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Resumo
As necessidades de redução dos custos industriais e de danos ao meio ambiente
levaram a sociedade a desenvolver fontes alternativas de geração de energia. No
âmbito da siderurgia baseada no carvão vegetal vêm sendo implantados projetos de
geração de energia elétrica com a utilização dos gases poluentes gerados nos altosfornos, na expectativa de atingir duplo objetivo: rentabilizar o capital de investidores e
mitigar os impactos ambientais. Esta dissertação reportou-se à primeira dimensão e
analisou os resultados econômico-financeiros que vêm sendo alcançados por uma
termoelétrica acoplada a uma siderurgia voltada para a produção de ferro-gusa,
localizada em Minas Gerais. Utilizou-se o modelo de fluxo de caixa descontado,
levando-se em consideração os riscos financeiros envolvidos e a vida útil do projeto. O
custo do capital próprio foi precificado de acordo com o Capital Asset Pricing Model
(CAPM) e o custo de oportunidade de capital foi levantado com o uso do WACC
Weighted Average Capital Cost (WACC), sendo este aplicado nos períodos em que a
estrutura de capital considerou o uso de dívida como uma das fontes de financiamento.
Os resultados revelaram que os fluxos livres de caixa (FLC) permitiram quitar os juros
pagos pelo uso de capital de terceiros, além de remunerar os acionistas anualmente a
uma taxa relativa ao de custo de capital próprio (da empresa alavancada) de 17,57%
no período de 2009 a 2013. Ademais, projetou-se que o FCL de 2014 a 2030 será mais
do que suficiente para atender ao estimado custo de capital próprio (da empresa
desalavancada) de 14,42% a.a. Como consequência, a decisão estratégica do grupo
empresarial em levar adiante o projeto da termoelétrica pode ser considerada acertada,
uma vez que há expectativa de que o retorno supere a taxa de rentabilidade mínima na
forma preconizada pelas teorias adotadas, além de evitar danos da siderurgia ao meio
ambiente representado pela emissão de gases poluentes. Ademais, os resultados
apresentados fornecem suficientes evidências em suporte à instalação de plantas
dessa natureza em municípios produtores de ferro-gusa, considerando-se a sua
relevância não apenas para a geração de valor, mas também para a melhoria do meio
ambiente e bem-estar da sociedade.
Palavras-chave: Valuation. Sustentabilidade. Energias alternativas.

Abstract
The need to reduce the industrial costs and damages towards the environment have
led the society to create alternative sources of energy production. In the context of
the charcoal-based siderurgy, many projects that generate energy by using polluting
gases that are produced in the blast furnace have been established, aiming a double
purpose: to monetize the investor’s money and to mitigate the environmental
impacts. This dissertation is about the first one and has analyzed the economic and
financial results that have been achieved by a thermoelectric coupled to a steel
industry focused on the productions of pig iron located in Minas Gerais, Brazil. The
discounted cash flow method has been used taking into account the financial costs
involved and the project’s lifespan. The equity costs were valued according to the
CAPM (Capital Asset Pricing Model) and the opportunity cost of capital was
established by using the WACC (Weighted Average Capital Cost), which was applied
in periods in which the debt was used as one of the sources of financing. The results
have revealed that the free cash flow allowed to pay off the third-party capital and
also to annually compensate the shareholders at 17.57% (leveraged company)
during 2009 to 2013. It has been forecasted that the free cash flow from 2014 to
2030 will be more than sufficient to attend the equity cost (unleveraged company) of
14,42% per year. As a consequence, the Business Group strategical decision of
moving ahead with the project should be regarded correct, since there are
expectations that the investors total returns will exceed the minimum rate of return
preconized by the applied theories, as well as prevent the damages such as emission
of polluting gases that the siderurgical industry may cause. Futhermore, the results
here presented provide enough evidence supporting the installation of industrial
plants of this kind in cities that produce pig-iron, taking in consideration its relevance
not only to generate value, but also to improve the environment and the society’s
welfare.
Keywords: Valuation. Sustainability. Alternative energy.

Lista de Figuras

Figura 1 - Custo de capital e uso da dívida............................................................

39

Figura 2 - Fluxo de caixa para os investidores, para os credores e para os
acionistas................................................................................................................ 43
Figura 3 - Imagens da termoelétrica....................................................................... 49

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Geração, consumo e vendas de energia elétrica pelos autoprodutores
em 2016: em gigawatt-hora (GWh)......................................................................... 15
Tabela 2 - Estimativas do Beta da CEMIG............................................................. 58
Tabela 3 - Teste Breusch-Godfrey para verificação de autocorrelação.................

59

Tabela 4 - Teste de White para verificação de heteroscedasticidade.................... 59
Tabela 5 - Taxas de desconto empregadas na avaliação...................................... 61
Tabela 6 - Vendas de energia para o mercado e para o próprio grupo
empresarial.............................................................................................................

62

Tabela 7 - Fluxo de caixa livre para os investidores na termoelétrica (R$)............ 63
Tabela 8 - Geração de valor pela unidade termoelétrica.......................................

66

Tabela A.1 - Estrutura de capital da CEMIG..........................................................

75

Tabela A.2 - Resultado operacional da termoelétrica: 2009 a 2030......................

76

Tabela A.3 - Necessidade de capital de giro líquido da siderúrgica e da
termoelétrica........................................................................................................... 83
Tabela A.4 - Investimentos realizados e depreciação (em reais)........................... 88
Tabela A.5 - Depreciação sobre os investimentos (CAPEX) no período de 2017
a 2030 na termoelétrica.......................................................................................... 89

Lista de Abreviaturas, Siglas e Símbolos

a.a.

Ao ano

ANEEL

Agência Nacional de Energia Elétrica

APM

Arbitrage Pricing Model

BDMG

Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais

CAPEX

Capital expenditure

CAPM

Capital Asset Pricing Model

CEMIG

Companhia Energética de Minas Gerais

CEO

Chief Executive Officers

CH4

Metano

CO

Carbono

CO2

Dióxido de carbono

CPV

Custo dos produtos vendidos

CSLL

Contribuição social sobre o lucro líquido

DRE

Demonstração do Resultado do Exercício

EBIT

Earning Before Interest and Taxes

EBT

Lucro antes do imposto de renda

EBTIDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

FCDA

Fluxo de caixa disponível aos acionistas

FCDE

Fluxo de caixa disponível da empresa

FCFE

Fluxo de caixa líquidos dos acionistas

FCL

Fluxo de caixa livre

FCO

Fluxo de caixa operacional

GWh

Gigawatt-hora

h

Hora

H2

Hidrogênio

IBAMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis

IBOVESPA

Índice da Bolsa de Valores de São Paulo

IBX

Índice Brasil

IEF

Instituto Estadual de Florestas

IPCA

Índice de Preço ao Consumidor – Amplo

IPCC

Intergovernamental Panel On Climate Change

IR

Imposto de renda

IRPJ

Imposto de renda da pessoa jurídica

Kg

Quilograma

Kw

Kilowatt

ms

Milissegundo

NCG
3

Necessidade de capital de giro

Nm /h

Normal metro cúbico por hora

NOPAT

Net operating profit after tax

NOPLAT

Net Operating Profit Less Adjusted Tax

NTN-B Principal

Nota do Tesouro Nacional série B

P&D

Pesquisa e desenvolvimento

PL

Patrimônio líquido

PNUMA

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

ROL

Receita Operacional Líquida

SLB

Sharpe-Lintner-Black

MWh

Megawatt-hora

ONU

Organização das Nações Unidas

t

Tonelada

VP

Valor presente

VPL

Valor presente líquido

WACC

Custo Médio Ponderado

Sumário1

1
Introdução.................................................................................................................13
1.1 Visão geral do contexto e do tema .................................................................. 14
1.2 Pergunta norteadora ......................................................................................... 17
1.3 Objetivos ............................................................................................................ 17
1.3.1 Objetivo geral ................................................................................................. 17
1.3.2 Objetivos específicos..................................................................................... 17
1.4 Justificativa e estrutura da dissertação .......................................................... 18
2 Referencial Teórico...............................................................................................19
2.1 Sustentabilidade ambiental .............................................................................. 19
2.1.1 A siderúrgica e o meio ambiente .................................................................. 22
2.2 Sustentabilidade financeira .............................................................................. 23
2.2.1 A avaliação de empresas (valuation) ............................................................ 24
2.2.1.1 Fluxo de caixa descontado ............................................................................ 27
2.2.1.2 O risco e a volatilidade .................................................................................. 29
2.2.1.3 O beta e a medida do risco sistêmico............................................................ 31
2.2.1.4 O custo do capital próprio: o CAPM .............................................................. 34
2.2.1.5 Estrutura de capital e o WACC ...................................................................... 37
2.2.1.6 Fluxo de caixa para os investidores e para os acionistas.............................. 42
3 Metodologia...........................................................................................................45
3.1 Caracterização da pesquisa ............................................................................. 45
3.2 Empresa objeto de estudo................................................................................ 46
3.2.1 O grupo empresarial ...................................................................................... 47
3.2.1.1 A siderúrgica e a fundição ............................................................................. 47
3.2.1.2 O agronegócio ............................................................................................... 48
3.2.1.3 A termoelétrica .............................................................................................. 48
3.3 Procedimentos metodológicos ........................................................................ 50
1

Este trabalho foi revisado de acordo com as novas regras ortográficas aprovadas pelo Acordo
Ortográfico assinado entre os países que integram a Comunidade de Países de Língua Portuguesa
(CPLP), em vigor no Brasil desde 2009. E foi formatado de acordo com as Instruções para
Formatação de Trabalhos Acadêmicos – Norma APA, 2016.

3.3.1 Fluxo de caixa descontado ............................................................................ 50
3.3.1.1 Receita operacional ....................................................................................... 51
3.3.1.2 Custos e despesas operacionais ................................................................... 52
3.3.1.2.1 Custos dos produtos vendidos ................................................................... 52
3.3.1.2.2 Despesas operacionais .............................................................................. 52
3.3.1.3 Earning before interests, taxes, depreciation and amortization (EBTIDA):
lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização .................................... 52
3.3.1.4 Depreciação .................................................................................................. 53
3.3.1.5 EBIT: lucro antes de juros e imposto de renda .............................................. 53
3.3.1.6 Tributos diretos .............................................................................................. 54
3.3.1.7 Resultado operacional líquido: NOPLAT ....................................................... 54
3.3.1.8 Capital Expenditure (CAPEX) ........................................................................ 55
3.3.1.9 Capital de giro líquido ou variação da necessidade de capital de giro .......... 55
3.3.1.10 Fluxo de caixa livre ...................................................................................... 56
3.3.2 A medida do risco e o custo do capital ........................................................ 56
3.3.2.1 A medida do risco de mercado: beta (β)........................................................ 56
3.3.2.2 O ativo livre de risco e o prêmio de risco....................................................... 56
4 Análise dos Resultados .......................................................................................58
4.1 Custo de capital próprio e WAC ....................................................................... 58
4.2 Produção/vendas de energia, resultado operacional e o fluxo livre de caixa
.................................................................................................................................. 61
4.3 A capacidade de geração de valor da termoelétrica ......................................65
5 Considerações Finais ..........................................................................................67
Referências ..............................................................................................................69
Apêndice...................................................................................................................75

13

1 Introdução

De acordo com Serra & Wickert (2014), avaliar uma empresa não é um processo
simples e linear, com resultado preciso e indiscutível. Essa é uma tarefa complexa,
dinâmica e subjetiva, como a realidade na qual as companhias estão inseridas.
Diferentemente de uma ciência básica, que busca refletir a realidade com precisão,
trata-se de uma ciência aplicada, que busca ser uma ferramenta para a tomada de
decisão – não única, mas em conjunto com outras. No entendimento dos autores, o
uso disciplinado de técnicas de avaliação de empresas enriquece significativamente
a discussão sobre o tema, ampliando o entendimento sobre as incertezas, riscos e
retornos envolvidos nos negócios e contribuem para a tomada de uma decisão mais
consciente e estruturada.

Em um contexto mais moderno e competitivo do mercado, Assaf Neto (2014)
descreve que lucro e ativos são conceitos econômicos e, como tal, devem ser
avaliados pelo seu valor econômico criado, pelas suas expectativas futuras em
produzir um retorno em excesso e pela utilização de uma taxa de oportunidade que
exprima adequadamente o risco do investimento. O objetivo de uma empresa para
os seus acionistas não está em seu valor total de mercado, mas no valor que supera
o montante do capital investido.

Calixta Tavares (2005), numa visão sobre a utilização de recursos ambientais, relata
que os futuros alternativos são baseados em tendências atuais e julgamentos
relacionados a eventos que podem ocorrer, proporcionados, na maioria das vezes,
pela interação entre padrões verificados nas variáveis macroambientais, tais como
economia, cultura, tecnologia, natureza e políticas. Entre outras, podem ser
adotadas as seguintes alternativas de abordagem para a questão energética:
conservação de energia; uso mais eficiente de recursos energéticos; criação de
políticas orientadas para suporte a essas ocorrências; alternativas para a escassez
de energia; modificação do perfil do consumo com vistas ao aproveitamento das
fontes alternativas de energia, principalmente energias limpas, renováveis e
descentralizadas, tais como a solar, a eólica, entre outras, e energia elétrica gerada
por “termoelétrica”, que é destaque deste trabalho.
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Nesta dissertação será tratado o tema de sustentabilidade em sua dimensão
financeira, mediante estudo de caso de uso de energias alternativas em uma
termoelétrica acoplada a uma planta siderúrgica produtora de ferro-gusa. O projeto
da termoelétrica em estudo teve início em 2009, integrado à planta da siderúrgica,
cujos acionistas são grupos de familiares, pessoas físicas, que viram na
necessidade de melhoria ambiental pela utilização dos gases liberados na atmosfera
a possibilidade de retorno financeiro aos investidores na possível viabilidade do
investimento neste projeto.

Aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a termoelétrica
permite o aproveitamento do gás gerado na produção do ferro-gusa (a uma vazão
média de 18.300 Nm³ por hora) para gerar energia elétrica em um turbo gerador, via
ciclo Rankine. Atualmente, parte desse gás é utilizada durante o processo de
produção do ferro-gusa. O aproveitamento do gás residual na produção de energia
acontece a partir de sua queima numa caldeira gerando vapor a 43 bar,
superaquecido a 430ºC. O sistema contempla a autossustentabilidade energética
das empresas do grupo, além de consideráveis benefícios ao meio ambiente e
comunidade em geral.

1.1 Visão geral do contexto e do tema

Diante da globalização e da competitividade acirrada da concorrência e da
necessidade da sustentabilidade do negócio e do meio ambiente, toda organização
moderna deve buscar fontes alternativas de geração de energia, de forma a
canalizar recursos e investimentos para novos processos. A implementação de
fontes alternativas de geração de energia elétrica substitutivas da energia gerada
por hidrelétricas é fator relevante no processo produtivo industrial.

Esforços vêm sendo empreendidos visando reduzir a dependência do país de
energia hídrica, com uso de energias alternativas e de autoprodutores. A Resenha
Energética Brasileira, edição junho de 2017, da Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia (Brasil, 2017b),
publicou um balanço da geração, consumo e vendas de energia elétrica pelos
autoprodutores no ano de 2016, que estão expressos em gigawatt hora (GWh). A
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Tabela 1 revela a importância de alguns setores na geração da energia consumida
nos processos produtivos, com destaque para os setores sucroalcooleiro, petróleo,
papel e celulose e siderurgia.

Tabela 1
Geração, consumo e vendas de energia elétrica pelos autoprodutores em 2016: em
gigawatt-hora (GWh)

Fonte: Brasil. (2017b junho). Ministério de Minas e Energia. Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Energético. Resenha Energética Brasileira, p. 9.

Verifica-se que o setor siderúrgico, que é objeto desta dissertação, produziu 13.453
GWh em 2016, dos quais 1.618 GWh foram vendidas ao mercado utilizando-se
redes de transmissão das concessionárias, e o restante, 11.835 GWh, para o
consumo do setor.

Muitas têm sido as fontes alternativas de geração de energia elétrica exploradas
pelos setores produtivos no país. Na siderúrgica baseada em carvão vegetal, os
investidores/gestores têm optado por instalar uma base industrial de termoelétrica,
alimentada com os gases gerados por altos fornos na produção de ferro-gusa. A
opção por esse processo de produção de energia elétrica visa, também, mitigar os
impactos ambientais decorrentes dos gases lançados ao meio ambiente pela
siderúrgica.

A termoelétrica de pequeno porte que é objeto desta, cujo nome do grupo
empresarial não será revelando para resguardar o devido sigilo, produziu em 2016
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34 mil MWh, o que representou participação de 0,253% do total da geração de
energia elétrica pelo setor siderúrgico nacional. Do total produzido pela
termoelétrica, transferiu-se para uso no processo de produção de ferro-gusa da
siderúrgica o equivalente a 28.434,95 Megawatt-hora - MWh (28,435 GWh), sendo o
restante correspondente a 5.660 MWh (5,660 GWh) vendidos para o mercado.

A dimensão que será tratada neste estudo é o da sustentabilidade financeira, sendo
que há consenso entre os autores de finanças de que o principal objetivo de uma
empresa é a maximização da riqueza dos seus proprietários e que, para alcançar tal
objetivo, os gestores devem orientar suas decisões por medidas de desempenho
que revelem o verdadeiro valor adicionado aos proprietários (Assaf Neto, 2012;
Copeland, Koller & Murrin, 2002; Damodaran, 2004; Ross, Westerfield & Jaffe, 2002;
Weston & Brigham, 2000). Para que uma empresa ou projeto sejam considerados
geradores de riqueza, deverão ser capazes de oferecer aos investidores
remuneração acima de suas expectativas mínimas esperadas. Portanto, os gestores
devem ter atitudes racionais direcionadas para aplicação dos recursos em projetos
maximizadores de rentabilidade, com base na teoria da maximização da riqueza dos
acionistas (Shareholder Theory).

Há incentivos pecuniários para os setores produtivos se engajarem na coprodução
de energia elétrica, o que pode auxiliá-los na criação de valor. A Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL), por meio da Lei nº 9.991/2000 (Brasil, 2000), alterada
pela lei 13.280/2016, determina que as empresas concessionárias, permissionárias e
autorizadas do setor de energia elétrica sejam obrigadas a aplicar anualmente um
percentual de sua receita operacional líquida (ROL) em pesquisa e desenvolvimento
(P&D). Rege ainda a referida lei que, no mínimo, 0,75% da receita operacional
líquida seja aplicado em pesquisa e em desenvolvimento do setor elétrico e, no
mínimo, 0,25% em programas de eficiência energética no uso final. O referido
dispositivo legal determina que, em até 31 de dezembro de 2022, os percentuais
mínimos definidos serão de 0,50% tanto para pesquisa e desenvolvimento como
para programas de eficiência energética na oferta e no uso final da energia. Nesse
norte, a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), concessionária instalada
em Minas Gerais, viabilizou linhas de financiamentos especiais para projetos de
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instalação de termoelétrica em usinas siderúrgicas, aspecto que foi considerado na
implantação da termoelétrica aqui analisada.

1.2 Pergunta norteadora

A siderúrgica objeto desta pesquisa utilizou, por várias décadas, energia elétrica
adquirida da CEMIG para a produção de ferro-gusa. Os contratos firmados com a
CEMIG tinham como principal foco a contratação de uma demanda fixa de forma a
não faltar energia para a condução de seu processo industrial. Os registros internos
da empresa revelam que o consumo excedia a demanda contratada, o que onerava
a empresa, haja vista a situação de escassez de energia em determinados anos.

Diante da necessidade de uma fonte geradora de energia elétrica almejando
autossustentabilidade, o grupo empresarial decidiu implantar uma termoelétrica
acoplada à planta industrial produtora de gusa. Não foram feitas análises apuradas
de viabilidade econômico-financeira do projeto, e daí emergiu a pergunta norteadora
desta dissertação: a cogeração de energia em uma planta industrial produtora de
gusa é capaz de gerar valor aos investidores?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Analisar a viabilidade econômico-financeira de instalação de termoelétrica integrada
a uma siderúrgica produtora de ferro-gusa baseada em carvão vegetal.

1.3.2 Objetivos específicos

a) Identificar os riscos financeiros e estimar o beta do setor de produção de
energia elétrica.
b) Quantificar o custo de capital próprio empregado na termoelétrica.
c) Estimar o Custo Médio Ponderado (WACC) da termoelétrica.
d) Avaliar se a termoelétrica será capaz de gerar valor aos seus investidores.
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1.4 Justificativa e estrutura da dissertação

A justificativa para a realização deste trabalho se dá em dois níveis. No âmbito da
empresa objeto da pesquisa, os resultados poderão auxiliar os gestores no
planejamento das atividades do grupo e balizar futuras decisões estratégicas. No
âmbito mais geral, poderão contribuir no debate do tema de sustentabilidade ao
trazer

evidências

sobre

a

capacidade

de

projetos

alternativos

serem

autossustentáveis financeiramente ou se sua viabilidade se dá apenas no plano de
respeito ao meio ambiente e ao bem-estar da população.

A dissertação está estruturada em cinco capítulos, incluindo esta breve introdução
que apresentou a contextualização do tema, os objetivos e as justificativas para o
desenvolvimento do trabalho. O referencial teórico é o tema do segundo capítulo,
com a abordagem da sustentabilidade ambiental e financeira do projeto. O terceiro
capítulo refere-se à metodologia, caracterizando-se a pesquisa e descrevendo os
procedimentos metodológicos. Nesse capítulo são relatadas as etapas que serão
seguidas para o processo de avaliação, englobando a identificação do risco
sistêmico do projeto e estimativa do beta da empresa, o cálculo do WACC e os
demais critérios utilizados para o cálculo do fluxo de caixa descontado e,
consequentemente, da avaliação do negócio. Será, também, apresentada a unidade
de análise. No quarto capítulo são analisados os principais resultados alcançados.
Por fim, no quinto capítulo, são feitas as considerações finais.
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2 Referencial Teórico

Neste capítulo serão apresentados os conceitos referentes à sustentabilidade nas
dimensões ambiental e financeira e as teorias que serão utilizadas no valuation da
termoelétrica. Parte-se do conceito de que sustentabilidade é uma característica ou
condição de um processo ou de um sistema que permite a sua continuidade e
renovação, em certo nível, por determinado prazo.

A sustentabilidade amplamente discutida na literatura, como em Callenbach, Capra,
Goldman Lutz e Marburg (1993), Antunes (2000), Gomes (2007), tem como
comunhão as ideias e conceitos da capacidade de o ser humano interagir com o
mundo, com a responsabilidade da preservação do meio ambiente de modo que o
uso consciente dos recursos naturais para a satisfação de necessidades humanas
imediatas não deve comprometer as necessidades das gerações futuras.

O conceito de sustentabilidade é bastante abrangente, pois atende a um conjunto de
variáveis interdependentes, e pode-se dizer que há a capacidade de integrar as
questões sociais, energéticas, econômicas, ambientais e a felicidade humana, com
responsabilidade (Afonso, Zanon, Locatelli, & Afonso, 2016).

2.1 Sustentabilidade ambiental

O tema sustentabilidade ambiental é preocupação dos grandes organismos
envolvidos com a gestão ecológica desde meados do século XX, merecendo
destaque grandes reuniões diplomáticas, como a Conferência de Estocolmo (1972),
a Rio-92 (1992), a assinatura do Protocolo de Kyoto (1997) e o encontro Rio +20
(2002). Locatelli e Salomon (2016) afirmam que o principal foco nas discussões do
Protocolo de Kyoto foi a redução das emissões de gases poluentes que intensificam
o efeito estufa e, como consequência, o aquecimento global. São citados nesse
protocolo os gases mais nocivos ao meio ambiente: metano, óxido nitroso,
hidrocarbonetos fluorados, hidrocarbonetos perfluorados, hexafluoreto de enxofre e
o dióxido de carbono, sendo este último emitido, em grande escala, pelas indústrias
siderúrgicas produtoras de ferro-gusa.

20

As siderúrgicas produtoras de ferro-gusa em geral, com poucas exceções, localizamse próximas a centros urbanos, o que retrata uma situação de preocupação com o
seu entorno, visto o grande volume de poeiras e gases tóxicos gerados e lançados
na atmosfera. Tem sido constante a preocupação dos organismos ambientais em
avaliar, relatar e divulgar a forma como as famílias são afetadas pela poluição
desses gases tóxicos. Neste contexto as empresas com responsabilidade na ótica
do desenvolvimento sustentável buscam continuamente a atingir seus objetivos
econômicos com a realização de ações de responsabilidade socioambiental como
relata Santos (2015).
Vários autores já publicaram sobre o tema “sustentabilidade ambiental”, visto a
situação emergente em que o planeta se encontra e a necessidade da tratativa de
atitudes imediatas pela sociedade em geral, principalmente dos chefes das nações.
Canotilho (2010), por exemplo, salienta que a sustentabilidade em sentido ecológico
sugere a proteção e manutenção da longevidade dos recursos mediante o
planejamento, obrigações de condutas e de resultados. Destarte, autores como
Kinnear e Taylor (1973), Shrum, McCarthy e Lowrey (1995), Straughan e Roberts
(1999), Lages e Vargas (2002), Pato (2004), Nazir e Pedretti (2016), como citados
em Afonso et al. (2016), referem que a literatura tem avançado nos estudos sobre a
consciência ambiental.

Os autores citados descrevem, ainda, que, de modo mais analítico, na década de
1970, o estudo “Os Limites do Crescimento”, conduzido por pesquisadores do MIT e
patrocinado pelo Clube de Roma (Meadows, Meadows, Randers & Behrens, 1972),
reuniu representativo contingente de adeptos e impulsionou as discussões sobre o
futuro ecológico e econômico do planeta. Dialogando com a “teoria ecomalthusiana”,
emergiu como sua principal conclusão que a Terra não suportaria o crescimento
populacional devido à pressão gerada sobre os recursos naturais e energéticos e ao
aumento da poluição, mesmo tendo em conta o avanço tecnológico para melhorar a
qualidade de vida (Ehrlich & Ehrlich, 1974).

Essa teoria, defendida com base no pensamento de Malthus (1982), continua a
gerar grande controvérsia, uma vez que, para os críticos, suas previsões ainda não
foram completamente confirmadas. Entretanto, os envolvidos com essa temática,
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como os ambientalistas e inúmeros reputados cientistas, concordam com a maioria
das conclusões do relatório e afirmam que, se nada for feito, mais cedo ou mais
tarde a questão ambiental limitará o crescimento e provocará grandes transtornos
mundiais (Lima, 2013). A partir da preocupação dos ambientalistas e das nações
envolvidas com a preservação do meio ambiente, surgiriam várias entidades com
esse propósito, como a Intergovernamental Panel On Climate Change (IPCC), criada
em 1988 no âmbito das Organização das Nações Unidas (ONU) pela iniciativa do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e da Organização
Meteorológica Mundial.

Descrevem Afonso et al. (2016), com base em Antunes (2000), que o conceito de
natureza não é estático, por ser fruto da elaboração e inteligência humana, e por
isso vai variar ao longo da história da humanidade dependendo do pensamento de
quem o elabora e estuda. Afirmam ainda que as relações do homem com a natureza
devem ser entendidas na perspectiva social e cultural a que estão condicionadas.
Nesse sentido, as autoridades mundiais têm se mobilizado na busca de soluções
para a crise atual vivenciada pela sociedade, indicando algumas de suas causas e
buscando soluções para a sua superação. Segundo os autores, em citação a Gomes
(2007), o ponto-chave desse processo é o desenvolvimento sustentável, que se
tornará viável, principalmente, pela mudança do pensamento predominante, de visão
antropocêntrica e da felicidade humana com base no poder e na posse de bens
materiais para uma visão de vida menos materialista e consumista e mais solidária
no compartilhamento de recursos comuns à sociedade.

A influência dos padrões do comportamento humano sobre a sustentabilidade do
planeta está amplamente reconhecida, em especial nos estudos da Psicologia
Ambiental (Huffman & Klein, 2013). Steg e Vlek (2009) apresentaram revisão da
literatura sobre as contribuições e o potencial da Psicologia Ambiental para o
entendimento e a promoção do comportamento pró-ambiental. Os autores
concluíram ser necessária a colaboração interdisciplinar, considerando que os
problemas ambientais são também de ordem ecológica, tecnológica e sociocultural.
Reconheceram também que a disseminação do comportamento pró-ambiental pode
ser determinante para a obtenção da sustentabilidade ambiental de longo prazo.
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Na Declaração do Rio, de 1992, proclamada pela Conferência das Nações Unidas,
conforme seu princípio 15, afirma-se que onde existam ameaças de danos graves ou
irreversíveis, a falta de certezas científicas absolutas não poderá ser utilizada como
um motivo para adiar a adoção de medidas eficazes que impeçam a degradação do
meio ambiente (http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf). Para Zylbersztajn
e Lins (2010), as corporações precisam investir de forma consistente na adoção de
métodos operacionais e de produção que assegurem a geração de valor não apenas
para as empresas, mas principalmente para as comunidades das regiões onde
atuam. Uma ação, não importa sua dimensão, sua abrangência, produzida em
qualquer ponto de um dos hemisférios, pode repercutir no outro, senão em todo o
planeta. As empresas devem, então, preocupar-se não sé com o legado, mas
também com a mudança na qualidade de vida que irão deixar para as gerações
futuras.

2.1.1 A siderúrgica e o meio ambiente

Uma siderúrgica baseada no uso de carvão vegetal como fonte de energia produz
ferro-gusa pelo mecanismo da utilização de alto-forno, viabilizando a fusão redutora
de minério de ferro em presença de carvão vegetal e fundentes. Na operação de um
alto-forno, o oxigênio do ar pré-aquecido é injetado para que ocorra a queima
(combustão) do carvão vegetal (carbono redutor). O carvão vegetal, ao ser
queimado, gera gases redutores em alta temperatura que reagem com o oxigênio
combinado ao ferro do minério. No processo de produção no alto forno, o ar
aquecido é injetado pelas ventaneiras numa velocidade que varia de 18 a 280 ms
(Rizzo, 2005). A temperatura do ar é elevada a 1.300ºc pelos regeneradores de
calor. O ar gerado é enviado ao anel de vento e em seguida para as ventaneiras do
alto-forno.

Batista (2009) enfatiza que o gás produzido pelo alto forno tem considerável poder
calorífico e a queima desse gás, limpo nos recuperadores de calor da usina, libera,
para a atmosfera, principalmente material particulado e dióxido de carbono (média
19 a 30% de monóxido de carbono CO, 14 a 18 de dióxido de carbono CO2, 3 a 7%
de hidrogênio H2 e aproximadamente 1% de metano CH4). Parte desse gás é
utilizada durante o processo de produção do ferro-gusa.
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Acoplar uma termoelétrica a esse processo permite o aproveitamento do gás
residual gerado na produção do ferro-gusa (a uma vazão média de 18.300 normais
metros cúbicos por hora (Nm³/h) para gerar energia elétrica em um turbo gerador,
via ciclo Rankine. O aproveitamento do gás residual na produção de energia
acontece pela queima numa caldeira, gerando vapor a 43 bar, superaquecido a
430ºC (Batista, 2009).

2.2 Sustentabilidade financeira

É consenso no mundo econômico que uma das principais finalidades de uma
organização empresarial é a obtenção do lucro. Entende-se, entretanto, que essa
meta pode ser atingida harmoniosamente em relação aos bens sociais e ambientais,
de forma a alcançar o desenvolvimento sustentável, promovendo não apenas a
realização de seus objetivos econômicos, mas também a realização dos interesses
da sociedade com repercussões positivas no âmbito socioambiental (Santos, 2015).

Seguindo essa linha de raciocínio, todas as empresas devem se preocupar com a
preservação do meio ambiente, e também com a sustentabilidade financeira, com
foco na continuidade do negócio. Usar racionalmente os recursos e planejar a
captação desses recursos financeiros é tarefa dos gestores para que as gerações
futuras tenham uma empresa sadia, objetivando retorno financeiro de forma a
sustentar continuamente seus grupos familiares. Planejar um futuro sustentável, por
exemplo, significa criar condições para que a empresa consiga manter um retorno
financeiro de seu investimento no mínimo às taxas de “retorno de investimentos”
exigidas pelos acionistas (Araújo, 2012)

Ross et al. (2002) acreditam que, como as empresas diferem em termos de tamanho
e produtos, os planos financeiros não são idênticos para todas as empresas. No
entanto, as corporações possuem alguns itens comuns, como previsão de vendas,
demonstrações projetadas, necessidade de ativos, necessidade de financiamento,
projeção de crescimento e premissas econômicas, elementos que devem ser bem
analisados para que seja consolidada uma base para o bom desenvolvimento
institucional.
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Sobhani (2008, como citado em Araújo, 2012) relata que o lucro torna-se mais um
meio do que um objetivo principal. O autor entende que o lucro é um meio de atingir
a continuidade do negócio, assegurando a sustentabilidade financeira futura. Muitos
modelos de negócios inclusivos, como aqueles formados por organizações da
sociedade civil e empreendedores sociais, são projetados principalmente para
enfrentar os problemas da sociedade. Ainda assim, a sustentabilidade financeira
obtida por meio de estratégias empreendedoras e de geração de renda permite que
os

objetivos

das

organizações

sejam

continuamente

atingidos.

Portanto,

sustentabilidade financeira se alcança com a construção de um projeto bem
equilibrado, passando da condição de adquirente a fornecedor/ investidor, buscando
qualidade de não dependência do mercado fornecedor de energia elétrica
consumida. Racionalizam-se os métodos de acompanhamento produtivo e
mercadológico, o que, por consequência, gerará equilíbrio nas finanças, tornando-se
sustentável às intempéries de mercado de energia elétrica, entre outros fatores
externos.

Potes (2004, como citado em Santos, 2015) sugere que as parcerias entre as
empresas se originam a partir de suas necessidades comuns, bem como da
viabilidade de redução dos custos ou de diferenciação de seus produtos.

2.2.1 A avaliação de empresas (valuation)

Copeland et al. (2002) sustentam que a criação de valor é a mais significativa
medida do desempenho de uma equipe de gestores. Exige-se nova postura
profissional com concentração e acompanhamento nos retornos de longo prazo do
fluxo de caixa e não apenas em mudanças ou variações ocorridas no curto prazo
nos ganhos por ação.

O valuation, de acordo com Serra & Wickert (2014), é uma tarefa complexa,
dinâmica e subjetiva, como a realidade na qual as companhias estão inseridas.
Diferentemente de uma ciência básica, que busca refletir a realidade com precisão,
os resultados obtidos dessa análise devem ser vistos com a devida cautela.
Acredita-se, contudo, que o uso disciplinado de técnicas de avaliação de empresas
enriquece significativamente a discussão sobre o tema, ampliando o entendimento
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das incertezas, riscos e retornos, envolvidos nos negócios, contribuindo para uma
tomada de decisão mais consciente e estruturada (Locatelli, Afonso & Moreira,
2015).
A avaliação de empresas consiste em encontrar um valor justo para os investidores
considerando os riscos que deverão assumir (Moreira, 2015). Para Damodaran
(2010), a avaliação não é a ciência que alguns de seus proponentes dizem ser, nem
a busca objetiva por valor verdadeiro que os idealistas gostariam que se tornasse.
São modelos utilizados que podem ser quantitativos, mas os dados de entrada
podem deixar margem suficiente a julgamentos subjetivos. O autor afirma que o
valor final obtido com o uso desses modelos sofre o efeito de tendências inseridas
no processo.

Uma avaliação da empresa, conforme Copeland et al. (2002), construída a partir da
avaliação em separado de cada uma das unidades, proporciona informações muito
mais profundas do que uma avaliação que aborde a organização como um todo, E,
ainda, a análise individual das unidades de negócios está no âmago do value-based
management (gestão baseada no valor).

Assaf Neto (2014) argumenta que o poder de explicar o passado dos balanços é
insuperável e indispensável aos analistas; porém, isso não determina sua
capacidade preditiva, sua qualidade sempre reconhecida em apurar o valor
presente, o valor econômico justo dos ativos. Para tanto, fazem-se necessárias
variáveis importantes não consideradas no processo de contabilização como, por
exemplo, o custo de oportunidade, o valor de sinergia, entre outras. Assaf Neto
identifica o objetivo da avaliação de uma empresa em apurar o seu valor justo. O
valor justo pode ser entendido como sendo o valor presente de benefícios
econômicos futuros esperado de caixa, descontando uma taxa de juros que
remunera o custo de oportunidade do capital dos investidores. Ainda destaca que
esse valor justo é considerado em uma transação livre, sem influências e interesses,
e as partes têm amplo conhecimento do negócio, agindo de forma independente e
interessada na transação.

O mais intrigante do termo valuation para Póvoa (2012) é que não existe resposta ou
metodologia que possa ser considerada a única correta. Valuation é a técnica de
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“reduzir a subjetividade” de algo que é subjetivo por natureza. O objetivo mais
importante do avaliador é aplicar uma teoria específica ou algumas combinadas,
para atingir não necessariamente um só valor, mas uma região de preço para o
ativo. A ideia de valor é subjetiva, pois não depende só do ativo avaliado, mas
também dos olhos e perfil de risco do avaliador.
Segundo Damodaran (2010), todo ativo, seja financeiro ou real, tem valor. E o que é
realmente surpreendente não são as diferenças das técnicas de avaliação de ativo
para ativo, mas o grau de similaridade nos princípios básicos. Enfatiza que existem
três abordagens principais para a avaliação de empresas: a avaliação por fluxo de
caixa descontado, que retrata o valor do ativo, como o valor presente de um fluxo de
caixa futuro esperado; a avaliação relativa, na qual o valor de um ativo é estimado
tendo por referência o preço de ativos similares em relação a variáveis comuns, tais
como rendimentos, fluxos de caixa, valor contábil, vendas, entre outros; e a
avaliação de direitos contingentes, que utiliza modelos de precificação de opções
para medir o valor do ativo com características de opções.

O processo de modelagem de projeções e avaliações não deve basear-se em
simples intuições, mas sim em conhecimento do mercado, necessário para a
projeção de preços e quantidades vendidas dos produtos, no entendimento das
principais premissas da empresa como: custos de produção, despesas, prazos de
recebimento, estocagem, prazos de pagamento, investimentos, financiamentos; e
das premissas macroeconômicas como taxas de juros, nível de renda, inflação e
câmbio (Costa, Costa & Alvim, 2010).

A concentração no valor para o acionista não é uma tarefa única a ser realizada
somente quando houver pressão externa dos acionistas ou quando surgirem
adquirentes em potencial, mas sim uma iniciativa constante (Copeland et al., 2002).
Ainda de acordo com Copeland et al. (2002), o valor de uma empresa deve ser
compreendido

claramente

por

seus

Chief

Executive

Officers

(CEO)

e

administradores de forma que suas habilidades, seus conhecimentos do negócio,
sejam fundamentais na tomada de decisão.

Dos modelos enfatizados por Damodaran (1997), o de fluxo de caixa descontado é,
na maioria dos casos, aplicável a qualquer empresa, quer de capital aberto, quer de
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capital fechado. Costa et al. (2010) defende que esse modelo mais se destaca em
relação aos outros por levar em conta os fluxos de caixa futuros e por apresentar
técnicas indispensáveis para a conclusão do resultado. Essas técnicas estão ligadas
à tempestividade que representa a capacidade, ao tempo em que são gerados os
fluxos, à magnitude que faz referência à proporção do fluxo e à relação com o valor
da empresa e ao risco que, quanto maior, em taxa maior de desconto resultará e,
consequentemente, o valor da empresa será menor. Durão e Silva (2013) mostram
que, com o método do fluxo de caixa descontado e os números extraídos dos
demonstrativos financeiros da empresa, é possível estimar um valor justo (valor de
mercado) para a empresa, sendo mais eficaz com estudos aprofundados do setor da
empresa como um todo e da influência geral da economia nos resultados.

Os conceitos e opiniões dos autores até aqui apresentados expressam um conceito
comum, sobre a melhor forma de avaliar uma empresa, justa e lógica, o que
demonstra a clareza nas expressões de valores, utilizando-se, na prática, das
informações disponibilizadas nos relatórios contábeis da empresa objeto desta
pesquisa, que após detalhamento e segregação dos dados necessários se espera
apurar resultados mais próximos da realidade com foco no objetivo proposto.

2.2.1.1 Fluxo de caixa descontado

O valor de uma empresa deve refletir expectativas futuras de retorno de caixa do
capital investido (Assaf Neto, 2014). Esse valor é diferente da soma dos valores de
cada item que compõe os ativos de uma empresa, como figura nos balanços
patrimoniais.

O fluxo de caixa descontado é um método para avaliar o valor econômico de uma
empresa dimensionada pelos benefícios de caixa a serem agregados no futuro e
descontados por uma taxa de atratividade que reflete o custo de oportunidade dos
provedores de capital. O método em si é aparentemente simples: projetar a futura
geração de caixa de uma empresa, trazendo esses valores para o tempo presente,
utilizando uma taxa de desconto (Póvoa, 2012).
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Segundo Serra & Wickert (2014), para avaliar empresas pela técnica de fluxo de
caixa descontado é necessário estimar dois componentes críticos: o fluxo de caixa e
a taxa de desconto. A taxa de desconto depende do risco, ou seja, deve ser
calculada em função do risco. É um modelo que estabelece uma relação entre o
retorno requerido e uma medida objetiva de risco do fluxo de caixa em questão.

A técnica de utilização do fluxo de caixa descontado é bastante divulgada e
conhecida pelo mercado financeiro devido ao seu rigor técnico, conceitos, modo
incremental de análise, resultando em um modelo utilizado na maioria das
avaliações. Moreira (2015) descreve que, além de permitir explicar e simular
principais variáveis e premissas macroeconômicas, estratégicas, operacionais e
financeiras que compõem a metodologia de avaliação, o método incorpora em seus
cálculos as preferências do investidor em relação ao conflito risco-retorno e à taxa
de remuneração apropriada a remunerar os proprietários de capital.

Durão e Silva (2013) concluem que, com o método do fluxo de caixa descontado e
os dados de demonstrativos financeiros da empresa, é possível estimar um valor
justo para a empresa, sendo mais eficaz com estudos aprofundados do setor, da
empresa como um todo e da influência geral da economia nos resultados.

Entre todos os instrumentos de precificação de ativos, Póvoa opina que o fluxo de
caixa descontado é considerado o mais completo e não precisa ser extenso nem
complicado para atingir eficientemente o objetivo do cálculo do valor justo de uma
companhia. Pelo contrário, em geral, os melhores modelos de valuation são simples
e

compreensíveis

para

um

investidor

de

nível

médio.

Matematicamente,

considerando um projeto com vida útil de três anos, o modelo pode ser representado
da seguinte Equação 1:

Valor presente líquido = ∑

(1)

Sendo, FCLt = fluxo livre de caixa da empresa no período t; r = taxa de desconto
representada pelo custo de oportunidade de capital.
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Damodaran (1997) enfatiza que o problema primário na avaliação de empresas de
capital fechado, que é o caso da empresa objeto desta dissertação, é a ausência
de informações acerca do comportamento dos ativos, que estão prontamente
disponíveis em relação a empresas de capital aberto. Entretanto, de acordo com o
próprio autor, essa situação pode ser superada com o uso de instrumentais
adicionais.

2.2.1.2 O risco e a volatilidade
O risco significa “perigo” ou “chance” e é subjacente ao ato de se investir em ativos
(Damodaran, 2009). Mas é preciso diferenciar risco de incerteza, pois, segundo as
concepções de Frank Knight (como citado em Kishtainy et al., (2013), as incertezas
não podem ser medidas matematicamente, pois não se conhece as probabilidades
dos resultados, tampouco podem ser aferidos os retornos esperados da diversidade
de resultados possíveis.
Marquetotti (2014, p. 37) menciona que, “sob a perspectiva financeira, risco é uma
consequência da decisão livre e consciente de expor-se a uma situação de ganho
potencial, sabendo-se que há a possibilidade de perda ou danos”. Perpassa por
tentativas de mensuração do perigo de um investimento, procurando convertê-las
em oportunidades para sua compensação (Damodaran, 2009).

Em finanças, a definição de risco é outra, bem mais abrangente. Nesse sentido, o
risco refere-se à probabilidade de receber um retorno sobre um investimento que
seja diferente do esperado. Portanto, o risco inclui não apenas os maus resultados
(um retorno abaixo do esperado), mas também os bons (um retorno superior ao
esperado), podendo-se chamar o primeiro de risco negativo e o segundo de risco
positivo, mas ambos são considerados quando da avaliação do risco (Moreira,
2015).

No entendimento de Damodaran (2009) a possibilidade de ganho é um componente
pouco explorado no conceito de risco sob a ótica financeira. Para ele, todo risco
parte da premissa da probabilidade de ter algo diferente do que se espera em troca,
quer seja positiva ou negativamente.
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Dessa maneira, a gestão de riscos foca-se em coletar informações, de modo mais
adequado possível, visando dominar a situação da atividade, em prol de melhor
qualidade nas decisões, como possibilidade de perdas ou ganhos. “O risco é um
importante agente na definição do valor que o investidor ou acionista espera receber
como prêmio para investir seus recursos em uma empresa ou um projeto”
(Marquetotti, 2014, p. 34). “Uma boa gestão dos negócios tem como norte a
longevidade e a sustentabilidade da empresa e sua capacidade de criar valor para
os seus acionistas ou cotistas” (Lima, 2016, p. 52).

Resenhando os avanços na teoria de finanças, Berk, Demarzo e Harford (2010)
salientam que o risco total de um ativo é determinado pela sua parte sistemática e
não sistemática. A primeira parte está presente em todos os ativos negociados no
mercado e as flutuações do retorno de um grupo de ações ocorrem devido a notícias
que afetam todo o mercado e que representam risco comum, sendo determinadas
por eventos políticos, econômicos e sociais. É o risco de mercado, não diversificável,
não existindo maneiras de evitá-lo totalmente. A segunda é inerente às
características do próprio ativo, “diversificável”, e as flutuações do retorno de ações
devido a notícias específicas à empresa são riscos independentes, não relacionados
entre os grupos de ações. Para que seja um impacto de menor proporção, pode
selecionar ativos que não sejam perfeitamente correlacionados entre si, ou seja, não
são impactados com a mesma intensidade pelas mudanças de mercado.

Weston e Brigham (2000), com igual interpretação, asseguram que existem
metodologias distintas para a avaliação, considerando-se os riscos, utilizando-se,
para tanto, conhecimentos econômicos e estatísticos, sustentando-se, ainda, pelos
conhecimentos de mercado. Um dos modelos é a volatilidade dos ativos. “A
volatilidade mede quanto o rendimento pode oscilar, para cima ou para baixo, a
partir do retorno médio da série avaliada” (Silva, 2013, p. 28).

Entende-se por volatilidade a medida estatística da possibilidade do valor de um
ativo cair ou subir, muitas vezes de forma impactante, em determinado período. A
volatilidade, como medida de risco, pode ser calculada de diversas formas. Uma
forma utilizada, mas não única, para medir o risco é a variância ou o desvio-padrão
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da rentabilidade histórica de determinado investimento. Essa é uma medida de
volatilidade absoluta, que muda de acordo com o período determinado, de forma que
na hora do cálculo o período escolhido é de vital importância. Outra forma, entre
outras, que é a mais utilizada, é o beta (“método” da regressão linear), que mede a
volatilidade de um ativo frente a um índice de mercado. Um ativo mais volátil,
portanto, é aquele que varia de forma mais significativa em relação às flutuações de
mercado (Assaf Neto, 2012; Damodaran, 2009).

Diante dos conceitos apresentados pelos autores, o risco total pode ser decomposto
em risco específico e de mercado, sendo o último também chamado de risco
sistemático, pois é atribuído a fatores de mercado. Para Gitman (2002), o risco
sistemático afeta todas as empresas e, para tanto, não pode ser diversificável. E por
não ser diversificável, de acordo com Copeland et al. (2002), demanda a cobrança
de um prêmio de risco, traduzindo-se em um ágio pelo risco assumido. Portanto, a
partir ainda do preconizado pelos autores, o retorno dos investimentos são mais ou
menos voláteis em relação ao mercado como um todo, sendo indispensável a
quantificação de como a empresa possa ser afetada pelas oscilações do mercado.

2.2.1.3 O beta e a medida do risco sistêmico

O coeficiente beta mede o risco sistemático tanto para os ativos individuais como
para as carteiras. Quanto maior o beta, maior o prêmio de risco e,
consequentemente, o retorno exigido. O coeficiente beta revela o grau de influência
das variações globais do mercado na evolução da cotação dessa ação ou carteira
de ações, medindo, assim, o seu risco sistemático (Silva, Locatelli & Lamounier,
2016).

Segundo Gitman (2010), o coeficiente beta (β) consiste em uma medida relativa do
risco não diversificável. É um indicador do grau de variabilidade do retorno de um
ativo em resposta a uma variação do retorno de mercado. Para encontrar o
coeficiente beta de um ativo, são utilizados seus retornos históricos, por isso é uma
previsão, uma tendência e precisa do erro aleatório para corrigir possíveis alterações
nos valores reais diferentes do previstos. O retorno de mercado é o retorno da
carteira de mercado composta por todos os títulos negociados.
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O beta, estatisticamente, é a covariância do retorno de um título individual e o da
carteira que representa o mercado, dividida pela variância do retorno dessa carteira.
Dessa forma, o beta informa qual é a tendência de uma ação individual variar em
relação ao comportamento do mercado. Uma ação com beta igual a 1 tende a subir
e descer na mesma proporção que a carteira de mercado. Ações com coeficiente
beta menor que 1 tendem a variar percentualmente menos do que o mercado. De
maneira semelhante, uma ação com beta maior do que 1 tenderá a se valorizar ou
desvalorizar mais do que a carteira de mercado. Assim, o retorno esperado de um
título está positivamente relacionado ao seu risco, pois os investidores somente
assumirão riscos adicionais se receberem compensação adicional (Ross et al.,
2002).

O beta pode ser estimado pela seguinte Equação 2:

Bi 

CovRi , Rm 
Var Rm 

(2)

Sendo:
- covariância entre o retorno do ativo i e o retorno de mercado;
- variância do retorno do mercado.
Na definição de Póvoa (2012), o beta (β) representa o coeficiente angular de uma
regressão, que visa quantificar o grau de variação de determinado ativo em função
da variação de outro ativo. Para as ações negociadas no Brasil, normalmente o beta
informado pelas corretoras e consultorias reflete o histórico de variação de uma ação
de companhia aberta em relação ao Índice da Bolsa de Valores de São Paulo
(IBOVESPA), que é o principal índice de mercado brasileiro, reunindo as ações mais
negociadas da Bolsa de Valores de São Paulo. Mas o beta também pode ser
calculado em relação a outros índices, como o Índice Brasil (IBX), composto por 100
ações definidas pelo critério misto de valor de mercado e liquidez, os indicadores
setoriais ou até mesmo internacionais.

A teoria financeira requer um beta direcionado para frente, que reflita a incerteza do
investidor nos futuros fluxos de caixa do capital próprio (Bruner, 2009). Como não é
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possível observar betas olhando para frente, profissionais são forçados a usar vários
tipos de substitutos. Isso frequentemente envolve o uso de betas estimados,
derivados de dados históricos.
Para se calcular o beta é necessário definir três parâmetros:
a) Índice que representa uma proxy do comportamento do mercado – qual o
índice que melhor representa o mercado;
b) histórico de retornos do ativo e da carteira de mercado;
c) periodicidade dos retornos.

Entretanto, surge aqui uma questão muito relevante: se para calcular o beta é
necessário o uso de uma série histórica dos retornos, como estimar o beta de uma
empresa que não é listada em bolsa de valores e não negocia suas ações no
mercado? Nesses casos, deve usar o bottom up, conforme ponderam Marquetotti
(2014) e Fernandes (2013). Assim, devem-se identificar empresas com riscos
similares, calculando-se o beta alavancado de cada uma delas.

O método de beta bottom up tem como princípio a lógica de que empresas dentro do
mesmo setor tendem a apresentar seus betas diferenciados basicamente pela
alavancagem financeira (Póvoa, 2012). Assim, define-se que o beta de uma
empresa será função de seu beta desalavancado ponderado exatamente pelo seu
grau de alavancagem individual. A fórmula para captar o efeito da alavancagem foi
desenvolvida por Hamada (1972) e está representada na Equação 3:


 D 

  1  t 
 E 


l  d  1   


(3)

Sendo:
βl = beta alavancado da empresa;
βd = beta desalavancado, como se a empresa não tivesse dívida;
D/E = Dívida/Equity em valores de mercado;
t = alíquota de imposto de renda que propiciará o benefício fiscal do serviço da
dívida.
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De acordo com a fórmula proposta por Hamada (1972), espera-se que com o maior
uso de capital de terceiros os investidores sustentem crescentes parcelas do risco
de mercado da empresa, levando a betas maiores.

Damodaran (2010) adverte que os betas podem ser influenciados pelo modo como o
processo de estimação é realizado. Para tanto, é fundamental escolher corretamente
o índice de mercado, o intervalo de tempo e a frequência dos dados a serem
utilizados.

2.2.1.4 O custo do capital próprio: o CAPM

Uma empresa ou investidor ao iniciar a realização de determinado projeto pode
financiar seus investimentos com recursos próprios ou poderá fazê-lo com a
utilização de parte de recursos captados de terceiros (alavancagem). A razão para o
uso de dívidas em sua estrutura de capital é seu reduzido custo financeiro em
relação ao capital próprio, mais oneroso Assaf Neto (2014).
O modelo de precificação de ativos financeiros – O CAPM (da sigla em inglês Capital
Asset Pricing Model) é um modelo de precificação de ativos financeiros proposto
pelo Nobel William Sharpe e por John Lintner. E, apesar das inúmeras críticas,
continua sendo o modelo mais usado para se calcular a taxa de desconto para os
acionistas (Fama & Stern, 2016; Levi & Welch, 2016). O modelo CAPM insiste que o
custo de oportunidade do capital ordinário seja igual ao retorno sobre os títulos livres
de risco mais o risco sistêmico da empresa (beta) multiplicado pelo preço de
mercado do risco, descrevendo-o na seguinte Equação 4:
β

(4)

Sendo:
E(Re) = retorno esperado de um ativo;
Rf= taxa de retorno de um ativo livre de risco;
E(Rm) = retorno requerido para atrair investidores e manter a carteira do mercado de
ativos de risco, ou seja, expectativa de retorno da carteira mercado;
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β = beta, que retrata a sensibilidade dos retornos do ativo em relação aos retornos
de uma carteira de mercado, ou seja, o risco relativo desse ativo específico.

Conforme discorrem Copeland et al. (2002), de acordo com a Equação 4, o custo de
um capital próprio (Re), para qualquer empresa, dependerá de três componentes:

a) Do retorno de títulos livre de risco (Rf);
b) do beta da ação, que mensura o risco dos papéis da empresa em relação a
outros ativos de risco (β = 1,0 é o risco médio) e;
c) do prêmio de risco de mercado de capitais (Rm – Rf). Teoricamente, cada
componente deve se resumir em uma estimativa.

Póvoa (2012) descreve, ainda, que, para que um ativo se considere livre de riscos,
ele necessariamente deverá atender a três características básicas: inexistência de
risco de default; possibilidade de reinvestimento à mesma taxa; inexistência de
oscilação da taxa de rendimento do ativo.
O prêmio de risco – ou equity risk – é definido como o diferencial exigido pelos
investidores nas operações de seus recursos a ativos de alto risco. Ocupa o lugar
central no modelo, mas trata-se de variável não passível de observação direta, o que
leva os pesquisadores e analistas de mercado a diferentes abordagens para a
estimação. Os resultados são, muitas vezes, criticados quanto ao método
empregado, quanto aos valores encontrados e quanto à consistência da
fundamentação teórica a que o tema se relaciona (Moreira, Locatelli & Ramalho,
2015).

O CAPM sustenta-se em hipóteses bastante restritivas, envolvendo, entre outros
aspectos, a inexistência de custos de transação, simetria de informações de
mercado e total liquidez de compra e venda de ativos. Assaf Neto (2014) menciona,
ainda, que essas hipóteses não são realistas, elas permitem descrever um modelo
financeiro e suas aplicações práticas. Por consequência, a partir das hipóteses
restritivas, o modelo tem sido objeto de fortes críticas em face das dificuldades da
escolha de um título para espelhar a taxa livre de risco, do período e o intervalo de
tempo para se mensurar o beta, da definição de uma carteira apropriada de
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mercado, além de não considerar outras importantes variáveis que influenciam o
retorno de qualquer ativo (Fama & Stern, 2016; Fernandes, 2014).

Damodaran (2009) não fica alheio a essas objeções, mas reafirma que a
sobrevivência do CAPM como padrão de risco em aplicações reais é a prova de seu
apelo intuitivo e da falha de modelos mais complexos em promover melhoras
significativas em termos de estimativas de retornos esperados.

O CAPM é o principal método utilizado pela maioria das grandes empresas para
determinar o custo de capital próprio (Berk et al., 2010). Ele se tornou o modelo mais
importante da relação entre risco e retorno. E por suas contribuições com a teoria,
William Sharpe (1964) recebeu o Prêmio Nobel em Economia em 1990.

Copeland et al. (2002) questionam: o beta morreu? E acrescentam que em junho de
1992 Eugene Fama e Ken French, da Universidade de Chicago, publicaram estudo
no Journal of Finance que atraiu muita atenção, porque concluía que os testes por
eles realizados não davam sustentação à predição mais fundamental do modelo
Sharpe-Lintner-Black (SLB) de precificações de ativos fixos de que os retornos
médios das ações estejam positivamente relacionados aos betas de mercados.

Vários estudos foram realizados posteriormente e, entre eles, figuram o de Kothari,
Shanke e Sloan (1995) e o de Da, Guo e Jagannathan (2012), que reforçam a
validade de utilização do CAPM e que o CAPM ainda não está morto. Damodaran
(2009) salienta que no seu entendimento a utilização criteriosa do CAPM, sem
excessos de confiança em dados históricos, ainda é a maneira mais efetiva de lidar
com o risco no âmbito das modernas finanças corporativas.

Em suma, o custo de capital próprio é o retorno mínimo exigido pelos investidores
para adquirem ações de uma empresa ou investirem em um projeto, e, nesta
dissertação, optou-se, também, por empregar o CAPM para a sua precificação.
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2.2.1.5 Estrutura de capital e o WACC

Dedicar parte de um estudo e análise da estrutura de capital à avaliação de
empresas é verificar se existe estrutura de capital que expressa um resultado em um
custo de capital (WACC) mais baixo e, como consequência, um valor da firma (firm
value) mais alto.

A estrutura de capital retrata a forma como a empresa financia suas atividades,
podendo se dar mediante o uso de capital próprio ou de recursos de terceiros. Os
recursos próprios são decorrentes de aportes de capital de seus acionistas ou
gerados na empresa na forma de lucros não distribuídos, enquanto os de terceiros
são

provenientes

de

empréstimos

contraídos

nas

instituições

financeiras,

fornecedores ou outro meio. A decisão de usar dívida para reforçar o capital é
extremamente importante para a empresa, pois amplia as possibilidades de
crescimento, mediante o financiamento corporativo de curto e longo prazo.
Entretanto, a definição do montante de capital de terceiros deve ser precedida por
adequados estudos que possibilitem identificar uma estrutura ótima de capital,
levando-se em consideração os ganhos fiscais e custos mais reduzidos de capital,
mas também os aspectos negativos decorrentes do uso dessa alternativa de
financiamento (Locatelli, Nasser & Mesquita, 2015).

Berk et al. (2010) retratam a estrutura de capital de uma empresa como a proporção
relativa de dívida, ações e outros títulos que uma empresa tem em circulação. As
fontes de financiamento de uma empresa, que normalmente consistem em capital de
terceiros e capital próprio, representam seu capital. A empresa específica levanta
fundos para investir ao vender ações a acionistas (seu capital próprio) e ao tomar
empréstimos de credores (seu capital de terceiros ou dívida). Na forma básica do
balanço patrimonial são representados no lado esquerdo os ativos da empresa e no
lado direito o seu capital, sendo que, regra geral, os ativos (bens e direitos) da
empresa são financiados pelos acionistas ou por terceiros (origem dos recursos).

Modigliani e Miller (1958; 1963) argumentaram que a maneira como a empresa é
financiada é irrelevante para o seu valor. Eles consideram os estudos anteriores
falhos, pois não levavam em conta, de forma apropriada, os riscos envolvidos no uso
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da capital de terceiros. O custo de capital da empresa ao ser ajustado pelo risco faz
desaparecer as vantagens da alavancagem, pois o custo de capital próprio de uma
empresa é diretamente proporcional ao seu nível de endividamento. Dessa forma,
segundo eles, não há uma estrutura de capital ótima e o valor de uma empresa não
é função de como ela é financiada, mas sim dos fluxos de caixa por ela gerados e do
seu risco operacional. Esses autores trabalharam com a hipótese de mercados
perfeitos, mas, posteriormente, reconsideraram suas posições, enfatizando que, na
presença de imperfeições representadas por impostos, pode ocorrer aumento no
valor da empresa mediante o emprego de dívida (Moreira, Locatelli & Afonso, 2015).

O fluxo de caixa de uma empresa pertence aos credores, acionistas e governo
(Serra & Wickert). A partir da definição de que o WACC é uma média ponderada do
custo de cada componente do capital, pode-se imaginar que seja possível minimizálo. Isso porque, em geral, o custo de capital dos credores é menor do que o custo de
capital dos acionistas. Consequentemente, pode-se imaginar que financiar o capital
com uma parcela maior de dívida reduza a média (WACC). Se prevalecer essa linha
de raciocínio e considerar que reflita a realidade, a melhor estrutura de capital é
aquela com 100% de dívida.

Conforme salienta Gitman (2010), a estrutura de capital é uma das áreas mais
complexas da tomada de decisões financeiras por causa de sua interação com
outras variáveis de decisão em finanças. Decisões de formas errôneas na formação
da estrutura de capital podem resultar em elevado custo de capital, reduzindo,
assim, o valor presente líquido (VPL) dos projetos e fazendo com que maior número
deles seja aceitável. Decisões de forma coerentes e eficazes na formação da
estrutura de capital podem reduzir o custo de capital, resultando em VPLs maiores e
mais projetos aceitáveis, e com isso aumentar o valor de uma empresa. O valor de
uma empresa é maximizado quando se minimiza o custo de capital.

A teoria de estrutura de capital ótima tem por base, como apregoa Póvoa (2012), a
hipótese de que, para todas as empresas, há uma proporção considerada ideal
dentro do capital total entre recursos de terceiros e próprios. A partir dessa
proporção ideal, produzirá como resultado o menor valor possível para o custo
médio ponderado do capital, uma das principais fontes geradoras de valor em
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processos de precificação. À medida que a empresa se endivida, o mercado a
percebe como investimento de risco elevado, impondo uma taxa de juros adicional
conhecido no mercado como um prêmio nos empréstimos. Notoriamente aumenta a
percepção de risco sobre a empresa, o que gera elevação imediata do custo de
capital próprio. A forma da transmissão do aumento de alavancagem no incremento
do custo de capital próprio se dá via elevação do valor do beta.

À medida que a companhia vai elevando a participação do capital de terceiros no
capital total, tanto os credores, que financiaram os recursos, como os acionistas, que
adquiriram ações, passarão, gradativamente, a exigir maior retorno de seus
investimentos. Portanto, significa que o custo individual, tanto do capital próprio
como de terceiros, se elevará até um ponto em que nenhuma participação mais
relevante do item mais barato, dívida, no capital total será suficiente compensar.
Assim, apesar do custo mais baixo, o “benefício” da dívida não é eterno, como
mostra a Figura 1 (Moreira, 2015).

Figura 1
Custo de capital e uso da dívida.
Fonte: elaborado por Moreira, R. A. (2015). Valiation: um estudo aplicado a uma empresa produtora
de insumos siderúrgicos de Minas Gerais. Dissertação (Mestrado em Administração) - Fundação
Pedro Leopoldo, Programa de Pós-Graduação em Administração, Pedro Leopoldo.baseado em
Póvoa, A. (2012). Valuation: como precificar ações. São Paulo: Elsevier (p. 260).

A progressiva alavancagem vai reduzindo o WACC, até atingir o ponto de estrutura
ótima de capital. A partir daí, o aumento da dívida não é mais eficaz, pois o intenso
uso de capital de terceiros aumenta a percepção de riscos, com piora progressiva do
rating (classificação de risco refere-se ao mecanismo de classificação da qualidade
de crédito de uma empresa) da empresa e do custo do capital próprio (aumento do
retorno exigido por risco) (Moreira et al., 2015).
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Para Copeland et al. (2002), o custo médio ponderado do capital (WACC) é a taxa
de desconto, ou valor, do dinheiro no tempo, usada para converter o fluxo de caixa
livre futuro em valor presente para todos os investidores. Partem então da definição
de que o mais importante ao estimar o WACC é que ele deve estar em sintonia com
a abordagem geral de avaliação e com a definição do fluxo de caixa a ser
descontado.

Na elaboração do cálculo do WACC será necessário conhecer quais são os
componentes de capital. Entre outros, no Brasil, por uso bastante frequente,
consideram-se dois componentes: credor e acionista ou capital de terceiros e capital
próprio. A partir dessa definição deve-se levantar o custo de cada componente de
capital e a participação de cada um deles no capital total. Então, o custo de capital
dos investidores será uma média ponderada calculada a partir do custo de capital do
credor líquido de benefício fiscal e do custo de capital do acionista ponderados pelas
suas respectivas participações no capital total (D/(D+E) e E/(D+E)). A forma mais
usual da Equação 5 do custo de capital para os investidores é (Moreira, 2015).

WACC 

D
E
 rd  1  t  
 rf    pm
DE
DE

(5)

Assim, para se calcular o WACC é necessário levantar quatro informações:
participação dos credores na estrutura de capital (D/(D+E); custo líquido da dívida
(rd x (1-t)); participação dos acionistas na estrutura de capital (E/D+E)); e custo de
oportunidade do capital de acionistas definido como CAPM (re = rf + β x pm)

O capital de terceiros (D) representa o endividamento contraído pela empresa em
fontes de financiamento, exceto pelos acionistas da empresa. Há diversas formas
mediante as quais o endividamento pode incrementar o desempenho da companhia,
elevando o seu valor intrínseco. Uma dessas formas refere-se ao benefício fiscal
oriundo do uso de capital de terceiros em detrimento ao capital próprio para financiar
investimentos/projetos. De acordo com Souza e Martins (2010), até certo ponto o
financiamento por meio de dívidas é benéfico para uma empresa, pois propicia a
alavancagem financeira, ou seja, o aspecto da dedução do pagamento dos juros
para fins de imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e contribuição social sobre o
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lucro líquido (CSLL), quando tributada pelo lucro real, permite à empresa obter maior
lucro por ação quando emite obrigações do que quando emite ações.

Esse impulso no lucro por ação é chamado de alavancagem financeira. Além disso,
os autores destacam duas características marcantes do capital de terceiros: os juros
são dedutíveis para fins de imposto de renda e contribuição social; deixar de cumprir
as obrigações decorrentes das dívidas pode resultar em falência e isso pode impor
custo adicional decorrente dessa fonte de financiamento.

Resumidamente, segundo Copeland et al. (2002), a estimativa do custo de capital
deve:
a) Compreender uma média ponderada dos custos de todas as fontes de capital
- como endividamento, capital social, considerando que o fluxo de caixa livre
representa o caixa disponível para todos os fornecedores de capital;
b) ter formação após os impostos devidos pela empresa, uma vez que o fluxo de
caixa livre é expresso após deduções dos impostos;
c) utilizar taxas nominais de retorno construídas a partir das taxas reais e da
inflação prevista, já que o fluxo de caixa livre previsto é expresso em termos
nominais;
d) ajustar para o risco sistêmico suportado por cada fornecedor de capital, uma
vez que cada um deles espera um retorno que remunere o risco assumido;
e) empregar as ponderações de valor de mercado para cada elemento de
financiamento, porque o valor de mercado reflete os reais efeitos econômicos
de cada tipo de financiamento, ao passo que os valores escriturais não
costumam fazê-lo.

Deve-se registrar que existem outros modelos para estimar o custo de capital dos
acionistas, e todos os modelos de risco e retorno desenvolvidos possuem
ingredientes comuns. O CAPM faz as suposições mais restritivas acerca do
funcionamento de mercado, mas chega ao modelo mais simples, com apenas um
fator determinante do risco a ser estimado. O Arbitrage Pricing Model (APM), por
exemplo, faz uma quantidade menor de suposições, mas resulta em um modelo
mais complicado, pelo menos em termos de levantamento de dados e de estimativas
de parâmetros (Ross, 1976)
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O CAPM pode ser considerado um caso especial do APM, em que existe apenas um
fator implícito, inteiramente medido pelo índice de mercado. De modo geral, o CAPM
tem a vantagem de ser um modelo mais simples de se estimar e utilizar, mas
apresenta desempenho inferior ao APM quando a empresa é sensível a fatores
econômicos que não sejam bem representados pelo índice de mercado (French,
2017). O CAPM é o modelo mais utilizado e aplicado nas análises econômicofinanceiras e, dessa forma, será utilizado nesta investigação para composição do
WACC.

2.2.1.6 Fluxo de caixa para os investidores e para os acionistas

Os fluxos de caixa utilizados na avaliação das empresas é o fluxo de caixa
disponível livre (free cash flow). Considera-se que o modelo de fluxo de caixa livre
descontado focaliza os fluxos de caixa para todos os investidores da empresa, tanto
para os titulares de dívidas quanto para os acionistas. São calculados líquidos do
IRPJ e da CSLL, após serem descontadas todas as necessidades de investimentos
fixo e em giro. São, essencialmente, de dois tipos: a) fluxo de caixa disponível da
empresa (FCDE); b) fluxo de caixa disponível dos acionistas (FCDA) (Assaf Neto,
2014).

O fluxo de caixa disponível da empresa (FCDE) é o resultado líquido de caixa
destinado a todos os investidores, tanto credores como acionistas, e seu cálculo
será a partir do fluxo de caixa operacional líquido do imposto de renda. Em
contrapartida, o fluxo de caixa disponível aos acionistas (FCDA) é calculado
deduzindo-se do fluxo de caixa da empresa (investidores) o fluxo de caixa dos
credores.

Segundo Póvoa (2012), o FCDA é relativo somente ao capital próprio, tendo como
referência o lucro líquido. A partir desse princípio, Serra & Wickert (2014) afirmam
que o CAPM deve ser aplicado para trazer os valores futuros ao presente. Caso os
fluxos de caixa futuros previstos incorporem os resultados de todos os proprietários
de capital, estes devem efetivamente ser descontados pelo custo médio ponderado
de capital (WACC), que é estimado considerando-se a participação dos investidores
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(firm value), decorrentes do uso de dívida (debt) e do emprego do capital próprio
(equity).
Damodaran (1997) salienta que o Fluxo de Caixa Líquido dos Acionistas (FCFE) é o
fluxo residual após o pagamento de juros e principal e o atendimento das
necessidades de desembolsos de capital, tanto para manter os ativos já existentes
quanto para criar novos ativos visando a crescimento futuro. A partir dos efeitos no
fluxo de caixa das despesas líquidas de capital, das mudanças no capital de giro e
das mudanças líquidas na dívida dos acionistas, podem-se definir os fluxos de caixa
remanescentes como o fluxo de caixa livre do acionista (FCDA). Ou seja, FCDA =
Lucro Líquido – (Despesas de Capital – Depreciação) – (Mudança no capital de giro
não caixa) + (Novas emissões de dívida – Pagamentos de dívida).

O fluxo de caixa disponível (ou livre) da empresa (FCDE) é definido por Assaf Neto
(2014) como o excesso operacional de caixa pertencente aos credores e acionistas
(proprietários de capital), sendo calculado a partir do resultado operacional líquido
do IRPJ/CSLL (Net operating profit after tax - NOPAT). É um fluxo de caixa livre, por
ser calculado após os reinvestimentos em ativos fixos e giro necessários para a
continuidade e crescimento do negócio; e desalavancado, por ser obtido antes das
despesas financeiras (juros sobre dívidas).
O fluxo de caixa para os investidores, com detalhamento das partes destinadas aos
credores e aos acionistas, é apresentado na Figura 2.

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
( - ) Investimento em capital de giro líquido
( - ) Amortizações
( + ) Novas Captações

Figura 2
Fluxo de caixa para os investidores, para os credores e para os acionistas.
Fonte: Serra, R. G., & Wickert, M. (2014). Valuation: guia fundamental. São Paulo: Atlas..
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Evidentemente, se as estimativas forem obtidas de dados consistentes, o FCDA e o
FCDE irão resultar no mesmo valor para o patrimônio líquido (ou para a empresa).
Contudo, a conciliação na prática é bastante trabalhosa, devendo ser executados
diversos ajustes e adotadas certas premissas (Damodaran, 2009; Assaf Neto, 2014).

Em resumo, nesta dissertação foi utilizada a abordagem do FCDE para a
determinação do valor da empresa/projeto, o qual incorpora o valor do patrimônio
líquido (PL) e as dívidas, calculado da seguinte maneira:

Receita Operacional Bruta
(-) Custos dos Produtos Vendidos
(-) Despesas Operacionais (exceto depreciação e amortização)
= EBITIDA - Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização
(-) Depreciação
= EBIT - Lucro antes dos juros e dos impostos (Lucro Operacional Bruto)
(-) Imposto de renda sobre o Earning Before Interest and Taxes EBIT
= NOPLAT (Lucro Operacional Líquido menos Imposto de Renda Ajustado)
(+) Depreciação
= FCO - Fluxo de Caixa Operacional
(-) Investimentos Permanentes (capital expenditure - CAPEX)
(-) Variações nas necessidades de Capital de Giro
= FCDE (Fluxo de Caixa Livre da Empresa)
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3 Metodologia

Metodologia é definida por Hoog (2009) como procedimentos que governam o
espírito em um processo de investigação. Também definida como simplesmente o
estudo dos métodos das ciências ou dos conjuntos de tecnologias e procedimentos
utilizados em uma pesquisa ou produção científica. Para Oliveira (1999) método é
um conjunto de processos pelos quais se torna possível conhecer determinada
realidade, produzir determinado objeto ou desenvolver certos procedimentos ou
comportamentos.

Portanto, a partir dos entendimentos dos autores, são os métodos que fornecem e
definem as bases lógicas à investigação e que as tornarão eficientes ou não a partir
de suas escolhas. Podem os métodos ser: dedutivo; indutivo; hipotético-dedutivo;
dialético; e fenomenológico, conforme descrito por Gil (1999), Lakatos e Marconi
(1993).

3.1 Caracterização da pesquisa

No entendimento de Gil (2008), qualquer classificação de pesquisa deve seguir
algum critério definido como norte no decorrer do trabalho.

Do ponto de vista da forma e abordagem do problema, pode-se optar por
abordagens quantitativas ou qualitativas, embora existam autores que discordem
dessa divisão (Goode & Hattt, como citados em Oliveira, 1999). Na abordagem
qualitativa, considera-se que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o
sujeito, ou seja, estabelece-se um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. Já na abordagem
quantitativa, considera-se que tudo pode ser quantificável, significando que poderá
ser traduzido em números, opiniões e informações para classificá-las, quantificá-las
e analisá-las, com o uso dos recursos estatísticos e técnicas inerentes ao objeto da
pesquisa.

Para Oliveira (1999), a abordagem quantitativa preocupa-se com a quantificação de
dados, utilizando para isso recursos e técnicas estatísticas. Essa abordagem é muito
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utilizada em pesquisas descritivas, em que se procura descobrir e classificar a
relação entre variáveis, ou em pesquisas conclusivas, nas quais se buscam relações
de causalidade entre eventos. Para uma pesquisa descritiva com abordagem
quantitativa ficar bem elaborada, faz-se necessário descrever algo em profundidade,
mediante minuciosa análise do objeto de estudo (Malhotra, 2001; Mattar, 1999;
Rodrigues, 2017).

Ventura (2007) enfatiza que descrever e caracterizar estudos de caso não é tarefa
fácil, pois são usados de modos diferentes, com abordagens quantitativas e
qualitativas, não só na prática educacional, mas também como modalidade de
pesquisa, com aplicação em muitos campos do conhecimento.

Estudos de caso são adotados preferencialmente quando o pesquisador não
consegue ter total controle sobre os eventos ocorridos e quando são apresentados
acontecimentos contemporâneos como foco de pesquisa, com nova estrutura de
discussão e debate sobre o assunto (Yin, 2001). Já Schramm (1971) refere que o
estudo de caso tende, na maioria das vezes, a elucidar uma decisão, assim como a
razão pela qual foi tomada, explicar o que foi introduzido e o resultado de tal
intervenção.

A partir dos conceitos apresentados, fica caracterizado que a pesquisa que norteia
esta dissertação e que trata de um projeto voltado para a geração de energia
elétrica, utilizando gases gerados nos altos-fornos de uma siderurgia, se caracteriza
por ser descritiva e quantitativa, com uso de instrumentais matemáticos, estatísticos
e econométricos, para o estudo de caso único.

3.2 Empresa objeto de estudo

O objeto de estudo é uma termoelétrica associada a uma planta siderúrgica,
produtora de ferro-gusa instalada em zona urbana na Região Oeste de Minas
Gerais. A termoelétrica foi construída em 2009 acoplada ao centro de produção da
siderúrgica, tendo em vista sua dependência total dos gases gerados pelo sistema
produtivo a partir da utilização de carvão vegetal e outros fundentes. O grupo
empresarial, além da siderurgia/termoelétrica atua em diversos setores que têm
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sinergia entre si, abrangendo siderurgia, cogeração de energia elétrica, silvicultura,
carvoejamento, agricultura e pecuária.

3.2.1 O grupo empresarial

Trata-se de um grupo empresarial familiar operando na modalidade de uma
sociedade anônima de capital fechado. O grupo empresarial é composto por uma
estrutura multissetorial, abrangendo siderurgia, cogeração de energia elétrica,
silvicultura, carvoejamento, agricultura e pecuária. O grupo goza de credibilidade e
exibe solidez financeira, com diversificação de suas atividades que garante mais
segurança em relação aos riscos do mercado.

A planta siderúrgica/termoelétrica está localizada em uma comunidade urbana de
porte médio, e a conscientização e preocupação com o bem estar social levaram o
grupo empresarial investir no aproveitamento do gás residual que antes era lançado
no meio ambiente. Floresceu, então, no âmbito da organização a concepção da
cogeração de energia elétrica utilizando recursos gerados no processo de produção
do ferro gusa, sendo o gás gerado purificado e enviado para um gasômetro, o qual é
misturado a outros gases combustíveis gerados na usina, construindo-se no principal
insumo da termoelétrica.

3.2.1.1 A siderúrgica e a fundição

O início das atividades do grupo se deu na década de 1950 com a constituição da
sociedade em siderurgia, e ao longo de sua existência fabrica ferro-gusa nodular,
cinzento e aciaria, atuando no mercado interno principalmente nas regiões Sudeste
e Sul e no mercado externo para diversos continentes.

Possui capacidade instalada para produção mensal de 21.000 t/mês, cifra que
representa 6,50% do total atualmente instalado pelo setor nas regiões noroeste e
oeste de Minas Gerais.

Transformando projetos em soluções e agregando valor ao produto, a siderúrgica do
grupo empresarial implantou o projeto da fundição que trabalha com ligas de ferros
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fundidos: ferro fundido cinzento, ferro fundido nodular, ferro fundido branco e ferro
fundido vermicular.

A capacidade atual de produção da fundição, é de 250 toneladas por mês, com
peças de até 3,5 t. A fundição conta com forno inductotherm de 600 kw de potência,
com dois cadinhos de 2 t cada, entre outros equipamentos, com capacidade de
jateamento de 6 toneladas por hora, além de equipamentos de peças (rebarbação)
de alta frequência, garantindo qualidade e produtividade. A qualidade metalúrgica de
seus fundidos conta com análise química feita por espectrômetro óptico, o que
permite assertividade total nas faixas de composição química, análise metalográfica
e análise de dureza.

3.2.1.2 O agronegócio

O grupo empresarial é autossustentável em carvão vegetal, pois conta com
aproximadamente 48.000 hectares de terras, sendo 26.156 ha destinados a projetos
florestais plantados de eucaliptos e 16.000 hectares de reservas florestais
devidamente averbadas no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis/Instituto Estadual de Floretas (IBAMA/IEF).

Investe também na produção de grandes culturas irrigadas por pivô central, como
milho, feijão, sorgo e soja. A área de plantio irrigada é de 952,10 hectares,
proporcionando a produção média anual de 9.717.000 kg de grãos.

Além disso, otimiza o aproveitamento de suas propriedades rurais mediante a
criação de gado bovino nas áreas reflorestadas, praticando ainda a engorda em
sistema de confinamento.

3.2.1.3 A termoelétrica

O grupo empresarial iniciou atuação no ramo da energia em meados de 2009,
implantada em parceria com a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais
(CEMIG). Tem capacidade instalada de geração de 6.000 kw/h.
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No empreendimento que é objeto desta dissertação, a parceria entre o Grupo
Empresarial e a Cemig teve como foco a viabilização da implantação da planta da
termoelétrica, sendo 58,95% dos investimentos financiados pela concessionária.
Essa lógica tem por princípio a exigibilidade imposta pela legislação, conforme
discutido, e ainda a disponibilidade de energia elétrica para que a concessionária
atenda à demanda de mercado, principalmente em ciclos em que ocorre menos
produção de suas fontes produtoras. É evidente a interdependência entre a
concessionária e a siderúrgica, que de consumidora passa, então, a produzir sua
própria energia, vendendo o excedente, agregando assim um valor econômico ao
capital do investidor.

A usina termoelétrica em estudo, com ciclo a vapor, tem como composição três
elementos principais: caldeira a vapor; tubulação para condução e/ou transporte do
vapor; e o grupo turbo-gerador composto por turbina a vapor e gerador elétrico,
acoplados com equipamentos auxiliares, tais como o condensador, bombas e outros
acessórios (Figura 3).

Figura 3
Imagens da termoelétrica.
Fonte: A empresa unidade da análise.
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Com o início da entrada em operação da termoelétrica a siderúrgica atingiu a
condição de autossustentabilidade energética e ainda se tornou não vulnerável às
crises energéticas do país, além de suprir parcialmente o mercado consumidor e
contribuir expressivamente para a melhoria do meio ambiente.

Aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a termoelétrica
permite o aproveitamento do gás gerado na produção de ferro-gusa (à vazão média
de 18.300 Nm3h) para gerar energia elétrica em um turbo gerador, via ciclo Rankine.
Parte desse gás é utilizado durante o processo de produção de ferro-gusa e o
aproveitamento do gás residual na produção de energia acontece a partir de sua
queima numa caldeira, gerando vapor a 43 bar, superaquecido a 430ºc.

Dessa forma, a unidade de análise é parte de um sistema de empresas que operam
de forma sinérgica, sendo a empresa motora a siderurgia que irradia efeitos para
trás (plantio e exploração de madeira) e para frente (fundição e termoelétrica),
conforme tipologia apresentada em Locatelli (1985). Ademais, o sistema contempla
a autossuficiência energética do grupo empresarial, tanto pela oferta de carvão
quanto de energia térmica, com consideráveis benefícios ao meio ambiente e à
comunidade em geral.

3.3 Procedimentos metodológicos

3.3.1 Fluxo de caixa descontado

Para a construção do fluxo livre de caixa, empregaram-se os seguintes conceitos:
receita operacional; custos e despesas operacionais; lucros antes de juros,
impostos, depreciação e amortização - EBTIDA; depreciação e amortização; lucro
antes de juros e imposto de renda – EBIT; resultado financeiro; lucro antes do
imposto de renda – EBT; tributos diretos; capital expenditure – CAPEX; capital de
giro líquido ou variação da necessidade de capital de giro (NCG); e fluxo de caixa
livre.
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3.3.1.1 Receita operacional
A receita operacional do projeto é gerada pela comercialização de energia elétrica,
sendo parte da geração destinada à própria planta siderúrgica na qual a
termoelétrica está acoplada e o excedente ao mercado. Foi levantada a capacidade
anual de geração de energia da planta, apurando-se, assim, o valor da receita
operacional bruta. Sobre estas vendas incidiram-se os impostos indiretos, que foram
considerados para se obter a receita líquida.

A receita operacional projetada foi calculada a partir das seguintes premissas:

a) Quantidade de produtos vendidos: para o período de 2009 a 2016 os dados
expressam a realidade da empresa, extraídos de seus controles internos de
estoque e contabilidade. Para o período de 2017 utilizou-se a média dos
últimos seis exercícios anteriores (2010 a 2016, excluído 2011 por ser
considerado ano atípico devido ao baixo valor unitário do MWh), projetando o
volume constante para os exercícios seguintes até 2030 (Tabela A.2);
b) preços de produtos vendidos: para o período de 2009 a 2016 os números
expressam a realidade da empresa, extraídos da contabilidade. Para o
período de 2017 utilizou-se o preço médio de R$276,00 / MWh, obtido dos
últimos seis exercícios anteriores, não se considerando o exercício de 2011
pelas razões apresentadas no item anterior, projetando crescimento à taxa de
4,5% para exercícios de 2018 a 2021 e para 2022 a 2030 à taxa de 3,5%;
c) tributos sobre as vendas: para o período de 2009 a 2016 os dados expressam
a realidade da empresa, extraídos da contabilidade. Para o período de 2017
utilizou-se a média dos últimos seis exercícios anteriores, não se
considerando 2011, projetando crescimento à taxa de 4,5% para períodos de
2018 a 2021 e para os exercícios de 2022 a 2030 taxa de crescimento de
3,5%.
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3.3.1.2 Custos e despesas operacionais

3.3.1.2.1 Custos dos produtos vendidos

Martins (2003) define o custo dos produtos vendidos (CPV) como sendo a soma dos
custos incorridos na produção dos bens e serviços que só agora estão sendo
vendidos.
Nessa nomenclatura é descrita a apropriação do CPV para as vendas de energia da
termoelétrica ao mercado e à siderúrgica de forma segregada. Utilizou-se, para
2017, a média do custo dos três últimos exercícios. Para 2018 a 2021, foi projetado
crescimento de 4,5% e para os exercícios de 2022 a 2030 taxa de crescimento de
3,5%. Manteve-se o custo em 2,32% das vendas líquidas para o cenário ao preço da
energia elétrica a R$ 276,00/MWh.

3.3.1.2.2 Despesas operacionais

Nas despesas operacionais são classificadas as demais despesas não componentes
do CPV, que são determinantes para atingir o objetivo da administração da empresa,
e venda da produção ao mercado (Iudícibus, Martins, Gelbcke & Santos, 2010).

Todas as informações usadas para período de 2009 a 2016 retratam os dados
constantes nas demonstrações contábeis da empresa. Para o ano de 2017 optou-se
por utilizar a média dos valores dos períodos de 2014 a 2016. Para o período 2018 a
2021 foi projetada a taxa de crescimento de 4,5% sobre valor encontrado em 2017.
E para o período de 2022 a 2030 usou-se a taxa de crescimento de 3,5%.

3.3.1.3 Earning before interests, taxes, depreciation and amortization (EBTIDA):
lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização

O EBITDA é um indicador econômico e financeiro que busca representar a geração
de caixa operacional da companhia. Segundo Iudícibus et al. (2010, p. 247), “o
EBITDA é uma medida essencialmente operacional, desconsidera os efeitos dos
resultados financeiros, assim revelando o potencial da empresa para a geração de
caixa operacional”. Conforme corrobora Silva (2010), o cálculo do EBITDA considera
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as receitas operacionais líquidas, reduzindo-se os custos e despesas operacionais,
menos as depreciações e amortizações, o que define a geração de caixa
operacional da empresa.

3.3.1.4 Depreciação

Berk et al. (2010) esclarecem que a depreciação não é de fato uma despesa paga
pela empresa: é uma maneira de reconhecer que imóveis e equipamentos sofrem
desgastes e obsolescências e, assim, tornam-se menos valiosos com o passar do
tempo.

Conforme previsto na Lei 4506/64 (Brasil, 1964), alterada pela Lei 12.973/14 (Brasil,
2014), regulamentadas pela IN 1700/17 da Secretaria da Receita Federal (SRF)
(Brasil, 2017a), poderá ser computada como custo ou encargo em cada exercício a
importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo resultante do
desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal, a título de
depreciação. Ainda, a quota de depreciação será determinada mediante a aplicação
da taxa anual de depreciação sobre o custo de aquisição do bem do ativo.

Para a depreciação do ativo adquirido para composição da termoelétrica, na
apropriação de 2009 a 2016 foi utilizado o método conforme previsão legal,
apurando-se o montante de R$ 14.502.095,14, que corresponde a oito anos.
Subtraindo-se a depreciação apurada do total do CAPEX para o mesmo período,
apurou-se saldo a depreciar de R$ 11.093.867,81 apropriados de forma linear no
valor anual de R$ 1.812.761,63 de 2017 a 2022 e resíduo de R$ 217.298,03 para
2023 (Tabelas A.4 e A.5). Para o CAPEX do período de 2017 a 2030, considerou-se
a vida útil dos bens, da sua aquisição até o término do projeto em 2030.

3.3.1.5 EBIT: lucro antes de juros e imposto de renda

O Earnings Before Interests and Taxes (EBIT) é o EBITDA menos a depreciação e a
amortização de intangíveis. É um tipo de “lucro antes de impostos”, porém, não é um
indicador contábil apresentado normalmente nas demonstrações de resultados
(Iudícibus et al., 2010). Resumidamente, é o lucro operacional obtido nas
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demonstrações de resultados das empresas. Diferentemente da definição de lucro
operacional no Brasil, o cálculo do EBIT permite estimar o resultado das operações
sem a inclusão das receitas ou despesas financeiras.

3.3.1.6 Tributos diretos

Os tributos diretos estão representados por IRPJ e CSLL. Para o IRPJ é adotada a
alíquota máxima prevista na Lei n°. 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Brasil,
1996), e alterações posteriores, regulamentada pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999
(Brasil, 1999), que estabelece 15% sobre o lucro antes dos impostos, mais adicional
de 10% sobre a parcela do lucro tributável que exceder R$ 240 mil por ano. É
adotada a alíquota de 9% nos termos previstos na legislação vigente em relação à
CSLL, instituída pela Lei 7.689 de 15 de dezembro de 1988 (Brasil, 1988) e
alterações posteriores.

Com base na regra legal vigente, as empresas nesse segmento, entre outros, com
faturamento anual até R$ 78 milhões, podem optar pelo lucro real ou presumido.
Portanto, há de se verificar pela regra a margem do lucro líquido apurado pela
empresa para satisfazer a economização financeira gerada pela forma de tributação
escolhida. Em geral, o ponto de partida é que se uma empresa apresenta margem
líquida de lucro de até 8%, a opção pelo lucro real é a sugestão mais indicada.
Nesta dissertação é exposta a tributação pelo lucro real, considerando-se o regime
de tributação adotado pela siderúrgica.

3.3.1.7 Resultado operacional líquido: NOPLAT

Utilizou-se neste estudo a técnica de abordagem do fluxo de caixa livre para os
investidores (FCL), logo, o resultado foi direcionado para os acionistas como
também para os detentores de direitos dos empréstimos efetuados à empresa.
Assim, as despesas financeiras não foram consideradas para composição do FCL,
partindo-se da premissa de que o valor do patrimônio dos acionistas, baseado no
valuation, é o resultado do valor da empresa menos a dívida líquida.
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Nesse contexto, usou-se o Net Operating Profit Less Adjusted Tax (NOPLAT), que é
o resultado encontrado a partir do EBIT e após deduções do IRPJ e CSLL,
desconsiderando-se os resultados financeiros. Obviamente, a dedução fiscal
resultante do uso de capital de terceiros, mais especificamente os juros da dívida,
influenciou diretamente o cálculo do WACC.

3.3.1.8 Capital Expenditure (CAPEX)

Refere-se aos investimentos como máquinas, equipamentos e edificações. No caso
deste estudo, foi considerado como montante de investimento incremental o mesmo
valor da depreciação. Assim sendo, o investimento de reposição foi empregado
apenas para manter intacta a capacidade produtiva do projeto.

3.3.1.9 Capital de giro líquido ou variação da necessidade de capital de giro

Para Assaf Neto (2012), a necessidade de capital de giro reflete o volume de
recursos demandado pelo ciclo operacional da empresa, determinado em função de
suas políticas de compra, vendas e estocagem. E resulta da diferença entre o ativo
circulante operacional e o passivo circulante operacional.

A projeção do capital de giro foi elaborada a partir das demonstrações financeiras
dos três últimos exercícios da empresa. É importante destacar que:

a) As contas do balanço histórico foram classificadas entre Ativos e passivos
operacionais e não operacionais;
b) foram determinadas as premissas para a projeção das contas do capital de
giro para cada item dos ativos e passivos operacionais com base nas
informações financeiras históricas;
c) não foram projetadas alterações no uso de capital de giro e o cálculo foi
realizado considerando-se a receita bruta e os custos do negócio.
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3.3.1.10 Fluxo de caixa livre

O fluxo de caixa livre da unidade foi obtido adicionando-se a depreciação ao
NOPLAT,

subtraindo-se

o

investimento

líquido

(CAPEX

+

Variação

das

Necessidades de Capital de Giro). Para trazer os fluxos futuros para o presente foi
aplicado o WACC, em termos nominais.

3.3.2 A medida do risco e o custo do capital

De acordo com os estudos dos conceitos apresentados nesta pesquisa por diversos
autores, fica evidente que o fluxo de caixa para os investidores tem como princípio
que os investimentos são financiados pelos credores como também pelos acionistas.
Dessa forma, a apuração do custo de oportunidade do capital foi desenvolvida a
partir do conhecimento do custo de capital próprio.
3.3.2.1 A medida do risco de mercado: beta (β)

Tendo-se que a valoração da empresa objeto deste estudo não tem suas ações
listadas na Bolsa de Valores, foi necessário adotar o método bottom up, com o uso
de retornos de ações da CEMIG, que é compradora do excedente de energia gerado
pela termoelétrica.

A partir da apuração do beta alavancado da CEMIG foi estimado o beta
desalavancado, que foi, então, realavancado com a estrutura de capital empregado
na construção da termoelétrica.

3.3.2.2 O ativo livre de risco e o prêmio de risco

Quanto ao ativo livre de risco, foi selecionado o título soberano brasileiro Nota do
Tesouro Nacional série B (NTN-B Principal), atualmente conhecida como Tesouro
Índice de Preço ao Consumidor – Amplo (IPCA), que paga IPCA mais cupom anual,
por ser o mais adequado na formação da taxa de desconto. Foi empregada uma
taxa de inflação média de 4,5% ao ano para o período de análise.
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Relativamente ao prêmio de risco, Póvoa (2012) recomenda que no Brasil seja
utilizado algo em torno de 6% a.a. Outros pesquisadores justificam o uso de prêmio
de 5%, uma vez que a taxa livre de risco brasileira já é muito elevada por levar em
conta a possibilidade de arbitragem internacional (Félix, Locatelli, Fernandes &
Ramalho, 2016). Esse prêmio de 5% foi adotado nesta dissertação.

Na implantação da Termoelétrica a empresa beneficiou-se de financiamento de uma
linha especial fornecida pela CEMIG, com taxa Selic, no valor de R$15.047.165,50
(Selic média no período de 9,68% a.a). Este financiamento contraído em 2009 foi
liquidado em cinco anos, mediante pagamentos mensais. Assim, a estrutura de
capital empregada na Termoelétrica comportou dois tipos de capitais: no período de
2009 a 2013, foram usados capital próprio e de terceiros, e o seu custo foi estimado
com o emprego do WACC (Equação 5). De 2014 a 2030, empregou-se apenas
capital próprio.
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4 Análise dos Resultados

Apresentam-se a seguir as análises dos resultados alcançados, envolvendo o custo
de oportunidade do capital (taxa de desconto), as projeções do fluxo livre de caixa e,
finalmente, a capacidade de geração de valor da unidade termoelétrica.

4.1 Custo de capital próprio e WACC

A precificação do custo capital próprio foi feita com o emprego do modelo CAPM,
sendo que o risco do projeto (beta) foi quantificado com o uso do método bottom up,
haja vista que a empresa não transaciona seus ativos no mercado de capitais. Como
detalhado na metodologia, adotou-se como proxy de risco sistemático do setor de
energia o beta exibido pela CEMIG, que é a unidade compradora do insumo
fornecido pela termoelétrica (Tabela 2).

Tabela 2
Estimativas do Beta da CEMIG
Variável

Coeficientes

Erro-Padrão

Estatística t

Prob.

C

-0,014079

0,013076

-1,076698

0,2862

IBV

1,302325

0,213664

6,095212

0,0000

R²

0,394593

R² ajustado

0,383972

F

37,15161

D-W

1,984734

Nota: dados semanais referentes ao período de 2013 a 2017.
Fonte: Dados da pesquisa

O beta alavancado situou-se em 1,30235, que é estatisticamente significativo com
probabilidade de significância próxima de zero. O coeficiente revela que o risco
financeiro associado ao insumo energia é um pouco mais volátil do que o
correspondente à carteira de mercado, fato este que eleva o custo de capital de
projetos nesse setor.

Sabe-se que séries financeiras podem apresentar autocorrelação dos erros e
heteroscedasticidade e esses fenômenos violam as hipóteses básicas de uma
regressão linear estimada pelos métodos de mínimos quadrados ordinários (Bonomo
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& Garcia, 2002). Mas tais problemas não foram detectados nas estimativas
referentes à CEMIG, conforme os testes apresentados nas Tabelas 3 e 4.

O teste de Breusch-Godfrey afasta a possibilidade de correlação serial dos erros,
uma vez que a estatística F exibe probabilidade de significância acima de 5%
(Tabela 3).

Tabela 3
Teste Breusch-Godfrey para verificação de autocorrelação
Estatística F

1,773186

Prob. F (2,55)

0,1794

Nº obs x R²

3,57385

Prob. qui-quadrado (2)

0,1675

Fonte: Dados da pesquisa.

Similarmente, não foi identificada a existência de heteroscedasticidade, uma vez que
a estatística F exibe probabilidade de significância acima de 5% (Tabela 4).

Tabela 4
Teste de White para verificação de heteroscedasticidade¹
Estatística F

0,445273

Prob. qui-quadrado (2)

0,6302

Nº obs x R²

0,923567

Prob. qui-quadrado (2)

0,6339

Nota¹: Variável dependente - resíduo.
Fonte: Dados da pesquisa

O passo seguinte consistiu em desalavancar o beta, o que demandou análise da
estrutura de capital da CEMIG, que se mostrou bastante equilibrada (Tabela A.1 do
Apêndice).

O beta desalavancado foi estimado em 0,7845, com o emprego da fórmula de
Hamada (Equação 3) e as seguintes informações: beta alavancado (1,302325),
estrutura de capital (D/E = 1,0004) e alíquota de imposto de renda (IR) de 34%. Para
realavancar o beta tornando-o adequado para a avaliação econômica do projeto,
procedeu-se ao levantamento do capital investido na Termoelétrica nos anos de
consolidação do projeto, que se estenderam de 2009 até 2013. Nesse período
foram investidos R$ 25,5 millhões, e no financiamento desse investimento o Grupo
Empresarial utilizou empréstimo da própria CEMIG, no montante de R$ 15,05
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milhões, liquidado em 2013. De tal forma, a estrutura de capital do projeto contou
com a participação média, nesse período, de 58%, correspondente a recursos de
terceiros, e de 42% de capital próprio (D/E = 1,3810).

Assim, o beta realavancado da unidade termoelétrica foi estimado em 1,50 [0,7845 x
(1 + (1 – 0,34) x (1,3810)], sendo este coeficiente utilizado como proxy do risco
sistemático no período de 2009-2013

Para o período seguinte, 2014-2030, foi adotado o beta desalavancado de 0,7845,
pois o financiamento das atividades contará apenas com capital próprio, e o risco
diminui sem uso de dívida, conforme discutido no referencial teórico. Destarte, o
custo do capital foi apurado de forma distinta nos dois períodos. No período que
abrange o financiamento da CEMIG, foi utilizado o WACC. De 2014 a 2030, foi
adotado apenas o custo de capital próprio, uma vez que este passou ser a única
fonte de financiamento do projeto.

O custo de capital próprio no primeiro período foi obtido com o uso das seguintes
informações: taxa livre de risco = 10,5%, beta = 1.50 e prêmio de risco = 5%. Ao
aplicar essas informações na Equação 4 foi estimada a taxa (Ke1) requerida de 18%
ao ano.

No segundo período houve redução natural do custo de capital próprio, haja vista o
baixo risco (de dificuldades financeiras), expresso pelo beta desalavancado de
0,7845. Considerando este beta e as mesmas magnitudes para a taxa livre de risco
e o prêmio de risco, o custo de capital próprio (Ke2) foi estimado em 14,42% ao ano.

A determinação do WACC, taxa de desconto para o primeiro período (2009-2013),
demandou informações sobre o custo de capital próprio e de terceiros. Conforme
salientado, 58% do projeto foi financiado nos cinco primeiros anos à taxa média de
9,68% a.a. Como a empresa usou a tributação pelo lucro real, houve dedução fiscal
de 34% referente ao pagamento de juros nesses anos. Introduzindo na fórmula do
WACC (Equação 5) os dados da estrutura de capital, do custo de capital próprio e de
terceiros e a alíquota de IR, o custo médio ponderado de capital no período foi
estimado em 10,85% a.a (Tabela 5)
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Tabela 5
Taxas de desconto empregadas na avaliação

Período 2010-2013
Custo de capital próprio
Custo da dívida
WACC

Capital
Próprio

Dívida

42 %
18,00% a.a
-

58%
9,68% a.a

Custo Médio
Ponderado de
Capital

10,85% a.a
10,85% a.a

Período 2014-2030
100,0
NA¹
Custo de capital próprio 14,42% a.a
Notas: ¹ NA – não se aplica. ² Beta alavancado. ³ Beta desalavancado.
Fonte: Dados da pesquisa.

Estrutura de
Capital (D/E)

Risco
Sistemático
(ß)

1,3810
-

1,5000²

-

0,7845³

A determinação do WACC, taxa de desconto para o primeiro período (2009-2013),
demandou informações sobre o custo de capital próprio e de terceiros. Conforme
salientado, 58% do projeto foi financiado nos cinco primeiros anos à taxa média de
9,68% a.a. Como a empresa usou a tributação pelo lucro real, houve dedução fiscal
de 34% referente ao pagamento de juros nesses anos. Introduzindo na fórmula do
WACC (Equação 5) os dados da estrutura de capital, do custo de capital próprio e de
terceiros e a alíquota de IR, o custo médio ponderado de capital (WACC) no período
foi estimado em 10,85% a.a (Tabela 5).

Em resumo: as taxas de desconto empregadas na avaliação foram as seguintes: de
2009 a 2003, 10,85% a.a; e de 2014 a 2030, 14,42%.

4.2 Produção/vendas de energia, resultado operacional e o fluxo livre de caixa

Para a construção do fluxo livre de caixa foram levantados os resultados
operacionais (NOPLAT), que retratam as receitas descontadas dos custos
administrativos e operacionais (incluindo as depreciações) e dos impostos diretos
ajustados, baseados em informações de Balanço e de Demonstração do Resultado
do Exercício (DRE) da empresa, bem como em projeções. O fluxo de caixa foi
construído considerando dois estágios: o primeiro estágio, que abrange o período de
2009 a 2016, foi levantado com dados observados; o segundo estágio, 2017 a 2030,
foi elaborado com base em projeções, conforme detalhado na metodologia. Por
questão de espaço, são apresentadas a seguir apenas algumas informações do
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FCL, sendo que o resultado operacional está discriminado em sua totalidade no
Apêndice, Tabela A.2.
A capacidade produtiva da termoelétrica é de cerca de 30.400 MW. Como a planta
siderúrgica não consome toda a energia gerada no processo de produção de ferrogusa, cerca de 20% do total produzido são vendidos para a CEMIG (Tabela 6).
Tabela 6
Vendas de energia para o mercado e para o próprio grupo empresarial¹
Anos

2010

Vendas de
Energia Total
(MW)
27.311,91

Vendas para o
Mercado – Cemig
(MW)
8.541,24

Vendas para o
Próprio Grupo –
Siderurgia (MW)
18.770,67

Receitas das
Vendas de
Energia (R$)
2.644.153,70

2011

29.527,54

7.661,99

21.865,55

563.966,07

2012

32.663,90

5.727,92

26.935,98

5.448.015,10

2013

24.539,40

3.724,19

20.815,21

7.077.174,59

2014

30.770,14

5.610,98

25.159,16

17.154.165,60

2015

32.996,25

5.026,59

27.969,66

9.441.674,44

2016

34.094,95

5.660,00

28.434,95

3.529.849,33

2017

30.396,09

5.715,15

24.680,94

7.617.503,74

2018 a 2030²

30.396,09

5.715,15

24.680,94

13.634,999,85

Notas: ¹ De 2009 a 2016 valores observados. Para os demais anos os valores se baseiam em
previsões do autor/gestores da empresa. Admitiu-se que o preço de energia por MW vendido para o
próprio grupo empresarial é o mesmo daquele observado nas aquisições do mercado.
² Os valores apresentados nesta linha referem-se apenas ao último ano da série (2030).
Fonte: Dados da pesquisa.

Estima-se que em 2018 as receitas líquidas (excluindo-se os impostos) totais serão
da ordem de R$ 8 milhões. Considerando os valores investidos no projeto, pode-se,
inicialmente, ponderar que não parece ser desprezível a capacidade de gerar valor
de uma termoelétrica que utiliza gases residuais que seriam lançados na natureza
(Tabela A.2 do Apêndice).

Nos anos iniciais de funcionamento, apenas em 2009 e 2011 a unidade não
conseguiu apresentar fluxo positivo de caixa. O primeiro ano foi obviamente
impactado pelos investimentos realizados e, em 2011, pela tarifa transacionada de
energia que ficou em patamares muito baixos (Tabela A.2 do Apêndice). A partir daí
as receitas superaram com folga as despesas operacionais, administrativas e os
investimentos necessários em capital fixo e de giro. Em consequência, projetou-se
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que entre 2018 e 2030 a termoelétrica conseguirá entregar aos investidores o fluxo
de caixa livre anual da ordem de R$ 6 milhões (Tabela 7).

Tabela 7
Fluxo de caixa livre para os investidores na termoelétrica (R$)
Descrição
(=) EBIT
(-) Tributos sobre o lucro
(IRPJ-CSLL)
(=) NOPLAT
(+) Depreciação-amortização
(-) CAPEX
(-) Variação da necessidade
de capital de giro (6)
(=) Fluxo de caixa livre para
os investidores

2009

2010

2011

2012

2013

-653.899,08

752.287,81

-1.295.937,23

3.328.570,27

4.371.367,35

0,00

157.044,50

0,00

768.199,72

1.215.568,08

-653.899,08

595.243,31

-1.295.937,23

2.560.370,55

3.155.799,27

736.432,42

1.537.596,54

1.765.021,19

1.873.394,30

2.512.714,33

-18.924.788,65

-1.699.224,48

-1.853.526,91

-1.894.563,04

-1.150.320,55

-288.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

433.615,37

-1.384.442,95

2.539.201,81

4.518.193,05

2015

2016

2017

2018

-19.130.255,31

2014
(=) EBIT

14.835.371,37

7.184.800,79

1.256.025,55

5.525.795,22

5.853.148,39

(-) Tributos sobre o lucro
(IRPJ-CSLL)

5.020.026,27

2.418.832,27

403.048,69

1.854.770,37

1.966.070,45

9.815.345,10

4.765.968,52

852.976,86

3.671.024,84

3.887.077,94

2.045.712,83

2.020.348,33

2.010.875,50

-9.952,13

-14.250,00

-49.337,49

-300.000,00

-50.000,00

(-) Variação da necessidade
de capital de giro (6)

0,00

0,00

0,00

-12.960,00

-14.040,00

(=) Fluxo de caixa livre para
os investidores

11.851.105,80

6.772.066,85

2.814.514,87

5.192.255,04

5.661.074,30

(=) NOPLAT
(+) Depreciação-amortização
(-) CAPEX

1.834.190,20

1.838.036,36

(continuação)

2019

2020

2021

2022

2023

6.551.611,76

6.923.859,40

7.189.512,18

9.095.279,40

2.082.265,17

2.203.548,00

2.330.112,19

2.420.434,14

3.068.395,00

4.112.632,38

4.348.063,76

4.593.747,20

4.769.078,04

6.026.884,41

1.842.390,52

1.847.354,27

1.853.060,10

1.894.599,50

306.776,19

-52.250,00

-54.601,25

-57.058,31

-373.854,58

-61.122,28

(-) Variação da necessidade
de capital de giro (6)

-14.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-13.000,00

-12.000,00

(=) Fluxo de caixa livre para
os investidores

5.888.772,90

6.125.816,78

6.374.749,00

6.276.822,96

(=) EBIT
(-) Tributos sobre o lucro
(IRPJ-CSLL)
(=) NOPLAT
(+) Depreciação-amortização
(-) CAPEX

6.194.897,55

6.260.538,31
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(continua)

Tabela 7
Fluxo de caixa livre para os investidores na termoelétrica (R$) – conclusão

(=) EBIT
(-) Tributos sobre o lucro (IRPJCSLL)
(=) NOPLAT
(+) Depreciação-amortização
(-) CAPEX
(-) Variação da necessidade de
capital de giro (6)
(=) Fluxo de caixa livre para os
investidores

(=) EBIT
(-) Tributos sobre o lucro (IRPJCSLL)
(=) NOPLAT
(+) Depreciação-amortização
(-) CAPEX
(-) Variação da necessidade de
capital de giro (6)
(=) Fluxo de caixa livre para os
investidores

2024

2025

9.632.612,01

9.962.288,85

3.251.088,08

3.363.178,21

6.381.523,92

2026

2027

2028

10.301.245,47

10.555.087,93

10.908.507,53

3.478.423,46

3.564.729,90

3.684.892,56

6.599.110,64

6.822.822,01

6.990.358,03

7.223.614,97

98.515,53

109.428,15

122.981,63

233.987,11

258.185,14

-63.261,56

-65.475,72

-67.767,37

-444.021,97

-72.594,10

-14.000,00

-14.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

6.402.777,89

6.629.063,07

6.765.323,18

7.394.206,02

2029

2030

11.261.774,32

11.588.523,18

3.805.003,27

3.916.097,88

7.456.771,05

7.672.425,30

295.752,59

373.517,17

-75.134,89

-77.764,61

-16.000,00

473.000,00

7.661.388,75

8.441.177,85

6.863.036,27

Fonte: Dados da pesquisa.

Foram investidos na Termoelétrica no período de 2009 a 2016 R$ 25,5 milhões, e
estão projetados investimentos de reposição de R$ 1,8 milhão. Deste valor já foram
depreciados R$ 14,5 milhões (Tabela A.3 do Apêndice), sendo que o saldo
remanescente será depreciado linearmente ao longo da vida útil do projeto.
Para a composição da necessidade de capital de giro tomou-se por base as receitas
líquidas de 2009 a 2016 no total de R$ 46.001.956,32 e aplicou-se taxa de 5% de
necessidade de capital de giro, tendo sido apurado o resultado de R$ 2.300.097,82
(Tabela A.3 do Apêndice). Esse montante foi dividido por oito anos, resultando na
média de R$ 287.512,23. Concluiu-se que esse montante é suficiente para manter e
suprir a necessidade de caixa anual. A partir do ano 2017, consoante às hipóteses
adotadas para as receitas operacionais, foi taxa de crescimento das necessidades
de 4,5% até 2021, e de 3,5% de 2022 até 2030.
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4.3 A Capacidade de Geração de Valor da Termoelétrica

Para avaliar a capacidade de geração de valor foi empregada a Equação 1. Para tal,
inicialmente, os fluxos de caixa livres foram trazidos a valor presente (VP) para a
data da implantação do projeto (2009) (Tabelas 7 e 8).

Nesse procedimento foram considerados dois períodos distintos, conforme
salientado no item 4.1 deste capítulo, tendo em vista as estruturas de capital
empregadas. No primeiro, o FCL de 2010 a 2013 foi levado a valor de 2010,
considerando uma estrutura de capital com uso de dívida e capital próprio. Ao se
descontar esses fluxos de caixa pelo WACC de 10,85% ao ano, obteve-se valor
presente (VP1) de R$ 4.121,091,00.

O segundo período retrata o FCL de 2014 a 2030 trazido, inicialmente, a valor
presente de 2014. Tendo-se em vista que dívida já fora liquidada, considerou-se,
conforme salientado, apenas o custo de capital próprio (14,42% a.a.) obtido com o
beta desalavancado. Foi obtido um valor presente em cifras de 2014 de R$
41.712.107,00. Esse valor foi, então, levado a valor presente de 2010, empregandose o WACC correspondente a 10,85% a.a., que resultou no valor presente de R$
27.625.741,00. Ou seja, o valor presente dos fluxos de caixa dos dois períodos
situou-se em R$ 31.746.832,00. Consequentemente, o valor presente líquido do
projeto (VPL) foi estimado em R$ 12.616.577,00 em valores de 2009. Atualizando-se
esse montante para o ano de 2017 com o uso do indexador IPCA do período,
obteve-se o valor final de cerca de R$ 20 milhões de reais (Tabela 8).
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Tabela 8
Geração de valor pela unidade termoelétrica
Descrição
A - 1º Período – estrutura de capital contendo capital próprio e dívida
Valor presente – FCL 2010 a 2013 (em reais de 2010)
Taxa de desconto (WACC) – custo do capital próprio estimado com o uso de
beta alavancado
B - 2º Período – estrutura de capital contendo apenas capital próprio
Valor presente – FCL 2014 a 2030 (em reais de 2010)
Taxa de desconto (re) – custo do capital próprio estimado com o uso de
beta desalancado
C - Valor presente dos fluxos de caixa em reais de 2010 ( A + B )
D - Fluxo de caixa livre em 2009¹
E - Valor presente líquido (VPL) ( C + D )
Em reais de 2009
Em reais de 2017¹

Valores

4.121.091,00
10,85% a.a
27.625.741,00
14,42% a.a
31.746.832,00
(19.130.255,00)
12.616.577,00
20.556.189,00

Nota: ¹ Valor extraído da Tabela 7. ² VPL de 2009 atualizado para o final de 2017 aplicando-se
o IPCA acumulado do período.
Fonte: Dados da pesquisa.

Pode-se concluir este capítulo ponderando-se que a termoelétrica acoplada à
empresa siderúrgica do grupo empresarial deverá ser capaz de gerar substancial
valor aos investidores. Os fluxos livres de caixa já realizados permitiram quitar os
juros, amortizar toda a dívida contraída e retornar ao grupo empresarial a totalidade
dos recursos próprios empregados na unidade. Projetou-se, ademais, que os fluxos
livres de caixa que deverão ocorrer ao longo da vida útil da termoelétrica serão mais
do que suficientes para atender ao estimado custo de oportunidade do capital. Como
consequência, a decisão estratégica do grupo empresarial em levar adiante o projeto
da termoelétrica foi acertada do ponto de vista econômico, haja vista que a geração
de valor supera expectativa do custo de oportunidade do capital em R$ 20 milhões
(em reais de 2017), além de evitar danos ao meio ambiente representado pela
emissão de gases poluentes.
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5 Considerações Finais

Para alcançar os objetivos propostos e identificar se a unidade termoelétrica
acoplada a uma siderurgia de porte médio produtora de ferro-gusa é capaz de gerar
valor para os investidores, foi necessário estimar o custo de oportunidade do capital
(taxa de desconto) e o fluxo livre de caixa da unidade.

No que diz respeito ao custo de capital próprio, analisou-se, inicialmente, o risco
sistemático inerente ao produto transacionado, o que foi feito mediante estimativa do
beta bottom up, consoante às discussões teóricas e metodológicas apresentadas na
dissertação. Aplicou-se em seguida o CAPM para precificar o custo de capital
próprio. Com informações sobre a estrutura de capital e os custos das fontes de
financiamento foi possível quantificar o custo médio ponderado (WACC), que reflete
o custo de oportunidade do capital empregado, em situações de estrutura de capital
diversificada.

Quanto ao fluxo de caixa livre, adotou-se o modelo sob a ótica de resultados para
todos os investidores (proprietários e detentores de dívida), e para tal foram
ajustados os dados a partir do Balanço Patrimonial e das Demonstrações de
Resultados. O fluxo de caixa foi elaborado considerando dois estágios: de 2009 a
2017 foram utilizadas as informações efetivamente observadas. De 2018 a 2030
foram feitas projeções, tendo por base a experiência dos gestores do negócio e
cenários formulados pelo autor para os setores siderúrgico e energético do país
(Tabela 7).

Na perspectiva da sustentabilidade financeira, a realização de qualquer investimento
está condicionada à expectativa de retorno do capital aplicado, que deve ser
compatível ao risco assumido. Assim, foi necessário estimar o risco sistemático
inerente do produto/serviço ofertado pela termoelétrica para precificar o custo de
oportunidade do capital investido. Como a unidade objeto da pesquisa não
transaciona ativos no mercado de capitais, o risco (beta) foi estimado pelo método
bottom up, com os dados da concessionária diretamente relacionada à atividade da
termoelétrica. Os valores encontrados de beta desalavancado e alavancado foram
0,78 e 1,50, respectivamente.
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Como a estrutura de capital do projeto variou ao longo do ciclo produtivo, foram
adotados os seguintes procedimentos: para o período de 2009 até 2013 foi usada
como taxa de desconto o WACC (10,85% a.a), pois as fontes de financiamento
foram provenientes tanto de capital próprio quanto de terceiros. A partir de 2013 até
o fim da vida útil dos equipamentos previsto para 2030, todos os recursos financeiros
deverão ser bancados pelos proprietários e, assim, a taxa de desconto refletiu
apenas o custo do capital próprio (14,42% a.a).

Trazendo todos os valores realizados e projetados ao longo da vida útil da
termoelétrica para 2009, obteve-se valor presente líquido de R$ 12,6 milhões. Este
valor atualizado para 2017 foi da ordem de R$ 20 milhões. Concluiu-se que a
termoelétrica deverá gerar valor aos investidores com rentabilidade que excede às
expectativas dos detentores do capital próprio.

Registra-se que a presente pesquisa apresenta as limitações de praxe de análises
de valuation, que decorrem especialmente das dificuldades de projeção de
receitas/despesas para um longo período de análise, conforme relatado no
referencial teórico. No entanto, espera-se que esta pesquisa fomente o debate e
forneça parâmetros básicos para análises de instalações de plantas dessa natureza
em MUNICÍPIOS produtores de ferro-gusa, considerando-se a sua relevância não
apenas para a geração de valor, mas também para a melhoria do meio ambiente e
bem-estar da sociedade.

Deve-se também registrar a dependência da plena atividade da Siderúrgica de sua
principal matéria prima, o carvão vegetal, que é a fonte de agregação do teor
químico na composição do ferro gusa, e ainda a principal fonte geradora dos gases
para produção da energia elétrica. Portanto, uma situação de escassez de madeira
reflorestada com grande elevação nos custos de produção do carvão vegetal coloca
em risco a produção de gusa baseada neste insumo e, consequentemente, o
funcionamento da termoelétrica.
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Apêndice

Tabela A.1
Estrutura de capital da CEMIG
Anos

Patrimônio (E)

2011
11.666.264
2012
11.549.996,00
2013
12.638.357,00
2014
11.284.952,00
2015
12.987.676,00
2016
12.934.371,00
2017
14.330.136
Fonte: Balanços Patrimoniais e cálculos do autor.

Dívida Total (D)
10.503.391
10.415.793,00
9.457.264,00
13.508.738,00
15.166.537,00
15.179.280,00
14.397.697

Estrutura de capital
E / (D + E) (%)
52,62
52,58
57,19
45,51
46,13
46,00
49,88

76

Tabela A.2
Resultado operacional da termoelétrica: 2009 a 2030
Descrição
Vendas em MW (Megawatt)
Vendas para o mercado
Vendas para Usina Integrada
Preço médio por MW
Receita total
(-) Deduções sobre vendas
(=) Receita Líquida (1)
% Crescimento rec. líquida (aa)
Venda energia elétrica
Ao mercado
Para a usina integrada
(-) Custo serv./prod.vendidos (2)
% Custos produtos vendidos/ receita líquida
Produtos intermediários
Custo com pessoal
Manut. conserv. do imobilizado
Serviços de terceiros
Demais custos de produção (inclusive baixa estoque anterior)
(=) Lucro bruto (3)= (1-2)
% Lucro bruto/rec. líquida (aa)
(-) Desp. Admin./operacional (4)
% Desp. administrativas- operacionais/receita líquida
Despesas administrat. (4.1)
Despesas administrativas na geração energia elétrica
Despesas com pessoal (4.2)
(=) EBITDA (5) = (3-4)

2009
6.060,05
1.676,42
4.383,63
26,76
162.175,26
- 19.217,77
142.957,49
0,00
142.957,49
39.546,03
103.411,46
-60.424,15
42,27

2010
27.311,91
8.541,24
18.770,67
107,05
2.923.665,13
- 279.511,43
2.644.153,70
0,00
2.644.153,70
826.897,87
1.817.255,83
-303.859,26
11,49

2011
29.527,54
7.661,99
21.865,55
21,10
622.960,42
- 58.994,35
563.966,07
0,00
563.966,07
146.346,85
417.619,22
-68.029,75
12,06

2012
32.663,90
5.727,92
26.935,98
186,61
6.095.340,23
- 647.325,13
5.448.015,10
106,04
5.448.015,10
955.318,60
4.492.696,50
-177.311,93
3,25

2013
24.539,40
3.724,19
20.815,21
318,92
7.826.135,79
- 748.961,20
7.077.174,59
29,90
7.077.174,59
1.074.070,23
6.003.104,36
-119.714,21
1,69

0,00
36.991,35
16.833,85
6.598,95
0,00
82.533,34
57,73
0,00
0,00
0,00

0,00
188.053,49
84.434,88
31.370,89
0,00
2.340.294,44
88,51
-50.410,09
1,91
50.410,09
50.410,09
0,00
2.289.884,35

0,00
54.234,45
11.186,19
2.609,11
0,00
495.936,32
87,94
-26.852,36
4,76
26.852,36
26.852,36
0,00
469.083,96

0,00
136.208,66
26.730,55
14.372,72

0,00
89.265,59
23.068,00
7.380,62
0,00
6.957.460,38
98,31
-73.378,70
1,04
73.378,70
73.378,70
0,00
6.884.081,68

0,00
82.533,34

0,00
5.270.703,17
96,75
-68.738,60
1,26
68.738,60
68.738,60
0,00
5.201.964,57
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Tabela A.2
Resultado operacional da termoelétrica: 2009 a 2030 – continuação
Descrição
% Margem EBITDA
(-) Despesas líquidas das receitas financeiras (13)
(-) Despesas líquidas de rec. de transações ativas (14)
Depreciação (15)
% Depreciação/receita líquida
(-) Depreciação termoelétrica no custo da energia vendida ao mercado
(-) Depreciação termoelétrica custo E E vendida para planta integrada
(-) Depreciação projetada a partir 2017 aglutinada linear
(=) EBIT (16) = (12-13-14-15)
% Margem EBIT
(-) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL)
(17)
(=) NOPLAT (Lucro Líquido)
(18) = (16-17)
Descrição
Vendas em MW (Megawatt)
Vendas para o mercado
Vendas para Usina Integrada
Preço médio por MW
Receita total
(-) Deduções sobre vendas
(=) Receita Líquida (1)
% Crescimento rec. líq. (aa)
Venda energia elétrica
Ao mercado
Para a usina integrada
(-) Custo serv./prod.vendidos (2)
% Custos produtos vendidos/ receita líquida
Produtos intermediários
Custo com pessoal
Manut. conserv. do imobilizado
Serviços de terceiros

2009
57,73
0,00
0,00
-736.432,42
515,14
73.880,68
662.551,74
0,00
-653.899,08
- 457,41
0,00
- 653.899,08
2014
30.770,14
5.610,98
25.159,16
614,45
18.906.828,61
- 1.752.663,01
17.154.165,60
142,39
17.154.165,60
3.127.966,91
14.026.198,69
-191.520,69
1,12
2.773,24
116.825,24
61.526,28
10.395,93

2010
86,60
0,00
0,00
-1.537.596,54
58,15
405.168,23
1.132.428,31
0,00
752.287,81
28,45
157.044,50
595.243,31
2015
32.996,25
5.026,59
27.969,66
315,76
10.418.974,22
- 977.299,78
9.441.674,44
-44,96
9.441.674,44
1.438.373,69
8.003.300,75
-157.042,00
1,66
0,00
97.730,72
54.373,72
4.937,56

2011
83,18
0,00
0,00
-1.765.021,19
312,97
119.790,79
1.645.230,40
0,00
-1.295.937,23
- 229,79
0,00
- 1.295.937,2
2016
34.094,95
5.660,00
28.434,95
113,48
3.869.176,07
- 339.326,74
3.529.849,33
-62,61
3.529.849,33
585.974,35
2.943.874,98
-181.720,80
5,15
0,00
124.671,13
47.210,29
5.150,44

2012
95,48
0,00
0,00
-1.873.394,30
34,39
315.201,42
1.558.192,88
0,00
3.328.570,27
61,10
768.199,72
2.560.370,55
2017
30.396,09
5.715,15
24.680,94
276,00
8.389.321,30
-771.817,56
7.617.503,74
115,80
7.617.503,74
1.432.263,15
6.185.240,59
-176.761,16
2,32
924,41
113.075,70
54.370,10
6.827,98

2013
97,27
0,00
0,00
-2.512.714,33
35,50
301.373,03
2.211.341,30
0,00
4.371.367,35
61,77
1.215.568,08
3.155.799,27
2018
30.396,09
5.715,15
24.680,94
288,42
8.766.840,76
-806.549,35
7.960.291,41
4,50
7.960.291,41
1.496.714,99
6.463.576,42
-184.715,42
2,32
966,01
118.164,10
56.816,75
7.135,24
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Tabela A.2
Resultado operacional da termoelétrica: 2009 a 2030 – continuação
Descrição
Demais custos de produção (inclusive baixa estoque anterior)
(=) Lucro bruto (3)= (1-2)
% Lucro bruto/rec. líquida (aa)
(-) Desp. Admin./operac. (4)
% Desp. administrativas- operacionais/receita líquida
Despesas administrat. (4.1)
Despesas administrativas na geração energia elétrica
Despesas com pessoal (4.2)
(=) EBITDA (5) = (3-4)
% Margem EBITDA
(-) Despesas líquidas das receitas financeiras (13)
(-) Despesas líquidas de rec. de transações ativas (14)
Depreciação (15)
% Depreciação/receita líquida
(-) Depreciação termoelétrica no custo da energia vendida ao mercado
(-) Depreciação termoelétrica custo E E vendida para planta integrada
(-) Depreciação projetada a partir 2017 aglutinada linear
(=) EBIT (16) = (12-13-14-15)
% Margem EBIT
(-) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) (17)
(=) NOPLAT (Lucro Líquido)
(18) = (16-17)
Descrição
Vendas em MW (Megawatt)
Vendas para o mercado
Vendas para Usina Integrada
Preço médio por MW
Receita total
(-) Deduções sobre vendas
(=) Receita Líquida (1)
% Crescimento da rec. líq. (aa)
Venda energia elétrica
Ao mercado

2014
16.962.644,91
98,88
-81.560,71
0,48
81.560,71
81.560,71
0,00
16.881.084,20
98,41
0,00
0,00
-2.045.712,83
11,93
384.389,51
1.661.323,32
0,00
14.835.371,37
86,48
-5.020.026,27
9.815.345,10
2019
30.396,09
5.715,15
24.680,94
301,40
9.161.348,59
-842.844,07
8.318.504,52
4,50
8.318.504,52
1.564.067,17

2015
9.284.632,44
98,34
-79.483,32
0,84
79.483,32
79.483,32
0,00
9.205.149,12
97,49
0,00
0,00
-2.020.348,33
21,40
316.124,95
1.704.223,38
0,00
7.184.800,79
76,10
-2.418.832,27
4.765.968,52
2020
30.396,09
5.715,15
24.680,94
314,96
9.573.609,28
-880.772,05
8.692.837,23
4,50
8.692.837,23
1.634.450,19

2016
4.688,94
3.348.128,53
94,85
-81.227,48
2,30
81.227,48
81.227,48
0,00
3.266.901,05
92,55
0,00
0,00
-2.010.875,50
56,97
342.128,49
1.668.747,01
0,00
1.256.025,55
35,58
-403.048,69
852.976,86
2021
30.396,09
5.715,15
24.680,94
329,14
10.004.421,70
-920.406,80
9.084.014,90
4,50
9.084.014,90
1.708.000,45

2017
2018
1.562,98
1.633,31
7.440.742,59
7.775.575,99
97,68
97,68
-80.757,17
-84.391,24
1,06
1,06
80.757,17
84.391,24
80.757,17
84.391,24
0,00
0,00
7.359.985,42
7.691.184,75
96,62
96,62
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.834.190,20 -1.838.036,36
24,08
23,09
0,00
0,00
0,00
0,00
1.834.190,20
1.838.036,36
5.525.795,22
5.853.148,39
72,54
73,53
-1.854.770,37 -1.966.070,45
3.671.024,84
3.887.077,94
2022
2023
30.396,09
30.396,09
5.715,15
5.715,15
24.680,94
24.680,94
340,65
352,58
10.354.576,46 10.716.986,63
-952.621,03
-985.962,77
9.401.955,42
9.731.023,86
3,50
3,50
9.401.955,42
9.731.023,86
1.767.780,46
1.829.652,78
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Tabela A.2
Resultado operacional da termoelétrica: 2009 a 2030 – continuação
Descrição
Para a usina integrada
(-) Custo dos serv./produtos vendidos (2)
% Custos produtos vendidos/receita líquida
Produtos intermediários
Custo com pessoal
Manut. Conserv. imobilizado
Serviços de terceiros
Demais custos de produção (inclusive baixa estoque anterior)
(=) Lucro Bruto (3) = (1-2)
% Lucro bruto/rec. líq. (aa)
(-) Desp. Adm../ Operac. (4)
% Desp. administrativas- Operacionais/receita líquida
Despesas administ. (4.1)
Despesas administrativas na geração energia elétrica
Despesas com Pessoal (4.2)
(=) EBITDA (5) = (3-4)
% Margem EBITDA
(-) Despesas líquidas das receitas financeiras (13)
(-) Despesas líquidas de receitas de transações ativas (14)
Depreciação (15)
% Depreciação/receita líquida
(-) Depreciação termoelétrica no custo da energia vendida ao mercado
(-) Depreciação termoelétrica custo E E vendida para planta integrada
(-) Depreciação projetada a partir 2017 aglutinada linear
(=) EBIT (16) = (12-13-14-15)
% Margem EBIT
(-) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) (17)
(=) NOPLAT (Lucro Líquido) (18) = (16-17)
Descrição
Vendas em MW (Megawatt)
Vendas para o mercado
Vendas para Usina Integrada
Preço médio por MW

2019
6.754.437,36
-193.027,61
2,32
1.009,48
123.481,49
59.373,50
7.456,32
1.706,81
8.125.476,91
97,68
-88.188,85
1,06
88.188,85
88.188,85
0,00
8.037.288,06
96,62
0,00
0,00
-1.842.390,52
22,15
0,00
0,00
1.842.390,52
6.194.897,55
74,47
-2.082.265,17
4.112.632,38
2024
30.396,09
5.715,15
24.680,94
364,92

2020
7.058.387,04
-201.713,85
2,32
1.054,91
129.038,15
62.045,31
7.791,86
1.783,62
8.491.123,37
97,68
-92.157,35
1,06
92.157,35
92.157,35
0,00
8.398.966,03
96,62
0,00
0,00
-1.847.354,27
21,25
0,00
0,00
1.847.354,27
6.551.611,76
75,37
-2.203.548,00
4.348.063,76
2025
30.396,09
5.715,15
24.680,94
377,69

2021
7.376.014,45
-210.790,98
2,32
1.102,38
134.844,87
64.837,35
8.142,49
1.863,88
8.873.223,93
97,68
-96.304,43
1,06
96.304,43
96.304,43
0,00
8.776.919,50
96,62
0,00
0,00
-1.853.060,10
20,40
0,00
0,00
1.853.060,10
6.923.859,40
76,22
-2.330.112,19
4.593.747,20
2026
30.396,09
5.715,15
24.680,94
390,91

2022
7.634.174,96
-218.168,66
2,32
1.140,96
139.564,44
67.106,66
8.427,48
1.929,12
9.183.786,76
97,68
-99.675,08
1,06
99.675,08
99.675,08
0,00
9.084.111,68
96,62
0,00
0,00
-1.894.599,50
20,15
0,00
0,00
1.894.599,50
7.189.512,18
76,47
-2.420.434,14
4.769.078,04
2027
30.396,09
5.715,15
24.680,94
404,59

2023
7.901.371,08
-225.804,56
2,32
1.180,90
144.449,20
69.455,39
8.722,44
1.996,64
9.505.219,30
97,68
-103.163,71
1,06
103.163,71
103.163,71
0,00
9.402.055,59
96,62
0,00
0,00
-306.776,19
3,15
0,00
0,00
306.776,19
9.095.279,40
93,47
-3.068.395,00
6.026.884,40
2028
30.396,09
5.715,15
24.680,94
418,75
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Tabela A.2 - Resultado operacional da termoelétrica: 2009 a 2030 – continuação
Descrição
Receita total
(-) Deduções sobre vendas
(=) Receita Líquida (1)
% Crescimento rec. líq. (aa)
Venda energia elétrica
Ao mercado
Para a usina integrada
(-) Custo serv./prod.vendidos (2)
% Custos produtos vendidos/ receita líquida
Produtos intermediários
Custo com pessoal
Manut. conserv. do imobilizado
Serviços de terceiros
Demais custos de produção (inclusive baixa estoque anterior)
(=) Lucro bruto (3)= (1-2)
% Lucro bruto/rec. líq. (aa)
(-) Desp. Admin./operac. (4)
% Desp. administrativas- operacionais/receita líquida
Despesas administrat. (4.1)
Despesas administrativas na geração energia elétrica
Despesas com pessoal (4.2)
(=) EBITDA (5) = (3-4)
% Margem EBITDA
(-) Despesas líquidas das receitas financeiras (13)
(-) Desp. líquidas de receitas de transações ativas (14)
Depreciação (15)
% Depreciação/rec. líquida
(-) Depreciação termoelétrica no custo da energia vendida ao mercado
(-) Depreciação termoelétrica custo E E vendida para planta integrada
(-) Depreciação projetada a partir 2017 aglutinada linear
(=) EBIT (16) = (12-13-14-15)
% Margem EBIT
( - ) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) (17)
(=) NOPLAT (Lucro Líquido)
(18) = (16-17)

2024
11.092.081,16
-1.020.471,47
10.071.609,70
3,50
10.071.609,70
1.893.690,63
8.177.919,07
-233.707,72
2,32
1.222,23
149.504,92
71.886,33
9.027,72
2.066,52
9.837.901,97
97,68
-106.774,44
1,06
106.774,44
106.774,44
0,00
9.731.127,53
96,62
0,00
0,00
-98.515,53
0,98
0,00
0,00
98.515,53
9.632.612,01
95,64
-3.251.088,08
6.381.523,92

2025
11.480.304,01
-1.056.187,97
10.424.116,04
3,50
10.424.116,04
1.959.969,80
8.464.146,24
-241.887,49
2,32
1.265,01
154.737,59
74.402,35
9.343,69
2.138,85
10.182.228,54
97,68
-110.511,55
1,06
110.511,55
110.511,55
0,00
10.071.717,00
96,62
0,00
0,00
-109.428,15
1,05
0,00
0,00
109.428,15
9.962.288,85
95,57
-3.363.178,21
6.599.110,64

2026
11.882.114,65
-1.093.154,55
10.788.960,10
3,50
10.788.960,10
2.028.568,74
8.760.391,36
-250.353,55
2,32
1.309,28
160.153,41
77.006,43
9.670,72
2.213,71
10.538.606,54
97,68
-114.379,45
1,06
114.379,45
114.379,45
0,00
10.424.227,09
96,62
0,00
0,00
-122.981,63
1,14
0,00
0,00
122.981,63
10.301.245,47
95,48
-3.478.423,46
6.822.822,01

2027
12.297.988,66
-1.131.414,96
11.166.573,70
3,50
11.166.573,70
2.099.568,65
9.067.005,05
-259.115,93
2,32
1.355,11
165.758,78
79.701,66
10.009,20
2.291,19
10.907.457,77
97,68
-118.382,73
1,06
118.382,73
118.382,73
0,00
10.789.075,04
96,62
0,00
0,00
-233.987,11
2,10
0,00
0,00
233.987,11
10.555.087,93
94,52
-3.564.729,90
6.990.358,03

2028
12.728.418,26
-1.171.014,48
11.557.403,78
3,50
11.557.403,78
2.173.053,55
9.384.350,23
-268.184,99
2,32
1.402,54
171.560,33
82.491,22
10.359,52
2.371,38
11.289.218,79
97,68
-122.526,13
1,06
122.526,13
122.526,13
0,00
11.166.692,67
96,62
0,00
0,00
-258.185,14
2,23
0,00
0,00
258.185,14
10.908.507,53
94,39
-3.684.892,56
7.223.614,96
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Tabela A.2
Resultado operacional da termoelétrica: 2009 a 2030 – continuação
Descrição
Vendas em MW (Megawatt)
Vendas para o mercado
Vendas para Usina Integrada
Preço médio por MW
Receita total
(-) Deduções sobre vendas
(=) Receita Líquida (1)
% Crescimento da receita líquida (aa)
Venda energia elétrica
Ao mercado
Para a usina integrada
(-) Custo dos serviços/produtos vendidos (2)
% Custos produtos vendidos/receita líquida
Produtos intermediários
Custo com pessoal
Manutenção e conservação do imobilizado
Serviços de terceiros
Demais custos de produção (inclusive baixa estoque anterior)
(=) Lucro Bruto (3) = (1-2)
% Lucro bruto/receita líquida (aa)
(-) Despesas Administrativas/ Operacionais (4)
% Desp. administrativas- Operacionais/receita líquida
Despesas administrativas (4.1)
Despesas administrativas na geração energia elétrica
Despesas com Pessoal (4.2)
(=) EBITDA (5) = (3-4)
% Margem EBITDA
(-) Despesas líquidas das receitas financeiras (13)
(-) Despesas líquidas de receitas de transações ativas (14)
Depreciação (15)
% Depreciação/receita líquida
(-) Depreciação termoelétrica no custo da energia vendida ao mercado

2029
30.396,09
5.715,15
24.680,94
433,41
13.173.912,90
-1.211.999,99
11.961.912,91
3,50
11.961.912,91
2.249.110,42
9.712.802,49
-277.571,46
2,32
1.451,62
177.564,95
85.378,41
10.722,10
2.454,38
11.684.341,45
97,68
-126.814,54
1,06
126.814,54
126.814,54
0,00
11.557.526,91
96,62
0,00
0,00
-295.752,59
2,47
0,00

2030
30.396,09
5.715,15
24.680,94
448,58
13.634.999,85
-1.254.419,99
12.380.579,86
3,50
12.380.579,86
2.327.829,29
10.052.750,58
-287.286,46
2,32
1.502,43
183.779,72
88.366,65
11.097,38
2.540,28
12.093.293,40
97,68
-131.253,05
1,06
131.253,05
131.253,05
0,00
11.962.040,35
96,62
0,00
0,00
-373.517,17
3,02
0,00
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Tabela A.2
Resultado operacional da termoelétrica: 2009 a 2030 – conclusão
Descrição
(-) Depreciação termoelétrica custo E E vendida para planta integrada
(-) Depreciação projetada a partir 2017 aglutinada linear
(=) EBIT (16) = (12-13-14-15)
% Margem EBIT
(-) Tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) (17)
(=) NOPLAT (Lucro Líquido) (18) = (16-17)
Fonte: Dados da pesquisa.

2029
0,00
295.752,59
11.261.774,32
94,15
-3.805.003,27
7.456.771,04

2030
0,00
373.517,17
11.588.523,18
93,60
-3.916.097,88
7.672.425,31
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Tabela A.3
Necessidade de capital de giro líquido da siderúrgica e da termoelétrica
Descrição
Capital de giro ativo
Disponível
Valores a Receber
Estoques
Impostos recuperáveis
Outros direitos realizáveis
Impostos recuperáveis NC
Outros direitos realizáveis NC
Capital de giro passivo
Fornecedores
Salários e encargos a pagar
Impostos e contribuições a pagar
Outros valores a pagar
Capital de giro líquido (ativo – passivo)
Investimento em capital de giro líquido da termoelétrica

2009
27.660.897,27
1.029.568,43
15.077.586,41
6.785.249,73
2.124.535,35
43.792,27
2.140.104,96
460.060,12
17.555.428,82
14.658.744,95
1.197.853,95
1.472.845,72
225.984,20

2010
41.146.407,73
550.412,04
22.046.239,71
15.588.534,68
449.818,54
383.525,29
1.569.720,38
558.157,09
29.906.066,89
27.166.543,62
1.291.789,61
1.166.550,16
281.183,50

2011
52.574.215,98
3.402.575,55
22.254.069,00
23.917.236,65
1.366.655,15
108.149,81
866.197,41
659.332,41
36.780.638,12
33.342.581,42
1.497.784,54
1.536.762,67
403.509,49

2012
2013
58.029.718,2260.718.625,93
825.297,10 6.628.422,94
25.267.475,2119.073.043,87
22.194.761,9923.577.515,21
8.114.461,31 5.879.659,81
126.983,59 3.146.555,00
788.545,53 1.675.293,73
712.193,49 738.135,37
38.273.812,2240.547.331,78
32.732.377,7437.316.937,85
2.000.208,27 1.673.838,64
2.006.551,05 1.086.925,62
1.534.675,16 469.629,67

10.105.468,45
288.000,00

11.240.340,84
288.000,00

15.793.577,86
288.000,00

19.755.906,0020.171.294,15
288.000,00 288.000,00
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Tabela A.3
Necessidade de capital de giro líquido da siderúrgica e da termoelétrica - continuação
Descrição
Capital de giro ativo
Disponível
Valores a Receber
Estoques
Impostos recuperáveis
Outros direitos realizáveis
Impostos recuperáveis NC
Outros direitos realizáveis NC
Capital de giro passivo
Fornecedores
Salários e encargos a pagar
Impostos e contribuições a pagar
Outros valores a pagar
Capital de giro líquido (ativo – passivo)
Investimento em capital de giro líquido da termoelétrica

2014
81.586.428,53
5.295.699,30
31.869.501,75
33.669.451,11
6.162.956,55
1.304.518,09
2.545.529,16
738.772,57
16.222.940,50
12.220.808,42
2.020.282,86
852.065,70
1.129.783,52

2015
65.982.047,54
2.768.476,65
15.844.608,65
36.960.199,83
7.224.843,33
462.825,25
1.923.505,02
797.588,81
9.478.514,18
5.201.381,93
2.350.960,67
1.012.782,38
913.389,20

2016
75.170.811,45
507.488,40
23.228.595,36
42.707.631,42
6.235.909,58
147.467,43
1.519.807,11
823.912,15
9.526.008,22
4.981.699,65
2.612.526,14
1.179.355,81
752.426,62

2017
74.246.429,17
2.857.221,45
23.647.568,59
37.779.094,12
6.541.236,49
638.270,26
1.996.280,43
786.757,84
11.742.487,63
7.467.963,33
2.327.923,22
1.014.734,63
931.866,45

2018
77.587.518,49
2.985.796,42
24.711.709,17
39.479.153,36
6.835.592,13
666.992,42
2.086.113,05
822.161,95
12.270.899,58
7.804.021,68
2.432.679,77
1.060.397,69
973.800,44

65.363.488,03
288.000,00

56.503.533,36
288.000,00

65.644.803,23
288.000,00

62.503.941,54 65.316.618,91
300.960,00
315.000,00
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Tabela A.3
Necessidade de capital de giro líquido da siderúrgica e da termoelétrica - continuação
Descrição
Capital de giro ativo
Disponível
Valores a Receber
Estoques
Impostos recuperáveis
Outros direitos realizáveis
Impostos recuperáveis NC
Outros direitos realizáveis NC
Capital de giro passivo
Fornecedores
Salários e encargos a pagar
Impostos e contribuições a pagar
Outros valores a pagar
Capital de giro líquido (ativo – passivo)
Investimento em capital de giro líquido da termoelétrica

2019
81.078.956,82
3.120.157,25
25.823.736,09
41.255.715,26
7.143.193,77
697.007,08
2.179.988,14
859.159,23
12.823.090,06
8.155.202,66
2.542.150,36
1.108.115,58
1.017.621,46

2020
84.727.509,87
3.260.564,33
26.985.804,21
43.112.222,44
7.464.637,49
728.372,40
2.278.087,60
897.821,40
13.400.129,11
8.522.186,78
2.656.547,12
1.157.980,79
1.063.414,42

2021
88.540.247,82
3.407.289,73
28.200.165,40
45.052.272,45
7.800.546,18
761.149,15
2.380.601,54
938.223,36
14.003.134,92
8.905.685,18
2.776.091,74
1.210.089,92
1.111.268,07

2022
91.639.156,49
3.526.544,87
29.187.171,19
46.629.101,99
8.073.565,30
787.789,37
2.463.922,60
971.061,18
14.493.244,64
9.217.384,17
2.873.254,96
1.252.443,07
1.150.162,45

2023
94.846.526,97
3.649.973,94
30.208.722,18
48.261.120,56
8.356.140,08
815.362,00
2.550.159,89
1.005.048,32
15.000.508,21
9.539.992,61
2.973.818,88
1.296.278,58
1.190.418,14

68.255.866,76
329.000,00

71.327.380,76
344.000,00

74.537.112,90
359.000,00

77.145.911,85 79.846.018,77
372.000,00
384.000,00
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Tabela A.3
Necessidade de capital de giro líquido da siderúrgica e da termoelétrica - continuação
Descrição
Capital de giro ativo
Disponível
Valores a Receber
Estoques
Impostos recuperáveis
Outros direitos realizáveis
Impostos recuperáveis NC
Outros direitos realizáveis NC
Capital de giro passivo
Fornecedores
Salários e encargos a pagar
Impostos e contribuições a pagar
Outros valores a pagar
Capital de giro líquido (ativo – passivo)
Investimento em capital de giro líquido da termoelétrica

2024
98.166.155,41
3.777.723,02
31.266.027,46
49.950.259,78
8.648.604,99
843.899,67
2.639.415,49
1.040.225,01
15.525.525,99
9.873.892,35
3.077.902,54
1.341.648,33
1.232.082,77
82.640.629,42
398.000,00

2025
2026
2027
2028
101.601.970,85 105.158.039,83 108.838.571,23 112.647.921,22
3.909.943,33
4.046.791,35
4.188.429,04 4.335.024,06
32.360.338,42 33.492.950,26 34.665.203,52 35.878.485,64
51.698.518,87 53.507.967,03 55.380.745,88 57.319.071,98
8.951.306,16
9.264.601,88
9.588.862,94 9.924.473,14
873.436,16
904.006,43
935.646,65
968.394,28
2.731.795,03
2.827.407,85
2.926.367,13 3.028.789,98
1.076.632,89
1.114.315,04
1.153.316,07 1.193.682,13
16.068.919,40 16.631.331,58 17.213.428,19 17.815.898,17
10.219.478,58 10.577.160,34 10.947.360,95 11.330.518,58
3.185.629,13
3.297.126,15
3.412.525,56 3.531.963,96
1.388.606,02
1.437.207,23
1.487.509,48 1.539.572,31
1.275.205,67
1.319.837,87
1.366.032,20 1.413.843,32
85.533.051,45
412.000,00

88.526.708,25
427.000,00

91.625.143,04 94.832.023,05
442.000,00
457.000,00
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Tabela A.3
Necessidade de capital de giro líquido da siderúrgica e da termoelétrica - continuação
Descrição
Capital de giro ativo
Disponível
Valores a Receber
Estoques
Impostos recuperáveis
Outros direitos realizáveis
Impostos recuperáveis NC
Outros direitos realizáveis NC
Capital de giro passivo
Fornecedores
Salários e encargos a pagar
Impostos e contribuições a pagar
Outros valores a pagar
Capital de giro líquido (ativo – passivo)
Investimento em capital de giro líquido da termoelétrica
Fonte: Dados da pesquisa.

2029

2030
116.590.598,46
4.486.749,90
37.134.232,64
59.325.239,50
10.271.829,70
1.002.288,08
3.134.797,63
1.235.461,00
18.439.454,61
11.727.086,73
3.655.582,70
1.593.457,34
1.463.327,84

120.671.269,41
4.643.786,15
38.433.930,78
61.401.622,88
10.631.343,74
1.037.368,17
3.244.515,54
1.278.702,14
19.084.835,52
12.137.534,77
3.783.528,09
1.649.228,35
1.514.544,31

98.151.143,85
473.000,00

101.586.433,89
-473.000,00
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Tabela A.4
Investimentos realizados e depreciação (em reais)
Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total
Fonte: Dados da pesquisa.

CAPEX
18.924.788,65
1.699.224,48
1.853.526,91
1.894.563,04
1.150.320,55
9.952,13
14.250,00
49.337,49
25.595.963,25

Depreciação
736.432,42
1.537.596,54
1.765.021,19
1.873.394,30
2.512.714,33
2.045.712,83
2.020.348,33
2.010.875,50
14.502.095,44
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Tabela A.5
Depreciação sobre os investimentos (CAPEX) no período de 2017 a 2030 na termoelétrica
Ano

Aquisições

Depreciação anual a apropriar

Aquisições
acumuladas

2017

300.000,00

300.000,00

2018

50.000,00

350.000,00

2019

52.250,00

402.250,00

2020

54.601,25

456.851,25

2021

57.058,31

513.909,56

2022

373.854,58

887.764,14

2023

61.122,28

948.886,42

2024

63.261,56

1.012.147,98

2025

65.475,72

1.077.623,70

2026

67.767,37

1.145.391,07

2027

444.021,97

1.589.413,04

2028

72.594,10

1.662.007,14

2029

75.134,89

1.737.142,03

2030

77.764,61

1.814.906,64

SUBTOTAL

2017

2018

2019

2020

2021

21.428,57

21.428,57

21.428,57

21.428,57

21.428,57

3.846,15

3.846,15

3.846,15

4.354,17

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

21.428,57

21.428,57

21.428,57

21.428,57

21.428,57

21.428,57

21.428,57

21.428,57

21.428,57

3.846,15

3.846,15

3.846,15

3.846,15

3.846,15

3.846,15

3.846,15

3.846,15

3.846,15

3.846,20

4.354,17

4.354,17

4.354,17

4.354,17

4.354,17

4.354,17

4.354,17

4.354,17

4.354,17

4.354,17

4.354,13

4.963,75

4.963,75

4.963,75

4.963,75

4.963,75

4.963,75

4.963,75

4.963,75

4.963,75

4.963,75

4.963,75

5.705,83

5.705,83

5.705,83

5.705,83

5.705,83

5.705,83

5.705,83

5.705,83

5.705,83

5.705,84

41.539,40

41.539,40

41.539,40

41.539,40

41.539,40

41.539,40

41.539,40

41.539,40

41.539,38

7.640,29

7.640,29

7.640,29

7.640,29

7.640,29

7.640,29

7.640,29

7.640,25

9.037,37

9.037,37

9.037,37

9.037,37

9.037,37

9.037,37

9.037,34

10.912,62

10.912,62

10.912,62

10.912,62

10.912,62

10.912,62

13.553,47

13.553,47

13.553,47

13.553,47

13.553,49

111.005,49

111.005,49

111.005,49

111.005,50

24.198,03

24.198,03

24.198,04

37.567,45

37.567,44
77.764,61

21.428,57

25.274,73

29.628,89

34.592,64

40.298,47

81.837,87

89.478,16

Depreciação sobre 2009 a 2016

1.812.761,63

1.812.761,63

1.812.761,63

1.812.761,63

1.812.761,63

1.812.761,63

217.298,03

TOTAL DEPRECIAÇÃO POR ANO

1.834.190,20

1.838.036,36

1.842.390,52

1.847.354,27

1.853.060,10

1.894.599,50

306.776,19

TOTAL DEPRECIAÇÃO NO PERÍODO
(2009 A 2030)

Fonte: dados da pesquisa.

12.908.774,45

98.515,53

109.428,15

122.981,63

233.987,11

258.185,14

295.752,59

373.517,17

98.515,53

109.428,15

122.981,63

233.987,11

258.185,14

295.752,59

373.517,17

