldades financeiras, o autor salienta que devem ser
avaliadas as características da companhia como balizadoras para a escolha do
modelo a ser utilizado. No caso de empresas cíclicas, é comum apresentarem lucros
negativos durante um processo de recessão econômica, já que as receitas caem,
mas não os custos, e que a solução para utilizar o modelo do fluxo de caixa
descontado, seria o de normalização dos lucros durante todo o ciclo econômico
estudado.
Outra situação destacada é o caso de empresas que estejam passando pela
situação de lucros negativos, devido a situações gerais e conjunturais do próprio
setor, para as quais a solução seria projetar os fluxos de caixa prevendo o término
de tal situação enfrentada em algum período de tempo.
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1.2

Pergunta de pesquisa

Neste contexto, a pergunta que norteia esta pesquisa é a seguinte: como valorar
uma empresa cíclica e em dificuldades financeiras como é o caso da Usiminas?
1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral
Apresentar uma avaliação da Usiminas mediante projeções do fluxo de caixa livre,
nos estágios de estimativas explícitas e na perpetuidade.
1.3.2 Objetivos Específicos
1. identificar o risco sistêmico da empresa medido pelo beta;
2. estimar o custo de capital próprio, o custo da dívida e o custo médio
ponderado de capital da empresa;
3. estimar o Economic Value Added (EVA) na fase de recuperação da eficiência
operacional da empresa: 2017-2021
4. identificar o fluxo de caixa livre propiciado pela empresa em uma perspectiva
de médio prazo;
5. estimar a taxa de investimento líquido necessária para gerar o almejado
crescimento de longo prazo, consoante o retorno incremental do novo capital;
6. estimar o valor da empresa para todos os investidores, identificando a parcela
destinada aos seus sócios.
7. identificar se os preços das ações transacionadas no mercado estão
condizentes com o valor “justo” da companhia.
1.4

Justificativa

De acordo com Borsatto, Correia e Gimenes (2015), a determinação do valor das
empresas é essencial na compra e venda de ações e participações minoritárias, nos
estudos de viabilidades econômicas financeiras e análise de novos negócios.
O processo de escolha do modelo utilizado para a avaliação de uma companhia
deve guardar relação direta com as características apresentadas pela empresa que
estará sendo avaliada. De acordo com Damodaran (1999), não há modelo “melhor”
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e muitos analistas gastam tempo tentando encaixar a realidade das empresas dentro
de modelos que eles consideram como sendo “melhores”. Um tempo desperdiçado.
A escolha desse modelo a ser utilizado deve-se basear, ainda segundo o autor, no
nível de lucros da companhia. Quando a companhia apresenta lucros negativos, o
processo de avaliação se torna mais complexo do que quando apresenta lucros
normais positivos.
Espera-se que a partir deste estudo, permita-se lançar esclarecimentos sobre os
desafios vivenciados na escolha de modelos de avaliação para serem aplicados em
empresas que estejam passando por dificuldades financeiras, auxiliando tanto os
analistas de mercado, quanto a academia, a compreender que uma boa avaliação
deve partir da escolha de modelos que se encaixem diretamente a realidade
apresentadas pelas empresas.

1.5

Estrutura do trabalho

O trabalho está dividido em seis capítulos, incluindo esta breve introdução, onde são
apresentados o tema e problema do trabalho, as perguntas de pesquisa, os
objetivos gerais e específicos e a justificativa sobre o tema, com as contribuições
para a academia. Já o capítulo 2 apresenta uma revisão de literatura, sendo
abordados os aspectos mais relevantes da estrutura de capital das empresas e o
risco e alavancagem financeira, e as duas principais metodologias de avaliação de
empresas, o EVA e o fluxo de caixa descontado. O capítulo 3 é composto por um
breve histórico sobre o desempenho econômico financeiro da empresa em questão,
a Usiminas, com uma contextualização da atual situação frente à realidade
macroeconômica em que ela está inserida. No capítulo 4, encontra-se a metodologia
de pesquisa que será adotada no trabalho, reportando-se à caracterização da
pesquisa e às etapas do processo de avaliação de negócios/empresas, chegando-se
ao capítulo 5, onde são apresentados os resultados da pesquisa e, finalmente no
capítulo 6, fecha-se o trabalho apresentando as conclusões obtidas consoante às
perguntas da pesquisa.
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2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1

Introdução

Em 1934 foi publicado por Benjamim Graham, um influente economista americano,
formado pela Universidade de Columbia, o livro intitulado Security Analysis, um
trabalho considerando, até os dias de hoje, como referência em análises financeiras.
Nele foram introduzidos conceitos amplamente utilizados pelos analistas de mercado
de capitais, como margem de segurança, investimentos em valor e valores
intrínsecos.
Estes

conceitos

embasam

uma

corrente

de

analistas

intitulados

como

Fundamentalistas. Eles pesquisam os ativos financeiros e reais que possam estar
sendo negociados abaixo ou acima de seus valores intrínsecos, com o objetivo de
tomar a decisão ou recomendar decisões para seus clientes de comprar ou vender
estes ativos.
Graham é considerado o pai da análise financeira e uma referência no âmbito das
discussões de criação de valor. Ele recebeu esta distinção porque antes dele a área
de análise financeira não existia. Além de Security Analysis, que publicou em
coautoria com David Dodd, também publicou, em 1949, outro trabalho que se tornou
referência em investimento em valor, The Intelligent Investor. Este livro se tornou a
bíblia e o manual obrigatório de leitura para todos que intencionam se iniciar no
processo de análise de investimentos. Um dos adeptos mais famosos deste
trabalho, e sem dúvida, um dos seus maiores divulgadores, é o Investidor Warren
Buffet, controlador e CEO da Berkshire Hathaway, apontado pela revista Forbes com
um dos homens mais ricos do mundo.
Security Analysis foi publicado apenas alguns anos depois da quebra da bolsa de
Nova York em 1929, e procurou distinguir investimento de especulação. Hangstrom
(2008) destaca que Graham propôs que uma operação de investimento é aquela
onde o investidor possa obter uma segurança patrimonial, acrescido de um retorno
satisfatório.
Para Fischer e Jordan (1995), o investimento é definido pelo comprometimento de
fundos feitos com a expectativa de alguma taxa positiva de retorno. Geralmente o
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investimento é diferenciado da especulação pelo tempo do investimento. O
verdadeiro investidor está interessado em uma satisfatória taxa de retorno por um
período relativamente longo de investimento, enquanto os especuladores procuram
oportunidades que prometam retorno muito elevado em curto período de tempo.
Entretanto, nessas definições, alguns conceitos ficaram um pouco vagos. O que
Graham queria dizer com sua definição de análise extensiva e retorno satisfatório?
Segundo Hangstrom (2008), Graham quis dizer por análise extensiva como sendo o
estudo meticuloso dos fatos disponíveis na tentativa de chegar a conclusões com
base em princípios estabelecidos e em lógica sólida. Já por retorno satisfatório,
inclui não apenas a renda, mas a valorização do preço. O retorno pode ser qualquer
quantia, ainda que baixa, contanto que o investidor aja com inteligência e se atenha
à definição geral do investimento
Graham reduziu o conceito de investimento sólido a um lema que chamou de
“margem de segurança”. Uma margem de segurança existe quando os títulos estão
sendo vendidos a um preço mais baixo que o seu valor real. Hangstrom (2008)
afirma que a noção de comprar títulos subvalorizados independentemente dos níveis
de mercado era uma ideia inovadora nas décadas de 1930 e 1940. O objetivo de
Graham era delinear esta estratégia. Os investidores precisavam de uma forma de
identificar as ações subvalorizadas e isso significava que eles precisavam de uma
técnica para estimar o valor intrínseco das empresas. O autor destaca que Graham
reconheceu que o fator mais importante na estimativa do valor de uma empresa era
seu poder de lucros futuros, ele poderia ser definido estimando-se os lucros futuros
de uma companhia e multiplicando-os por um fator adequado de capitalização. A
estabilidade das variáveis a serem observadas influenciava diretamente esse fator
de capitalização. Graham afirmava que este valor intrínseco não precisava ser
exato, mesmo um valor aproximado, ou faixa de valor, seria o suficiente para avaliar
a “margem de segurança”.
A convicção de Graham se baseava em alguns pressupostos, sendo que Hangstrom
(2008) destaca que ele acreditava que o mercado, com frequência, definia
erroneamente o preço das ações, normalmente em funções das emoções humanas,
como medo e ganância. No auge da ganância, os investidores elevavam os preços
para além dos valores intrínsecos, e nos momentos de medo, para baixo. Este
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segundo pressuposto se baseava no fenômeno estatístico conhecido como
“regressão a média”.
Este segundo pressuposto traz uma revelação surpreendente para os que não
estudaram o autor muito profundamente, e o tinham como sendo uma analista
unicamente “fundamentalista”.
A utilização de indicadores estatísticos pelo autor, que é considerado como o pai da
análise

fundamentalista

e

do

investimento

em

valor,

para

monitorar

o

comportamento dos preços das ações, pode ser muito emblemático na severa
discussão que é mantida até hoje entre os analistas tidos como fundamentalistas e
técnicos. Este detalhe revela que o que é chamado, há relativamente pouco tempo
como “Fusion Analysis”, na verdade, já foi proposto pelo pai da análise financeira,
desde a publicação dos seus trabalhos seminais sobre o assunto.
Por este assunto não ser tema principal deste trabalho, não será aqui aprofundado,
mas isso pode ser um bom tema de pesquisa para um outro trabalho.
Com o desenvolvimento destas teorias, Benjamim Graham assentou as pedras
fundamentais do investimento em valor, ou como é conhecido atualmente no
processo de valuation (avaliação) dos ativos financeiros.
De acordo com Damodaran (1995), a avaliação desempenha um papel chave em
muitas áreas financeiras, dentre elas, em fusões e aquisições e na gestão das
carteiras de investimentos. Damodaran ainda destaca que o processo de avaliação
do valor intrínseco de um ativo financeiro, ou de uma empresa, que é objeto
específico deste trabalho, não é um exercício objetivo, e quaisquer preconcepções e
preconceitos que o analista trouxer para o processo acabarão por se incorporar ao
valor.
Este processo de avaliação obriga o analista de investimentos a considerar diversas
variáveis, tanto exógenas, quanto endógenas à companhia. Fisher e Jordan (1995)
salientam que devem ser levados em conta os riscos envolvidos no investimento, as
variáveis macroeconômicas do ambiente onde a companhia está inserida e as
variáveis do setor de atuação da companhia, para que se chegue à análise dos
resultados da mesma.
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Para Copeland, Koller e Murrin (2002), seguindo a mesma linha de trabalho de
Graham, o valor de uma empresa é movido por sua capacidade de geração de
fluxos de caixa no longo prazo e pelos retornos obtidos pela empresa sobre o capital
investido em relação ao custo do seu capital.
Quando Copeland et al. (2002) destacam o custo de capital da companhia como
uma das variáveis fundamentais para a sua correta avaliação, eles trazem
indiretamente o tema da estrutura de capital para a discussão deste trabalho,
principalmente em relação à estrutura de capital em empresas que estejam
passando por dificuldades financeiras. O custo de capital será proveniente
diretamente da estrutura de capital que a companhia vier apresentando. O custo
deste capital total será dado pela relação entre capitais próprios e capitais de
terceiros.
Assim, serão abordados neste referencial teórico dois temas principais: modelos de
avaliação de empresas para a determinação do valor intrínseco de um ativo, e suas
aplicabilidades em companhias que estejam passando por dificuldades financeiras; e
as teorias disponíveis sobre a determinação de uma estrutura ótima de capital das
companhias – níveis máximos de endividamento das empresas.
Como os modelos de avaliação dependem do custo médio ponderado de capital, se
fará primeiramente a discussão sobre este tema, para posteriormente passar para a
discussão das metodologias de valuation disponíveis e suas aplicações para
empresas em dificuldades financeiras.
2.2

Estrutura de Capital e o risco de dificuldades financeiras

Desde os primórdios da revolução industrial, como destaca Cavalcanti, Castro,
Avelar, Paz e Mol (2016), a estrutura de capital vem sendo um tema recorrente tanto
nos ambientes acadêmicos quanto nos corporativos. A estrutura de capital de uma
companhia retrata a maneira como é financiado o capital de giro e os seus
investimentos, podendo se dar pelo uso do capital próprio ou de terceiros.
Segundo Locatelli, Nasser e Mesquita (2015), o uso de dívida e alavancagem
constituem uns dos temas mais importantes na implementação de estratégias
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corporativas, que ampliam as possibilidades de crescimento, porém, não se devendo
esquecer dos efeitos negativos decorrentes da alavancagem financeira.
De acordo com Famá e Grava (2000), esta discussão sobre estrutura de capital
pode ser dividida em três fases: a primeira fase vai do início dos estudos de
Finanças até 1950, onde a noção intuitiva de risco não era acompanhada de um
instrumental adequado para tratá-lo. Não era possível estabelecer uma relação
efetiva entre risco e custo do capital. A segunda fase que teve o seu início em
Markowitz (1952) e teve para o estudo de estrutura de capital seu grande marco em
Modigliani e Miller (1958), passou a considerar a incerteza, podendo ser chamada
de incerteza dos fatos.
Na década de 1970, Jensen e Meckling (1976) introduziram em finanças o conceito
de custos de agência, enquanto Ross (1977) trazia o tema da informação contida na
política de dividendos. Os estudos deram sequência às análises de imperfeições de
mercado consubstanciadas na assimetria de informação, abrindo caminho para o
questionamento não apenas sobre a incerteza dos eventos das empresas, mas
sobre a forma como os agentes se comportam. Esta terceira fase foi denominada
como fase comportamental.
Na primeira fase dos estudos de estrutura de capital, o que havia era um consenso
de que as empresas em situações de fragilidade financeira deveriam pagar mais
pelos seus empréstimos, que outras empresas em melhores situações. Este
consenso, segundo Famá e Grava (2000), foi explicitado como uma reação dos
tradicionalistas ao trabalho de Modigliani e Miller (1958). O mesmo foi explicitado
para os investidores (capital acionário), pois seria natural que eles se
apresentassem relutantes em investir em negócios considerados mais arriscados,
mas essa relutância poderia ser proporcionalmente menor que as expectativas de
retorno cada vez maiores que esses negócios pudessem vir a apresentar.
A visão intuitiva dos tradicionalistas explicitava que em um primeiro momento, a
substituição de capital acionário (capital próprio) por capital de terceiros
(empréstimos), a um custo menor, princípio de que o capital próprio é mais caro que
o capital de terceiros, fazia com que custo de capital total da companhia se
reduzisse, porém, à medida que o nível de alavancagem fosse subindo, a percepção
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de que o risco da companhia estaria aumentando fazia com este custo de captação
de empréstimos também se elevasse, juntamente com o retorno exigido pelo capital
acionário. Todo o custo total de capital da empresa se elevaria.

Figura 2. Evolução do custo de capital versus aumento do nível de alavancagem
Fonte: Famá, R., & Grava, J. W. (2000). Teoria da estrutura de capital – as discussões persistem.
Caderno de pesquisas em administração, 1(11), 27-36.

Esta descoberta incitou o debate de que seria possível determinar a estrutura de
capital específica que é mais benéfica para os acionistas, ou seja, uma estrutura de
capital que maximizasse o valor da companhia.
Observando a Figura 2, pode-se perceber que esta estrutura ótima poderia ser
apontada, intuitivamente, para o momento em que o custo de capital total da
empresa parasse de cair e começasse a se elevar em função da elevação do nível
de alavancagem. Esta proporção, custo do capital total mínimo, deveria ser a
estrutura ótima buscada. Esta teoria satisfaz o bom senso, que na época, devido às
limitações técnicas para modelagem e testes empíricos que possuíam, era a
principal ferramenta que os estudiosos possuíam (Famá & Grava, 2000).
Ross, Westerfield e Jaffe (1995) indicam que a obtenção desta estrutura ótima é
impossível, e para isto citam o estudo de Modigliani e Miller (1958), que deu início à
segunda fase dos estudos sobre a estrutura de capital, como destacado
anteriormente. Segundo eles, Modigliani e Miller (1958) apresentaram um argumento
convincente, dizendo que uma empresa não é capaz de alterar o valor total de seus
títulos mudando as proporções de sua estrutura de capital. De uma maneira mais
direta e simplificada, o valor de uma empresa é sempre o mesmo, qualquer que seja
a estrutura de capital.
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Segundo os estudos desenvolvidos por Modigliani e Miller (1958), o valor de uma
empresa não é em função da sua estrutura de capital, mas sim da capacidade de
geração de receitas e fluxos de caixa. O risco da empresa não é elevado ou
reduzido em função dos capitais que financiaram os seus ativos, mas sim da
capacidade da empresa em produzir receitas e fluxos de caixa com esses ativos.
Para Locatelli et al. (2015), Modigliani e Miller tinham a intenção de explicitar que os
estudos anteriores estavam equivocados, já que não levavam em consideração, de
forma apropriada, os riscos envolvidos no uso dos ativos que tais capitais
financiaram, ou seja, qual o real risco do uso destes capitais de produzir um fluxo de
caixa adequado para garantir o serviço da dívida e suas amortizações.
Eles explicam que a interpretação comum da Figura 2 é incorreta, pois o custo de
capital total não se mantém inalterado em função das alternâncias entre capital
próprio e capital de terceiros. À medida que o mais caro vai sendo trocado pelo mais
barato a percepção de risco dos agentes sobre determinada empresa vai se
elevando e ambos os custos sobem, compensando o ganho que se pretendia com o
aumento do volume de captação.
No trabalho original Modigliani e Miller partiram do pressuposto de um mercado
perfeito, ou seja, não consideraram a existência dos impostos, que são
denominados como uma imperfeição de mercado. Em 1963, foi incluída a tributação
sobre o lucro das empresas. Conforme destacam Locatelli et al. (2015), a tributação
sobre os lucros das empresas e as formas de sua contabilização com deduções da
despesa financeira introduzem um elemento novo, de tal forma que, o papel do
endividamento deve ser revisto. Em função disto, Modigliani e Miller concluíram que
as empresas deveriam trabalhar com 100% de dívida.
Para Ross, Westerfield e Jaffe (1995), o valor da empresa passa a estar
positivamente relacionado ao nível de capital de terceiros.
A figura 3 exemplifica bem esta nova realidade a ser considerada: a intensidade de
impostos por empresas financiadas pelo capital próprio e por empresas que usam,
também, o capital de terceiros. Nas primeiras, existem dois detentores de direitos, os
acionistas e o governo, sendo a fatia desta representada pela tributação dos lucros.
Nas outras, esta repartição ganhou mais um participante, os credores, que fizeram
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com que o bolo que caberia ao governo ficasse menor, em função do benefício fiscal
obtido com a contabilização das despesas financeiras sobre o endividamento da
companhia.

Empresa sem dívidas

Empresa com dívidas

Capital de
Terceiros
Capital Próprio

Impostos

Valor
Maximizado

Impostos
Capital Próprio

Figura 3 - A relação entre endividamento e impostos
Fonte: Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. F. (1995). Administração Financeira – Corporate
Finance. São Paulo. Ed. Atlas.

De acordo com M&M modificado, as empresas deveriam almejar uma estrutura de
capital composta quase inteiramente por dívida, mas, no mundo real, isto não
ocorre, e elas trabalham com alavancagens mais moderadas. Tal fato pode ser
explicado pelos riscos e os custos de dificuldades financeiras, que crescem com o
endividamento e colocam limites ao uso de capital de terceiros (Locatelli, et al.,
2015).
Famá e Grava (2000) salientam que as empresas em situação financeira fragilizada,
ao buscar empréstimos junto a entidades fornecedoras de crédito, pagam taxas de
juros mais altas, em função da sua propensão a se tornar inadimplente. Dessa
forma, o aumento do risco resulta em aumento do custo do capital e afeta, portanto,
o valor da empresa negativamente.
2.2.1 Custos de Agência
Ressalta-se, também, que o uso de dívida pode reduzir os custos de agência, pois
os credores podem exigir maior transparência e impor maior controle aos gestores
da empresa.
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O tema custos de agência foi introduzida de forma mais ampla por Jensen e
Meckling (1976). No entanto, Saito e Silveira (2008), destacam que, muito antes
desta contribuição, Berle e Means (1932), em seu trabalho intitulado “The Modern
Corporation and Private Property”, discutiram os custos e os benefícios da
separação entre propriedade e controle, já vigentes na época em várias corporações
norte-americanas, caracterizadas por estruturas de capitais pulverizadas. Este artigo
de 1932 é, assim, considerado o pioneiro a discutir esta questão.
Segundo Harris e Raviv (1991), uma fração significativa dos esforços dos
pesquisadores nos últimos 10 anos foi dedicada a modelos de estrutura de capital
que são determinados por estes custos de agência.
Os custos são compostos pelos dispêndios necessários com a estruturação de
departamentos da companhia, responsáveis por fazer um acompanhamento dos
seus gestores e garantir que os interesses dos acionistas sejam respeitados e
satisfeitos, como, por exemplo, a maximização do valor das ações.
De uma forma mais direta, Saito e Silveira (2008) destacam que Jensen e Mecklin
(1976) definiram os custos de agência como sendo a soma dos seguintes itens:
•

custos de elaboração e estruturação de contratos entre o principal e o
agente;

•

despesas de monitoramento das atividades dos agentes pelo principal;

•

gastos realizados pelo próprio agente para mostrar ao principal que seus atos
não serão prejudiciais a ele;

•

perdas residuais, provenientes da diminuição da riqueza do principal por
eventuais divergências entre as decisões do agente e as decisões que iriam
maximizar a riqueza do principal.

Esta estruturação geralmente passa pela criação de departamentos como de
auditoria e de controles internos, e estes conflitos destacados podem ser
solucionados de várias maneiras, entre as quais, a adoção de procedimentos de
monitoração, restrições contratuais, elaboração periódica de relatórios, realização de
auditorias e criação de um sistema de recompensa que alinhe os interesses das
partes divergentes. No entanto, é importante destacar que a adoção de qualquer
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destes procedimentos mitigadores dos conflitos de interesse, sempre acarretará
custos para ambas as partes envolvidas.
Quando uma empresa se utiliza de alavancagem financeira, o primeiro conflito que
pode ser destacado é aquele que ocorre entre os acionistas e os credores, e o
segundo é o que ocorre entre os acionistas e os gerentes.
2.2.2 Conflito entre Acionistas e Credores
Em relação aos conflitos entre acionistas e credores, Ross et al. (1995), destacam
três estratégias egoístas que os acionistas podem assumir e que podem prejudicar
os credores. A primeira se refere a assumir riscos elevados. Segundo eles, as
empresas próximas à falência às vezes correm grandes riscos porque acham que
estão jogando com o dinheiro dos outros.
Imagine dois projetos mutuamente excludentes e de mesmo valor de investimento,
mas com diferentes graus de risco. O projeto de risco maior, relativamente ao de
risco menor, aumenta o valor da empresa numa situação de expansão, e diminui o
valor da empresa numa situação de recessão. O aumento de valor no caso de
expansão será capturado pelos acionistas, porque os credores receberão o
pagamento integral, enquanto que, no caso de recessão, os credores receberão um
valor menor que seus débitos. Se o projeto de menor risco tivesse sido escolhido,
no cenário da recessão, os acionistas não receberão nada, mas os credores ainda
poderiam ter recebido integralmente os seus valores. Assim, os acionistas retiram
riqueza dos credores ao selecionarem projetos de alto risco.
A segunda estratégia egoísta se refere ao subinvestimento. Quando uma empresa
está fortemente endividada, correndo o risco de falência, novos investimentos
viáveis, que poderiam ser financiados com capitais próprios, deixam de ser feitos,
pois todo o ganho poderá ser absorvido no pagamento de juros sobre o
endividamento total da companhia. Isto não interessa aos acionistas, que tomam a
decisão de preservar o seu patrimônio em detrimento dos credores.
A terceira estratégia egoísta se refere ao incentivo ao esvaziamento da propriedade.
Nesse caso, os acionistas promoveriam, à beira da bancarrota, elevadas
distribuições extraordinárias de dividendos ou de outros meios, como forma de restar
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pouco para os credores no momento da liquidação da firma. Esta estratégia pode se
apresentar como reversível nos tribunais, já que conseguindo se comprovar que
houve premeditação e má fé por parte dos acionistas / gestores, os credores podem
conseguir a “despersonificação” da pessoa jurídica, para assim alcançar os bens
pessoais das pessoas físicas. De qualquer forma, especialmente em países com
frágeis instituições, o credor é na imensa maioria dos casos prejudicado.
2.2.3 Conflitos entre Acionistas e Gestores
Já os conflitos ocorridos entre os acionistas e os seus gestores são descritos em
Harris e Raviv (1991) como sendo originados em decorrência dos gerentes não
deterem 100% do direito a todos os lucros obtidos pelo negócio. Consequentemente
eles não conseguem capturar a totalidade dos ganhos obtidos pelas suas atividades.
Os gestores podem investir menos esforço em gerenciar adequadamente os
recursos da empresa, utilizando destes recursos para seu benefício pessoal, seja
como altas remunerações ou com apropriação de vantagens pessoais.
Saito e Silveria (2008) destacam uma quantidade de benefícios pecuniários e não
pecuniários, derivados das atividades de gerenciamento da empresa. Dentre estes
benefícios não pecuniários, os autores reportam-se aos elementos de status, como o
respeito e admiração dos funcionários, um local de trabalho confortável e o acesso a
“mordomias”, como jatos da empresa, carros com motorista para uso próprio e
muitas vezes de sua família.
Na ausência de impostos, a combinação ótima dos benefícios pecuniários e
não pecuniários será atingida quando a utilidade marginal de uma unidade
monetária adicional de gastos com ambos os tipos de benefícios
(descontando-se quaisquer impactos sobre a produtividade) for igual,
igualando-se ainda à utilidade marginal proporcionada por uma unidade
monetária adicional de riqueza. Em outras palavras, podemos afirmar que
cada unidade monetária despendida com benefícios “supérfluos” (que não
contribuem para uma maior produtividade da firma) reduz na mesma
proporção a riqueza disponível para o acionista (Saito e Siveira, 2008, p. 3).
A situação acima poderia ser reduzida se o gestor detiver parte das ações da
empresa, condição em que ele experimentará uma redução de riqueza na mesma
proporção em que aumentam os seus benefícios pecuniários e não pecuniários.
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Harris e Raviv (1991) ainda destacam outra situação de conflito quando uma
empresa vem passando por dificuldades financeiras. Muitas vezes os gestores
insistem em continuar com as operações da empresa, como forma de manter os
seus benefícios, mesmo quando a liquidação da firma é a opção preferida pelos
investidores. Em última instancia, os gestores assumem que preferem continuar
investindo todos os fundos disponíveis na própria companhia a distribuí-los aos
investidores.
Vários estudos reportam-se ao tema de custos de agência, como por exemplo, o de
Morck, Shleifer e Vishny (1988) que realizaram um teste empírico de uma das
principais predições de Jensen e Meckling (1976) sobre a estrutura de capital. A
pesquisa teve como objetivo investigar a relação existente entre a quantidade de
ações da empresa possuída pelos seus gestores e a avaliação de mercado da firma.
Foram utilizadas como amostra 371 das 500 empresas pertencentes ao ranking da
Fortune, sendo formuladas as seguintes hipóteses: i) o valor de mercado das
empresas aumenta com o percentual de ações em poder dos gestores e, ii) um
gestor com um percentual elevado de ações da companhia pode influenciar as
decisões corporativas visando a manter-se indefinidamente no cargo com um salário
elevado.
As conclusões que os autores chegaram foram: o valor da firma aumenta quando o
volume das ações dos gestores cresce no intervalo de 0% a 5%; cai à medida que o
percentual se eleva até 25%; e novamente volta a subir com o percentual de
participação se ampliando para além de 25%.
Uma das possíveis interpretações que os autores chegaram para estes resultados é
que o crescimento do valor da empresa até os 5% de participação representa o
alinhamento dos objetivos dos gestores aos dos acionistas, enquanto o decréscimo
do valor a partir dos 5% até os 25%, representa as consequências do
entrincheiramento dos gestores

como forma

de

se manterem

no

poder

indefinidamente devido aos altos salários. A partir deste percentual, a participação já
começa a ficar muito relevante, podendo o gestor, em caso de empresas de capital
pulverizado, passar a ser o principal acionista, o que faz com ele passe a possuir a
visão de maximizar o valor do seu próprio patrimônio.
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2.3

Avaliação de empresas em dificuldades financeiras – Fluxo de Caixa
Disponível e Valor Econômico Adicionado

Para Copeland et al. (2002) o valor de uma empresa é movido por sua capacidade
de geração de fluxos de caixa no longo prazo, sendo que esta capacidade (e,
portanto, sua capacidade de criação de valor) é decorrente do crescimento e dos
retornos obtidos pela empresa sobre o capital investido em relação ao seu custo de
capital.
A partir da afirmação feita acima, passará a se detalhar os modelos principais de
avaliação de empresas que serão utilizados neste trabalho, sempre considerando as
palavras chave destacadas até aqui, que estão certamente correlacionadas, a
geração de fluxo de caixas no longo prazo e a criação de valor.
Damodaran (1999) afirma que existem três abordagens para avaliação de empresas.
A primeira, avaliação pelo modelo de fluxo de caixa descontado, relaciona o valor de
um ativo ao valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. A segunda, avaliação
relativa, também conhecida por avaliação por múltiplos, estima o valor de um ativo
enfocando a precificação de ativos “comparáveis” relativamente a uma variável
comum, como lucros, fluxos de caixa, valor contábil ou vendas. A terceira, avaliação
de direitos contingentes, utiliza modelos de precificação de opções (TOR) para medir
o valor de ativos que possuam características de opções.
No entanto, deve-se observar que há uma variante da primeira abordagem e que se
refere ao mapeamento da criação de valor por parte da empresa, representada pela
metodologia do EVA – Economic Value Added. Como será discutido, o EVA deve
ser apurado considerando a capacidade da empresa em gerar resultados
operacionais superiores ao seu custo de capital ao longo de sua vida útil, e, assim,
sua estimativa requer que sejam feitas algumas modificações na base dados dos
fluxos de caixa da empresa (Silva, Locatelli & Lamounier, 2016).
Esta dissertação utilizará o primeiro método, incorporando tanto a análise da
capacidade de gerar valor pela empresa (EVA), quanto o valuation baseado nos
fluxos de caixa, estimados em dois estágios: estimativas explícitas e na
perpetuidade.
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Em relação à TOR, Daciê, Sanches e Garcia (2016), destacam a possibilidade de
obtenção de resultados diferentes aos levantados pelos outros métodos:
(...) as considerações finais indicam que a análise das Opções Reais agrega
informações em relação aos métodos tradicionais, isto porque durante a
análise de projetos inseridos em um ambiente de elevada incerteza, existe a
possibilidade de maximizar ganhos ou minimizar perdas ao inserir risco na
avaliação do projeto e a flexibilidade gerencial que o envolve (Daciê, Sanches
e Garcia, 2016, p. 1).
Nada obstante, foi descartado o uso da TOR nesta dissertação, uma vez que nos
casos de empresas em dificuldades financeiras, o método é especialmente indicado
quando o negócio não revela capacidade de gerar resultados que coloquem o valor
da empresa em patamares acima da dívida pendente. Nesta situação, e mesmo que
a empresa seja vista como problemática e com intensa dificuldade financeira, há
possibilidade de que o seu patrimônio seja precificado positivamente, na forma
prevista pelos modelos de opções, tendo em vista a volatilidade do valor do ativo
subjacente (Damodaran, 2010).
Ainda que a Usiminas enfrente uma forte dificuldade financeira, o autor desta
dissertação foi capaz de antever a possibilidade de recuperação da empresa, haja
vista os resultados econômico-financeiros do passado recente da empresa, e o
capital intangível da organização (representado pelos seus gerentes e equipe
técnica, processos e tecnologias empregadas na produção, participação no
mercado, etc.). Desta forma, o uso da TOR torna-se dispensável, e poderia não
agregar novos conhecimentos à análise.
2.3.1 EVA
De acordo com, Lunardi, Barbosa, Rodrigues, Silva e Nakamura (2017),
considerando que na teoria de finanças empresariais, o principal objetivo da
empresa é maximizar o valor dos acionistas, os tradicionais indicadores de
desempenho não vêm sendo mais suficientes para uma boa avaliação. Há consenso
de que os indicadores tradicionais consideram apenas as variáveis contábeis, que
são manifestadamente insuficientes para verificar a dinâmica econômico-financeira
das organizações (Diniz, 2014).
Desta forma, os proprietários do capital vêm demandando cada vez mais
indicadores que gerem informações para se certificar de que os recursos aplicados
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estão sendo administrados de modo a criar valor de mercado às empresas e ao
acionista. Segundo Pires, Panhoca & Bandeira (2010) a análise econômica e
financeira das empresas mediante o uso da metodologia do EVA® é importante
instrumental pois dispõe sobre a capacidade da empresa em gerar valor aos seus
acionistas.
Copeland et al. (2002) se aliam aos mais ardorosos defensores do instrumental e
enfatizam a inclusão da metodologia do EVA como direcionador importante da
avaliação da empresa, pois segundo eles as empresas frutificam quando criam valor
econômico real para seus acionistas. De acordo com esses autores, as finanças
corporativas e a estratégia corporativa se encontraram de forma retumbante no
âmbito das análises do desempenho operacional contrastado aos dos custos do
financiamento da atividade.
Para Neto (2005) o valor econômico agregado é uma medida de criação de valor
identificada no próprio resultado operacional da empresa. Seria o resultado criado
pela empresa acima das expectativas de seus acionistas e credores. Lunardi et al.
(2017), observam que pesquisas realizadas em mercados financeiros de países
desenvolvidos, o EVA apresenta mais value relevance em detrimento aos
indicadores financeiros de curto prazo.
Estes autores destacam em resumo que o EVA sintetiza se a empresas estão sendo
capazes de gerar resultados superiores ao custo de capital dos investimentos
realizados. Caso a empresa tenho criado valor para seus acionistas e credores, o
resultado do EVA deverá ser positivo, caso contrário, o resultado será negativo.
Porém, cabe aqui uma ressalva. Em certas circunstâncias, um resultado negativo
pode ocorrer em decorrência de um alto investimento realizado pela companhia,
mas que ainda não tenha maturado em todo o seu potencial. Ou ainda que um
resultado positivo possa decorrer, por exemplo, por corte não justificados de
investimento ou redução de algumas despesas estratégicas do ponto de vista de
médio e longo prazo, como as campanhas de publicidade.
O EVA possui a capacidade de demonstrar onde algum valor adicional pode ser
obtido, mediante a análise dos seus drivers de valor, que são quatro: (i) operacional
(aumentar o valor para a mesma base de capital por meio de corte de custos,
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aumento dos lucros ou economia de impostos); (ii) financeiro (redução do custo de
capital); (iii) investimento (novos investimentos apenas em projetos com valor
presente líquido positivo) e (iv) racionalização (desinvestir de projetos com valor
presente líquido negativo).
Torna-se, importante observar a evolução histórica da criação de valor para os
acionistas para se entender de forma clara o que se pode esperar de uma empresa
para o seu futuro, ou seja, este indicador irá servir como uma bússola / direcionador
para a projeção dos fluxos de caixa que serão realizadas como ferramenta de
avaliação.
Santos e Watanabe (2005) testaram as conclusões obtidas em um trabalho
desenvolvido pelos sócios da empresa Stern Stewart & Co que proclamam haver
uma correlação positiva entre o EVA® e o MVA (diferença entre o valor de mercado
da companhia e o capital nela investido (Stewart, 1990). Os autores chegaram à
conclusão de que esta relação identificada pelos autores norte-americanos não pode
ser confirmada para a realidade brasileira de empresas utilizadas como amostra,
composta pelas 51 ações mais negociadas no Índice Brasil da Bolsa de Valores de
São Paulo para o período de maio a agosto de 2001.
Observando os resultados de EVA obtidos pelas empresas da amostra utilizadas,
puderam perceber uma predominância de empresas com resultados negativos ou
próximos de zero, o que fez com que os autores refizessem a regressão
considerando apenas as empresas com EVA > 0. O objetivo foi testar o pressuposto
de Stewart III (1990, p. 217). A amostra foi reduzida para 27 empresas e uma
correlação positiva foi obtida (r = 0,35). Porém, o teste de hipótese indicou que não
se pode afirmar que existe uma correlação, considerando um nível de significância
de 5% entre a variação do EVA® e MVA.
Os autores também perceberam que:
(...) a existência de um elemento da amostra que apresenta uma situação
inversa à comentada anteriormente, ou seja, a de empresas que ofereciam
variação negativa do EVA® concomitantemente com variação positiva do
MVA® (Santos & Watanabe, 2005, p. 30).
O elemento em questão era o Banco do Brasil, que apresentava uma variação
positiva do EVA® juntamente com uma variação negativa do MVA®. Os autores
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atribuíram isso ao fato de se tratar de um banco público, com muito mais interesse
em gestão de políticas governamentais do que em maximização de valor, por isto o
mesmo também foi desconsiderado da amostra, com nova regressão sendo rodada,
onde se encontrou um novo coeficiente de determinação (r = 0,77), com o teste de
hipótese indicando a rejeição da hipótese nula, confirmando assim a existência de
uma correlação positiva entre as duas variáveis, a variação do EVA® e a variação
do MVA®.
Neste ponto os autores se depararam com um problema estatístico. A amostra havia
se reduzido para menos de 30 elementos, fazendo com que a hipótese de
normalidade das duas variáveis já não pudesse mais ser assegurada.
Para aplicar o teste de hipótese para existência de correlação linear, é
necessário que as variáveis populacionais (X, Y) tenham distribuição normal
bivariada. Quando as amostras forem superiores a 30, a hipótese de
normalidade das duas variáveis é razoavelmente atendida. (Santos &
Watanabe, 2005, p. 30)

Isto fez com eles não pudessem, apesar do resultado alcançado, afirmar com
razoável grau de certeza que tal relação seja verdadeira.
Um outro estudo, conduzido por Lima (2015) para o setor elétrico brasileiro, com um
pequeno número de empresas e uso de panel data não rejeitou a relação positiva
entre EVA e MVA.
No entanto, apesar das ponderações acima, entende-se como razoável e intuitivo
que empresas que estejam apresentando positivos e crescentes valores de EVA
consigam traduzir isto em consequente valorização no preço das suas ações. Desta
forma, opta-se neste estudo em aceitar como válida a correlação identificada em
estudos brasileiros como o de Santos e Watanabe (2005) e Lima (2015), adotandose o EVA como um indicador complementar no processo de avaliação de empresas.
Brasil e Brasil (1993) destacam que o EVA® é obtido empregando-se a seguinte
equação:
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Equação 1. EVA - Economic Value Added
𝐸𝑉𝐴 = (𝑟 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ 𝐴𝐸
Sendo:
EVA = Economic Value Added (Valor econômico adicionado);
r = Retorno sobre o ativo econômico após os impostos;
AE = Ativo Econômico

A partir desta equação, devem-se derivar as equações subsequentes que irão
amparar a determinação do valor do EVA.
Equação 2. Retorno sobre o ativo econômico

𝑟 = ⌊𝐿𝐵𝑂 ∗

(1 − 𝐴𝐼𝑅)
⌋
𝐴𝐸

Sendo:
LBO = Lucro Operacional Líquido após os impostos (NOPLAT - Net Operating profit less ajusted
taxes);
AIR = Alíquota do Imposto de Renda e Contribuição Social;
AE = Ativo Econômico

O NOPLAT é calculado considerando as receitas brutas da companhia no período,
subtraído dos tributos diretos sobre a receita, menos as devoluções, menos os
custos operacionais e despesas operacionais, resultando no EBITDA. Deste devem
ser subtraídas as depreciações, exaustões e amortizações, resultado no EBIT, que
deverá ter subtraído dele os valores pagos com o imposto de renda e a contribuição
social sobre o lucro, resultando no NOPLAT.
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Equação 3. Ativo Econômico
O ativo econômico pode ser definido como:
𝐴𝐸 = 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑛ã𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑁𝐶𝐺
Sendo:
Ativos não circulantes = valores contábeis do período para o qual se estiver apurando o EVA 1;
NCG = Somatório dos Ativos Cíclicos da companhia, subtraídos do seu Passivo Cíclico

Equação 4. Necessidade de Capital de Giro (Modelo Fleuriet)
𝑁𝐶𝐺 = 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐í𝑐𝑙𝑖𝑐𝑜 − 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶í𝑐𝑙𝑖𝑐𝑜
Os ativos e passivos cíclicos são definidos por Brasil e Brasil (1993) como sendo as
contas contábeis que compõe o ativo e passivo circulante dos demonstrativos
contábeis das companhias, que possuam relação direta com a atividade operacional
da empresa, seja ela industrial, comercial ou de prestação de serviços. Também
podem ser identificadas como sendo contas que possuem reposição automática, no
ritmo do negócio. Como por exemplo, as contas estoques, clientes, fornecedores,
salários e encargos, impostos ligados a produção, entre outros.
Outra metodologia adotada para se apurar o valor da NCG de uma empresa se
refere a uma formulação que considera os prazos médios praticados pela
companhia, prazo médio de recebimento, de estocagem e de pagamento. Esta
metodologia se mostra mais amigável para utilização em projeções de fluxo de
caixa, já que definido os prazos para os períodos a serem projetados, o valor da
necessidade de capital de giro (NCG) dependerá apenas da variável Receitas
Líquidas da companhia.

1

Frezatti (1998 como citado em Santos & Watanabe, 2005, p.22) define esta variável como sendo os
recursos necessários para que a organização possa desenvolver suas atividades operacionais.
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Equação 5. Necessidade de capital de giro (modelo do ciclo financeiro)

NCG 

CF  V
N  de dias do período

Sendo:
CF = Ciclo Financeiro2
V = Faturamento do período
N de dias do período = Número de dias compreendido no demonstrativo contábil.

Após apurado o retorno sobre o ativo econômico alcançado pela companhia, o
próximo passo para apuração do EVA é apuração do custo médio ponderado de
capital (WACC, da sigla em inglês Weighted Average Cost of Capital).
Para Borsatto et al. (2015) o custo de capital é a taxa mínima de atratividade exigida
pelos investidores para que aceitem um investimento em uma determinada empresa
ou projeto ou ainda a taxa mínima exigida de remuneração das diversas fontes de
capital de uma empresa. Também é a taxa de desconto utilizada para traduzir o
valor esperado dos fluxos de caixa projetados.
Para Damodaran (1999), intuitivamente, o custo de capital é a média ponderada dos
custos dos diversos componentes de financiamento, incluindo dívida, patrimônio
líquido e títulos híbridos, utilizados por uma empresa para financiar suas
necessidades financeiras.
Para Copeland et al. (2002), o custo do capital é a taxa de desconto que preserva o
valor do dinheiro no tempo, sendo utilizado para converter os fluxos de caixa futuros
em valor presente para os investidores.

2

CF = PMR + PME - PMP
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Equação 6. WACC - Weighted Average Cost of Capital
𝐸
𝑃𝐿
𝑊𝐴𝐶𝐶 = (1 − 𝐴𝐼𝑅) ∗ 𝑟 ∗ (
)+𝑆∗(
)
𝐸 + 𝑃𝐿
𝐸 + 𝑃𝐿
Sendo:
AIR = Alíquota nominais de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido
r = Taxa de capital de terceiros
(

𝐸
𝐸+𝑃𝐿

) = Percentual de participação dos capitais de terceiros em relação ao capital total

S = Custo do capital próprio
(

𝑃𝐿
𝐸+𝑃𝐿

) = Percentual de participação dos capitais próprios em relação ao capital total

Assim, para se estimar a WACC de uma companhia, torna-se necessário levantar
estas cinco informações destacadas acima.
Pesquisas realizadas em empresas brasileiras dão conta que elas, majoritariamente,
calculam o seu custo de capital por meio do modelo descrito na equação (6)
(Campos, Jucá, & Nakamura, 2016). A pesquisa identificou que as companhias
trabalham da seguinte maneira: (a) utilizam o modelo CAPM – Capital Asset Princing
Model para determinação do custo do capital próprio; (b) consideram a sua estrutura
de capital corrente (valor de mercado da empresa e valor contábil de suas dívidas),
(c) utilizam taxas de juros históricas dessas dívidas, (d) trabalham com suas taxas
nominais de impostos; e (e) utilizam os passivos onerosos de curto e longo prazo
para determinar o valor das suas dívidas
Apesar da pesquisa realizada por Campos, Jucá e Nakamura (2016) ter apontado a
metodologia mais aplicada pelas empresas para levantar os valores destas
variáveis, alguns pontos se apresentaram um pouco vagos, tornando-se necessário
um melhor detalhamento sobre eles.
Quando os autores destacam no item (b) que as empresas trabalham com a sua
estrutura de capital corrente, considerando o valor de mercado da empresa para
definição do volume de capital próprio, não explicitam os procedimentos adotados.
Cabe aqui indagar: o que se entende por valor de mercado da empresa? Não é isto
que a avaliação de empresas deseja saber mediante a aplicação do modelo de fluxo
de caixa descontado? O cálculo da WACC não depende desta variável?
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Foi-se buscar na literatura de finanças, qual o tipo de metodologia que os autores
consideram que deva ser utilizado para se apurar este volume de capital próprio da
companhia, lembrando que o mercado financeiro trabalha com o valor contábil do
patrimônio líquido como sendo uma proxy adequada.
Martins (2015), contudo, entende se tratar de um erro crasso a utilização do valor
contábil como valor de mercado do patrimônio líquido. Reconhece, porém, que o
valor de mercado deveria ser o valor presente dos fluxos de caixa, que dependem
do valor da WACC, assim como a WACC depende deste valor de mercado do
patrimônio líquido para ser calculada, gerando uma referência circular. Mejía-Peláez
e Vélez-Pareja (2011), destacam que vários outros autores, como Lerner e Carleton
(1966), Baginski e Whalen (2003), Pfeiffer (2004), Rao e Stevens (2007),
Vishwanath (2007), Apreda (2008), Wooley (2009), reconhecem a existência deste
problema, mas por falta de uma solução mais adequada, simplesmente optam por
ignorá-lo.
Copeland et al. (2002), destacam que o mais adequado seria a utilização de uma
estrutura de capital alvo para apuração dos pesos para cálculo da WACC, que
apresenta duas vantagens principais: a primeira é que, em qualquer momento, a
estrutura de capital da companhia poderá não representar os valores esperados
durante o ciclo de vida do negócio; a segunda razão é que ela resolveria o problema
da circularidade envolvendo a estimação da WACC. Porém, isto deve ser observado
com certo cuidado, já que em seu detalhamento de como obter os percentuais alvos
de participação de capital, os mesmos relatam em apurar o valor de mercado de
empresas similares, atuantes no mesmo setor de atuação, para se ter percentuais
de referência de outras companhias como proxy da estrutura meta a ser definida
para a empresa analisada. Isto traz novamente o problema da circularidade.
No entanto, Martins (2015), em uma visão mais atualizada, propôs uma alternativa a
proposta de Copeland et al. (2002), para a solução desta questão, onde ele
considera o valor do patrimônio líquido a valor de mercado como sendo o Fluxo de
Caixa Livre dos Acionistas dividido pelo custo do capital próprio, este determinado
através do modelo CAPM.
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Equação 7. Patrimônio líquido a valor de mercado

𝑃𝐿𝑚 =

𝐹𝐶𝐿𝐴
𝐾𝑒

Sendo:
FCLA = Fluxo de caixa livre do acionista
Ke = Custo do Capital Próprio

Equação 8. Fluxo de caixa livre do acionista

𝐹𝐶𝐿𝐴 = 𝐹𝐶𝐿𝐹 − 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠
Sendo:
FCLF = Fluxo de caixa livre da firma


Equação 9. Fluxo de caixa livre da firma
𝐹𝐶𝐿𝐹 = 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 − 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠
Um ponto que não ficou claro nesta alternativa apresentada por Martins (2015) é
como isto funcionará quando uma empresa estiver apresentando um FCLA
negativo? Mesmo que isso ocorra em apenas um determinado exercício fiscal, já
será suficiente para colocar o valor de mercado do patrimônio líquido da companhia
como negativo? Ele não menciona em seu artigo trabalhar com o valor em módulo
ou alguma alternativa para este tipo de situação, assim, entende-se não se tratar da
alternativa mais adequada.
Em face destas controvérsias e limitações, decidiu-se levantar a participação de
capital próprio na estrutura de capital da empresa, conforme a metodologia já
amplamente utilizada e aceita pelo mercado financeiro em suas avaliações, que é a
utilização do valor contábil do patrimônio líquido.

Até porque os autores não

enfrentam o desafio de apresentar uma explicação plausível para valores de WACC
anticíclicos, especialmente em uma economia como a brasileira, onde a taxa básica
de juros é especialmente utilizada como mecanismos de estabilização.
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Sabe-se que consoante às teorias de Sharpe (1950), quanto maiores os riscos
maiores são os retornos demandados de um ativo. Assim, o uso da dívida é menos
oneroso do que o emprego do capital próprio. É razoável admitir que, no auge do
ciclo, as taxas básicas de juros devem apresentar menores valores e, assim sendo,
esperar-se-ia que as ações das empresas estejam valorizadas e, por conseguinte, o
valor de mercado das mesmas se elevariam. Portanto, haveria um aumento da
participação do capital próprio na estrutura de capital, e com isto uma elevação do
WACC. Em contraposição, no ciclo deflacionário, a taxa básica de juros é mais
elevada, e como consequência há uma redução no preço das ações e no valor de
mercado da empresa. Ou seja, no ciclo deflacionário há uma redução da
participação do capital próprio e o WACC seria reduzido! Este fato não se coaduna
com o mundo real, pois as altas taxas de juros que observadas no ciclo recessivo
aumentam os custos do dinheiro e os riscos e, desta forma, elevam os custos de
financiamento das empresas.
O ponto (c) da pesquisa também merece algumas considerações. Foi afirmado que
as empresas se utilizam das taxas de juros históricas das suas dívidas, ou seja, os
percentuais tratados contratualmente no momento da tomada do recurso. Porém,
não ficou claro na resposta do questionário de como isso deve ser feito quando a
empresa possuir vários títulos de dívida, inclusive em diferentes moedas. De acordo
com Ross, Wes-Terfiel e Jordan (1997), deve haver um cálculo para cada tipo, e os
resultados devem em seguida ser tratados de forma ponderada pelas suas
participações.
Quanto ao ponto (a), foi destacado pelos entrevistados que as empresas,
majoritariamente, se utilizam do modelo CAPM para apurarem o custo do capital
próprio, porém, não foram tecidas maiores explicações sobre esse modelo, o que
passará a ser feito a partir deste ponto.
O modelo de precificação de ativos financeiros (CAPM, das iniciais em inglês Capital
Asset Pricing Model) formulado por Sharpe (1964) e Lintner (1965), marca o início
do surgimento da teoria que é amplamente utilizada para expressar o custo do
capital próprio (Levi & Welch, 2016). O modelo tem sido objeto de várias críticas
(Fernandes, 2014; Fama & French, 2004), mas continua sendo amplamente utilizado
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para avaliar projetos de investimento (Fama & Stern, 2016; Da, Guo & Jagannathan,
2012).
Equação 10. CAPM
E[Ri] = Rf + βL (E[Rm] − Rf)
Sendo:
E[Ri] = expectativa de retorno do ativo, que para os propósitos do presente estudo corresponde ao
custo do capital próprio;
Rf = taxa de um ativo livre de risco;
βL = beta alavancado, que estima a sensibilidade do retorno do ativo em relação a uma carteira de
Mercado;
E [Rm] = expectativa de retorno da carteira de Mercado.

Em relação à taxa livre de risco, Campos, Jucá e Nakamura (2016) destacam que a
referida taxa deve ser capaz de atender ao critério de não haver risco de
inadimplência. Damodaran (2010) afirma que só este pressuposto já elimina os
títulos de empresas privadas, já que todas possuem uma certa porção de
inadimplência. Ele ainda destaca que, assim, os únicos ativos que podem ser
chamados de livres de risco, seriam os títulos governamentais, não porque os
governos seriam melhores do que as corporações, mas simplesmente pode deterem
o poder de imprimir moeda, mesmo que isso venha a ocasionar aumento
inflacionário. Outro critério defendido por Campos, Jucá e Nakamura (2016) é o que
não pode haver risco de reinvestimento. Isto implica em títulos do governo sem
pagamento de cupons.
Seguindo esta linha de títulos governamentais, Damodaran (2010) sugere que para
a seleção destes títulos, o primeiro corte a ser realizado deve ser pela nota de
classificação de risco dos países emitentes. Assim, para que um título possa ser
classificado como livre de risco, o país deve ser classificado por uma das grandes
agências mundiais de rating com a nota de risco “AAA”, que representa a nota de
mínimo risco de um país decretar moratória sobre o seu endividamento.
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Uma outra discussão teórica levantada por Damodaran (2010) se refere a qual o
prazo de vencimento dos títulos governamentais que devem ser utilizados, já que
tradicionalmente os países possuem diversos vencimentos para os seus títulos.
Uma atitude prática, defendida pelo autor seria usar a mesma estratégia dos bancos,
casando os fluxos de caixa de cada um dos ativos com o fluxo de caixa de cada uma
das respectivas obrigações, o que neutralizaria o risco, porém, este é um processo
de difícil implementação.
A outra possibilidade seria a de equivaler a duração média dos ativos e das
obrigações, assim seria definida a duração, ou o prazo de vencimento desta taxa
livre de risco, de acordo com o prazo de duração médio do fluxo de caixa. No
entanto, esta estratégia enfrenta problemas, já que, como o próprio autor afirma, na
maioria das avaliações realizadas, o fluxo de caixa possui uma duração superior à
dos títulos, principalmente em decorrência da utilização do valor residual.
Concluindo, Damodaran (2010) acredita que, em função de todas estas dificuldades
destacadas, um título com prazo de vencimento de 10 anos é considerado como
uma boa prática em avaliação de empresas, desde que esteja se tratando de
empresas que atuem em setores já considerados como maduros. Já para empresas
em mercados de elevado crescimento ou jovens, como Startups, que ainda estejam
apresentando fluxos de caixas iniciais negativos, devem ser considerados títulos de
duração mais longos, como os de 25 ou 30 anos.
Para os casos de empresas que possuam suas operações localizadas em países
que não possuam esta classificação de risco, Damodaran (2010) alerta para o lado
negro da avaliação de empresas (“The Dark Side of Valuation”). Ele se refere ao fato
de muitos analistas entenderem por bem, converter os fluxos de caixa futuros para a
moeda local da taxa livre de risco utilizada de acordo com a taxa de câmbio da
moeda. O autor alega para o problema dos efeitos de desencontro de taxas, pois a
taxa de câmbio pode não incorporar corretamente os efeitos inflacionários das
moedas.
Mas este ponto pode ser contornado, bastando para isto que se considere o risco
país e os procedimentos de arbitragem, que permitem precificar o risco da variação
cambial. Este último aspecto, de acordo com Parkin e Bade (1985), pode ser tratado
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pelo uso da paridade do poder de compra, que sem levar em conta os custos de
transporte e impostos de importação sobre as mercadorias, pode ser assim
expressa:

Equação 11. Taxa livre de risco utilizando um título soberano

𝑃𝑃𝐶 =

𝑃𝑖 𝑥 𝐶
𝑃𝑑

Sendo:
PPC = Paridade do poder de compra
Pi= preço internacional refletido pelo mercado americano;
Pd = preço doméstico;
C = taxa de câmbio, que no caso do Brasil é dada pela relação R$/US$.

Derivação da Equação 11.
Reorganizando as variáveis da equação:
𝑃𝑃𝐶 ∗ 𝑃𝑑 = 𝑃𝐼 ∗ 𝐶
Aplicando-se o logaritmo na expressão (11) e derivando-se a em relação ao tempo,
obtém-se:
ln 𝑃𝑃𝐶 + ln 𝑃𝑑 = ln 𝑃𝑖 + ln 𝐶
1
𝐷𝑝𝑝𝑐
1
𝐷𝑝𝑑
1
𝐷𝑝𝑖
1
𝐷𝑐
(
)∗(
)+( )∗(
)=( )∗(
)+( )∗( )
𝑝𝑝𝑐
𝐷𝑡
𝑝𝑑
𝐷𝑡
𝑝𝑖
𝐷𝑡
𝑐
𝐷𝑡

Admitindo-se constante a PPC, obtém-se o risco cambial como sendo igual ao
diferencial da inflação das duas regiões:
Zero + Inf. dom = Infl. Inter + Var Câmbio
Donde:
Var Câmbio = Infl. dom – Infl. Inter
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Assim, a taxa livre de risco (Rf), ao se utilizar a cotação de um título soberano
americano, assume a forma:

Equação 12. Taxa Livre de Risco
Rf = TB + RB + RC
Sendo:
TB = remuneração do Treasury Bond;
RB = risco país, que pode ser refletido pelo EMBI (Emerging Market Bonus Index) da GP Morgan;
RC = risco cambial medido pelo diferencial de inflação entre as regiões, derivado da equação 11.

Seguindo com o detalhamento do modelo CAPM, após definido como se apura a
taxa livre de risco, a próxima variável se refere ao coeficiente beta (β), que retrata o
risco da ação de uma empresa com relação à exposição aos riscos sistemáticos
(Martelanc, Pasin & Pereira, 2010). Trata-se de uma medida estatística de
volatilidade dos retornos de um título em relação aos retornos do mercado como um
todo.
Estatisticamente esta variável significa o nível de inclinação de uma reta de
regressão linear simples, estimada pela técnica dos mínimos quadrados, que de
acordo com Stevenson (1981) é o método mais usado para ajustar uma linha reta a
um conjunto de pontos.
Esta variável, ainda de acordo com Stevenson (1981) pode ser estimada através da
Equação 13.
Equação 13. Fórmula de cálculo do Beta (inclinação da reta de regressão linear
simples)

b=

n(

å xy ) - (å x )(å y )
n( å x ) - ( å x )
2

Sendo:
n = número de pares de observações das variáveis
y = variável dependente
x = variável independente

2
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A última variável do modelo CAPM é denominada como sendo o prêmio de risco,
que retrata a diferença entre a expectativa de retorno para o mercado acionário e
expectativa para a taxa livre de risco. Conforme Rochman (2009), o prêmio de risco
deve se basear não apenas em valores históricos, mas no futuro da macroeconomia,
do setor de atuação e da empresa.
Autores como Damodaram (2010) e Young e O’Byrne (2003) recomendam prêmios
de risco anuais entre 5% e 6%. Povóa (2012) opta por utilizar no caso do Brasil um
prêmio da ordem de 6,5% ao ano. Considerando a natureza do trabalho, arbitrou-se
nesta dissertação um prêmio de risco em 5%, como o fizeram Marquetotti (2014),
Moreira, Locatelli e Afonso (2015) e Felix et al. (2016), uma vez que a taxa livre de
risco doméstica já carrega uma sobretaxa atrelada a insegurança do mercado local.
Estimado o custo de capital próprio, é tarefa fácil calcular os demais componentes
formadores do custo de oportunidade do capital (WACC), sendo que na
impossibilidade de acesso aos dados primários da empresa, o levantamento pode
ser realizado mediante os Demonstrativos de Resultados (DRE), o Balanço
Patrimonial e suas Notas Explicativas.
Assim, levantando-se os dados demandados pela equação 6 torna-se possível
estimar o WACC da companhia, permitindo, desta forma o cálculo do valor do EVA,
conforme expresso na equação 1.
2.3.2 Fluxo de Caixa Descontado
De acordo com Damodaran (2010), todo ativo possui um valor intrínseco e este valor
intrínseco é composto pelo valor presente dos fluxos de caixa esperados durante a
vida de um ativo, descontados a uma determinada taxa que reflita o valor do dinheiro
no tempo e o risco envolvido.
Segundo Borsatto et al. (2015), o método do fluxo de caixa descontado ampara-se
na ideia de que o valor de uma empresa está intimamente ligado à expectativa de
geração de fluxos de caixas futuros. Para Copeland et al. (2002), o modelo de fluxo
de caixa descontado determina o valor acionário de uma empresa como sendo o
valor de suas operações, menos o valor do endividamento.
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Damodaran (1999) salienta que o valor de um ativo pode ser determinado em função
de três variáveis básicas, quando se utiliza o modelo de fluxo de caixa descontado:
(1) quanto de fluxo de caixa será capaz de gerar; (2) quando estes fluxos irão
ocorrer; e (3) qual a incerteza associada à ocorrência destes fluxos de caixa. O fluxo
de caixa descontado, segundo o autor, traz todas essas informações juntas,
computando o valor de um ativo através do valor presente dos fluxos de caixa
esperados.
Conceitualmente existem dois caminhos distintos para a apuração do valor de uma
empresa mediante o emprego desta metodologia do fluxo de caixa descontado.
Estes dois caminhos são determinados pelo tipo de informação que se deseja, o
valor de uma participação acionária ou o valor todo de um negócio (Figura 4).
Ativo

Passivo
Fluxo de Caixa para os Credores
(+) Juros Recebidos
(+) Amortizações Recebidas
(-) Novas Captações

Fluxo de Caixa para os Investidores
(+) Resultado Operacional
(-) Imposto Operacional
(+) Depreciação
(-) CAPEX
(-) Investimento em capital de giro líquido

Fluxo de Caixa para os Acionistas
(+) Lucro Líquido
(+) Depreciação
(-) CAPEX
(-) Investimentos em capital de giro líquido
(-) Amortizações
(+) Novas Captações

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: Ed. Atlas.

A primeira abordagem permite que se determine diretamente o valor de uma
participação acionária, conhecendo-se o valor presente do fluxo de caixa livre dos
sócios, utilizando-se custo do capital próprio, para trazer os fluxos de caixa futuros
ao valor presente. Na segunda abordagem, que determina o valor da firma, o valor
dos acionistas pode ser, também, obtido, bastando deduzir do valor da firma o
endividamento líquido.
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Equação 14. Valor presente do fluxo de caixa do acionista

𝑛

𝑉𝑃. 𝐹𝐶𝐹𝐸 = ∑
𝑡=1

𝐹𝐶𝐹𝐸
(1 + 𝐾𝑒 )𝑡

Sendo:
FCFE – Free Cashflow to Equity – Fluxo de Caixa Livre do Acionista
Ke – Custo do Capital Próprio

Na segunda abordagem, deve ser empregada a taxa de desconto refletida pelo
custo médio ponderado de capital (WACC), já que este modelo independe das
fontes de financiamento utilizadas pela companhia.
Equação 15. Valor presente do fluxo de caixa da firma

𝑛

𝑉𝑃. 𝐹𝐶𝐹𝐸 = ∑
𝑡=1

𝐹𝐶𝐹𝐹
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

Sendo:
FCFF – Free Cashflow to Firm – Fluxo de Caixa Livre da Empresa
WACC – Custo Médio Ponderado de Capital

Como o objetivo deste trabalho é fazer uma avaliação do valor da firma, será dada
ênfase à segunda abordagem.
Horizonte de Projeção e Valor Contínuo
A determinação do horizonte de projeção se torna mais simples quando se está
lidando com um projeto econômico determinado, com data de início e data final, com
um horizonte previsto de término, por exemplo, 10 anos, tendo os seus ativos
residuais sendo liquidados ao final do período. O mesmo raciocínio vale para
quando está se fazendo a avaliação de empresas concessionárias de serviços
públicos, que também possuem um horizonte de término daquela concessão. Nestes
casos o horizonte é determinado pelo tempo de duração dos projetos ou
concessões.
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No entanto, quando aplicado às empresas, esta metodologia não se aplica, já que
elas, exceto as SPE – Sociedades de propósitos específicos, não possuem uma
data pré-estabelecida para encerrar as suas atividades. Elas possuem, por
definição, um tempo de vida indeterminado.
Segundo Copeland et. al (2002), nestas circunstâncias, o valor de uma empresa
deve ser determinado pelo valor presente decorrente da combinação de dois
períodos distintos de geração de caixa. O primeiro leva em consideração uma
projeção explícita dos fluxos de caixa. Serra (2017) sugere em seu trabalho que o
fluxo de caixa do negócio (ou de uma empresa) que esteja sendo avaliado seja
projetado para um período de 5 anos, sendo calculado o valor contínuo após este
período. O segundo retrata o cálculo do valor contínuo ou valor terminal, baseado no
conceito de perpetuidade, que se baseia no fluxo de caixa projetado, dimensionado
pela expectativa de crescimento para os anos futuros.
A avaliação no primeiro estágio é bem conhecida, e é fundamentada na regra do
valor presente, na qual o valor de qualquer ativo é o valor descontado dos fluxos
caixa futuros dele esperados, espelhado na equação 16:

Equação 16. Valor Presente

𝑉𝑃 =

∑

𝑡=𝑛
𝐹𝐶𝐿𝑡
𝑡 = 1 (1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡

Sendo:

n - período de projeção explícita;
FCLt - fluxo de caixa livre no período t;
WACC - custo de oportunidade do capital.

Para estimar o valor contínuo, parte-se da fórmula simples de uma perpetuidade,
admitindo-se que o fluxo de caixa livre após o período de projeção explícita (t+1)
cresça a uma taxa constante (g), conforme a Equação 17:

Equação 17. Valor Contínuo
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡í𝑛𝑢𝑜 =

𝐹𝐶𝐹𝑇+1
𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
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Pode-se reescrever a equação 17 em termos do NOPLAT.

Equação 18. Fluxo de Caixa Livre em termos do NOPLAT

𝐹𝐶𝐹𝑇+1 = 𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇 ∗ (1 − 𝑇𝐼)
Sendo:
NOPLAT – Net Operating Profit Less Adjusted Taxes
TI – Taxa de Investimento

Copeland et al. (2002) sugerem ainda que se trabalhe na equação 18 com os reais
direcionadores de valor de uma companhia, que são o crescimento e o retorno sobre
o ativo econômico.
Equação 19. Taxa de Investimento
𝑇𝐼 =

𝑔
𝑅𝑂𝐼𝐶

Sendo:
g – Taxa de crescimento esperada para os fluxos de caixa na perpetuidade
ROIC – Retorno sobre o capital investido (Return over invested capital).

Equação 20. O retorno sobre o capital investido é o resultado de:
𝑅𝑂𝐼𝐶 =

𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑜

Sendo:
Ativo Econômico = Ativo Não Circulante + NCG

Remontando a fórmula do valor contínuo, equação 17, em função da nova definição
do fluxo de caixa livre em função do NOPLAT, tem-se:
Equação 21. Fluxo de Caixa Livre Valor Contínuo em função do NOPLAT
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡í𝑛𝑢𝑜 =

𝑁𝑂𝑃𝑙𝐴𝑇 ∗ (1 − 𝑇𝐼)
𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
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Agora, rearranjando a equação 21 em função da definição de TI, de acordo com a
equação 19, tem-se:
Equação 22. Fluxo de Caixa Valor Contínuo
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡í𝑛𝑢𝑜 =

𝑔
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 ∗ (1 − 𝑅𝑂𝐼𝐶 )
𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔

Esta formulação admite, conforme mencionado em Moreira (2015), que:
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 que o retorno sobre o capital investido incremental seja igual ao custo
do capital (ROIC = WACC), tem-se:
Equação 23. Valor Contínuo - em termos de TI

(WACC  g )
(WACC )
WACC  g

NOPLATT 1
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡í𝑛𝑢𝑜 

O cancelamento do termo WACC – g resulta em uma fórmula simples:

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡í𝑛𝑢𝑜 

NOPLATT 1
WACC

O termo referente ao crescimento desaparece da equação, mas não significa que a
taxa nominal de crescimento do NOPLAT seja zero. Mas sim que o crescimento não
agregará nada ao valor, já que o retorno associado ao investimento simplesmente
equivale ao custo de capital (Copeland et al., 2002).
Se for adotada a hipótese que o ROIC tende para o infinito, g/ROIC = zero.

53

Donde,
Equação 24. Valor contínuo com ROIC tendendo a infinito

VC 

NOPLATT 1 1  0 NOPLATT 1
=
WACC  g
WACC  g

Quanto à taxa de crescimento do NOPLAT, definida como sendo a variável (g),
Damodaran (2010) adverte que ela não deve apresentar uma taxa de crescimento
superior à da economia global, já que se ela fizer isto na perpetuidade, em algum
momento o tamanho da companhia seria absurdamente alto, o que não faz sentido.
Martelanc, Pasin e Pereira (2010) concluem o ensinamento sobre estes itens
destacando que ao final da avaliação, o valor da empresa será o somatório do valor
presente dos fluxos de caixas projetados, acrescido do valor presente do valor
residual.
Para se apurar o valor do patrimônio, que deverá ser o valor de referência para a
obtenção do valor justo por ação, o analista ainda deverá retirar do valor da empresa
o montante correspondente ao endividamento líquido da companhia, que é
composto pelo endividamento oneroso total subtraído do total das disponibilidades
financeiras, apurados pelo último demonstrativo contábil disponível durante a
análise.
Assim, tem-se:
Equação 25. Valor do Patrimônio

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 − 𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

O valor do patrimônio apurado será utilizado para a obtenção do potencial de
valorização/perda das ações, para o caso de empresas com ações negociadas em
bolsas de valores. Este resultado potencial pode ser obtido aplicando-se a equação
26.
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Equação 26. Fórmula para obtenção do potencial de valorização/ de uma ação

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜/𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑎çõ𝑒𝑠 = ((
) − 1) ∗ 100
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
Sendo:
Valor do Patrimônio – Vide fórmula (x)
Capitalização de Mercado = Quantidade de ações em circulação, multiplicado pela cotação em bolsa
das mesmas3.

A partir deste potencial de valorização, o analista poderá encontrar qual o valor justo
das ações para o período em que ele tiver trazido o valor presente do fluxo de caixa.
Bastará multiplicar o fator deste percentual4 encontrado sobre a cotação utilizada
para apurar a capitalização de mercado de cada tipo de ação, chegando a um valor
justo para a mesma em determinada data.

3

A data de referência para apuração destes valores deverá ser do último demonstrativo contábil
utilizado no processo de avaliação.
4 Fator = (1 + (potencial de valorização encontrado/100))
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3. BREVE HISTÓRICO DA USIMINAS
Neste capítulo será apresentada uma breve descrição referente à criação da
empresa objeto desta dissertação, e reportados os maus resultados econômicofinanceiros decorrentes tanto dos efeitos da conjuntura econômica quanto de
estratégias equivocadas no período pós-crise de 2008.
3.1

A implantação da Usiminas

A Usiminas começou a ser planejada pelo governo brasileiro no ano de 1956, no
mandato do presidente Juscelino Kubitscheck, contando com o apoio técnico da
missão japonesa Kename Suzuki. Em 1957, mediante do acordo assinado por
Lanari e Horikoshi, foi estabelecida a entrada do capital japonês na empresa,
destinado a investimentos em tecnologia e equipamentos. Em agosto de 1958, se
iniciou a construção da Usina no vilarejo denominado Horto de Nossa Senhora, na
região do Vale do Rio Doce-MG, posteriormente se tornando, com o apoio da própria
companhia, a cidade de Ipatinga (Demonstrativos Anuais da companhia).
A Usiminas, com 55 anos de atuação, é um complexo siderúrgico com destaque na
América Latina, líder no segmento de aços planos, sendo a 3a maior usina do país,
com um faturamento de US$ 2,5 bilhões no ano de 2016, ficando atrás apenas de
ArcelorMittal Brasil e CSN. Os produtos e serviços da empresa, que também atua no
segmento de mineração, são direcionados a diversos segmentos da economia,
como o automobilístico e autopeças, eletrodomésticos, máquinas e equipamentos,
construção civil, óleo e gás.
Ao final de 2015, a composição acionária da companhia era composta por capitais
nacionais e internacionais (Tabela 2). As ações identificadas como Free Float são as
que se encontram em circulação, mas não pertencem aos controladores.
Segundo o Relatório da Administração, a estrutura administrativa da Usiminas é
composta por uma Diretoria Estatutária, com um diretor–presidente e até seis vicepresidentes, possuindo mandados de dois anos, podendo ser reeleitos. O conselho
de administração é formado por 10 membros efetivos e seus respectivos suplentes
que se reúnem quatro vezes por ano, ou extraordinariamente sempre que
necessário aos interesses da companhia. Possui dois comitês de assessoramento, o
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Comitê de Auditoria e o Comitê de Recursos Humanos. Ainda possui um Conselho
Fiscal, responsável por fiscalizar os atos de gestão dos Administradores.
Tabela 1 Distribuição do Capital Social da Usiminas
Distribuição do Capital Social da Usiminas
Acionistas

% de Part.

Quant. Ações
(em milhares)

Grupo NIPPON

29,45%

298.560

Ternium / Tenaris

27,66%

280.413

Previdência Usiminas

6,75%

68.431

Free Float

36,14%

366.382

Grupo de Controle

Fonte: Demonstrações Financeiras Padronizadas da Usiminas e elaborado pelo autor.

3.2

Os efeitos da conjuntura macroeconômica na empresa

A Usiminas sofreu nos últimos anos um profundo revés nos seus resultados, com
encolhimentos das receitas e aumento dos custos operacionais5 (Figura 4) e que
acarretaram alto endividamento. Este revés coincidiu com o início da crise mundial
de 2008, que gerou impactos sobre a economia mundial. O Brasil, principal mercado
consumidor dos produtos da companhia, veio a sentir estes efeitos mais severos
mais tardiamente dos que as principais economias mundiais.

5

Nos anos de 2011, 2012 e 2013 a companhia não apresentou o custo dos produtos siderúrgicos de
forma isolada conforme os outros anos, sendo assim, foi utilizado o % de participação destes
produtos sobre a receita líquida como proxy para estimar o valor destes custos operacionais. Este
percentual ficou em 88,10%.
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Evolução Anual do Custo de Produção Unit (em R$)
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Figura 5. Usiminas: Evolução anual do custo de produção unitário de produtos
siderúrgicos
Fonte: Demonstrações Financeiras Padronizadas da Usiminas e elaborado pelo autor

Para a Usiminas, estes efeitos passaram a ser sentidos de forma mais intensa no
ano de 2009, e o próprio relatório da Administração da época destacou que, em
meio ao processo de reestruturação organizacional iniciado em 2008, a crise obrigou
a companhia a adotar ações que fossem capazes de preservar a liquidez sem
comprometer a sua capacidade de investimentos. Esta última decisão se provou no
futuro bastante equivocada.
Os elevados investimentos bancados fizeram com o caixa da companhia não
conseguisse ser mantido e o endividamento da companhia começasse a se elevar
(Figura 5).
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Milhares

Evolução do End. Bancário X Disponibilidades Financeiras
(Caixa + Aplicações)
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Figura 6. Evolução do Endividamento Bancário X Disponibilidades Financeiras
(Caixa + Aplicações)
Fonte: Demonstrações Financeiras Padronizadas da Usiminas e elaborado pelo autor

Houve na época cortes de custos, diminuição do volume de produção e adiamento
de projetos, inclusive o projeto de uma nova usina que estava sendo desenvolvido
durante o ano de 2008. Com a queda da demanda por aço, três dos cinco altos–
fornos passaram boa parte do ano desligados. A administração ainda declara que foi
necessário promover políticas para redução dos volumes de estoques e da força de
trabalho.
Apesar de todo esse cenário destacado, a administração da companhia escreveu
em seu Relatório, como sendo um ponto positivo, que mesmo frente a essas
adversidades, promoveu o maior volume de investimentos num único ano da
empresa, alcançando a marca de US$ 2,1 bilhões, mesmo com o projeto da nova
usina sendo suspenso. Esta decisão se mostrou controversa com a política adotada
pela empresa de preservar caixa (liquidez) em um momento macroeconômico
delicado.
Apesar do endividamento da companhia, e 2009 ter apresentado em relação a 2008
uma redução, passando de aproximadamente R$ 7,2 bilhões para R$ 5,9 bilhões,
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esta redução só foi possível, juntamente com o recorde histórico de investimentos,
às custas da redução das disponibilidades financeiras e consumo de geração líquida
de caixa. As disponibilidades se reduziram em 2009 versus 2008 em R$ 1 bilhão.
Aparentemente não houve a preservação de liquidez que havia sido mencionada.
Destaca ainda o Relatório que naquele ano (2009), apesar dos esforços do governo
brasileiro em tentar manter o nível de consumo doméstico, os impactos da crise
foram severamente sentidos pelo setor de bens de capital, que apresentou forte
retração na demanda de chapas grossas, afetando, consequentemente, o
desempenho da Usiminas.
Naquele momento, a operação da companhia estava estruturada em quatro grandes
áreas estratégicas, mineração e logística; siderurgia; transformação do aço e bens
de capital.
No ano de 2010, as más notícias de mercado continuaram. A Administração da
empresa destacou em seu relatório anual que o ano havia sido caracterizado pela
retomada da produção mundial de aço, especialmente na Ásia. Porém, diante da
lenta recuperação das economias da Europa e dos Estados Unidos, o excesso de
produção começou a se fazer sentir, tornando os mercados emergentes destinos
atraentes para estes excessos de produção. Segundo a Worldsteel Association
(2010, como citado no Relatório de Administração da Usiminas, 2010, p. 28) o
excesso de aço no mercado mundial atingiu um total de 554 milhões de toneladas.
Ainda segundo a administração da Usiminas, o setor siderúrgico, em 2010, viveu um
momento paradoxal no Brasil. Enquanto o PIB do país viveu momento de forte
expansão, crescimento de 7,5% no ano, os produtos siderúrgicos brasileiros
enfrentaram dificuldades para se beneficiarem deste crescimento. Este fenômeno se
deve ao significativo aumento das importações de aço, que cresceu 13,9%,
impulsionadas ainda pela desvalorização do dólar frente ao real. Cabe ainda lembrar
que esta desvalorização impactou os estoques de endividamento bancário em
moeda estrangeira, que representam em torno de 50% de todo o endividamento da
companhia, de R$ 4,1 bilhões.
O aprofundamento da competição nos mercados de produtos siderúrgicos se
relaciona, obviamente, à desaceleração da economia dos países desenvolvidos,
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cujo resultado é uma elevada capacidade ociosa no setor no âmbito internacional
(Figura 6).

Figura 7. Evolução do percentual de utilização da capacidade das usinas
siderúrgicas no mundo
Fonte: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:584e406d-a194-408b-96ef2005d8397f9b/November+2016+crude+steel+production_2.jpg

A própria Usiminas contribuiu para esse excesso mundial de aço, sendo que, no ano
de 2010, produziu um volume de 7,3 milhões de toneladas de aço bruto, mas
comercializou apenas 6,6 milhões deste total, gerando acúmulo de estoques e
aumento de necessidade de capital de giro. Entende-se com isso que a companhia
também não implementou a diretriz que havia sido estabelecida de adequação de
produção em função da nova realidade de mercado, já que continuou
sistematicamente produzindo em excesso até o ano de 2015.
Mesmo 3 anos após o início da crise, a empresa ainda não havia conseguido ajustar
a sua produção frente a nova realidade do mercado consumidor. A companhia
chegou a atingir o pico de 12% de excesso de produção no ano de 2011,
correspondendo a 783 mil toneladas de aço produzidas em excesso (Figura 7).
Considerando o custo unitário de produção de uma tonelada de aço naquele ano, de
R$ 1,582,33, chega-se a um custo desperdiçado ou estocado de R$ 1,280 bilhão.
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Este valor, frente à receita líquida da companhia neste mesmo ano, que foi de R$
11,9 bilhões, correspondeu a uma perda de margem de 11 pontos percentuais.
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Figura 8. Usiminas: excedente de produção anual de aço
Fonte: Demonstrações Financeiras Padronizadas da Usiminas e elaborado pelo autor

No período de 2009 a 2015, a Usiminas apresentou um excesso de produção
acumulado de aproximadamente 3 milhões de toneladas, representando uma média
de 437 mil toneladas excedentes por ano (Figura 8). Considerando o custo total
acumulado, baseado na estimativa do custo médio unitário de produção, este
montante representou um dispêndio de recursos para produzi-los da ordem de R$
4,9 bilhões, que frente à receita líquida apurada no período de R$ 75,99 bilhões,
representou uma perda de margem de 6 pontos percentuais.
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Sunk Costs com os excedentes de produção
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Figura 9. Usiminas: sunk costs com os excedentes de produção
Fonte: Demonstrações Financeiras Padronizadas da Usiminas e elaborado pelo autor.

No decorrer do seu relatório, a Administração ainda destaca que se manteve focada
na redução de custos, na integração e na verticalização produtiva. Esta
verticalização foi focada principalmente na área de mineração, onde a companhia
apostava fortemente em uma redução dos seus custos com minério de ferro, uma de
suas principais matérias primas para produção do aço. Esta expectativa era em
função de possuir sua própria mineradora de minério de ferro, a Mineração
Usiminas, que poderia atender grande parte de sua necessidade por esta matéria
prima.
Segundo o Relatório de 2010, para viabilizar esta estratégia, a Usiminas consolidou
suas operações em quatro grandes eixos estratégicos, não mais em cinco, como
definidos em 2009. Foi deixado de fora o ramo logístico, e o foco se direcionou aos
eixos da Mineração, Siderurgia, Transformação do Aço e Bens de Capital. No setor
de mineração foi constituída uma parceria com a japonesa Sumitomo Corporation,
que adquiriu 30% do capital da Mineração Usiminas S.A (MUSA) pelo valor de R$
2,137 bilhões, com o compromisso de pagar à MUSA um valor adicional de até US$
674 milhões, possibilitando novos investimentos neste segmento.
Esperava-se, com a entrada da Sumitomo, que ela agregasse expertise
mercadológica, já que se trata de uma das maiores japonesas no comércio de
commodities. Esta estratégia, também por consequência da crise que o mercado
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vinha passando, se mostrou pouco eficiente no futuro próximo, já que com o grande
excesso mundial na produção de aço, as siderúrgicas começaram a reduzir suas
produções, diminuindo a demanda pela principal matéria prima do aço, o minério de
ferro, forçando a uma severa correção dos preços, o que deixou a Usiminas em uma
situação muito delicada de resultado em sua operação de mineração. A operação
por si só, por não ter a mesma eficiência operacional das gigantes mundiais, Vale e
BHP, por exemplo, passou a apresentar prejuízos líquidos, além de ser obrigada a
realizar o “impairment” de seus ativos minerários, em função dos novos níveis de
preço do minério de ferro, causando ajustes negativos de R$ 2,6 bilhões, que
quando consolidados no Balanço da Usiminas fez com que a empresa gerasse um
EBITDA fortemente negativo, além de um prejuízo bilionário.
Na Figura 9 pode-se visualizar o comportamento do preço do minério de ferro desde
maio de 2009 até março de 2015. O minério teve o seu pico de preço por volta de
meados de 2011, quando chegou a atingir em torno de US$ 190,00 por tonelada,
mas a partir daí observou forte correção em função do ajuste de produção realizado
pelas

siderúrgicas

mundiais,

derrubando

a

demanda

pelo

mineral

e,

consequentemente, o seu preço de mercado. Em 2015, ele chegou a ficar abaixo do
preço mínimo de 2009, que foi de US$ 60,00 a tonelada, alcançando um novo piso
perto de US$ 45,00. A partir do final de 2016, os preços começaram a se recuperar,
e segundo reportagem da Infomoney, o minério de ferro operava acima dos US$
80,00

no

dia

18

de

janeiro

de

2017.

(http://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/6034606/para-itau-demanda-chinainsustentavel-minerio-ferro-vai-cair-este),
Esta queda das cotações da principal matéria prima da Usiminas não trouxe um
benefício palatável para a empresa, já que isto se deu em decorrência do excesso
de produção de aço com consequentemente cortes de produção por parte das
usinas mundiais.
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Figura 10. Evolução do Preço do Minério de Ferro
Fonte: http://outraspalavras.net/outrasmidias/wp-content/uploads/2015/07/150720-Carajás2.jpg
contribuições do autor.

e

Em 2011, processo de decréscimo do consumo aparente de aço nacional continuo
em curso, mesmo tendo o PIB experimentado um crescimento de 2,7% naquele ano.
Isto se deu em consequência da sobrevalorização do real, sendo que o setor
siderúrgico nacional teve que conviver com o fenômeno da importação direta de aço,
bem como de produtos manufaturados que contém aço. Assim, o consumo
doméstico de aço decresceu em 4% em 2011, com as vendas da Usiminas
apresentando uma queda superior à do mercado, da ordem de 10%.
No Relatório da Administração da Usiminas daquele ano, foi destacado que o
esforço das usinas brasileiras em recuperar participação no total de consumo
doméstico resultou em considerável perda de margens dos negócios da siderurgia.
Nestas circunstâncias, a companhia deu início a um conjunto de quatro grandes
ações estratégicas para enfrentar a continuidade neste cenário nebuloso:
1. Aumento do conteúdo tecnológico de seus produtos siderúrgicos, com
investimentos voltados ao enobrecimento do mix, especialmente direcionados
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para integrar valor em nichos de mercados estratégicos (automotivo, óleo e
gás, entre outros);
2. Modernização tecnológica das plantas e investimentos em PD&I;
3. Integração e fortalecimento da cadeia produtiva no sentido upstream
(Mineração

Usiminas)

e

dowstream

(Soluções Usiminas,

Automotiva

Usiminas e Usiminas Mecânica);
4. Rígido controle de custos, com revisão de processos e melhorias
operacionais.
Contudo, de acordo com os demonstrativos contábeis da empresa, observa-se que
estas ações não surtiram o impacto esperado sobre os resultados. Em 2012 a
companhia apresentou uma expressiva queda em sua margem bruta, 6 pontos
percentuais, passando de 14% de margem bruta para 8%, de forma que apenas
uma pequena parte de toda a receita da empresa sobrava para custear as despesas
operacionais e não operacionais, incluindo os serviços de dívida. Esta queda de
margem bruta foi originada por uma elevação dos custos operacionais, ao contrário
do que previa uma das ações estratégicas planejada pela administração da
companhia em 2011, que passaram de 79% para 85% das receitas líquidas.
A Administração da companhia alega, em seu relatório, que isto ocorreu em
decorrência de um processo de redução do volume dos estoques de produtos
siderúrgicos produzidos em períodos anteriores, com preços de matérias primas
mais altos. Olhando os volumes de estoque inicial e final daquele ano, realmente a
companhia reduziu esta rubrica em R$ 1,28 bilhão.
O resultado operacional de 2012 se apresentou negativo em torno de 2% das
receitas líquidas, principalmente em decorrência de uma elevação ocorrida na
rubrica de outras despesas operacionais. Infelizmente a companhia em seu relatório
não forneceu maiores detalhes sobre a composição desta rubrica.
Até 2015, a situação continuou complicada para a companhia, tendo em vista
importantes mercados consumidores em retração, como por exemplo, o mercado
automotivo. Em 2014, segundo a Associação Nacional por extenso (ANFAVEA),
houve uma queda de 15,3% na produção de veículos e 17,9% em máquinas
agrícolas, o que impacta diretamente no consumo de aço produzido pela Usiminas.
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A Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) estima, também,
que tenha havido queda de 15% no consumo aparente de máquinas e equipamentos
no mercado doméstico naquele ano.
Em 2015, a companhia ainda relata a continuidade do cenário desafiador, com a
produção industrial do país recuando 8,3%. Os setores industriais intensivos no
consumo de aço tiveram quedas de 25,5% na produção de bens de capital e na de
bens duráveis. No segmento automobilístico, onde a empresa possui elevada
penetração, foi estimado um recuo da ordem de 27,7%. Como consequência deste
cenário adverso, os administradores da companhia tomaram a decisão de
interromper temporariamente as atividades primárias da usina de Cubatão – SP.
Esta atitude foi tomada tendo a intenção de adequar o nível de produção da
Usiminas à realidade de demanda existente no mercado, o que pressupões que se
veja nos demonstrativos encerrados em 2016 uma queda do volume de produção /
receitas / custos / estoques. Também neste mesmo ano, a administração da
companhia também decidiu interromper as atividades de um alto forno da usina de
Ipatinga.
Foi destacado no Relatório de 2015 que o segmento de mineração, pressionado
pelas sucessivas quedas dos preços, também foi obrigado a tomar medidas de
contenção de custos, como a renegociação do contrato de transporte detido com a
MRS Logística, onde a condição “take or pay” já não se apresentava como vantajosa
para a empresa.
Este segmento ainda se viu obrigado a contabilizar um impairment de redução sobre
seus ativos da ordem de R$ 2,1 bilhões, consequência da menor rentabilidade futura
estimada devido à baixa dos preços de venda internacionais.
Em 2016, frente à continuidade da crise econômica nacional, a Usiminas implantou
um plano estratégico com foco, conforme destacado no Relatório de Administração
deste ano, na adequação dos desembolsos financeiros, na priorização da geração
operacional de caixa, na administração do capital de giro e de investimentos de
capital.
Em 03 de junho de 2016 foi homologado pelo Conselho de Administração um
aumento de capital de R$ 1,0 bilhão, sendo que, em 19 de julho de 2016, este
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aumento de capital foi ratificado em Assembleia Geral Extraordinária. Em 12 de
setembro de 2016 foram assinados dois documentos relativos à renegociação de
suas dívidas, representando 92% do endividamento total.
Como exposto neste capítulo fica assentado que a Usiminas, apesar da sua
importância no mercado siderúrgico nacional e da América

Latina, vem

atravessando uma delicada situação. Não tem sido capaz de alcançar resultados
líquidos positivos e consistentes e nem mesmo apresentar gerações de caixa para
suprir suas demandas de amortização de seu endividamento bancário, encontrandose em uma situação de dificuldades financeiras, conforme tipologia apresentada no
capítulo 2 desta dissertação.
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4. METODOLOGIA
Segundo Prodanov e Freitas (2013), a palavra metodologia vem do grego “meta”
com o significado de “ao largo”; “odos” com o sentido de “caminho”; “logos” com o
significado de “discurso, estudo”. A metodologia consiste, assim, em estudar,
compreender e avaliar os vários métodos disponíveis para realização da pesquisa
científica.
Gil (2009) ressalta que a elaboração de um projeto é feita mediante a consideração
das etapas necessárias ao desenvolvimento da pesquisa. Ou seja, a elaboração de
um projeto deve ser precedida de uma metodologia de trabalho, traduzida em ações
a serem realizadas em cada uma das etapas.
4.1

Caracterização da Pesquisa

A pesquisa científica pode ser classificada ou tipificada da seguinte forma, quanto ao
método: pesquisa qualitativa ou quantitativa; quanto aos seus objetivos: exploratória,
descritiva e explicativa; e quanto aos seus procedimentos: bibliográfica, documental,
experimental, ex-post-facto, estudo de campo, estudo de caso, pesquisa-ação e
pesquisa participante.
A presente pesquisa consiste em um estudo de caso, e pode ser considerada
descritiva e explicativa. Faz uso da abordagem quantitativa com o objetivo de
apresentar estimativas do valor desta empresa. Admite-se, como ponto de partida,
que o atual valor da empresa pode não refletir o valo “justo” em face das oscilações
cíclicas da economia e das dificuldades na estimação adequada dos direcionadores
de valor da empresa.
Em relação à escolha do procedimento de estudo de caso, tal escolha pode ser
corroborada por afirmações como a de Gil (2009), onde ressalta que o estudo de
caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências biomédicas
e sociais, consistindo no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de
maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente
impossível mediante outros delineamentos já considerados.
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O estudo de caso possui uma metodologia de pesquisa classificada como aplicada,
na qual se busca a aplicação prática de conhecimentos para a solução de problemas
sociais.
Segundo Yin (2003), em geral os estudos de caso representam a estratégia
preferida quando se colocam questões do tipo “como” e “porque”, quando o
pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em
fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real.
4.2

Metodologias do processo de avaliação

Para o desenvolvimento da pesquisa foram adotados dois modelos que se
complementam em um processo de avaliação de empresas. Os modelos
selecionados foram: o EVA® e o Fluxo de Caixa Descontado, sendo que, este último
será apurado em dois períodos distintos, denominados de período explícito e o
período contínuo, que será estimado empregando-se a fórmula dos “vetores
fundamentais de valor”.

4.2.1

EVA (Economic Value Added)

O EVA será apurado com o objetivo de identificar se a empresa, historicamente, vem
sendo

capaz

de

adicionar

valor

aos

seus

acionistas.

As

variáveis

e

consequentemente o EVA serão projetados pelo período de cinco anos, com a
apuração do valor residual a partir do quinto ano.
A Figura 10 retrata o caminho a ser percorrido, tanto para estimar o retorno
operacional da empresa quanto para levantar o custo do capital no financiamento de
suas atividades. Estas estimativas são elementos centrais na análise de geração de
valor.
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Figura 11. Esquema de variáveis a serem estimadas para projeção do EVA
Fonte: Adaptado pelo autor

A projeção deste indicador deve se iniciar com a quantificação do NOPLAT,
tornando-se necessário projetar as receitas líquidas da companhia, os custos e
despesas operacionais, a depreciação e o imposto de renda e contribuição social
incidentes.
Projeção das Receitas
Projeção de Volume: foi estimada uma regressão linear para calcular o valor da
elasticidade retratando o crescimento do volume da produção em relação à variação
do PIB. O objetivo desta regressão é identificar a sensibilidade existente entre estas
duas variáveis, medida pela inclinação da reta de regressão. Com esta sensibilidade
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identificada, será possível estimar o crescimento da empresa através das
perspectivas macroeconômicas para o crescimento do PIB do ambiente onde a
empresa se localiza (Serra & Wickert, 2014).
Projeção dos Preços Médios: utilizou-se a série histórica da evolução dos preços
médios para regredir contra a inflação de modo a ser possível projetar a evolução
dos referidos preços médios com base na inflação projetada. Segue a mesma lógica
justificada para o caso da projeção dos volumes.
Projeção dos Custos Operacionais
Serra (2017) sugere considerar os custos (CPV) como sendo despesa variável,
assim como as despesas com vendas, variando-as em função da receita líquida
projetada. Para tal, é necessário um mapeamento do comportamento histórico desta
relação como forma de determinar um percentual a ser utilizado para o período
projetado.
Despesas Gerais e Administrativas
Foram consideradas como fixas a partir da data-base do demonstrativo contábil mais
recente, sendo corrigidas anualmente pela expectativa inflacionária considerada no
cenário macroeconômico definido.
Projeção da Depreciação
Foi utilizada a alíquota de depreciação média calculada para o último demonstrativo
contábil disponível no momento da projeção, dividindo a despesa de depreciação do
período pelo imobilizado bruto do mesmo ano.
Impostos Operacionais e NOPLAT
Foram utilizadas as alíquotas atuais de imposto de renda e contribuição social sobre
o lucro líquido vigentes na época da projeção do fluxo de caixa, no valor combinado
de 34%, que serão aplicadas ao resultado EBIT obtido.
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Ativo Econômico

O Ativo Não Circulante foi projetado em função dos drivers de CAPEX divulgados
pela empresa em seus Relatórios, acrescido ao saldo anterior do Ativo Não
Circulante, gerando um novo ativo permanente projetado. Este novo saldo impacta
diretamente os valores de projeção de despesas com depreciação.
NCG – Necessidade de Capital de Giro
A projeção da NCG foi realizada aplicando-se a equação 5 definida no referencial
teórico, sendo que os prazos médios históricos praticados pela companhia foram
adotados na definição dos prazos futuros, passando então a NCG a depender da
variação das receitas projetadas para o período.

WACC – Weighted Average Cost of Capital
Custo de capital de terceiros
O custo de endividamento foi apurado pela média ponderada do custo referente a
cada uma das diversas fontes de financiamento utilizadas pela empresa.
Custo do Capital Próprio
O custo do capital próprio foi obtido mediante a aplicação do CAPM, apresentado na
equação 10 desta dissertação, de acordo com as seguintes informações:
Taxa Livre de Risco – De acordo com o que foi discutido no referencial teórico, foi
utilizada a cotação do título americano de 10 anos (USA T-Bond). Foram
adicionados a esta taxa o risco Brasil refletido pelo EMBI+ levantado pelo JP Morgan
e o risco cambial, na forma apresentada na metodologia da dissertação.
Beta – Inicialmente foi levantado o coeficiente beta estimando-se uma regressão
linear simples, pelo método dos mínimos quadrados, entre a séria histórica dos
retornos da ação mais representativa da companhia negociada na B3 (antiga BM&F)
e a série histórica dos retornos do índice representativo do mercado, o Ibovespa.
Este beta apresentou um valor muito elevado, que certamente decorre da situação
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de fragilidade financeira da empresa. Optou-se, por conseguinte, utilizar o beta
alavancado médio das empresas siderúrgicas dos países emergentes, conforme
dados obtidos no site “http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/”
Prêmio de Risco – Conforme discutido no referencial teórico e detalhado na
metodologia, utilizou-se um prêmio de risco da ordem de 5% ao ano.
Participações de Capital Próprio e do Capital de Terceiros
As participações do capital próprio e do capital de terceiros retratam as razões
obtidas entre o Patrimônio Líquido e o Ativo Econômico, e o valor da dívida e o Ativo
Econômico, respectivamente.
4.2.2 Fluxo de Caixa Descontado
Fluxo de Caixa Livre da Empresa – Período explícito
O fluxo de caixa livre da empresa foi obtido considerando o valor do NOPLAT na
forma detalhada, acrescentando-se a depreciação, subtraindo os valores dos
investimentos (CAPEX) e acrescentando/subtraindo a variação do capital de giro.
Fluxo de Caixa Livre da Empresa - Valor Contínuo
Deve-se ponderar que, no limite, nenhuma empresa deve experimentar crescimento
na perpetuidade acima da taxa esperada de crescimento da economia de longo
prazo. Por outro lado, conforme salienta Piketti (2014), o crescimento econômico é o
resultado do aumento da produtividade, que pode ser expresso por:
Equação 27. Produtividade
𝑃=

𝑌
𝐿

Sendo:
P = produtividade;
Y o produto interno bruto (PIB);
e L o tamanho da população/força de trabalho.

Assim, aplicando-se logaritmo natural (log) na equação 27 e rearranjando-se os
termos, obtém-se:
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Equação 28. Log da produtividade
𝐿𝑜𝑔 𝑌 = 𝐿𝑜𝑔𝑃 + 𝐿𝑜𝑔 𝐿

Derivando em relação ao tempo, obtém-se:
Equação 29. Aumento da Produtividade.
1 𝑑𝑌
𝑌𝑑𝑡

=

1𝑑𝑃
𝑃𝑑𝑡

+

1𝑑𝐿
𝐿𝑑𝑡

Donde,

𝑔 =𝑝+𝑛
Sendo:
g = crescimento da economia;
p = aumento da produtividade;
n = crescimento da população/força de trabalho.

No longo prazo, o crescimento da população tende para zero, de tal forma que o
crescimento do PIB corresponde ao crescimento da produtividade, que tem sido ao
longo dos anos em torno de 1 a 3% ano, dependendo do estágio de
desenvolvimento do país (Piketty, 2014). Em um cenário otimista, pode-se projetar
para o país um crescimento de sua produtividade de 2% ao ano, com crescimento
nulo da população (e, também, da força de trabalho).
O valor contínuo foi obtido empregando-se a equação 17, discriminada no capítulo 2
desta dissertação. As variáveis necessárias para o cálculo são: NOPLAT – utilizado
o valor obtido para o quinto ano de projeção (2021); WACC – utilizada a taxa
empregada no cálculo da projeção do EVA® da companhia e a taxa de crescimento
prevista (g) – que foi definida em função da expectativa de crescimento para a
economia brasileira de longo prazo, admitida como sendo 2%.
No entanto, adotou-se uma postura conservadora, por se tratar de uma empresa já
madura em seu ciclo de crescimento, promovendo-se um corte de 50% nesta taxa,
definindo-se um crescimento perpétuo do NOPLAT em 1%.
Valor Presente dos Fluxo de Caixa
Como taxa de desconto, foi utilizado o valor da WACC empregado no cálculo do
EVA para trazer a valor presente os fluxos de caixa explícitos, assim como o fluxo de
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caixa a valor contínuo. O valor da empresa foi obtido somando-se os resultados
obtidos no período explícito e na perpetuidade.
Valor do Patrimônio
Do valor obtido pelo somatório dos valores presentes dos fluxos de caixa explícitos e
contínuo, foi subtraída a dívida líquida da empresa, sendo esta apurada do último
Balanço Patrimonial da empresa. O resultado final é o valor atribuído aos acionistas
da empresa.
Potencial de Valorização das Ações negociadas a mercado
O valor do patrimônio obtido nas estimativas foi comparado ao valor atribuído pelo
mercado à companhia, sendo este, obtido pela multiplicação da quantidade de
ações pela cotação do dia do encerramento do demonstrativo contábil. A partir
destes números foram feitas considerações sobre o valor de patrimônio decorrente
da avaliação estimada nesta dissertação vis-à-vis a cotação das ações da Usiminas
negociados na B3, e possíveis pontos de divergências.
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A presente pesquisa teve o objetivo apresentar uma avaliação de uma importante
empresa brasileira, que é um dos players no mercado mundial de aço, e que se
encontra em uma situação de “dificuldades financeiras”, conforme descrito na
literatura especializada. Nestas circunstâncias, uma análise tradicional de valuation
conduz a baixos valores patrimoniais, implicando em consideráveis perdas para os
acionistas. O objetivo deste estudo foi o de apresentar novas projeções,
considerando o histórico e a capacidade da empresa em reverter, pelo menos em
parte, esta situação. Trabalhou-se com projeções do fluxo de caixa considerando
dois períodos de tempo: período explícito (2017-21); e período contínuo. Neste, o
valor da empresa é resultado do crescimento de longo prazo via direcionadores de
valor.
5.1

O Fluxo de Caixa e suas Projeções para o período de 2017-2021

5.1.1 Receita Líquida
O primeiro passo para a projeção do Fluxo de Caixa requer a projeção do NOPLAT
da companhia. Para tal, é necessária a projeção da receita líquida de acordo com a
metodologia definida no capítulo 4 deste trabalho, projetando-se os volumes
comercializados e preços médios para os dois principais produtos da companhia,
produtos siderúrgicos e minério de ferro.
Projeção de Preços Médios – Produtos Siderúrgicos
Inicialmente, procurou-se ajustar uma regressão entre as variáveis preço médio dos
produtos siderúrgicos comercializados e a variação do IPCA, para verificar a
capacidade da companhia em repassar aos consumidores os seus custos.
Entretanto, o coeficiente encontrado embora positivo (0,70), não é estatisticamente
significativo (Tabela 3).
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Tabela 2 Regressão linear da evolução dos preços médios de aço e do IPCA: variável dependente preço do aço
Regressão linear da evolução dos preços médios de aço e do IPCA: variável
dependente preço do aço.
Variável

Coeficientes

Erro Padrão

Estatística t

valor-P

Preços Médios Prod. Siderúrgicos

0,00235

0,15871

0,01479

0,98849

IPCA

0,70227

2,57399

0,27283

0,79053

R-Quadrado = 0,00739

R-quadrado ajustado = -0,09187

Nota: Número de observações: 12 variações anuais equivalentes a 12 anos
Fonte: Demonstrações Financeiras Padronizadas, Banco Central e elaborado pelo autor

Como o objetivo desta regressão é identificar a sensibilidade dos preços da
companhia frente a um quadro inflacionário, ou seja, averiguar a capacidade da
empresa em recompor seus preços frente à inflação ocorrida, adotou-se uma
metodologia alternativa face aos resultados estatísticos encontrados. Comparou-se
a variação acumulada no período para as duas variáveis e verificou-se o percentual
da inflação do período que a companhia conseguiu recompor nos seus preços.
Para isto, acumularam-se as taxas no período de 2005 a 2016, obtendo o fator de
correção de preços de 0,63 (Tabela A.2 do Apêndice), cifra um pouco inferior ao
sinalizado pela regressão. Ou seja, os preços dos produtos siderúrgicos têm sido
corrigidos em taxas bem inferiores à inflação.
Capacidade de Recomposição de Preços Versus Inflação (IPCA)
350,00%

Aumentos reais de preços

300,00%
250,00%
200,00%
150,00%
100,00%
50,00%

Var. Preço Médio

Figura 12. Capacidade de Recomposição de Preços versus Inflação (IPCA)
Fonte: Demonstrações Financeiras Padronizadas, Banco Central e elaborado pelo autor
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Até o ano de 2009, a Usiminas conseguiu ter ganhos reais de preços, com aumentos
de quase três vezes à inflação acumulada do período, mas essa realidade se alterou
a partir do aprofundamento da crise de 2008. A partir daí a companhia começou a
praticar reduções nominais de preço e ao final de 2016 a defasagem era da ordem
de 37 %.
Em 2017 houve uma melhora dos preços relativos, sendo que em comunicado ao
mercado, de 12 de julho de 2017, a companhia informa que implementou um
aumento de preços da ordem de 10,7% para a linha de produtos de laminados a
quente, que representava de 28,6% dos produtos comercializados naquele período.
Assim, para efeito de projeções no ano de 2017, foi considerado o preço médio já
realizado para os produtos siderúrgicos no 1º tri de 2017, acrescido do aumento
liberado em julho de 2017. Ocorreu, portanto, uma recomposição de 17,66% do
total de 37% na defasagem observada em relação à inflação oficial do país.
Projetou-se que a defasagem ainda existente será recuperada ao longo de 2018-21,
o que significou aumentos nominais de 8,5% ao ano.
Projeção de Volumes comercializados – Produtos Siderúrgicos
Para a projeção dos volumes a serem comercializados, referentes aos produtos de
aço, ajustou-se uma regressão linear simples, conforme foi explicitado no capítulo 4.
A regressão estimada entre as variações percentuais do volume comercializado e do
PIB, apresentou resultados consistentes e estatisticamente significativos, como
pode-se ver na Tabela 4.
Tabela 3 Elasticidade do volume de produtos siderúrgicos comercializado pela Usiminas em relação do PIB (%) – variável dependente produção da empresa (%)
Elasticidade do volume de produtos siderúrgicos comercializado pela Usiminas em
relação do PIB (%) – variável dependente produção da empresa (%)
Variável

Coeficientes

Erro Padrão

Estatística t

valor-P

Volume Com. Prod. Siderúrgicos

-0,11111

0,03832

-2,89919

0,01586

PIB

2,41335

0,93565

2,57933

0,02745

R-Quadrado = 0,39951

R-quadrado ajustado = 0,33946

Nota: Número de observações: 12 variações anuais equivalentes a 12 anos
Fonte: Demonstrações Financeiras Padronizadas, Banco Central e elaborado pelo autor
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Assim, o crescimento anual da projeção do volume de produtos siderúrgicos, a ser
comercializado, será corrigido, anualmente, pelo resultado da multiplicação da
sensibilidade desta variável em relação à expectativa de variação anual do PIB
constante no cenário macroeconômico para o período (2017-21), que é de
recuperação econômica de um setor cíclico.
Projeção de Volumes comercializados – Minério de Ferro
Como as operações da companhia neste segmento começaram a partir do segundo
semestre do ano de 2008, o ano de 2009 apresenta um valor muito elevado (33%), o
que denota se tratar de uma elevação que se deve à base comparativa muito
reduzida. Assim, os dados analisados tomam como ponto de partida o ano de 2010
e abrangem sete anos. Os resultados da estimativa da elasticidade da produção de
minério da empresa em relação ao PIB estão descritos na Tabela 5.
Tabela 4 Elasticidade do volume comercializado de minério de ferro pela Usiminas em relação do PIB (%) – variável dependente produção da empresa (%)
Elasticidade do volume comercializado de minério de ferro pela Usiminas em relação
do PIB (%) – variável dependente produção da empresa (%)
Variável
Volume Com. Minério de Ferro
PIB

Coeficientes
-0,10224

Erro Padrão
0,04479

Estatística t
-2,28242

valor-P
0,07132

3,43137

1,11695

3,07208

0,02772

R-Quadrado = 0,65368

R-quadrado ajustado = 0,58442

Nota: Número de observações: 12 variações anuais equivalentes a 12 anos
Fonte: Demonstrações Financeiras Padronizadas, Banco Central e elaborado pelo autor

Com base no resultado alcançado, a projeção do volume a ser comercializado de
minério de ferro até 2021 terá como referência o coeficiente da regressão
multiplicado pela expectativa do PIB para esse período, de acordo com o cenário
macroeconômico para o período.
A queda apresentada no volume comercializado de minério de ferro neste período
de crise foi tão significativa, que, mesmo com a utilização do fator de sensibilidade
da variação do volume comercializado frente à variação do PIB, a empresa chegaria
em 2021 com um volume ainda abaixo do que foi comercializado em 2009. O valor
realizado em 2016 foi o menor da história da companhia, e nem mesmo em 2008,
com poucos meses de produção, o volume foi tão reduzido.
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Projeção de preços médios – minério de ferro
Por se tratar de uma commodity, o preço é definido diariamente pelo mercado,
tomando como base o minério de ferro de melhor qualidade (62% de teor de ferro).
Atualmente o mesmo preço vem apresentando uma significativa queda de cotações,
após ter passado por um longo período de alta (2009/2013), quando atingiu suas
cotações recordes, chegando a ser cotado a US$ 150,00 a tonelada métrica seca
(Figura 12).

Figura 13. Histórico de cotações do minério de ferro 62% - Porto de Tianjin - China
Fonte:
http://www.indexmundi.com/pt/pre%E7os-de-mercado/?mercadoria=min%C3%A9rio-deferro&meses=60

Para efeito de projeção do preço do minério de ferro para 2017 e 2018, o Credit
Suisse, segundo informação do site Infomoney, divulgado no dia 12/05/2017, adota
um preço médio para tonelada em 2017 de US$ 68,00 dólares (cotação média
anual) e um valor de US$ 58 para 2018. Esta projeção é condizente com uma menor
importação do produto pelo principal mercado consumidor que é a China, além do
aumento de oferta com a entrada em produção do projeto da Vale, denominado
SD11. Assim, este último preço (US$ 58,00) foi utilizado nas projeções para o
mercado doméstico, convertido para reais pela expectativa do câmbio para os
períodos projetados.
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Tendo em vista as considerações apresentadas sobre volumes e preços nesta
seção, a Tabela 6 retrata as projeções das receitas líquidas para a Usiminas de
2016 a 2021.
Tabela 5 Projeção da Receita Líquida da Usiminas: 2017-21
Projeção da Receita Líquida da Usiminas: 2017-21
Variáveis Macroeconômicas relevantes
Expectativa de Variação do PIB
Expectativa de Inflação (IPCA)
Expectativa para o Câmbio
Produtos Siderúrgicos
Receitas Líquidas (Em MM)
Volume (em mil ton.)
Preço Médio (por ton)
Mineração
Receitas Líquidas (Em MM)
Volume (em mil ton.)
Preço Médio (por ton US$)
Preço Médio (por ton R$)
Receita Líquida Consolidada

R$

0,46%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
4,03%
4,30%
4,50%
4,50%
4,50%
3,18 R$ 3,35 R$ 3,35 R$ 3,35 R$ 3,35

Ano-Base
2016
R$
7.519
3.652
R$
2.059

Ano 1
2017
R$ 8.945
3.693
R$ 2.423

R$

653
3.207

R$

R$

204

R$

8.172

Ano 2
2018
R$ 10.159
3.871
R$ 2.625

Ano 3
2019
R$ 11.561
4.058
R$ 2.849

Ano 4
2020
R$ 13.155
4.253
R$ 3.093

Ano 5
2021
R$ 14.969
4.459
R$ 3.357

694 R$ 676 R$ 723 R$ 772 R$ 825
3.258
3.481
3.720
3.975
4.248
$
67,00 $ 58,00 $ 58,00 $ 58,00 $ 58,00
R$ 213,06 R$ 194,30 R$ 194,30 R$ 194,30 R$ 194,30
R$

9.639

R$ 10.836

R$ 12.283

R$ 13.927

R$ 15.795

Fonte: Elaborado pelo autor

Verificando o histórico da receita líquida consolidada da Usiminas, observa-se que o
pico desta receita se deu no período em que eclodiu a crise mundial do Suprime
americano, que foi em 2008. Naquele ano a companhia apurou uma receita líquida
da ordem de R$ 16 bilhões. Assim, não obstante aos desafios impostos pelas
projeções realizadas, verifica-se que a companhia não será capaz de retornar a este
patamar mesmo no ano terminal de projeção explícita (Tabela 6). Este desempenho
frustrante decorre, principalmente, da grande defasagem de reajuste dos preços,
sendo pouco provável a reversão deste quadro em virtude do excesso de
capacidade produtiva mundial destes produtos, conforme relatado no capítulo 3.
5.1.2 Custos Operacionais e Administrativos
Projeção dos Custos Operacionais
De acordo com os procedimentos metodológicos, analisou-se a evolução dos custos
operacionais da companhia em relação à evolução da receita líquida para os
períodos pré-crise e pós-crise de 2008.
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Pode-se observar uma drástica mudança de patamares de representatividade de
custos entre estes dois períodos. No período compreendido pelos anos de 2006 até
2008 os custos operacionais representaram uma média de 60,43% das receitas
líquidas, com constantes ganhos de eficiência devido a ganhos de escala em função
de constante elevação do volume dos produtos comercializados.
A crise mundial de 2008 foi um divisor de águas para questões de eficiência da
companhia, sendo que o indicador (custos/receitas) exibiu curva ascendente no
período, evoluindo de 56% para de 94% das receitas líquidas (Tabela 7). Este
aumento se deu, principalmente, em função da queda ocorrida nos volumes
comercializados, que encolheram em 1,5 milhão de toneladas em produtos
siderúrgicos. Ademais, observou-se uma queda de 20% nos preços médios
praticados, sem a devida redução nos custos operacionais.
Tabela 6 Evolução dos custos operacionais e das receitas líquidas: Usiminas, 2006-2016
Evolução dos custos operacionais e das receitas líquidas: Usiminas, 2006-2016
(em milhões de reais)

Receitas Líquidas
Custos Operacionais
Relação Custo / Receita

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
12.415 13.825 15.707 10.924 12.962 11.902 12.709 12.829 11.742 10.186
8.148
8.224
8.825
8.578
9.609
9.751 11.050 10.282
9.590
8.701
66%
59%
56%
79%
74%
82%
87%
80%
82%
85%
Pré-Crise
Pós-Crise

Relação Média Pré-Crise
Relação Média Pós-Crise
Relação Média Geral

60,43%
82,88%
71,66%

2016
8.454
7.967
94%

Fonte: Elaborado pelo autor

A situação desfavorável revelada pela Tabela 7 deve ser entendida no contexto do
setor, cuja característica, por ser intensivo em capital, é o de apresentar uma lenta
resposta para adaptar a estrutura de custos às mudanças abruptas de demanda.
Abafar um alto forno é um processo complexo e caro, e caso a decisão se mostre
equivocada, religá-lo torna-se ainda mais complexo e custoso do que foi para
desligá-lo. Ou seja, planejamento e decisões equivocadas neste setor são difíceis de
correção mesmo no médio prazo. Assim sendo, adotou-se uma relação das
despesas em relação as receitas de 71,66%.
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Projeção das despesas com vendas
Para a projeção deste tipo de despesa foi utilizada a mesma técnica utilizada para
projeção da estrutura de custos. Analisou-se o comportamento histórico da
representatividade deste tipo de despesa em relação à receita líquida, já que se trata
de uma despesa variável da companhia.
Tabela 7 Comportamento histórico e projeções das despesas com vendas e receitas líquidas
Comportamento histórico e projeções das despesas com vendas e receitas líquidas
(valores em R$ milhões):

Receitas Líquidas
Despesas com Vendas
Relação DV / Receita

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
12.415 13.825 15.707 10.924 12.962 11.902 12.709 12.829 11.742 10.186
264
240
254
284
374
459
373
336
291
258
2%
2%
2%
3%
3%
4%
3%
3%
2%
3%
Pré-Crise
Pós-Crise

Relação Média Pré-Crise
Relação Média Pós-Crise
Relação Média Geral

2016
8.454
273
3%

1,83%
2,89%
2,36%

Fonte: Elaborado pelo autor

Tendo em vista os resultados reportados na Tabela 8, a projeções das despesas
com vendas foram obtidas aplicando-se o percentual 2,36% nas receitas líquidas.
Projeção das despesas gerais e administrativas
A projeção destas despesas foi feita a partir do valor base apurado em 31/12/2016.
Por se tratar de despesas fixas da companhia, o valor de 2016, foi anualmente
corrigido pela expectativa de inflação, conforme ressaltado na metodologia.
Tabela 8 Projeção das despesas gerais e administrativas
Projeção das despesas gerais e administrativas
(valores em R$ milhões)

Valores em R$ MM
Despesas G&A
Expectativa de Inflação
Despesas G&A Projetada

Ano-Base
2016
R$ 354,22

Ano 1
2017

R$

4,03%
368,49 R$

Ano 2
2018
4,30%
384,34 R$

Ano 3
2019
4,50%
401,63 R$

Ano 4
2020
4,50%
419,71 R$

Ano 5
2021
4,50%
438,59

Fonte: Elaborado pelo autor

Projeção das despesas de depreciação
Conforme sugerido por Serra (2017), e detalhado na metodologia, a despesa de
depreciação foi projetada com base na alíquota média obtida pela divisão da
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depreciação apurada no último demonstrativo contábil pelo imobilizado bruto do
mesmo período (Tabela 10).
Tabela 9 Projeção da depreciação
Projeção da depreciação
Ano 1
2017

Ano 2
2018

Ano 3
2019

R$ 28.232,00
R$
227,00
R$ 28.459,00
4,31%
R$ 1.225,78

R$ 28.459,00
R$
227,00
R$ 28.686,00
4,31%
R$ 1.235,55

R$ 28.686,00
R$
227,00
R$ 28.913,00
4,31%
R$ 1.245,33

Ano-Base: 2016
Imobilizado Bruto
R$ 28.232,00
Valor da Depreciação do Ano R$ 1.216,00
% de Depreciação
4,31%
Imobilizado Bruto Inicial
(+) CAPEX
Imobilizado Bruto Final
% de Depreciação
Vlr. da Depreciação

(valores em R$ milhões)
Ano 4
Ano 5
2020
2021

R$ 28.913,00
R$ 227,00
R$ 29.140,00
4,31%
R$ 1.255,11

R$ 29.140,00
R$ 227,00
R$ 29.367,00
4,31%
R$ 1.264,89

Fonte: Elaborado pelo autor

No último ano da projeção explícita o valor da depreciação deverá atingir o valor de
R$ 1,264 bilhão
5.1.3 CAPEX e NCG
Projeção das despesas de CAPEX
Como a companhia vem passando por dificuldades financeiras em função dos
reflexos da crise, bem como em função das decisões tomadas, a Diretoria da
empresa destaca no Relatório de Administração de 2016 que vem implementando
um rígido controle dos investimentos. Uma das políticas adotadas é o de “sustaining
CAPEX” definido como sendo investimentos de manutenção de equipamentos
necessários para manter o mesmo nível operacional.
A Usiminas adotou esta postura como forma de preservar caixa, de tal forma que
enquanto em 2016, a empresa investiu R$ 220 milhões com este tipo de
investimento, o Press Release do 1º Trimestre de 2017 informou que foi gasto
naquele período apenas R$ 18 MM. Sinalizou, ademais, que poderia haver um corte
maior em 2017.
Assim, diante deste cenário, entende-se ser mais realista no presente estudo manter
essa política de investimentos em manutenção durante todo o período de projeção,
até o ano de 2021. Esta política é compatível com o volume previsto de produção,
que não deverá atingir valores alcançados em anos anteriores. Ou seja, de acordo
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com as premissas adotadas, a companhia ainda terá capacidade ociosa no último
ano de projeção, dispensando a realização de pesados investimentos em ativos
fixos, que são tipicamente destinados à ampliação da capacidade produtiva.
Projeção do Ciclo Financeiro e da NCG
Para a apuração dos valores projetados da NCG, foi utilizada a Equação 5,
especificada no referencial teórico desta dissertação. De acordo com a equação, é
necessário o levantamento do ciclo financeiro da companhia, seguido pelo
faturamento do período e o número de dias que estiver sendo considerado no
faturamento, que no caso desta pesquisa é anual.
Analisando o histórico de prazos da Usiminas, prazo médio de recebimento,
estocagem e pagamento, devem ser feitas as seguintes considerações que
balizaram a projeção dos mesmos para o período 2017 a 2021.

Evolução Histórica do PMR
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Figura 14. Evolução histórica do PMR – Prazo Médio de Recebimento
Fonte: Demonstrações Financeiras Padronizadas da Usiminas e Elaborado pelo autor

Prazo Médio de Recebimento – Fazendo a média aritmética simples dos prazos
médios observados nos últimos 11 anos, chegou-se ao PMR apurado de 44 dias
para o recebimento das suas vendas. Como este prazo se apresenta coerente com
a média apresentada em um período suficientemente longo, o mesmo foi adotado no
período da projeção explícita.
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Evolução Histórica do PME
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Figura 15. Evolução histórica do PME – Prazo Médio de Estocagem
Fonte: Demonstrações Financeiras Padronizadas da Usiminas e Elaborado pelo autor

Prazo Médio de Estocagem – Pode observar que, mesmo antes da crise de 2008, a
companhia já apresentava ciclos elevados de giro dos seus estoques. Calculando-se
a média aritmética do período (jan. 2006 a jan. 2016) obteve-se 143 dias como prazo
médio de estocagem. Na crise a empresa conseguiu implementar políticas de
redução de estoques que ajudaria a reduzir a NCG, considerando os outros prazos
constantes, fazendo que a média reduzisse para 125 dias, prazo que foi adotado no
período de projeção explícita do fluxo de caixa.
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Evolução Histórica do PMP
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Figura 16. Evolução histórica do PMP – Prazo Médio de Pagamento
Fonte: Demonstrações Financeiras Padronizadas da Usiminas e Elaborado pelo autor

Prazo Médio de Pagamento – Conforme ilustrado pela Figura 15, pode-se observar
entre os anos de 2007 até 2010, e novamente em 2016, um prazo médio de
pagamento (PMP) praticado pela companhia de 35 a 42 dias. No período de 2012 a
2015, houve uma grande elevação da conta fornecedores em relação ao volume de
compras, mas este comportamento pode ser sugestivo de atrasos sistemáticos nos
pagamentos de fornecedores da empresa em função das dificuldades financeiras
que vinha enfrentando. Assim, para a projeção do prazo médio de pagamento foi
utilizada a média aritmética dos prazos apurados nestes anos destacados, como,
possivelmente, sendo os mais naturais, resultando em um PMP de 39 dias.
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5.2

Estimativa do custo de oportunidade de capital (WACC)

Para a estimativa do valor do WACC foi necessário apurar as seguintes variáveis:
1. Alíquotas do imposto de renda
2. Custo do capital de terceiros
3. Taxa livre de risco
4. Beta
5. Prêmio de risco
6. Estrutura de capital
7. WACC
Alíquota de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Foi adotada a alíquota máxima aplicável a uma grande empresa (34%,
correspondendo a 25% de IPRJ e 9% de CSLL) sobre o EBIT apurado pela
empresa.
Custo de Capital de Terceiros
Em conformidade com os procedimentos metodológicos do capítulo 4, apurou-se um
endividamento oneroso total da ordem de R$ 6,0 bilhões no exercício de 2016,
sendo R$ 4,22 bilhões (70%) em moeda nacional e R$ 1,79 bilhões (30%) em
moeda estrangeira, dólares norte-americanos.
O endividamento em moeda nacional tinha como indexadores a TJLP e o CDI,
acrescidos de juros nominais médios de 4,21% a.a. Esta combinação de fatores em
2016 fez com que este tipo de endividamento apresentasse um custo médio
ponderado de 11,52% a.a.
O endividamento em moeda estrangeira foi contraído em dólares norte-americanos
no final de 2016, tendo como indexador a variação cambial, acrescido de uma taxa
de juros contratual, que em alguns casos considera uma taxa de juros nominal
acrescida da variação da libor no período.
Em 2016, a moeda americana apresentou uma desvalorização da ordem de 17,69%
em relação ao real brasileiro, passando de R$ 3,948 em 30/12/2015 (último dia útil
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de 2015) para R$ 3,2497 em 29/12/2016 (último dia útil de 2016), segundo dados da
Thomson Reuters para o website UOL Economia. Este tipo de variação faz com que
o saldo devedor ao final do período apresente uma redução, o que faria com que o
custo total da dívida em moeda estrangeira fosse negativo, impactando diretamente
o custo total do endividamento bancário.
Considerando o cenário macroeconômico definido para este trabalho, admitiu-se que
esta tendência de desvalorização cambial se manterá para o ano de 2017, só se
revertendo para o ano de 2018. Como resultado, o custo da dívida externa situou-se
em 5,13% ao ano.
Estes percentuais para cada tipo de endividamento, ponderados pelas suas
respectivas participações, resultaram em um custo de capitais de terceiros de 9,62%
a.a. para a companhia (Tabela A.1 no Apêndice).
Participação de Capital de Terceiros
Em função da renegociação de dívidas realizada pela empresa no 3º trimestre de
2016, aliado ao aumento do capital no valor de R$ 1 bilhão aprovado em assembleia
como condição para que a renegociação fosse efetivada, a estrutura de capital de
2016 sofreu modificações significativas em relação ao que vinha sendo apresentado
nos exercícios anteriores. Sendo assim, não será considerada a estrutura de capitais
baseada no histórico da companhia, mas sim na posição apresentada em
31/12/2016.
Assim, considerando que a companhia apresentou um Passivo Total de R$ 26,255
bilhões sendo composto por um Passivo Circulante de R$ 1,752 bilhões, um Passivo
Não Circulante de R$ 9,311 bilhões e um Patrimônio Líquido de R$ 15,192 bilhões,
tem-se uma participação de capital de terceiros em torno de 42%.
Taxa Livre de Risco
Conforme apresentado na metodologia, utilizou-se como ativo livre de risco T-bond
10 yrs do tesouro norte-americano, cujo comportamento pode ser visualizado na
Figura 16.
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O comportamento desta variável, nos últimos 590 dias úteis de observação, oscilou
na faixa delimitada de entre a mínima próxima de 1,5% a.a. até a máxima próxima
2,5% a.a. Uma vez que o Federal Reserve vem trabalhado com constantes
sinalizações de aperto da política monetária, via aumento da taxa básica de juros da
economia, optou-se por trabalhar com a média aritmética da faixa mais recente
desta amostra, e também a mais próxima do pico já atingido, resultando em um valor
de 2,41% a.a. para a taxa livre do risco do modelo.

Figura 17. Série histórica do comportamento do rendimento do T Bond 10yrs do
Tesouro Americano
Fonte:https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interestrates/Pages/TextView.aspx?data=longtermrateYear&year=2017 e elaborado pelo autor.

Foram adicionados a esta taxa o risco Brasil refletido pelo EMBI+ levantado pelo JP
Morgan e o risco cambial, na forma apresentada na metodologia da dissertação.
Coincidentemente, esses riscos foram precificados em 2,5% a.a.
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A medida do risco sistêmico - Beta
Visando levantar o beta a ser empregado na pesquisa, foram utilizados inicialmente
os dados da própria empresa, em uma amostra com 494 observações diárias dos
retornos da ação preferencial da companhia (variável dependente), com ticker
USIM5, e do Ibovespa (variável independente), sendo esta admitida como
representativa do mercado.
Mediante estimativa pelo método dos mínimos quadrados ordinários, obteve-se o
coeficiente beta de 1,70197, com um valor de probabilidade de significância menor
do que 5%, o que permite rejeitar Ho: beta = zero.
Tabela 10 Estimativas da regressão entre retornos da Usiminas e Ibovespa
Estimativas da regressão entre retornos da Usiminas e Ibovespa
Variável

Coeficientes

Erro Padrão

Estatística t

valor-P

IBOV

-0,00017

0,00193

-0,08777

0,93010

USIM5

1,70197

0,12515

13,59957

0,00000

R-Quadrado = 0,27321
Nota: Número de observações = 494
Fonte: Profit Chart RT e elaborado pelo autor.

R-quadrado ajustado = 0,27173

Deve-se notar que o beta estimado apresentou um valor muito elevado (β = 1,70),
que certamente decorre da situação de fragilidade financeira da empresa Optou-se,
por conseguinte, conforme recomendação de influentes autores como Copeland et
al. (2002) e Damodaran (1999), utilizar o beta médio das empresas de outros países.
No presente estudo foi utilizado o beta alavancado de siderúrgicas dos países
emergentes, cujo valor é de 1,23, conforme informação obtida no site
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.

A alternativa de usar o beta desalavancado da indústria siderúrgica de países
emergentes e alavancando-o com a estrutura de capital da empresa analisada, que
é recomendada pelos referidos autores, resultou, no caso da Usiminas, em um beta
alavancado de apenas 0,72. Assim, por conservadorismo, optou-se por utilizar o
beta alavancado da siderurgia dos países emergentes, que conforme se relatou é da
ordem de 1,23.
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Prêmio de Risco
O prêmio de risco utilizado, conforme apresentado na metodologia deste trabalho, foi
de 5% a.a.
O custo de Capital
A participação de capital próprio e de terceiros, na forma apresentada na
metodologia, foi de 58% e 42%, respectivamente.
Tabela 11 Custo de Capital da Usiminas
Custo de Capital da Usiminas
Alíquota IR e
CSLL

Custo de K de
Terceiros

Part. de K de
Terceiros

Custo de K
Próprio

Part. de K
Próprio

WACC

34%

9,62%

42%

13,99%

58%

10,77%

Fonte: Demonstrações Financeiras Padronizadas da Usiminas e elaborado pelo autor.

Tendo em vista as considerações e etapas descritas anteriormente, utilizando-se as
equações 6 e 10 estimou-se o custo de capital da companhia, sendo que o WACC
se situou em 10,77% a.a. (Tabela 12).

5.3

EVA na Fase de Recuperação da eficiência operacional da Empresa:
2017-2021

Esta seção tem por objetivo estimar o potencial de entrega de valor aos seus
acionistas, mediante aplicação do EVA®, conforme retratado pela Equação 1, e
tendo como base as premissas estipuladas no tópico 5.1.
A projeção do indicador se iniciou pela apuração do NOPLAT da companhia até o
ano de 2021, cuja melhora gradual se relaciona: a premissa de evolução dos
volumes de venda de produtos siderúrgicos e minerais, alinhados à sensibilidade
histórica dessa variável em relação à evolução do PIB; a recomposição de preços,
que já ocorreu no primeiro trimestre de 2017; um melhor controle dos custos
operacionais (Tabela 13).
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Tabela 12 Planilha de Projeção do NOPLAT para projeção do EVA.
Planilha de Projeção do NOPLAT para projeção do EVA.
(em R$ milhões)
Ano-Base:
2016
(=) Receitas Líquidas

R$

8.172

Ano 1
2017

Ano 2
2018

Ano 3
2019

Ano 4
2020

Ano 5
2021

R$

9.639

R$

10.836

R$

12.283

R$

13.927

R$

15.795

Produtos Siderúrgicos

R$

8.945

R$

10.159

R$

11.561

R$

13.155

R$

14.969

Minério de Ferro

R$

694

R$

676

R$

723

R$

772

R$

825

R$

6.907

R$

7.764

R$

8.802

R$

9.980

R$

11.318

(-) Custos Operacionais
(=) Lucro Bruto

R$

8.172

R$

2.732

R$

3.071

R$

3.482

R$

3.948

R$

4.477

(-) Despesas G&A

R$

354

R$

368

R$

384

R$

402

R$

420

R$

439

(-) Despesas com Vendas

R$

273

R$

227

R$

256

R$

290

R$

329

R$

373

(=) EBITDA

R$

7.545

R$

2.136

R$

2.431

R$

2.790

R$

3.199

R$

3.666

R$

1.226

R$

1.236

R$

1.245

R$

1.255

R$

1.265

R$

7.545

R$

911

R$

1.196

R$

1.545

R$

1.944

R$

2.401

R$

310

R$

407

R$

525

R$

661

R$

816

R$

601

R$

789

R$

1.020

R$

1.283

R$

1.585

(-) Depreciação
(=) EBIT
(-) IR S/ Operações
(=) NOPLAT Projetado

R$

7.545

Fonte: Elaborado pelo autor.

Foi, também, projetado o valor do Ativo Econômico - Equação 3 - para calcular a
variável “r” da Equação 1, mas para este fim foi necessário estimar o ativo não
circulante da companhia e a NCG.
Conforme definido no item 5.1.3 deste trabalho, para a projeção do ativo não
circulante para o primeiro ano da projeção, foi adicionado o CAPEX previsto para
2017 ao valor do ativo não circulante do ano base. E, assim, sucessivamente, até o
ano de 2021 (Tabela 14).
Concluída essa etapa, passou-se para a projeção da NCG, de acordo com a
Equação 5, em conformidade com a geração de receitas líquidas e com o ciclo
financeiro da empresa (Tabela 14).
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Tabela 13 Projeção do Ativo Econômico
Projeção do Ativo Econômico
(em R$ milhões)
Ano-Base:
2016
PROJEÇÃO DO AE (Ativo Econômico)
Projeção do Ativo Não Circulante

R$

13.749

CAPEX
Ativo Não Circulante Projetado

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

2017

2018

2019

2020

2021

R$ 17.458,01

R$ 18.117,21

R$ 18.867,10

R$ 19.687,93

R$ 20.589,42

R$ 13.749,00

R$ 13.976,00

R$ 14.203,00

R$ 14.430,00

R$ 14.657,00

R$

R$

R$

R$

R$

227,00

227,00

227,00

227,00

227,00

R$ 13.749,00

R$ 13.976,00

R$ 14.203,00

R$ 14.430,00

R$ 14.657,00

R$ 14.884,00

44

44

44

44

44

44

Prazo Médio de Estocagem - PME

118

125

125

125

125

125

Prazo Médio de Pagamento - PMP

39

39

39

39

39

39

Projeção da NCG
Prazo Médio de Recebimento - PMR

Ciclo Financeiro - CF
NCG Projetada

122,78

130,04
R$

3.482,01

130,04
R$

3.914,21

130,04
R$

4.437,10

130,04
R$

5.030,93

130,04
R$

5.705,42

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a apuração destas variáveis e com o valor estimado do WACC obteve-se o
EVA da Usiminas. As estimativas apresentadas na Tabela 15 sugerem a
incapacidade da companhia de criar valor para seus acionistas, uma vez que os
retornos sobre o capital investido são inferiores ao custo médio ponderado de
capital. Pode-se visualizar que mesmo com a melhora projetada para as receitas
líquidas, em função da expectativa de crescimento do PIB, e projeção de melhora na
eficiência dos custos operacionais, a empresa provavelmente não conseguirá
entregar valor para seus acionistas no período 2017-21
Tabela 14 Cálculo do EVA para a Usiminas: 2017-21
Cálculo do EVA para a Usiminas: 2017- 21
(em R$ milhões)

EVA Projetado
Retorno S/ AE (ROIC)
WACC
AE - Ativo Econômico

Fonte: Elaborado pelo autor

-R$

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

2017

2018

2019

2020

2021

1.359,20 -R$

1.273,67 -R$

1.171,90

1.483,76 -R$

1.430,49 -R$

2,27%

2,88%

3,57%

4,30%

5,08%

10,77%

10,77%

10,77%

10,77%

10,77%

R$ 17.458,01

R$ 18.117,21

R$ 18.867,10

R$ 19.687,93

R$ 20.589,42
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Esta destruição de valor pode ser mais facilmente visualizada na Figura 17, haja
vista que o aumento do retorno sobre o ativo econômico em 2021, segundo as
projeções desta pesquisa, ainda é bem inferior ao WACC estimado.

Retorno s/ AE x WACC
12,00%
10,00%
8,00%

Destruição de Valor

6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
2017

2018

2019

Retorno S/ AE (ROIC)

2020

2021

WACC

Figura 18. Projeção do retorno sobre o ativo econômico e do WACC
Fonte: Demonstrativos Financeiras Padronizadas da Usiminas e elaborado pelo autor

Esta provável destruição de valor pode ser atribuída, principalmente a dois fatores: a
incerteza sobre a capacidade da companhia em conseguir implantar aumentos reais
de preços na sua rede de distribuidores, levando o autor desta dissertação a prever
apenas uma correção nominal para esses preços, já que nos últimos 12 anos
estudados a empresa não conseguiu sequer reajustar os preços de seus produtos
de acordo com a inflação observada; ao significativo custo do capital apresentado,
fruto do risco setorial e de uma estrutura de capital mais alavancada.
Deve-se lembrar que a elevada dívida, vis-à-vis a capacidade geração de caixa para
bancar os compromissos financeiros, forçou uma renegociação com credores, mas
tendo como contrapartida novas injeções de capital próprio no negócio. Esta nova
estrutura de capital exerce, no curto prazo, efeitos negativos no EVA, pois o custo da
dívida é inferior ao custo de capital próprio.
Mais uma vez, deve ser salientado que para reverter este quadro adverso a
companhia precisa, de forma urgente, conseguir uma recomposição real dos preços
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de seus produtos siderúrgicos, que estão defasados frente ao IPCA em 37,2%. Além
disso, a empresa precisa ganhar maior eficiência e redução de custos na mineração,
já que não há perspectivas futuras animadoras para a retomada dos preços do
minério de ferro, nas dimensões alcançadas no passado recente.
5.4

O valor da empresa em uma perspectiva de longo prazo via
direcionadores de valor

Muito embora o desempenho da companhia tenha sido frustrante na última década,
é importante analisar qual é o valor remanescente para os sócios em uma
perspectiva de funcionamento da empresa no longo prazo. Considerando o final de
2016, como base de comparação, o valor de mercado do patrimônio da empresa era
de R$ 8,2 bilhões. A pergunta que se faz e se este é um valor justo, consoante ao
que foi discutido nesta dissertação?
O ponto de partida para o exercício que será apresentado a seguir é que empresas
que se encontram em dificuldades financeiras são, em geral, subavaliadas pelo
mercado. Objetiva-se, portanto, dirimir esta dúvida consoante às discussões
apresentadas nos capítulos 2 e 3 desta dissertação.
Conforme detalhado, para se chegar ao valor da empresa mediante ao método de
fluxo de caixa descontado, deve-se considerar o desempenho da empresa em três
fases:
1. Projetar o fluxo de caixa livre da empresa para o período explícito;
2. Estimar o valor contínuo considerando o fluxo de caixa e os direcionadores de
valor;
3. Trazer, tanto o fluxo de caixa no período explicito, quanto no período
contínuo a valor presente.
O período de projeções explícitas do fluxo de caixa abrange um período de 5 anos,
conforme apresentado na metodologia e nas seções 5.1 e 5.2 desta pesquisa, e os
resultados estão descritos na Tabela 16.
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Tabela 15 Fluxo de Caixa Livre da Empresa - Período Explícito
Fluxo de Caixa Livre da Empresa - Período Explícito
(em R$ milhões)
Ano-Base:
2016
(=) Receitas Líquidas

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

2017

2018

2019

2020

2021

8.172

Produtos Siderúrgicos
Minério de Ferro

9.639

10.836

12.283

13.927

15.795

8.945

10.159

11.561

13.155

14.969

694

676

723

772

825

7.967

6.907

7.764

8.802

9.980

11.318

(=) Lucro Bruto

205

2.732

3.071

3.482

3.948

4.477

(-) Despesas G&A

354

368

384

402

420

439

(-) Despesas com Vendas

273

227

256

290

329

373

422

2.136

2.431

2.790

3.199

3.666

1.216

1.226

1.236

1.245

1.255

1.265

1.638

911

1.196

1.545

1.944

2.401

310

407

525

661

816

1.638

601

789

1.020

1.283

1.585

1.216

1.226

1.236

1.245

1.255

1.265

(-) CAPEX

225

227

227

227

227

227

(+/-) Variação da NCG

470

695

432

523

594

674

1.117

905

1.366

1.515

1.718

1.948

817

1.113

1.115

1.141

1.168

(-) Custos Operacionais

(=) EBITDA

-

(-) Depreciação
(=) EBIT

-

(-) IR S/ Operações
(=) NOPAT Projetado

-

(+) Depreciação

(=) Fluxo de Caixa Livre da Empresa (=) VP dos Fluxos de Caixa
(=) ∑ VP dos Fluxos de Caixa

5.353

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como se pode verificar, a Usiminas, de acordo com as projeções realizadas,
demonstra uma recuperação no seu fluxo de caixa líquido previsto até o ano de
2021, mas em níveis ainda pouco satisfatórios (Tabela 16).
5.4.1 Valor Contínuo na perpetuidade
O valor contínuo (Tabela 17) foi obtido de acordo com o especificado na Equação
22, considerando os vetores fundamentais de valor da empresa. Tal formulação se
fez necessária, pois de acordo com os resultados apurados nesta dissertação não
se pode admitir, face à possível cenário, que o ROIC tenda ao infinito (Equação 24),
e nem mesmo que este indicador se iguale ao WACC (Equação 23).
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Tabela 16 Apuração do Valor Contínuo
Apuração do Valor Contínuo
(em R$ milhões)

NOPAT Ano 5 2021

1.585

Taxa de Crescimento (g)

1%

ROIC

5,08%

TR - Taxa de Retenção

19,69%

WACC

10,77%

(=) Fluxo de Caixa Livre da Empresa

1.273

Valor Contínuo

13.024

Fonte: Elaborado pelo autor

Assim sendo, o valor contínuo apurado foi da ordem de R$ 13,024 bilhões. Trazendo
este montante a valor presente, tem-se o valor de R$ 7,809 bilhões.
5.4.2 Valor da empresa e dos acionistas
Para trazer os fluxos de caixa, explícito e contínuo, a valor presente, foi utilizada a
equação 16 definida no referencial teórico, tendo como taxa de desconto o valor da
WACC, que foi estimado em 10,77% a.a. Verifica-se pela Tabela 18 que o valor da
empresa para todos investidores, neste estágio, é da ordem de R$ 13,163 bilhões
(ano base = 2016)
Tabela 17 Apuração do Valor da Empresa e dos Acionistas (em milhões)
Apuração do Valor da Empresa e dos Acionistas
(em R$ milhões)

Valor Presente do Fluxo de Caixa
Período Explícito

R$

5.353

valor Contínuo

R$

7.809

(=) Valor da Empresa

R$ 13.163

(-) Dívida Líquida
(=) Valor dos Acionistas
Fonte: Elaborado pelo autor

-R$

3.667

R$

9.496
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Para se chegar ao valor pertencente aos acionistas aplicou-se a Equação 25, sendo
que o endividamento bancário líquido foi apurado pelo total do endividamento
bancário bruto subtraído do total de disponibilidades financeiras (caixa + bancos +
aplicação financeira), de acordo com o último demonstrativo contábil utilizado no
trabalho. O valor apurado para a Usiminas em 31/12/2016 foi de R$ 3,667 bilhões.
O valor do patrimônio, definido como sendo o valor da avaliação para os acionistas
da Usiminas, é alcançado subtraindo-se o endividamento líquido do valor apurado
para a empresa. O resultado das estimativas da presente pesquisa resultou em um
valor aos acionistas de R$ 9,496 bilhões, referenciado à 31/12/2016 (Tabela 18).
Finalmente, pode-se inferir as diferenças existentes no valuation da Usiminas que
emergem das análises apresentadas nesta dissertação, baseadas na literatura sobre
empresas em dificuldades financeiras, e daquelas refletidas nos preços de mercado.
Tabela 18 Potencial de Valorização das Ações: 31/12/2017
Potencial de Valorização das Ações: 31/12/2017
(em R$ milhões)

Valor de Mercado
Quant. Ações (Capital Int - Em MM)
Quant. Ações (Em Tesouraria - Em MM)

Ordinárias

Preferenciais

Cotações
Ordinárias
Preferenciais
(em R$)
(em R$)

Total

Valor Patrimonial a Mercado
Ordinárias

Preferenciais

705

548

1.253

R$

8,26

R$

4,10

5.825,5

3

24

26

R$

8,26

R$

4,10

20,9

97,2

5.846,3

2.343,2

Total

1.279

(=) Valor do Patrimônio a Mercado

2.246,1

8.189,6

Potencial de Valorização

16%
VPA - Ações Ordinárias (Ticker: USIM3) R$

9,58

VPA - Ações Preferenciais (Ticker: USIM5) R$

4,75

*Fonte de Cotações - DFP 2016

Nota: Fonte de Cotações – DFP 2016
Fonte: Elaborado pelo autor

O potencial de valorização/perda das ações é dado pela equação 26, sendo que o
valor previsto ou “valor justo”, é obtido pela divisão do valor de patrimônio
encontrado no valuation e aquele transacionado no mercado (capitalização na
Bovespa, refletida pela quantidade de ações em circulação multiplicada pela cotação
das ações). Como o valor de patrimônio da Usiminas de acordo com as estimativas
da pesquisa situou-se em R$ 9,496 bilhões, e o mercado sinalizava um valor de R$
8,197 bilhões, pode-se concluir que a empresa estava subprecificada em 16%.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente dissertação teve como objetivo apresentar uma avaliação da Usiminas,
importante empresa e que enfrenta uma situação caracterizada na literatura de
“dificuldades financeiras”. O método adotado foi a de do fluxo de caixa livre
descontado, considerando as abordagens do EVA e do valor do negócio. Neste
caso, o valor contínuo foi estimado empregando-se a fórmula dos “vetores
fundamentais de valor”.
Para atingir os objetivos, foram levantados os riscos do setor, o capital investido, o
custo médio ponderado de capital, os resultados operacionais e a geração de fluxos
livres de caixa da companhia. Foi avaliada a capacidade de entrega de valor aos
acionistas (EVA) da empresa e apresentado o valor “justo” da companhia.
A Usiminas não se mostrou capaz de entregar criação de valor para seus acionistas,
em função basicamente da sua incapacidade de gerar resultados operacionais
superiores aos custos do capital empregado nas suas atividades. Mesmo com a
projeção de crescimento das receitas líquidas, diretamente relacionadas às
previsões de crescimento do PIB, e ao ganho de eficiência produtiva em função de
uma melhor diluição dos custos operacionais, que ajudaram a projetar uma melhora
do NOPLAT, a companhia não demonstra desempenho suficiente para reverter o
quadro de fragilidade econômico-financeira.
Isto é ocasionado, principalmente, devido à incerteza sobre a capacidade da
companhia em conseguir implantar aumentos reais de preço na sua rede de
distribuidores, assim como, devido ao significativo custo do capital apresentado,
fruto do risco setorial e de uma estrutura de capital mais alavancada.
Não deve ser esquecido também que a elevada dívida, vis-à-vis a capacidade de
geração de caixa para bancar os compromissos financeiros, forçou uma
renegociação com credores, mas acarretando em contrapartida, novas injeções de
capital próprio no negócio. Esta nova estrutura de capital exerceu, no curto prazo,
efeitos negativos no EVA, pois o custo da dívida é inferior ao custo de capital
próprio.
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Em termos das estimativas de valor da empresa e aqueles remanescentes para os
seus acionistas, conforme definido nos objetivos da dissertação, a projeção do fluxo
de caixa livre da empresa foi fundamentada no modelo de dois estágios. O primeiro
abrangeu a projeção do fluxo de caixa livre para um período de cinco anos, e o
segundo consistiu na estimativa do valor contínuo, também referido como valor na
perpetuidade.
Realizando a projeção do fluxo de caixa, pode-se perceber que os direcionadores de
valor da companhia estão travados pelo desempenho da economia nacional, que
representa em média 89% do volume comercializado pela companhia, e pelo
excesso de oferta de produtos siderúrgicos no mercado mundial.
Esses direcionadores de valor estão concentrados, principalmente, nas principais
variáveis afetadas pelo ciclo recessivo na economia onde a empresa está inserida,
que são os volumes comercializados e os preços praticados. Conforme destacado,
quando a economia entra em declínio, empresas cíclicas, como é o caso da
Usiminas, perdem volume comercializado e os preços de seus produtos, têm que ser
ajustados para baixo para evitar perdas ainda maiores de vendas. Cria-se um círculo
vicioso, pois não conseguem ajustar a estrutura de custos na mesma proporção e
velocidade

em

que

as

vendas

caem.

Acabam

perdendo

margem

e

consequentemente reduzindo os resultados operacionais líquidos e os fluxos livres
de caixa. Tais resultados precisam ser revertidos com uma atuação diligente da
administração, com corte de custos e adequação do volume de investimento. Caso a
companhia não realize os ajustes necessários, os resultados negativos tendem
afetar negativamente a rolagem de sua dívida, e resultam em um menor valor da
companhia.
Como destacado no capítulo 5 da pesquisa, a Usiminas encerrou o ano de 2016
com uma defasagem nos preços dos produtos siderúrgicos da ordem de 37%,
enquanto seus custos continuavam crescendo, e perdeu 55% do volume
comercializado em produtos siderúrgicos comparativamente ao alcançado no ano de
2004.
Assim, o destravamento do crescimento da economia nacional, faria com que os
volumes comercializados voltassem a se elevar mais rapidamente, permitindo a
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recomposição dos preços, e ganhos de escala, via elevação dos volumes, que
trariam os custos operacionais para níveis mais próximos aos apurados no período
pré-crise.
Podem-se destacar também dois outros direcionadores de valor, considerados como
estruturais e que afetam o fluxo de caixa livre da empresa, que são os volumes de
CAPEX e o custo por tonelada do minério de ferro produzido pela mineração
Usiminas. O CAPEX foi mantido, durante todo o período de projeção do fluxo de
caixa, no nível de sustained CAPEX, devido à previsão de crescimento dos volumes
de produção, até 2021, ainda se encontrarem bem abaixo dos anteriormente
praticados no período pré-crise. Tal hipótese de trabalho não comprometeu as
estimativas, uma vez que de acordo com as simulações realizadas a companhia
continuará apresentando em 2021 uma capacidade ociosa. Assim, afigurou-se como
desnecessário realizar investimentos superiores aos níveis de sustained CAPEX,
que seriam demandados no caso de ampliação de capacidade produtiva.
O custo de produção por tonelada do minério de ferro é, também, um importante
direcionador de valor na avaliação da Usiminas, pois tem um forte efeito no NOPLAT
da companhia, já que a mesma apresenta um elevado custo produtivo por tonelada
produzida (cash cost) US$ 63,2 / ton. (data-base 4º Tri2016). Tal custo situa-se bem
acima de empresas mineradoras, como a Vale por exemplo, que fez o ramp-up do
seu projeto mais ambicioso em redução de custos de produção para o minério de
ferro, denominado de SD-11, onde o minério produzido na mina de Carajás chegaria
a um custo unitário de produção de US$ 11,00 / ton.
Este elevado custo produtivo, faz com que seja necessária uma elevada cotação
internacional do produto para que o negócio se torne sustentável, o que é uma
premissa pouco promissora frente à realidade de mercado. A premissa de preço
médio adotada para o ano de 2017, de US$ 67,00 / ton. se apresenta praticamente
como o preço de equilíbrio para o negócio, ou seja, não sendo capaz de agregar
nenhum ou quase nenhum valor a empresa. Para os anos posteriores, o cenário
projetado é ainda mais perverso, já que o preço médio estimado para a tonelada do
produto ficou em US$ 58,00, abaixo do custo produtivo. Este é um negócio que não
tem se apresentando como vantajoso para que a companhia. A companhia deveria
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avaliar em se desfazer deste negócio como uma forma de reduzir o seu
endividamento.
A pesquisa estimou, também, o custo do capital investido, cujo WACC situou-se em
torno de 10,77% ao ano. Esta taxa foi utilizada para trazer a valor presente o fluxo
de caixa projetado, resultando em um valor de patrimônio de R$ 9,496 bilhões,
referenciado à 31 de dezembro de 2016.
Uma das justificativas para a realização desta dissertação foi o alerta de importantes
autores como Damodaran (2010), que ressaltam que empresas que se encontram
em dificuldades financeiras podem ser mal avaliadas pelo mercado, especialmente
aquelas cujo mercado consumidor apresenta um comportamento cíclico. De fato,
estimativas mais condizentes com os direcionadores de valor da companhia
resultaram em valores distintos daqueles transacionados no mercado, e indicaram
que as ações da empresa estavam subprecificadas. De acordo com as análises
apresentadas o valor da empresa deveria se situar em cerca de R$ 13 bilhões,
restando aos acionistas algo em torno de R$ 9,5 bilhões, valores referenciados à 31
de dezembro de 2016. Estes valores sugerem que a empresa estava subavaliada
em torno de 16% pelo mercado.
O principal risco envolvido nestas previsões é que a premissa de melhora do PIB
não venha a se cumprir ou que as constantes disputas internas entre os dois
principais sócios, NIPPON Steel e Ternium Techint não permitam que ela consiga
captar os efeitos positivos desta melhora, o que refletiria diretamente sobre esta
projeção.
Finalizando, registra-se que o objetivo dessa dissertação foi alcançado, sendo que a
expectativa do autor é que as teorias e instrumentais empregados nesta pesquisa,
bem como os resultados apresentados possam servir de balizador para os gestores
e investidores da companhia que é objeto deste estudo. Espera, também, que
sirvam de roteiro em análises de valuation de diferentes empresas, sendo que o
valor de uma companhia deve ser estimado a partir da identificação dos principais
direcionadores de valor, que são: o lucro operacional líquido (NOPLAT); o retorno
sobre o capital investido (ROIC); o crescimento (g) que é resultado da produtividade
do capital investido e do esforço de investimento; e o custo do capital (WACC).
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Estes direcionadores fornecem o roteiro para a administração de qualquer empresa
alcançar o estágio de geração positiva de valor, que terá impacto positivo no
patrimônio dos acionistas, como também no bom funcionamento da economia.
Fica o alerta, entretanto, de importantes analistas, inclusive de Damodaran (2010),
que destaca que valuation é uma arte e um processo subjetivo, ou seja, que envolve
incertezas associadas às premissas escolhidas para a avaliação. Assim, o valor do
negócio se alterará à medida que tais premissas não forem observadas na
realidade, fruto das incertezas econômicas, que sofrem influência de toda a sorte,
em especial do turbulento mundo da política. Assim, há a necessidade de monitoria
constante das estimativas realizadas, que devem ser corrigidas se um novo cenário
se impõe.
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Apêndice A – Tabelas de Dados
Tabela A.1. – Custo Médio do Endividamento Bancário
CUSTO MÉDIO DE ENVIDIAMENTO BANCÁRIO - DATA BASE: 31/12/2016
FONTE: DFP 2016 - NOTA EXPLICATIVA 20 (pág 102) - Empréstimos e Financiamentos
Em Moeda Nacional (Val em R$ Mil)
INSTITUIÇÃO

Indexador

BNDES
TJLP
BNDES
BNDES
TJLP
FINAME
BANCO DO BRASIL CDI
BRADESCO
TR
BRADESCO
CDI
ITAÚ BBA
CDI

Valor do
Indexador
7,50%
0,00%
7,50%
0,00%
14,00%
2,03%
14,00%
14,00%

Periodicidade
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a

Encargos Financeiros
Anuais
3,48%, 3,88% e 4,88% a.a.
5,5% a.a.
0% a.a
2,5% a.a a 9,5% a.a.
3% a.a
9,8% a.a
3,0% a.a.
3,0% a.a.

Taxa de
Juros Média
3,41%
5,50%
0,00%
6,00%
3,00%
9,80%
3,00%
3,00%

Tx Total
11,17%
5,50%
7,50%
6,00%
17,42%
0,20%
0,42%
0,42%

Comissões e Outros Custos

Em Moeda Estrangeira (Val em R$ Mil)
Valor do
INSTITUIÇÃO
Indexador
Indexador

Periodicidade

BNDES

US$

0,00% a.a

BNDES

US$

0,00% a.a

Nippon Usiminas
JBIC
JBIC
Eurobonds

US$
US$
US$
US$

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Comissões e Outros Custos
Outros

a.a
a.a
a.a
a.a

Valor das Linhas
Circulante

Valor das Linhas
Não Circulante

Valor Total das
Linhas

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
371.586,00
R$
425,00
R$
3.930,00
R$
31.603,00
R$ 2.486.701,00
R$
53.115,00
R$
546.856,00
R$
674.289,00
R$ 4.168.505,00
R$
(60.454,00)
R$ 4.108.051,00

R$
373.408,00
R$
1.703,00
R$
3.943,00
R$
42.945,00
R$ 2.503.838,00
R$
60.824,00
R$
551.476,00
R$
679.985,00
R$ 4.218.122,00
R$
(70.614,00)
R$ 4.147.508,00

Valor das Linhas
Não Circulante

Valor Total das
Linhas

1.822,00
1.278,00
13,00
11.342,00
17.137,00
7.709,00
4.620,00
5.696,00
49.617,00
(10.160,00)
39.457,00

8,85%
0,04%
0,09%
1,02%
59,36%
1,44%
13,07%
16,12%
100,00%
-1,67%
98,33%

Custo
Ponderado
0,99%
0,00%
0,01%
0,06%
10,34%
0,00%
0,05%
0,07%
11,52%

Encargos Financeiros
Anuais

Taxa de
Juros Média

Cesta de Moedas (US$) +
3,88% a.a.
Cesta de Moedas (US$) +
3,88% a.a.
Libor + 2,83% a.a.
Libor + 2,55% a.a.
Libor + 2,855% a.a.
7,25% a.a.

3,88%

3,88% R$

72,00

R$

20.112,00

R$

20.184,00

1,13%

0,04%

3,88%

3,88% R$

422,00

R$

118.375,00

R$

118.797,00

6,65%

0,26%

4,24%
3,96%
4,27%
7,25%

4,24%
3,96%
4,27%
7,25%

9,40%
25,12%
25,13%
32,57%
100,00%
-0,63%
0,00%
99,37%

0,40%
0,99%
1,07%
2,36%
5,13%

70,25%
29,75%
100,00%

11,52%
5,13%
9,62%

Tx Total

Valor das Linhas
Circulante

% Part

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Endivamento Total
% Part por Prazos
Em Moeda Nacional
Em Moeda Estrangeira
Endividamento Total

1 - O valor identificado para o indexador da operação é o constante na mesma data base do demonstrativo contábil;

381,00
675,00
872,00
18.330,00
20.752,00
(1.660,00)
3.608,00
22.700,00

R$
167.606,00
R$
448.120,00
R$
448.120,00
R$
563.642,00
R$ 1.765.975,00
R$
(9.610,00)

R$
167.987,00
R$
448.795,00
R$
448.992,00
R$
581.972,00
R$ 1.786.727,00
R$
(11.270,00)

R$ 1.756.365,00

R$ 1.775.457,00

70.369,00
1,17%

5.934.480,00
98,83%

% Part

Custo
Ponderado

6.004.849,00
100,00%
R$ 4.218.122,00
R$ 1.786.727,00
R$ 6.004.849,00
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Tabela A.2. Fator de Correção dos Preços
Var. Preço Médio Var. IPCA
31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2010
01/12/2011
01/12/2012
01/12/2013
01/12/2014
01/12/2015
01/12/2016
Fator de Correção

13,99%
26,74%
59,56%
31,72%
33,62%
53,49%
30,90%
43,33%
55,12%
47,22%
62,39%
0,63

9,01%
13,87%
20,59%
25,79%
33,22%
41,88%
50,17%
59,04%
69,23%
87,29%
99,07%

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela A.3. Variação anual do preço médio de produto de aço versus variação anual do IPCA

Fonte: Dados da pesquisa

