CAPÍTULO 1

Exercícios

EXERCÍCIO 1
MARQUE VERDADEIRO OU FALSO E JUSTIFIQUE:
A – As definições de preço e valor são equivalentes.
B – Os conceitos de preço justo e valor justo são sinônimos.
C – Toda a ação de companhias embute dois tipos de risco: o risco diversificável e o risco não diversificável.
D – O risco de mercado corresponde ao risco não diversificável.
E – Dentro da análise fundamentalista, o investidor deve escolher de forma fiel
e excludente entre a análise bottom-up e top-down para realizar sua valuation.
F – Os movimentos de overshooting de preços dos ativos em momentos de euforia costumam ser mais aprofundados do que os processos de undershooting
de cotações em épocas de depressão.

Respostas
A – Falso. Preço constitui conceito absoluto, encontro entre oferta e demanda em
um determinado mercado. Valor é um conceito relativo, tem a ver com quanto o
comprador está disposto a pagar por determinado ativo, a partir de um processo de
valuation próprio.
Exemplo: Em 2012, o metro quadrado de um apartamento no bairro do Leblon (Rio de

Janeiro) estava provavelmente cotado entre os mais caros do mundo (aproximadamente
R$20 mil ou US$11,5 mil/m2). Porém, esse era o preço de mercado, encontro entre oferta
e demanda, um fato inquestionável. Porém eu, como comprador ou vendedor, calculo
o valor justo através de um processo particular de valuation e considero que o preço está
muito acima do razoável. Se sou comprador, adio a aquisição ou vou buscar um imóvel
em outra região. Se sou vendedor, acelero o processo de venda do meu apartamento.
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No entanto, a média dos valores justos estimados por compradores e vendedores,
naquele determinado momento, encontra-se no patamar de R$20 mil/m2, que é o
preço.
B – Verdadeiro. Trata-se de uma questão semântica. A expressão “valor justo” re-

presenta quase uma redundância, já que “valor” já embute exatamente a ideia de
mensuração do que é considerado “justo”. O termo preço, colocado isoladamente,
é apenas o encontro entre oferta e demanda. Já o chamado “preço justo” equivale à
ideia de valor.
As corretoras costumam usar a expressão “preço-alvo” (em inglês, target price) que
equivale a “valor” ou “valor justo” (redundância). A diferença entre preço justo, valor
justo e/ou valor relativo ao preço negociado no mercado vai determinar o potencial
de alta (em inglês, upside) ou de queda (em inglês, downside) da cotação do ativo.
C – Verdadeiro. O chamado risco diversificável pode ser mitigado através da compra

de vários outros ativos. Uma carteira pode ser diversificada em diversos níveis:
Diversificação em uma carteira de ações
Diversificação dentro do mesmo setor (diversificação empresa): Um investidor que gosta
muito do setor siderúrgico e só tem Usiminas em seu portfólio, pode comprar CSN,
Arcelor e Gerdau para reduzir o risco-empresa.
Diversificação setorial: Quando você possui uma ação de uma empresa do setor elétrico e adquire ações, por exemplo, de segmentos ligados a commodities (petróleo,
minério de ferro, siderurgia, celulose, entre outros) ou ligados à economia interna
(consumo, varejo, imobiliário, bancos, telefonia etc.), há a chamada diversificação
setorial. Ao longo do tempo, as oscilações positivas e negativas causadas por razões
setoriais específicas tendem a se compensar dentro do mesmo portfólio.
Diversificação-país: Você pode estar diversificando em termos de empresas e setores,
mas continua com a carteira concentrada em ativos brasileiros. Se amanhã ocorre,
por exemplo, um golpe de Estado no Brasil, todas as empresas vão sofrer (em magnitudes diferentes) por conta da elevação de percepção de risco-país. O mesmo ocorre
para o lado positivo, caso o país receba, por hipóteses, uma elevação de sua classificação de risco. A atitude correta do investidor para diversificar a carteira seria comprar
ações de outros países, sobretudo de empresas de nações desenvolvidas, que possuem
correlação menor com o comportamento dos papéis de empresas brasileiras. Além do
risco-país, o investidor estaria diversificando também o risco-moeda.
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Em termos de carteiras de ações, a diversificação-país é o limite. Se, por exemplo,
se há uma crise global que atinge a economia mundial, as ações de todas as empresas
do globo deverão ser afetadas de maneira não uniforme. Para o mal (por exemplo,
crise de crédito global em 2008) ou para o bem (por exemplo, o boom de expansão
econômica e de liquidez global que se viu entre 2002 e 2007), o papel do investidor
na diluição de risco sempre esbarra no limite no chamado risco não diversificável,
inerente a todos.
Diversificação em um portfólio de investimentos
Diversificação por classe de ativos: Quando tem uma ação de uma empresa, você pode
comprar um ativo de renda fixa, um ativo em dólares ou euros (ou até a aquisição do
próprio papel-moeda), um imóvel para investimento, ouro, ou qualquer outra coisa.
Em um portfólio mais amplo, vale também o conceito de diversificação setorial
(no caso de ativos de crédito distribuídos em vários segmentos da economia local, por
exemplo) e diversificação-país (ativos cotados em outras moedas).
No entanto, a diluição do risco diversificável novamente encontra limitações. Por
exemplo, no dia em que os aviões terroristas enviados por Osama Bin Laden atingiram o World Trade Center nos EUA, houve uma insegurança global tão grande
que o desejo dos investidores era ter todos os recursos “debaixo do colchão”. Houve
pânico geral e ocorreu um fato raro, onde todos os preços dos ativos caíram (nem a
diluição do risco diversificável entre vários ativos distintos funcionou). Esses episódios são raros e normalmente somente subsistem por prazos muito curtos. Porém, a
existência de um risco não diversificável é comum a todos os portfólios.
D – Verdadeiro. Em Finanças, o conceito de risco de mercado equivale a risco não
diversificável. Já o risco diversificável encontra par na terminologia financeira no
chamado risco específico.
E – Falso. Tanto o conhecimento bottom-up (fundamentos específicos da empresa)

como top down (o impacto da oscilação das variáveis macroeconômicas nos resultados
e estratégia da companhia) alimentarão de forma equilibrada o fluxo de caixa descontado. A análise de todas as variáveis estará refletida tanto no fluxo de caixa em si
como na taxa de desconto. Não há nenhuma contradição entre a análise bottom-up e
top down. Muito pelo contrário, ambas são complementares entre si e fundamentais
no processo de valuation.
F – Falso. Ocasiões de euforia e depressão de mercado têm normalmente origem em

movimentos de “manada” dos investidores. A partir de ondas irracionais (ao menos
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em velocidade e magnitude) de pessimismo e otimismo, os preços flutuam acentuadamente para cima ou para baixo nessas épocas. No entanto, não há nenhuma
comprovação empírica que mostre que movimentos de overshooting são mais aprofundados que os de undershooting ou vice-versa. A grande utilidade de bons processos
de precificação é aproveitar essas ocasiões de irracionalidade para, respectivamente,
vender ou comprar ativos cujo valor justo esteja destoando de forma gritante do preço
praticado no mercado.
Nesses momentos de extrema emoção no mercado, na maioria esmagadora das
vezes, as distorções são conjunturais. O mercado normalmente volta a um ponto de
equilíbrio mais razoável, provavelmente em patamar mais baixo ou mais alto do que
o original, ao final do movimento. Não existe um padrão para a definição do timing
correto para a correção dessas anomalias, que varia de acordo com cada caso.
No entanto, cabe a quem está construindo a valuation julgar com cuidado se alguma variável usada em seu processo de precificação está sofrendo uma transformação
estrutural (exceções) e não conjuntural (padrão normal). Esses casos de exceção, se
não forem identificados, podem trazer erros importantes mesmo em processo de
precificação de prazo mais longo.

CAPÍTULO 2

Exercícios

EXERCÍCIO 2
PROBLEMA SOBRE CAPITAL DE GIRO
Uma empresa centenária do ramo farmacêutico possui crescimento de receita relativamente estável ao longo do tempo, conforme tabela a seguir, que também informa a variação de diversos itens que compõem a necessidade de capital de giro da
companhia.
R$ MILHÕES

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ativo Circulante
Caixa

100

50

2000

150

250

50

60

300

500

120

600

700

900

Estoques

500

650

750

900

1.000

800

950

1.200

1.400

1.700

1.900

2.000

2.150

Clientes

200

300

500

600

800

800

1.000

1.400

1.600

2.000

2.100

2.400

2.650

Total

800

1.000

1.450

1.650

2.050

1.650

2.010

2.900

2.500

3.820

4.600

5.100

5.700

Fornecedores

400

450

550

650

700

600

800

1.000

1.200

1.500

1.600

1.900

2.150

Dívida de curto
prazo

200

350

700

800

1.150

850

1.010

1.700

2.100

2.120

2.800

3.000

3.350

Passivo
Circulante

Provisões
Total
Receita
Crescimento
da Receita(%)

40

70

60

90

95

60

100

110

150

100

50

230

130

640

870

1.310

1.540

1.945

1.510

1.910

2.810

3.450

3.720

4.450

5.130

5.630

5.000

6.000

6.900

7.728

8.424

8.255

8.668 10.141 11.358 13.062 14.368 15.374 16.604

20%

15%

12%

9%

–2%

5%

17%

12%

15%

10%

7%

8%

Fonte: Autor

A – Calcular ano a ano a variação da necessidade de capital de giro e a respectiva relação com a oscilação das receitas.
B – Um analista está realizando um processo de precificação da empresa. Na projeção de fluxo de caixa, qual a necessidade de capital de giro a ser utilizada?
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Respostas
A – Inicialmente, cabe lembrar que em valuation devemos sempre zelar por duas re-

gras em relação ao Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados:
– Que cada linha esteja contemplada no fluxo de caixa descontado (no fluxo em
si ou na taxa de desconto)
– Que cada linha esteja contemplada apenas uma vez (sem dupla contagem) no
fluxo de caixa descontado (no fluxo em si ou na taxa de desconto)
Passo 1: Calcular a variação da necessidade de capital de giro ano a ano
A variação da necessidade de capital de giro no processo de precificação se refere
ao movimento operacional, oscilações do ativo cíclico (estoques e clientes) e passivo
cíclico (fornecedores) das empresas:
Em 2001 relativamente a 2000:
Variação da necessidade de capital de giro:
= (Estoques 2001 – Estoques 2000) + (Clientes 2001 – Clientes 2000) – (Fornecedores 2001 – Fornecedores 2000)
= (650 – 500) + (300 – 200) – (450 – 400)
= R$200 milhões
Os outros itens do ativo e passivo circulante, onde entram na valuation?
 Caixa – Deve ser separado e somado ao final do fluxo de caixa descontado; no
fluxo de caixa para o acionista, lembrar de remover as receitas financeiras.
 Dívida de curto prazo – Financiamento da necessidade de capital de giro;
fará parte da taxa de desconto, no caso do FCFF e despesas financeiras,
no caso do FCFE. Nota-se um grande incremento dessa rubrica, que foi
usada para financiar a rápida evolução da necessidade de capital de giro ao
longo do tempo.
 Provisões – Aumento/reversão de provisões entram como dedutora/agregadora de resultados, não representando, no entanto, entrada/saída de caixa;
não faz parte da variação da necessidade de capital de giro (conceito operacional). Porém, tal qual ocorre com outros itens “não caixa” (depreciação, amortização) deve ser “devolvido” ao fluxo de caixa no processo de
precificação.
Calculamos, então, a variação da necessidade de capital de giro anual entre
2001 e 2012.
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Passo 2 – Calcular a variação da receita ano a ano
Entre 2007 e 2008, a variação do faturamento foi:
= Receita em 2008 – Receita em 2007
= 11.358 – 10.141
= R$1.217 milhões
Calculamos, então, a variação da receita anual entre 2001 e 2012.
Passo 3 – Calcular a relação entre a variação da necessidade de capital de giro
e variação da receita:
Entre 2010 e 2011:
Variação da necessidade de capital de giro
= (Estoques 2011 – Estoques 2010) + (Clientes 2011 – Clientes 2010) + (Fornecedores 2011 – Fornecedores 2010)
= (2.000 – 1.900) + (2.400 – 2.100) – (1.900 – 1.600)
= R$100 milhões
Variação da Receita:
= Receita em 2011 – Receita em 2010
= 15.374 – 14.368
= R$1.006 milhões
Variação da necessidade de capital de giro:
Variação da receita
=

100
1.006

= 10%
Calculamos, então, a relação entre a variação da necessidade de capital de giro
anual e a variação da receita entre 2001 e 2012. A tabela a seguir mostra todos os
cálculos.
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R$ MILHÕES

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ativo Circulante
Caixa

100

50

200

150

250

50

Estoques

500

650

750

900 1.000

800

Clientes

200

300

500

600

800 1.000 1.400 1.600 2.000 2.100 2.400 2.650

Total

800 1.000 1.450 1.650 2.050 1.650 2.010 2.900 3.500 3.820 4.600 5.100 5.700

800

60

300

500

120

600

700

900

950 1.200 1.400 1.700 1.900 2.000 2.150

Passivo Circulante
Fornecedores

400

450

550

650

Dívida de curto prazo

200

350

700

800 1.150

70

60

Provisões
Total
Variação da Nec. de
Capital de Giro
Receita
Crescimento da Receita(%)
Variação da receita
anualmente
Var. Nec. Capital Giro como
% da var. da receita

40
640

90

700

95

600

800 1.000 1.200 1.500 1.600 1.900 2.150

850 1.010 1.700 2.100 2.120 2.800 3.000 3.350
60

100

110

150

100

50

230

130

870 1.310 1.540 1.945 1.510 1.910 2.810 3.450 3.720 4.450 5.130 5.630
200

200

150

250 –100

150

450

200

400

200

100

150

5.000 6.000 6.900 7.728 8.424 8.255 8.668 10.141 11.358 13.062 14.368 15.374 16.604
20%

15%

12%

9%

1.000

900

828

696 –168

–2%

413 1.474 1.217 1.704 1.306 1.006 1.230

20%

22%

18%

36%

36%

NA

5%

17%

31%

12%

16%

15%

23%

10%

15%

7%

10%

8%

12%

Fonte: Autor

B – A variação da necessidade de capital de giro costuma guardar estreita relação com
os movimentos da receita de uma empresa. Portanto, cabe a análise da evolução dessa
relação para a definição da projeção.
Ressalte-se que entre os anos de 2004 e 2005, a variação de necessidade de capital
de giro foi negativa. Foi um período difícil para a companhia, que viu seu faturamento
decrescer em termos nominais. Apesar de a empresa ter mantido sua carteira de clientes,
perdeu financiamento dos fornecedores e assistiu à destruição de estoques. Variações
negativas (liberação de caixa) de capital de giro são situações de exceção na vida de uma
empresa e não devem ser perpetuadas, até para não dar margem às especulações de mercado de que “a empresa estaria sendo obrigada a liberar caixa de seu fluxo operacional
por dificuldade de financiamento e/ou para cobrir problemas nessa área”.
Após uma fase intensa de crescimento, a companhia parece ter entrado em uma
fase de estabilidade nos últimos três anos (relação entre variação da necessidade de
capital de giro e variação da receita nos patamares de 15%, 10% e 12%). Portanto,
a utilização de um indicador, em termos prospectivos, na região entre 10% e 15% é
aconselhável (12% é nossa recomendação).
Se, por exemplo, o analista prevê um crescimento nominal de receita de 10% para
2013, nossa estimativa seria:

= (Receita 2013 – Receita 2012) × 0,12
= Receita 2012 = 16.604 × 1,1 = 18.264
= (18.264 – 16.604) × 0,12 = R$199 milhões
Esse valor deve ser subtraído da projeção de fluxo de caixa projetado para 2013.
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EXERCÍCIO 3
PROBLEMA SOBRE ANÁLISE DE BALANÇO
Estamos em 2015 e você é chamado às pressas para dar uma opinião sobre a evolução do balanço de uma empresa nos últimos anos. As únicas informações são de
que a firma pertence ao setor de alta tecnologia e que vem realizando pesados investimentos em um grande projeto revolucionário desde 2010. O financiamento desse
projeto foi realizado com a contração de endividamento, que dobrou de tamanho nos
últimos cinco anos.
A – Observando os dados a seguir, qual seria o seu diagnóstico?
2011

2012

2013

2014

Solvência de Caixa (Caixa 1 Passivo Circulante)

0,1

0,1

0,2

0,6

Liquidez Seca ((At. Circo – Estoques) 1 Pas. Circ.)

0,2

0,2

0,

0,7

Liquidez Corrente (Ativo Circulante 1 Passivo Circulante)

0,4

0,3

0,4

0,8

Liquidez Geral (At. Circ.+ At. RLP) / (Pas. Circo + Pas. ELP)

0,5

0,4

0,5

1,0

Índices de Liquidez (Solvência)

Índices de Atividade (Giro)
Giro do Ativo (Receitas Op. / Ativos Médio)

1,4

1,5

1,9

2,5

Giro do PL (Receitas Op. / PL Médio)

2,3

2,5

3,7

4,1

Giro de Contas a Receber (Receitas Op / Contas a Receber)

7,4

7,0

6,5

6,1

Prazo Médio de Recebimento (365 / Giro de Contas a Receber)

49

52

56

60

Giro de Contas a pagar (CMV/Compras)

6,5

6,0

5,9

6,1

Prazo médio de Pagamento (365/Giro de Contas a Pagar)

56

61

62

60

Giro de Estoques ( CMV / Estoque Médio)

4,5

5,0

5,3

5,1

Prazo Médio de Estoques (365 / Giro de Estoques)

81

73

69

72

Ciclo de Caixa

74

64

63

72

Endividamento Financeiro (Dívidas/(Dívidas + PL))

70,0%

80,0%

85,0%

90,0%

Participação do PL no capital contábil (PU (Dívidas + PL))

30,0%

20,0%

15,0%

10,0%

Endividamento de Curto Prazo (Dívida de CP / Dívida de CP + LP)

25,0%

30,0%

35,0%

50,0%

Endividamento de Longo Prazo (Dívida de LP / Dívida de CP + LP)

75,0%

70,0%

65,0%

50,0%

0,8

0,5

0,8

0,6

9,5%

10%

10%

15%

Multiplicador do Capital Próprio (Ativo / PL)

1,6

1,7

1,9

2,4

Multiplicador do Capital de Terceiros (Ativos 1 Dívidas Financeiras)

4,5

3,8

4,1

3,7

Margem Bruta (Lucro Bruto / Receita Op.)

19,0%

20,0%

22,0%

23,0%

Margem Operacional (Lucro Op. (t – 1) / Despesa Op.)

13,0%

13,0%

14,0%

15,0%

Margem Líquida (Lucro Liquido (t – 1) / Receita Op.)

–9,0%

–7,0%

4,0%

–6,0%

Índices de Endividamento

Índice de Cobertura de Juros (Lucro Op./ Resultado Financeiro)
Média da taxa SELlC no Brasil
Índices de Alavancagem Financeira

Índices de Margem Financeira

Indicadores de Retorno
Retorno sobre Ativo (Lucro Op. / Ativo Médio)
Retorno Sobre Patrimônio Líquido (Lucro Líquido / PL Médio)

18,2%

19,5%

26,6%

37,5%

–20,7%

–17,5%

–14,8%

–24,6%

65,0%

60,0%

50,0%

25,0%

0

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Outros índices
Imobilização do PL
Payout
Retenção (1 – payout)
Fonte: Autor
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Resposta
O primeiro ponto que chama atenção é que, apesar dos resultados negativos da
empresa desde 2011, havia uma evolução nos resultados, que foi interrompida em
2014 em termos de retorno sobre o Patrimônio Líquido.
A empresa apresenta crescimento e bons resultados até a linha operacional, quando claramente o lucro é dragado por uma despesa financeira incompatível, gerando
prejuízo líquido.
O nível de endividamento é alto já em 2011 e vem aumentando desde então,
mesmo com a boa performance operacional. Além disso, também vem piorando a
qualidade da dívida, com o encurtamento de prazos de pagamento.
Chama atenção as indicações de boa condução da administração de estoques.
Mesmo com o crescimento nítido da empresa observado nos indicadores de giro, o
nível de estoques permanece sob total controle, tal como o ciclo de caixa da companhia. Por outro lado, percebe-se certo conservadorismo da empresa em termos de
prazo médio de pagamento entre clientes e fornecedores. Surge, porém, a interrogação a ser respondida: Por que o endividamento de curto prazo vem subindo com esse
tipo de política de capital de giro?
Dada as informações que temos, a empresa deve ter se alavancado de forma excessiva para realizar os investimentos (talvez um mix entre capital próprio e de terceiros
fosse mais aconselhável) e, mesmo com forte crescimento, não está conseguindo pagar seus compromissos na velocidade que imaginava.
Dois pontos devem ser observados:
Ponto 1 – Em 2014, a empresa apresentou uma involução nos resultados, muito
provavelmente pela súbita elevação da taxa de juros no Brasil (taxa SELIC média
saltou de 10% para 15% a.a.). Além do índice de cobertura de juros ter piorado, o
endividamento de curto prazo sofreu mais em termos relativos, o que indica que esse
segmento deveria estar mais indexado às taxas flutuantes. Portanto, o ganho de peso
do endividamento de curto prazo não tem conexão com qualquer piora da administração do capital de giro. A raiz se encontra na própria composição de indexadores da
dívida. Outra possibilidade: o Diretor Financeiro preferiu concentrar as captações no
curto prazo exatamente por encontrar melhores condições em termos de indexador
do que na rolagem da dívida de longo prazo. Essa possibilidade, no entanto, parece
remota na prática.
Ponto 2 – A situação de solvência da empresa apresentou níveis críticos entre 2011 e
2013, mas houve uma nítida distensão da crise de liquidez, conforme observado nos
indicadores de 2015. A forte queda do índice de imobilização do Patrimônio Líquido
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indica a ocorrência de uma venda de um ativo fixo para injetar recursos na empresa,
aliviando a pressão sobre o caixa.
Olhando para o futuro, a companhia de alta tecnologia parece ter alguns desafios
importantes, que passam pela contenção do crescimento relativo da dívida de forma
direta e/ou indireta:
A – Diretamente: Uma capitalização da empresa pode dar o fôlego necessário para a

empresa e ajudar na negociação da rolagem e no alongamento do endividamento. A
não distribuição de dividendos em nenhum dos anos estudados, apesar da ausência
de lucro, pode sinalizar já essa preocupação.
B – Indiretamente: Os indicadores de giro e margem até o patamar operacional in-

dicam uma evolução favorável no crescimento da empresa após investimentos. No
entanto, há nítido espaço na política de capital de giro para maior agressividade,
sobretudo na concessão de crédito a clientes. Não há sinais de que a o conservadorismo na política de capital de giro está ligado ao endividamento excessivo e alta de
juros, até porque a situação já prevalecia antes de 2014. As margens também estão
crescendo de forma muito lenta relativamente ao comportamento das vendas, o que
pode denotar uma dificuldade de controle de custos em geral durante o processo de
crescimento. O controle de despesas é um ponto a ser atacado também.
Seguindo os passos citados, certamente a empresa pode começar a sair dessa situação desconfortável a partir de 2015. Além da necessidade de “arrumar a casa” –
capitalização e controle rigoroso de despesas – a continuidade do crescimento (maior
agressividade no capital de giro) pode ajudar na diluição dos custos fixos (que inclui
os juros da dívida).
O exemplo demonstra como é perigoso para uma empresa financiar seus investimentos com a assunção de grandes dívidas, que representam um custo fixo como
outro qualquer.

CAPÍTULO 3

Exercícios

EXERCÍCIO 4
MARQUE VERDADEIRO OU FALSO E JUSTIFIQUE:
A – Nenhum ativo intangível é contabilizado no balanço das empresas, o que
prejudica o processo de avaliação de ativos.
B – Se há geração evidente de valor, é uma contradição a teoria contábil
não permitir o registro como ativos de despesas de marketing, pesquisa e
desenvolvimento.
C – O IFRS não encaminha de forma definitiva a questão do ativo intangível
no processo de precificação.
D – A aplicação do teste de impairment e ajuste de avaliação patrimonial não
permitem que a reprecificação do ativo ocorra em patamar acima do custo
histórico.

Respostas
A – Falso. Primeiro, há ativos intangíveis que são registrados em balanço, como os ad-

quiridos fora da empresa (compra de patentes, marcas, etc.), além do chamado ágio,
que se origina da compra de companhias por preço acima do valor patrimonial.
Adicionalmente, mesmo nos casos de dificuldade de contabilização de ativos
intangíveis produzidos internamente nas empresas (o que normalmente ocorre no
segmento de serviços), o reflexo de uma boa patente e/ou de uma marca de prestígio
estará evidente no tamanho da receita, participação de mercado, margens (maior
poder de barganha com fornecedores e clientes) e custo de capital (boa capacidade de
captação – volume, taxas e prazo) com os credores. Portanto, o processo de precificação, que utiliza a projeção dessas variáveis, não fica necessariamente prejudicado,
mas é claro que há necessidade de uma análise mais profunda e ajustes para que não
haja interpretações de números e comparações erradas com outras companhias que
não apresentam a mesma característica.

VA LUAT I O N
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B – Falso. A Contabilidade não permite o registro de despesas de marketing, pesquisa

e desenvolvimento como ativos porque não há como estabelecer uma relação direta
entre esses itens com produção de receita (portanto, não há “geração evidente de valor”,
conforme consta na afirmação). Como garantir que a pesquisa e desenvolvimento de
uma determinada substância experimental irão culminar na criação de um remédio
comercialmente viável? Mesmo no caso de simples campanhas de marketing (que intuitivamente geram incremento de faturamento), fica difícil o estabelecimento, perante
os contadores, de materialidade causal entre a propaganda e o aumento de vendas.
C – Verdadeiro. A questão da contabilização de ativos intangíveis (sobretudo os pro-

duzidos internamente) continuou sem nenhum tipo de evolução após a introdução
do IFRS. A única mudança tópica foi a reclassificação do Ativo Diferido no conceito
de Ativo Intangível.
D – Falso. No caso do teste do impairment, não é permitida nenhuma reversão de

perdas que leve o valor do ativo a um nível superior ao seu custo histórico. Já no caso
do ajuste de avaliação patrimonial, os ativos podem ser reavaliados para cima ou para
baixo ao longo da sua vida útil, sem limite superior ou inferior de valor.

EXERCÍCIO 5
PROBLEMA SOBRE IFRS
Uma empresa aberta anuncia um lucro de R$68 milhões ao final de 2013. A base
acionária corrente é composta por 8 milhões de papéis. No entanto, diretores detêm
opções de ações (a custo próximo a zero) contra a empresa que podem elevar a quantidade de ações em 2 milhões de ações. Adicionalmente, há um milhão de debêntures
conversíveis no mercado, com datas potenciais de conversão – Uma debênture =
Uma ação – vencendo entre 2015 e 2018.
A – Como a legislação contábil pré e pós-IFRS trata o assunto em termos de
exigência de publicação do Lucro por ação?

Resposta
Antiga contabilidade – Pré-IFRS
O lucro por ação é calculado a partir da base acionária atual, sem considerar a
potencial conversão de derivativos distribuídos a diretores, empregados, acionistas e
credores. Portanto, ao final de 2013, o lucro por ação seria equivalente a:
= 68 milhões/8 milhões = R$8,50/ação
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Nova contabilidade – IFRS
São criados dois conceitos, que obrigatoriamente devem ser divulgados:
 Lucro por ação básico: Obedece exatamente o modelo antigo, considerando somente a média ponderada entre o número de ações, bônus e recibos de subscrição existentes hoje.
= Lucro Líquido total/Número total de ações emitidas hoje
= 68,0/8,0 = R$8,50/ação
 Lucro por ação diluído: Básico + toda a emissão potencial de ações (exemplo:
Dívida conversível e stock options, mesmo que estejam out of money – preço de
exercício muito acima do preço de mercado).
= Lucro Líquido total/Número total de ações atual + emissão potencial de
stock options e dívida conversível
= 68,0/(8,0 + 2,0 + 1,0)
= R$6,18/ação
A divulgação do lucro por ação diluído (em patamar 27,3% inferior ao lucro básico) é importante para que o acionista possa ter a noção exata do “risco de diluição
de participação” a que ele está submetido. Apesar do lucro por ação não ser a melhor
medida de sucesso de uma companhia, é fundamental que o acionista fique de olho
nas “benesses” dadas pela companhia a seus diretores (que, no final das contas, são
pagas pelo capital próprio) e nos termos de negociação com credores (toda opção de
conversibilidade tem que ter um valor, que normalmente é embutido em termos de
redução na taxa efetiva paga pela debênture conversível em relação ao preço normal
de mercado de uma debênture simples).

EXERCÍCIO 6
PROBLEMA SOBRE IFRS
Uma companhia atinge receita anual de R$100 milhões em 2014. A margem
bruta é de 50%. As despesas operacionais (sem contar a depreciação) chegam a R$15
milhões. A empresa possui em seu ativo fixo imóveis no valor (a depreciar) de R$80
milhões e máquinas contabilizadas a R$40 milhões (também a depreciar). O tempo
real de depreciação de cada ativo é de, respectivamente, vinte e cinco (versus vinte
anos estabelecidos pela regra antiga) e doze anos (versus dez anos).

VA LUAT I O N
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A companhia possui estoques contabilizados a R$14 milhões e que perderam, por
desatualização tecnológica, 10% de valor.
A entidade também possui dívida total de R$50 milhões totalmente dolarizada
através de derivativos com vencimento em 2030 e que paga variação cambial + 6% ao
ano. Naquele período, o dólar experimentou violenta valorização perante o Real de
15%. A empresa declarou que o endividamento faz parte de sua política de hedge e
que pretende carregar o passivo até o vencimento.
O IR sobre o lucro monta a 30%. A empresa conta com R$5 milhões de receitas
financeiras. No mercado acionário, o papel é cotado R$20, a partir de uma base acionária de 10 milhões de ações.
A – Construa o Demonstrativo de Resultados da empresa antes do IFRS e após
a sua introdução.
B – Calcule os indicadores P/L e EV/EBITDA antes e após a introdução do IFRS.
C – Comente os resultados.

Respostas
O Demonstrativo de Resultados da empresa (critérios pré e pós-IFRS)
Antiga contabilidade – Pré-IFRS
Não há atualização da conta estoques, apesar da perda de valor de mercado por

desatualização tecnológica.
A depreciação do imóvel segue a regra geral de 20 anos para esse tipo de ativo:

= 80/20 = R$4 milhões/ano
A depreciação da máquina também obedece a regra geral, estabelecendo 10 anos

para esse tipo de ativo:
= 40/10 = R$4 milhões/ano
As despesas financeiras contabilizam não somente os juros devidos do período,

como também a variação do principal pela valorização da moeda norte-americana, independentemente se o título será ou não levado a resgate.
= (6% + 15%) de R$50 milhões = R$10,5 milhões
O pagamento de IR será correspondente a 30% do lucro.
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ANTIGA CONTABILIDADE PRÉ IFRS (R$ MILHÕES)

2014

Receita

100,0

Margem Bruta

0,5

Lucro Bruto

50,0

Despesas Op. Ex-depreciação

–15,0

Depreciação do imóvel (20 anos)

–4,0

Depreciação da máquina (10 anos)

–4,0

Lucro Operacional

27,0

Receitas Financeiras

5,0

Despesas Financeiras (15% + 6%)

–10,5

Lucro antes do I.R.

21,5

I.R. (30%)

–6,5

Lucro Líquido

15,1

Fonte: Autor

Nova contabilidade – IFRS
Registra-se a perda por impairment dos estoques, por conta da desatualização

tecnológica.
C – Estoques (Ativo)
D – Perdas por impairment (despesas operacionais no Demonstrativo de
Resultados)
= 10% de R$14 milhões = R$1,4 milhões
A depreciação do imóvel não segue mais uma regra geral. Cada empresa deter-

mina o tempo real de depreciação (nesse caso, 25 anos).
= 80/25 = R$3,2 milhões/ano
A depreciação da máquina não segue mais uma regra geral. Cada empresa deter-

mina o tempo real de depreciação (nesse caso, 12 anos).
= 40/12 = R$3,3 milhões/ano
A forma de contabilização das despesas financeiras irá depender de como a empre-

sa declara a finalidade do seu título de dívida:
CARACTERÍSTICA DO
INSTRUMENTO FINANCEIRO

MENSURAÇÃO TRATAMENTO DAS VARIAÇÕES

Finalidade explícita de negociação

Valor Justo

Lançadas diretamente nos resultados do período,
incluindo receitas e despesas financeiras.

Sem compromisso de negociação ou
de manutenção

Valor Justo

Conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial; só passa
para resultado quando reclassificadas para negociação
imediata; receitas e despesa financeiras no DRE

Interesse inequívoco de manutenção
do investimento até o vencimento

Custo

Somente a receita ou despesa financeira são lançados no
DRE do período

Fonte: Valuation, como precificar ações
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Nesse caso, a empresa declarou que a dívida (transformada de Real para Dólar através de derivativos) será levada a vencimento. Portanto, a empresa só deve fazer constar
em seu Demonstrativo de Resultados a despesa financeira de pagamento de juros.
= 6% de R$50 milhões = R$3 milhões
O valor do pagamento de IR será extraído de um balancete feito à parte, ignorando a

existência do IFRS. A chamada Contabilidade Fiscal coincide com os números já
apresentados. O valor do IR a ser pago, portanto, será de R$6,5 milhões.
NOVA CONTABILIDADE IFRS (R$ MILHÕES)

2014

Receita

100,0

Margem Bruta

0,5

Lucro Bruto

50,0

Perda parimpairment

–1,4

Despesas Op. Ex-depreciação

–15,0

Depreciação do imóvel (25 anos)

–3,2

Depreciação da máquina (12 anos)

–3,3

Lucro Operacional

27,1

Receitas Financeiras

5,0

Despesas Financeiras (6%)

–3,0

Lucro antes do I.R.

29,1

I. R. (valor retirado da Contabilidade Fiscal)

–6,5

Lucro Líquido

22,6

Fonte: Autor

Os indicadores P/L e EV/EBITDA pré e pós introdução do IFRS.
DADOS

ANTES DO IFRS

IFRS

Lucro Líquida (R$ milhões)

15,1

22,6

Total de ações (milhões)

10,0

10,0

Lucro par ação (R$)

1,51

2,26

Preço da ação (R$)

20,00

20,00

P/L

13,3

8,8

EBITDA

41,5

40,1

257,5

250,0

6,2

6,2

EV(valor de mercado + Dívida)
EV/EBITDA
Fonte: Autor

Em relação ao valor de mercado da companhia, por definição, não há influência do

IFRS (que é representa simplesmente um método contábil):
= 20 × 10 = R$200 milhões
Em relação ao lucro líquido, lucro por ação e P/L, há grandes diferenças, dado que

os resultados mudam significativamente por conta da contabilização diversa da
depreciação e das despesas financeiras entre a antiga e nova metodologia e da
inclusão do conceito de impairment pelo IFRS.
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Antiga contabilidade – Pré-IFRS
º
º
º
º

Lucro Líquido: R$15,1 milhões
Lucro por ação: = 15,1/10 = R$1,51
P/L = R$20/1,51 = 13,3
EBITDA
= Lucro Operacional (27,0) + Depreciação do imóvel (4,0) +
Depreciação da máquina (4,0) + IR (6,5) = R$41,5 milhões
EV (Valor da empresa ou Valor da firma = Valor de mercado + Dívida)
– Valor de mercado: 20 × 10 = R$200 milhões
– Valor da dívida:
O valor da dívida original era de R$50 milhões. Porém, a contabilidade préIFRS leva em consideração a variação cambial de 15%, elevando a dívida (através dos derivativos) no balanço:
D – Despesas financeiras (Demonstrativo de Resultados)
C – Dívida (através dos derivativos) em R$7,5 milhões (15% de R$50 milhões)
Portanto, o novo valor da dívida:
= 50 + 7,5 = R$57,5 milhões
O que leva o EV a:
= 200 + 57,5 = R$257,5 milhões

º EV/EBITDA = 257,5 / 41,5 = 6,2
Nova contabilidade – IFRS
º Lucro Líquido: R$21,0 milhões
º Lucro por ação: = 21,0/10 = R$2,10
º P/L = R$20/2,10 = 9,3
º EBITDA
O cálculo do EBITDA “dribla” os diferentes métodos de depreciação e de contabilização das despesas financeiras. Em português, o LAJIDA representa o lucro
antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. No entanto, surgiu um fator
novo no IFRS não contemplado – as perdas por impairment. Por isso, o EBITDA
no resultado pós-IFRS é mais elevado do que o dado calculado na metodologia
anterior. Porém, não vai surpreender se, em breve, o EBITDA ganhar mais uma
letra “I” – EBITDAI = Earnings bebore interest, taxes, depreciation, amortization
and impairment – o que igualaria os resultados.
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= Lucro Operacional (27,1) + Depreciação do imóvel (3,2) + Depreciação da máquina (3,3) + IR (6,5) = R$40,1 milhões
º EV (Valor da empresa ou Valor da firma = Valor de mercado + Dívida)
– Valor de mercado: 20 × 10 = R$200 milhões
– Valor da dívida:
O valor da dívida original de R$50 milhões é mantido, dado que a companhia
declara que levará o instrumento derivativo a vencimento, o que a obriga a
contabilizar somente as despesas financeiras correntes, sendo mantido constante o valor da dívida no passivo.
O que leva o EV a:
= 200 + 50,0 = R$250,0 milhões
º EV/EBITDA = 250,0 / 40,1 = 6,2
Comentários gerais
Os grandes problemas para os analistas no processo de introdução do IFRS:
A – Na fase de transição para a adoção integral, quando cada empresa estará ado-

tando critérios diferentes em linhas diferentes do Balanço e Balancete. Muito difícil
a comparação entre os números e múltiplos das diversas empresas, caso não haja o
conhecimento pleno dos critérios de contabilização e posterior uniformização para
que possamos comparar “banana com banana” e “maçã com maçã”.
B – Esse processo pode levar algum tempo e, quando já estiver adiantado (as empre-

sas adotarem certa padronização mínima na introdução do IFRS em seus demonstrativos), a maior dificuldade será a comparação com os anos anteriores. Nesse caso,
o ideal seria que pelo menos os últimos cinco anos de balanços e balancetes fossem
reapresentados pelas empresas seguindo as regras atuais, mesmo que informalmente
pelas empresas. Caso contrário, os próprios analistas terão obrigatoriamente que realizar essa tarefa, para que a visualização da evolução dos números possa ser recuperada. Se essa tarefa não for realizada, qualquer comparação pode recair em erro.
No nosso exemplo específico, chama atenção a diferença de 50% de lucro líquido
a maior na contabilização usando IFRS e a antiga (pré-IFRS), mesmo com as perdas
de impairment sendo registradas somente no primeiro caso. Cabe enfatizar, no entanto, que não existe absolutamente nenhuma regra que indique que os lucros após
o IFRS serão menores ou maiores do que os calculados a partir de padrão contábil
passado. Porém, há uma tendência de serem significativamente diferentes em relação
ao passado.
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No atual exemplo, as diferenças entre “depreciação real” (único conceito que existe a partir do IFRS) e depreciação fiscal (padrão seguido anteriormente), as novas
possibilidades de contabilização de receitas e despesas financeiras e o registro das
perdas por impairment foram determinantes para estabelecer esse gap de resultados.
Em termos qualitativos, podemos afirmar que a mudança da regra da depreciação
torna o resultado mais realista, mas a contrapartida é o risco de termos exatamente o
mesmo ativo sendo contabilizado de forma diferente por duas empresas, de acordo
com a respectiva visão de futuro relativa ao desgaste dos materiais. Nesse ponto,
não há dúvida de que houve evolução, já que o investimento físico projetado aponta
números reais, sem nenhuma regra estabelecida. Portanto, no passado, caso a depreciação fiscal não coincidisse com a depreciação real, ajustes deveriam ser feitos para
que o fluxo de caixa não ficasse distorcido. Com o IFRS, esse problema termina.
Já a questão das receitas e despesas financeiras também apresenta dois aspectos
pós-IFRS: É intuitivo entender que “não é justo” trazer a valor presente a possibilidade de correção do valor do principal de um título que será carregado até o
vencimento. Essa contabilização causa uma volatilidade no balanço/balancete que é
incoerente com a ideia de “carregamento até o vencimento”. No entanto, há uma crítica plausível: suponhamos que a valorização do Real se acentue: o efeito do prejuízo
na dívida ficará “escondido” (apesar de todos os analistas saberem que irá acontecer
no vencimento) e ocorrerá no pagamento de amortizações ou de uma vez só (no caso
de pagamento bullet), trazendo grande impacto ao resultado. Porém, em termos de
fluxo de caixa descontado, essa é a situação real em termos de caixa, o que isenta o
balancete da necessidade de ajustes.
O impacto no P/L é, obviamente, da mesma magnitude. Na prática, um analista
age de forma diferente quando se depara com um P/L na casa de 9 (IFRS) ou de 13
(pré-IFRS) . Cabe lembrar que os lucros líquidos de partida do fluxo de caixa para o
acionista serão completamente diferentes.
A análise do EV/EBITDA mostra o “pouco conteúdo” desse indicador. Inicialmente,
os numeradores são diferentes porque na contabilidade anterior ao IFRS o valor principal da dívida é “aumentado” pela correção cambial, mesmo que não haja pagamento de
amortização naquele momento. Por outro lado, o valor do EBITDA, no caso do IFRS,
sofre o impacto da perda por impairment. Foi coincidência a igualdade dos múltiplos EV/
EBITDA pré e pós-IFRS em 6,2, já que os numeradores e denominadores são diferentes. Mas as diferenças tendem a ser bem menores do que no caso do P/L.
Portanto, o exemplo mostrou bases de lucro (operacional e líquido) e de múltiplos
(P/L e EV/EBITDA) distintas de acordo com a metodologia contábil utilizada,
confirmando que as avaliações pós-IFRS devem ser realizadas com o maior cuidado
possível, sobretudo quando houver qualquer comparação em relação ao passado.

CAPÍTULO 4

Exercícios

EXERCÍCIO 7
EXERCÍCIO DE SENSIBILIDADE DE FLUXO DE CAIXA
PARA INVESTIDORES COM PERFIS DIFERENTES
Os lucros e fluxo de caixa da Durex, empresa brasileira aberta produtora de pneus,
apresentam estreita relação com o desempenho da indústria automobilística. Estamos no ano de 2013 e o fluxo de caixa recorrente da companhia é de R$50 milhões
ao ano. Espera-se para os próximos 5 anos um boom da indústria automobilística,
com crescimento projetado de 20% ao ano. Nos quatro anos seguintes, o crescimento
deve cair para o patamar de 10% a.a. Dois grupos (Alfa e Lima) estão interessados
em comprar ações da companhia:
Grupo Alfa: Produtora de pneus líder no mercado brasileiro que deseja comprar o

controle; grande sinergia de fluxo de caixa (corte de custos e fusão de processos operacionais); Com as duas companhias integradas, espera-se que o fluxo de caixa para o
acionista na Durex cresça à proporção de 1,5 em relação à variação da indústria. Na
perpetuidade, o crescimento nominal converge para um nível próximo ao da economia
(7,5% a.a). A taxa de desconto para o acionista usada pelos analistas permanecerá na
casa dos 16% ao ano durante os primeiros nove anos e 14,5% a.a. na perpetuidade.
Fundo de Investimento em Private Equity Lima: Investidor de portfólio altamente

diversificado, interessado também em adquirir a parte majoritária da companhia; em
termos de fluxo de caixa, a companhia deve crescer à proporção de 0,9 da performance da indústria, já que não há sinergias há serem exploradas; na perpetuidade, o
crescimento converge para um nível próximo ao da economia (7,5% a.a). No entanto,
a excelente reputação do Grupo Lima no mercado local e internacional fará com que
o custo de captação de companhia caia para 15% a.a dos anos 1 ao 9 para 13,5%
anuais na perpetuidade.
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A – Qual o preço justo de compra da Durex sob a ótica do Grupo Alfa e do Fundo Lima?
B – Qual o crescimento perpétuo que iguala o valor justo a ser pago pelo Grupo Alfa ao montante a ser sinalizado pelo Fundo Lima?
C – Supondo que o preço de mercado da Durex estivesse cotado na Bolsa em
R$1,1 bilhão, como seriam as discussões de compra por parte dos diferentes
candidatos (Grupo Alfa e Grupo Lima)?

Respostas
= Fórmula para cálculo de valor presente de uma anuidade crescente – Modelo de
três estágios (Primeiro estágio – Alto crescimento)
FC t −1 × (1 + g
r

alto cresc

alto cresc

) × (1 −
−g

(1 + g
(1 + r

alto cresc

alto cresc

)n
)n

)

alto cresc

= Fórmula para cálculo de valor presente de uma anuidade crescente – Modelo de
três estágios – (Segundo estágio – Crescimento intermediário)
FC t −1 × (1 + g

alto cresc

)n alto cresc × (1 + g cresc ) × (1 −

(rcresc − g cresc ) × (1 + r

alto cresc

(1 + g cresc )n
(1 + r cresc )n

)

)n

+ Valor presente de uma perpetuidade (após uma anuidade crescente):
FC t −1 × (1 + g

alto cresc

)n alto cresc × (1 + g cresc )n cresc × (1 + g perpet )

(rperpet − g perpet ) × (1 + r)n alto cresc × (1 + r)n cresc
Grupo Alfa
Fator de crescimento do fluxo de caixa = 1,5 em relação ao desempenho da indústria; portanto:
 Crescimento ano 1 ao 5: 1,5 × 20% = 30% ao ano
 Crescimento ano 6 ao 9: 1,5 × 10% = 16% ao ano
 Crescimento na perpetuidade: 7,5% ao ano
º Taxa de desconto pré-perpetuidade: 16% ao ano
º Taxa de desconto na perpetuidade: 14,5% a.a.
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Primeiro estágio – Alto crescimento – Próximos cinco anos
= 50 milhões × (1,30) × (1 −

(1,30) 5
)
(1,16) 5

0,16 − 0,30

= R$356,5 milhões

Segundo estágio – Crescimento intermediário – Quatro anos subsequentes
= 50 milhões × (1,30) 5 × (1,15) × (1 −

(1,15) 4
(1,16) 4

(0,16 − 0,15) × (1 + 0,16) 5

= R$346,0 milhões

Terceiro estágio – Perpetuidade – Do décimo ano em diante
= 50 milhões × (1,30) 5 × (1,15) 4 × (1,075)
= R$1.311,2 milhões
(0,145 − 0,075) × (1,16) 9
Primeiro estágio + Segundo estágio + Perpetuidade
= Valor total da companhia
R$356,5 milhões + R$346,0 milhões + R$1.311,2 milhões = R$2.013,7 milhões
17,7% + 17,2% + 65,1% = 100%
Fundo Lima
Fator de crescimento do fluxo de caixa = 0,9 em relação ao desempenho da indústria; portanto:
 Crescimento ano 1 ao 5: 0,9 × 20% = 18% ao ano
 Crescimento ano 6 ao 9: 0,9 × 10% = 9 % ao ano
 Crescimento na perpetuidade: 7,5% ao ano
Taxa de desconto pré-perpetuidade:15% ao ano
Taxa de desconto na perpetuidade: 13,5% a.a.

Primeiro estágio – Alto crescimento – Próximos cinco anos
= 50 milhões × (1,18) × (1 −
0,15 − 0,18

(1,18) 5
)
(1,15) 5

= R$270,3 milhões
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Segundo estágio – Crescimento intermediário – Quatro anos subsequentes
= 50 milhões × (1,18) 5 × (1,09) × (1 −

(1,09) 4
(1,15) 4

(0,15 − 0,09) × (1 + 0,15) 5

= R$199,3 milhões

Perpetuidade (Terceiro estágio) – Do décimo ano em diante
= 50 milhões × (1,18) 5 × (1,09) 4 × (1,075)
= R$822,4 milhões
(0,135 − 0,075) × (1,15) 9
Primeiro estágio + Segundo estágio + Perpetuidade
= Valor total da companhia
R$270,3 milhões + R$199,3 milhões + R$822,4 milhões = R$1.292,0 milhões
20,9% + 15,4% + 63,7% = 100%
O Grupo Alfa, graças às sinergias de vendas e corte de custos, consegue expressiva
alavancagem em seu fluxo de caixa em termos de crescimento nos anos pré-perpetuidade (1 a 9), chegando ao valor justo para a Durex de R$2.013,7 milhões.
Já o Fundo Lima, por ser um investidor diversificado de grande renome, consegue
agregar valor ao proporcionar à Durex um custo de capital mais baixo, chegando a
um valor justo para a companhia de R$1.292,00 milhões.
Portanto, os resultados mostram que o Grupo Alfa poderia pagar um preço 56%
superior ao limite do Fundo Lima. Essa constatação mostra que o chamado valor
intrínseco de uma companhia depende não somente do ativo avaliado, como também
das características e perfil de risco do comprador.
Crescimento perpétuo que iguala o valor justo a ser pago pelo Grupo Alfa
ao montante a ser sinalizado pelo Fundo Lima
A diferença entre os respectivos valores justos da Durex para o Grupo Alfa e
Fundo Lima:
2.013,7 – 1.292,0 = 721,7
Isso significa que, para os valores se igualarem através do crescimento perpétuo
do fluxo de caixa da Durex na valuation realizada pelo Fundo Lima, a perpetuidade
teria que alcançar:
822,4 (valor original) + 721,7 (diferencial de valor em os valores justos)
= R$1.544,1 milhões
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Portanto:
Perpetuidade (Terceiro estágio) – Do décimo ano em diante
= 50 milhões × (1,18) 5 × (1,09) 4 × (1 + g)
= R$1.544,1 milhões
(0,135 − g) × (1,15) 9
= Aproximadamente 10,22% ao ano. Para igualar o valor justo da Durex sob a ótica
do Grupo Alfa, o Fundo Lima teria que projetar em sua valuation da companhia um
crescimento perpétuo acima de 10% ao ano, muito superior ao crescimento da economia, o que dificilmente seria justificável, a não ser em casos excepcionais.
Adicionalmente, se fosse aceitável esse patamar de crescimento, a parcela da perpetuidade representaria 76,7% do valor da companhia, percentual também fora do
padrão (entre 55% e 65%).
Processo de discussões de compra (Grupo Alfa e Grupo Lima) caso
o preço de mercado da Durex estivesse cotado na Bolsa em R$1,1 bilhão.
Em qualquer transação de fusões e aquisições, a discussão sempre recairá na “repartição” do valor agregado após a operação. No caso do Fundo Lima, esse valor gerado é de apenas 17,5% ou R$192 milhões (diferença entre o valor considerado justo
pós-aquisição de R$1.292,0 e o preço de mercado de R$1.100 milhões).
Já no caso do Grupo Alfa, essa geração de valor chega a R$913,7 milhões (83%),
o que enseja grandes negociações. Os acionistas da Durex vão querer embolsar a
maior parte desse valor de sinergia, enquanto os donos do Grupo Alfa vão regatear
o valor a ser pago. É um jogo onde o pessoal da Durex sabe que sem o Grupo Alfa a
sua ação não tem o potencial de valorização adicional tão relevante de 83%; por outro
lado, o Grupo Alfa sabe que sem a Durex não existem os R$913,7 milhões a serem
capturados. O mais interessante é que, provavelmente, cada lado tem a sua valuation
realizada, que provavelmente culminam em números diferentes, o que “aquece a discussão”. O comprador “puxa” o preço para baixo, enquanto o vendedor faz o esforço
inverso, em uma luta de captura das sinergias existentes.
Normalmente, quando há compra e venda entre empresas abertas, a ação da “compradora” cai e a ação da “comprada” se valoriza, normalmente quando há um prêmio
envolvido. O investidor costuma agir assim primeiro e depois fazer conta, baseado
na seguinte premissa lógica: o mercado, em seu equilíbrio de oferta e demanda, está
normalmente correto na precificação das empresas abertas.
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EXERCÍCIO 8
EXERCÍCIO SOBRE AS PREMISSAS DE FLUXO DE CAIXA
Estamos no final de 2012 e um analista está calculando o valor justo de uma
empresa aberta da área de alimentos, que investiu fortemente nos últimos três anos,
gerando fluxos de caixa operacionais negativos de R$100 milhões, R$170 milhões e
R$90 milhões, respectivamente em 2010, 2011 e 2012.
A empresa não tem dívidas, enquanto a média do setor apresenta uma relação
de alavancagem D/(D+E) de 0,20. Os analistas questionam a empresa sobre essa
postura e sempre recebem como resposta que, por uma questão de determinação do
acionista controlador, existe a manifesta intenção de continuar financiando os projetos com recursos próprios.
O custo de capital próprio (que se confunde com o WACC, já que não há dívidas)
é de 19% ao ano. Analistas estimam que, com a empresa chegando ao menos à média
da indústria em termos de alavancagem, esse custo de capital próprio cairia para 15%
ao ano. No caso da empresa chegar a uma relação D/(D+E) intermediário de 10%,
esse WACC iria para 17% a.a.
A empresa, em 2013, a partir dos novos investimentos, consegue um fluxo de caixa operacional após impostos sustentável de R$100 milhões ao ano. O crescimento
potencial da economia brasileira é de 7,5% ao ano. Trata-se de uma empresa já bem
próxima da maturidade, típica de um ou dois estágios, de acordo com o consenso do
mercado.
Analistas de duas diferentes corretoras tomaram caminhos diferentes em seus
processos de valuation.

Analista A
O Analista A acredita piamente que a empresa irá se alavancar no futuro, até pela
questão de racionalidade econômica. No entanto, prefere ser mais cauteloso e não
usar a média da indústria como referência e sim o patamar de 10% de relação de alavancagem, o que equivale a um WACC de 17% a.a. O total da dívida a ser contraída
seria de R$120 milhões ao final do segundo ano.
Além disso, o analista acredita que os lucros da empresa, que sofre forte concorrência, crescerão apenas em patamar pouco inferior (6,5% a.a.) ao PIB potencial
brasileiro no longo prazo. Nos próximos seis anos, o ritmo estimado de incremento
de lucros é de 10% a.a.
Portanto, por conta do processo de alavancagem e de taxas de crescimento diferentes, a valuation teria dois estágios:
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Primeiro estágio – Crescimento de 10% a.a. e WACC de 19% a.a. por dois anos.
100 milhões × (1,10) × (1 −
(0,19 − 0,10)

(1,10) 2
)
(1,19) 2

= R$177,9 milhões

Perpetuidade – Crescimento de 6,5% a.a. e WACC de 17% a.a.
=

100 milhões × (1,10) 2 × (1 + 0,065)
= R$866,7 milhões
(0,17 − 0,065) × (1,19) 2

Portanto, o valor da empresa seria de 177,9 + 866,7 = R$1.044,6 milhões
Tirando o empréstimo de R$120 milhões, o analista chega ao valor da companhia:
= 1.044,6 – 120,0 = R$924,6 milhões
Analista B
O Analista B é mais cético em relação à alavancagem da empresa e prefere acreditar que a atual situação de dívida zero irá se perpetuar, o que equivale a um WACC
de 19% a.a. No entanto, ele projeta que a empresa, pela sua excelência em produtos,
conseguirá diferenciais de mercado que garantirão, na perpetuidade, um crescimento
de lucros (8,5% a.a.), patamar acima da média da economia. O processo de precificação teria um só estágio, a própria perpetuidade.
=

100 milhões × (1,085)
= R$1.033,3 milhões
(0,19 − 0,085)

Ao final do processo de precificação, o analista lembrou-se de levar em conta
os investimentos realizados nos anos de 2010, 2011 e 2012, penalizando o valor da
companhia:
= R$1.033,3 – (100 + 170 + 90) = R$673 milhões.
A – Critique o trabalho realizado pelos Analistas A e B.

Resposta
Os Analistas A e B cometeram uma série de erros diferentes em seus respectivos
processos de precificação. Vamos dividir por tópicos:
Alavancagem
O Analista A assumiu o papel “Diretor Financeiro virtual” e optou por embutir
alavancagem, mesmo com a empresa afirmando taxativamente que essa alternativa
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estava descartada. É comum que analistas, normalmente inseguros com a decisão,
cometam o chamado “meio pecado” – ao invés de assumir a alavancagem média da
indústria, vão até metade do caminho.
De qualquer maneira, trata-se de um erro a ser evitado, já que não existe razão
objetiva para sobrevalorizar uma firma (WACC mais baixo) se ela mesma indica que
não pretende se endividar.
Já o Analista B acerta em manter a companhia 100% desalavancada em todo o
processo de precificação e está mais próximo da teoria correta que o Analista A.
Número de estágios
O Analista B considerou apenas um estágio na valuation, o que parece pouco, dado
o nível de investimentos realizados entre 2010 e 2012. Nesse sentido, dificilmente uma
empresa após investir tanto não apresenta um período de crescimento diferenciado de
lucros. O Analista A acabou usando dois estágios, sendo que o primeiro tem apenas
dois anos de duração (mesmo assim, parece insuficiente). Ficou evidenciado que o uso
de dois estágio só ocorreu por conta do processo de alavancagem e que a questão da
taxa de crescimento foi muito pouco trabalhada (por ambos os analistas).
Nesse caso, o Analista A está um pouco mais próximo da teoria correta relativamente ao analista B.
Crescimento na perpetuidade
O Analista A assumiu um crescimento na perpetuidade de 1% ao ano, inferior ao
crescimento potencial do PIB brasileiro (por conta da concorrência), enquanto o Analista B adotou o patamar 1% superior (por causa da diferenciação dos produtos). Por se
tratar de uma indústria que pode ser classificada como commodities (alimentos), parece
mais crível (do ponto de vista do bom senso) acreditar na hipótese do Analista A. Aliás,
para commodities típicas, o correto é usar a proxy de crescimento mundial e não brasileira (nível até abaixo de 6,5% a.a., mas próximo de 4,5% – 5% anuais).
Porém, os analistas são muito bem pagos para estudar a fundo empresas e setores e têm todo o direito de expressar opiniões diferentes e até polêmicas. O nível de
8,5% a.a. de crescimento perpétuo, apesar de alto, se justificado de forma detalhada
(o porquê da projeção de “diferenciação eterna”), pode ser usado, já que não se observa nenhum exagero, dado o referencial de 7,5% a.a. do crescimento brasileiro.
Nesse assunto de crescimento perpétuo, o Analista A parece mais próximo da
teoria correta relativamente ao Analista B.
Definição do valor da companhia – grandes erros conceituais
O analista A cometeu um grave erro ao deduzir do valor encontrado da empresa
o montante de R$120 milhões de dívida que somente será contraído ao final de dois
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anos. Quando se chega ao fluxo de caixa descontado para a firma, subtrai-se a dívida
corrente, que nesse caso é zero. A dívida a ser contraída e o consequente aumento
de alavancagem estarão embutidos, no FCFF, no WACC. Portanto, o WACC nos
dois primeiros anos teria que ser de 19% a.a (como se não houvesse dívida), caindo
para 17% a.a apenas a partir do terceiro ano, quando a dívida fosse contraída.
Já o Analista B cometeu outra categoria de pecado grave, considerando o chamado “custo afundado” (sunk cost) no cálculo do valor justo para a companhia. Os
investimentos realizados de R$100 milhões, R$170 milhões e R$90 milhões fazem
parte do passado e somente seus impactos futuros – alavancagem (se for o caso) e
crescimento de lucros – devem ser considerados. Portanto:
Valor da firma = Valor da companhia = R$1.033,3 milhões.
A valuation correta
Analisando todos os aspectos citados, o processo de valuation correto dessa firma
seria:
A – Alavancagem e WACC: Dada a sinalização clara da empresa, o correto seria

manter a empresa totalmente desalavancada e usar o WACC de 19% a.a. tanto
no curto como no longo prazo.
B – Número de estágios: Dado o alto nível de investimentos realizados entre

2010 e 2012, cabe ao analista calcular com mais esmero o impacto em termos
de crescimento de lucros (dado o ROC da empresa). Até cabe o uso de três
estágios, mas não seria nenhum erro a utilização de dois, sendo que o primeiro
com uma duração mais longa (até cinco anos).
C – Crescimento de lucros na perpetuidade: Reenfatizando, para uma empresa de

alimentos bem posicionada, o crescimento do PIB potencial parece uma boa
proxy. Entre usar um número maior ou menor, parece mais coerente a segunda
opção, dada a proximidade do segmento de commodities. Porém, na existência
de argumentos sólidos (produção de alimentos processados de alto gabarito,
por exemplo), não há porque considerar absurda a hipótese de crescimento de
lucros acima da esperada variação do PIB potencial.
D – Erros conceituais graves devem ser evitados: A dívida a ser deduzida do valor

presente do fluxo de caixa para firma é a corrente; os chamados “custos afundados” só devem ser considerados a partir de seus impactos posteriores (taxa
de crescimento de lucros e estrutura de capital) na valuation. Os valores em
si dos custos/investimentos são passados e não devem constar no processo de
precificação, que trabalha basicamente com variáveis futuras.

CAPÍTULO 5

Exercícios

EXERCÍCIO 9
EXERCÍCIO DE FLUXO DE CAIXA PARA O ACIONISTA (FCFE)
Uma empresa de eventos lucrou, em 2013, R$30 milhões em sua operação no
Brasil. Espera-se crescimento constante do lucro em 25% ao ano nos próximos três
anos, 12% a.a. nos sete anos seguintes e de 7,5% anuais (patamar semelhante à previsão de expansão do PIB nominal brasileiro) na perpetuidade.
A Receita anual líquida da empresa, de R$100 milhões em 2013, deve crescer,
respectivamente, à taxa de 20% nominais entre os anos 1 e 3, 15% entre os anos 4 e
10 e 7,5% anuais na perpetuidade. O aumento de capital de giro necessário para as
operações é constante em 10 % da variação do faturamento.
Há investimentos previstos de R$80 milhões para o ano seguinte (2014) com
vistas à construção de uma arena para shows, com despesas de depreciação de R$10
milhões. A partir daquele ano, todos os investimentos antigos e novos, inclusive os
previstos para os próximos nove anos, estarão totalmente depreciados à base de R$8
milhões por ano. Há investimentos físicos de R$40 milhões/ano. Na perpetuidade,
a empresa mantém-se com um investimento líquido de R$20 milhões anuais.
A estrutura de capital da empresa é formada por 50% de capital próprio e 50% de
capital de terceiros (£ = 0,5) e deve sofrer poucas alterações nos próximos anos.
As taxas de desconto para o acionista indicadas para esta empresa são, respectivamente, 19% e 17% anuais entre os anos 1 e 10 e na perpetuidade. A companhia
possui 20 milhões de ações, entre preferenciais e ordinárias.
A – Qual o valor de mercado justo por ação hoje? Dado que em mercado elas
estão sendo negociadas a R$30, qual seria o potencial de alta ou de baixa (inglês, upside ou downside)? O que significa o resultado na prática?
B – Se o analista estiver correto em suas premissas, qual será o retorno real do
investidor que comprar a ação ao valor justo encontrado?
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Respostas
INPUTS
Lucro Líquido

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 PERPETUIDADE
38

47

59

66

74

82

92

103

116

130

139

Investimentos
Físicos (1)

30

80

40

40

40

40

40

40

40

40

40

20

Depreciação (2)

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Investimento líquido
(1 – 2)*£

35

16

16

16

16

16

16

16

16

16

10

Var. Capital de Giro
(10% da Variação da
Receita)* £

1,0

1,2

1,4

1,3

1,5

1,7

2,0

2,3

2,6

3,0

1,7

Flux o de Caixa para o
Acionista (FCFF)

2

30

41

48

56

65

74

85

97

111

128

Flux o de Caixa para
o Acionista (FCFF)
descontado

1

21

24

24

23

23

22

21

20

19

236

120

144

173

199

229

263

302

348

400

460

494

Crescimento da Receita
(% ano)

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

7,5

Crescimento do lucro
(% ao ano)

25

25

25

12

12

12

12

12

12

12

7,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

17

Valor de Mercado
(R$ Milhões)

435,5

Número de Ações
(Milhões)

20

Valor Justo de Ação (R$) 21,77
Valor Justo de Ação (R$) 30,00
Potencial Upside/
Downside

–27%

Dados para a projeção
Receita Líquida
(R$ Milhões)

Cap. Próprio/
(Cap. Próprio + Cap.
Terceiros £=0,5
Taxa de desconto para
o acionista (% ano)

100

0,5

Fonte: Autor

Observando a planilha, encontramos R$435,5 milhões de valor de mercado total;
dado que são 20 milhões de ações, o chamado valor justo por ação atinge R$21,77.
Com as ações sendo negociadas a R$30 no mercado, o valor justo embute um potencial de queda da ação de 27%.
O resultado mostra que, se o analista estiver correto em suas projeções, o investidor não conseguirá alcançar o retorno mínimo exigido de 19% ao ano entre os anos
de 2014 e 2023 e 17% a.a. na perpetuidade. Em termos de taxa interna de retorno do
investimento, teríamos:

32

VA LUAT I O N

Mantendo o retorno exigido na perpetuidade em 17% ao ano
VALOR DE MERCADO –
FLUXOS ANUAIS (R$ MILHÕES) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-600

2

30

41

48

56

65

74

85

97

2023 +
PERPETUIDADE
1.458

Taxa a.a embutida no fluxo
de 1 a 10, considerando a
perpetuidade a 17% a.a
14,5%

Considerando o atual fluxo de caixa projetado e o valor atual da empresa no mercado – R$600 milhões, o retorno esperado para o investimento entre 2014 e 2023
seria de apenas 14,5% a.a., contra 19% anuais de retorno exigido inicialmente pelo
investidor.
Mantendo o retorno exigido entre 2014 e 2023 em 19% ao ano
VALOR DE MERCADO –
FLUXOS ANUAIS (R$ MILHÕES) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-600

2

30

41

48

56

65

74

85

97

2023 +
PERPETUIDADE
2.400

Taxa a.a embutida na
perpetuidade, considerando
taxa de 19% a.a entre 2014 e
2023
19,0%

Nesse caso, o raciocínio é o seguinte: Dado o valor de mercado de R$600 milhões
e o fluxo de caixa projetado pele analista, para manter o retorno exigido entre os anos
de 2014 e 2023 em 19% ao ano, o somatório do valor presente da perpetuidade mais
o fluxo do ano 2023 (R$111 milhões) naquele ano específico teria que ser igual a
R$2.400 milhões.
A taxa de desconto embutida na perpetuidade teria que ser igual a:
= (2400 – 111) =

128
(r – 0,075)

= 2.289 r – 171,7 = 128
r=

299,7
= 13,1% a.a.
2.289

Portanto, no atual nível de preço de mercado, considerando os fluxos de caixa intermediários como corretos, o retorno efetivo do investidor seria de 19% ao ano entre
2014 e 2023 e de 13,1% a.a. na perpetuidade (versus 17% a.a. de retorno exigido).
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EXERCÍCIO 10
EXERCÍCIO DE FLUXO DE CAIXA PARA A FIRMA (FCFF),
INCLUINDO IMPOSTOS
Uma empresa de renome internacional de equipamentos elétricos se instala no
Brasil em uma região agraciada por incentivos fiscais garantidos em decreto governamental pelo próximos dez anos. Nessa região, as companhias não pagam imposto
de renda (alíquota marginal sobre o lucro operacional é de 17% ao ano).
Estamos no final de 2014, a empresa alcançou lucro operacional antes de impostos de R$18 milhões. Naquele momento, a firma, com R$62 milhões de endividamento, que tinha uma relação de capital próprio e total de 10%, resolve se alavancar
progressivamente e em 9 anos (2023) chega a sua estrutura de capital desejada, com
os respectivos WACCs indicados a seguir:
CAPITAL
PRÓPRIO

ANO

CAPITAL
TERCEIROS

CUSTO DE CAP.
PRÓPRIO*

CUSTO CAP.
TERCEIROS*

WACC*

Base – 2014

90%

10%

19,0%

9,0%

18,0%

2015

86%

14%

19,2%

9,4%

17,8%

2016

82%

18%

19,4%

9,&%

17,7%

2017

78%

22%

19,6%

10,2%

17,5%

2018

74%

26%

19,8%

10,6%

17,4%

2019

70%

30%

20,0%

11,0%

17,3%

2020

66%

34%

20,2%

11,4%

17,2%

2021

62%

3&%

20,4%

11,8%

17,1%

2022

58%

42%

20,6%

12,2%

17,1%

2023

54%

46%

20,8%

12,6%

17,0%

50%

50%

21,0%

13,0%

17,0%

Perpetuidade
*Líquido de I.R. e Juros s/Capital Próprio

O lucro operacional (já com o benefício fiscal) cresce uniformemente a 18% ao
ano nos primeiros quatro anos, 9% nos cinco anos posteriores e 5% (abaixo do crescimento da economia) na fase perpétua. Os investimentos físicos líquidos são de R$7
milhões nos primeiros dez anos e R$5 milhões na perpetuidade. A empresa aplica
15% da variação do incremento de faturamento anual.
A Receita inicial de R$150 milhões cresce à taxa de 10% durante os dez anos,
caindo para 7,5% a.a. na perpetuidade.
Baseada em uma promessa vinda em conversas internas como o governo, a empresa conta com o benefício fiscal mesmo após o vencimento do período de dez anos.
O analista resolve contar com essa premissa.
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A base acionária da companhia é de 50 milhões de ações e atualmente o papel está
cotado a R$7,50/ação na Bolsa.
A – Qual o valor justo da empresa? E da companhia? Qual é o potencial de valorização do papel segundo as estimativas do analista?
B – Qual o grande risco dessa valuation?

Respostas
ANO
BASE

ANO1

ANO2

ANO3

ANO4

ANO5

ANO6

ANO7

ANO8

150

165

182

200

220

242

266

292

322

354

371

18

21

25

30

35

28

41

45

49

54

565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

21

25

30

35

38

41

45

49

54

56

Investimento líquido

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5

Var. Capital de Giro
(10% da Variação da
Receita)

1,5

1,7

1,8

2,0

2,2

2,4

2,7

2,9

3,2

1,8

Flux o de Caixa para
a firma (FCFF)

13

16

21

26

29

32

36

33

48

50

Flux o de Caixa
para a firma (FCFF)
descontado

11

14

18

22

24

27

30

33

37

351

Receita líquida
Lucro Operacional
antes dos impostos
– EBIT
Imposto Marginal
normal – 17%
Lucro Operacional
após impostos – EBIT
(1 – 4)

Valor justo da Firma
(R$ Milhões)
Dívida

567,3
62,0

Valor de Mercado
em Bolsa

505,3

Número de Ações
(Milhões)

50

Valor Justo da Ação
(R$)

10,11

Valor Atual da Ação
(R$)

7,50

Potencial Upside/
Downside

ANO9 PERPETUIDADE

34,8%

Dados para a
projeção
Crescimento da
Receita (% ano)

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

Crescimento do
lucro (% ao ano)

0

18

18

18

18

9

9

9

9

9

9

18,0% 17,8% 17,7% 17,5% 17,4% 17,3% 17,2% 17,1% 17,1% 17,0%

17,0%

Taxa de desconto
para o acionista
(% ano)
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O processo de precificação indica um valor de mercado justo da empresa de
R$567,3 milhões. Subtraindo-se o valor atual da dívida de R$62 milhões, chega-se
ao valor justo da companhia de R$505,3 milhões (R$10,11/ação).
Dado o preço de mercado de R$7,50/ação, o valor justo encontrado embute um
potencial de alta de 34,8% para a ação.
O analista assumiu a hipótese de alavancagem progressiva da empresa (queda de
WACC). Se esse cenário foi assumido a partir de credibilidade em uma manifesta
intenção da empresa em se endividar, não há nenhum problema em projetar essa
gradativa transição, sempre tendo a relação D/(D+E) média do segmento como uma
espécie de referencial. É interessante notar que a relação D/(D+E) inicialmente informada foi virtualmente encontrada, já que:
62 / (567,3 + 62) = 9,9%
Caso a relação encontrada fosse muito distante da inicialmente informada, o correto seria recomeçar o exercício com o recálculo da tabela que indicava o WACC em
cada ano, com a redefinição do ritmo de alavancagem a partir de uma base inicial
diferente. O exercício deve ser refeito até que o resultado encontrado coincida com
a informação inicial.
O grande problema que merece alerta é a manutenção, na perpetuidade, da condição de isenção fiscal para a empresa. A razão alegada é completamente frágil:
“Baseada em uma promessa vinda em conversas internas de governo, a empresa
conta com o benefício fiscal mesmo após o vencimento do período de dez anos.”
Primeiro, qual é a garantia que o atual governo (ou grupo que comanda o país)
estará no poder daqui a dez anos? E mesmo que esteja, qual é a segurança que se pode
ter hoje de uma decisão (muitas vezes política) a ser tomada daqui a dez anos?
O normal é todo incentivo fiscal começar por alguma razão de política industrial
ou regional – incentivo a certo tipo de indústria ou região mais pobre do país – e se
encerrar quando esse objetivo estiver cumprido.
Para se ter uma ideia do risco que o analista está correndo em termos de sobrevalorização da empresa:
1 – Considerando que a empresa volta a pagar uma alíquota marginal de 17% sobre o lucro operacional na perpetuidade, o valor justo da companhia cai para R$437,6 milhões ou R$8,75/
ação. Traduzindo, a introdução da alíquota normal de imposto na perpetuidade gerou
uma queda de valor da ordem de 13,5% em relação ao valor justo original da ação.
2 – Por hipótese, o Governo suspende imediatamente o benefício fiscal para a empresa, que
volta a pagar uma alíquota marginal de 17% sobre o lucro operacional: Nesse caso, o
valor justo da companhia cai para R$388,7 milhões ou R$7,77/ação. Traduzindo, a
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introdução da alíquota normal de imposto na perpetuidade gerou uma queda de valor
da ordem de 23,2% em relação ao valor original da ação, praticamente consumindo
todo o potencial de alta original.
O resultado da Alternativa 2 mostra que, coincidência ou não, o preço da ação
negociado em mercado é igual ao cálculo do preço justo da companhia sem considerar o benefício fiscal desde o primeiro momento. Em termos de análise e gestão
de recursos, tal fato levanta uma suspeita (olhar negativo) e talvez uma oportunidade
(visão positiva):
– Suspeita (Olhar negativo): Será que já existe “no ar do mercado” a suspeita de
que a empresa perderá o benefício fiscal em breve?
– Potencial oportunidade (visão positiva): Se o analista acredita piamente na questão do benefício fiscal, a ação pode estar apresentando uma oportunidade ímpar de compra (já atendendo o retorno exigido do investidor) e com o “bônus
extra do incentivo fiscal não precificado”.

CAPÍTULO 6

Exercícios

EXERCÍCIO 11
CÁLCULO DE BOTTOM-UP BETAS
Quatro empresas abertas em bolsa do segmento de mineração do mesmo país
apresentam os seguintes Betas (relativos a um indicador bursátil local) e relações D/E
(em valores de mercado):
BETAS ESTATÍSTICOS

VALOR DE MERCADO
(R$ MILHÕES)

Empresa A

0,9

1.000

0,5

Empresa B

0,7

800

0,4

Empresa C

1,8

1.400

1,1

Empresa D

0,2

300

0,2

EMPRESAS/DADOS

Indústria

D/E VALORES
DE MERCADO

3.500

A – Calcular o Bottom-up Beta de cada empresa, explicando o significado do
processo.

Resposta
O cálculo do Bottom-up Beta segue os seguintes passos:
1 – Calcular o β médio setorial das empresas do segmento de mineração = Betas
individuais ponderados pelos respectivos valores de mercado, garantindo a representatividade às maiores companhias.
Observe que o denominador utilizado na fórmula corresponde à soma de valor de
mercado das quatro empresas. Usando o conceito de média ponderada:
β indústria =

((0,9 × 1.000) + (0,7 × 800) + (1,8 × 1.400) + (0,2 × 300))
3.500
β indústria = 1,15
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2 – Calcular o D/E médio da indústria e achar o β desalavancado da mesma de acordo com a fórmula proposta. A ponderação pelo valor de mercado será naturalmente
respeitada. É como se somássemos todas as dívidas do setor e dividíssemos pelo valor
de mercado total.
D/E indústria =

((0,5 × 1.000) + (0,4 × 800) + (1,1 × 1.400) + (0,2 × 300))
3.500
D/E indústria = 0,69

Achando o β desalavancado da indústria (βd indústria):
β indústria = 1,15
D/E indústria = 0,69
t (alíquota tributária informada) = 30%
β d indústria =??
Relembrando:
β = βd × (1 + ((D/E) × (1 – t)))
1,15 = β d indústria × (1+ (0,69 × (1 – 0,30)))
β d indústria = 0,78
Portanto, se não existisse alavancagem financeira na indústria, os βs de todas
as empresas deveriam convergir para 0,78 (seguindo todas as contas com precisão),
respeitando as características de risco comuns entre elas. A alavancagem, medida por
D/E em valores de mercado, eleva o β da indústria para 1,15 (número bastante influenciado pela condição da Empresa C, de maior valor de mercado e endividamento
relativo mais elevado).
3 – Após chegar ao β desalavancado da indústria, reaalavancá-lo para cada companhia de acordo com seu respectivo D/E.
Empresa A
β = 0,78 × (1 + (0,5 × (1 – 0,30)))
β = 1,05; valor superior ao Beta estatístico de 0,9; o cálculo do Beta estatístico parece ter
sofrido distorções baixistas, não respeitando com fidelidade as características da indústria,
com diferenciação de risco ocorrendo via alavancagem.
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Empresa B
β = 0,78 × (1 + (0,4 × (1 – 0,30)))
β = 1,0; valor também superior ao Beta estatístico de 0,7; as conclusões em relação à
Empresa B são similares relativamente ao estudado na Empresa A.
Empresa C
β = 0,78 × (1 + (1,1 × (1 – 0,30)))
β = 1,38; valor inferior ao Beta estatístico de 1,8. Apesar de a empresa apresentar o
maior grau de alavancagem da indústria, o β estatístico não era compatível (exageradamente alto), certamente fruto de alguma distorção no processo de regressão estatística.
Empresa D
β = 0,78 × (1 + (0,2 × (1 – 0,30)))
β = 0,89; valor muito superior ao Beta estatístico de 0,2. Apesar de a empresa apresentar o menor grau de alavancagem da indústria, o β estatístico não era compatível (exageradamente baixo), certamente fruto de alguma distorção no processo de regressão estatística.
Ao fim do processo, os chamados bottom-up Betas, quando comparados aos Betas
estatísticos, são bem mais representativos do risco setorial e das respectivas empresas. As empresas com o mesmo perfil de risco devem se diferenciar somente pela
alavancagem.
EMPRESAS/
DADOS

BETAS
ESTATÍSTICOS

VALOR DE MERCADO
(R$ MILHÕES)

D/E VALORES
DE MERCADO

BOTTOM-UP
BETAS

Empresa A

0,9

1.000

0,5

1,05

Empresa B

0,7

800

0,4

1,00

Empresa C

1,8

1.400

1,1

1,38

Empresa D

0,2

300

0,2

0,89

Indústria

3.500

EXERCÍCIO 12
CÁLCULO DE CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC),
A PARTIR DE MUDANÇAS DE CLASSIFICAÇÕES DE RATING
No início de 2012, um investidor estrangeiro começa a analisar uma empresa brasileira do setor de varejo (que tem ADRs negociados em Nova York), com β de 1,7
(em relação ao Dow Jones) e alavancagem (D/E) = 90%, patamar acima da média do
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segmento (que é de 50%), com valores de mercado de dívida e ações de, respectivamente, US$180 milhões e US$200 milhões. O imposto efetivo é de 30%.
À época, o chamado ativo livre de risco brasileiro em dólares estava remunerando
a 4% anuais. Estimava-se o prêmio de risco no Brasil para investidores estrangeiros
em 4,5%.
Para efeito de rating, a companhia encontra-se no nível BBB – pela Agência
Fitch. O Diretor Financeiro, avaliando que o custo de capital já estava ficando alto
demais por conta da percepção de risco do mercado, decide usar o valor da venda de
um imóvel da companhia para abater dívida e trazer a relação D/E para 50%, o que
significou a redução do endividamento em US$80 milhões (recompra de papéis no
mercado secundário).
Com a nova relação D/E, os índices de solvência melhoram muito e a Fitch decide pelo upgrade da companhia em quatro níveis para a nota A. Segundo a tabela
do Capítulo 6 do livro, essa mudança de rating significava uma redução de spread de
2,3% (230 pontos-base) acima do título soberano de mesmo prazo para 1,25% a.a.,
pós-desalavancagem.
A – Calcular o novo WACC após a desalavancagem, debatendo a decisão do
Diretor Financeiro de reduzir o endividamento.

Resposta
Portanto, na situação pré-desalavancagem:
Valor da dívida: US$180 milhões
Valor de mercado das ações: US$200 milhões
Relação D/E = 180/200 = 0,9
Relação: D / (D + E) = 180/(180+200) = 0,47
Custo do capital próprio em US$ (sempre considerando o benefício fiscal cal-

culado a partir do fator 0,37 – relação histórica entre a TJLP e o custo sobre
capital próprio). A relação de 0,37 é usada sobre a tributação vigente sobre os
15% da alíquota de juros sobre capital próprio: (4% + 1,7 × 4,5%) × ((1 – (0,15
× 0,37))) = 11,00% a.a.
Custo do capital de terceiros em US$: (4% + 2,30%) × (1 – 0,30) = 4,41% a.a.
200
180
WACC em US$ =
× 11,00% +
× 4,41% = 7,88% a.a.
(180 + 200)
(180 + 200)
A situação pós-desalavancagem:
Valor da dívida t0: US$100 milhões
Valor de mercado t0: US$200 milhões
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Relação D/E t0 = 100/200 = 0,5
Relação: D / (D + E) t0 = 100/(200+100) = 0,33
Custo do capital próprio em US$ t0: deve-se lembrar que uma variação do

endividamento na estrutura de capital afeta automaticamente o β, impactando
também o custo de capital próprio. Para isto, inicialmente calculamos o β desalavancado βd da empresa, antes do endividamento:
β = βd × (1 + ((D/E) × (1 – t)))
1,7 = βd × (1+ (0,9 × (1 – 0,30)))
Dada a relação inicial de D/E = 0,9, o β desalavancado da empresa (βd) = 1,04
Com a nova relação D/E = 0,5, “realavancamos” o β:
β = 1,04 × (1+ (0,5 × (1 – 0,30)))
O β da empresa após a desalavancagem (β) = 1,4 (quanto menor a alavancagem, tudo mais constante, mais baixo o valor do β e o custo de capital próprio da
companhia).
Então, após a recompra de parte expressiva da dívida, o custo do capital própriot0 US$
= (4% + 1,41 × 4,5) × ((1-(0,15 × 0,37))) = 9,76% a.a., nível inferior aos 11,00% a.a.
pré-alavancagem.
Com a melhora do rating (de BBB– para A), o novo custo estimado de capital de
terceirost0 US$ = (4% +1,25%) × (1 – 0,30) = 3,68% a.a., portanto inferior aos 4,41%
anuais pré-alavancagem:
WACC =

200
100
× 9,76% +
× 3,68% = 7,73% a.a.
(100 + 200)
(100 + 200)

A empresa estava em uma situação desconfortável de alavancagem, em proporção
bem acima da média do segmento. Note que, apesar da redução acentuada tanto do
custo do capital próprio quanto do custo de capital de terceiros, o custo médio ponderado do capital caiu apenas levemente, de 7,88% para 7,73% anuais em dólares,
mesmo com a empresa se desalavancando. O impacto baixista nos custos individuais
do endividamento e do acionista mais do que compensou a redução da participação
da dívida na estrutura de capital. Levando-se em conta que o Diretor Financeiro
almejava reduzir a percepção de risco e baratear o custo de capital da empresa, podemos dizer que houve sucesso na empreitada.
Observação importante: Quando reduzimos o custo do capital próprio e da dívida,
certamente também estaremos automaticamente majorando os valores de mercado
do endividamento em estoque e das ações. Portanto, com a redução de alavancagem,
a relação Valor de Mercado da Dívida Total/Valor de Mercado das ações não se
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alterará de forma linear. Por isto, utilizamos a notação t0 para demonstrar, hipoteticamente, qual seria a reação de cada variável imediatamente após a desalavancagem,
sem considerar os diferentes efeitos secundários nos valores de mercado de dívida e
capital próprio, que certamente existirão, mas que são impossíveis de serem precisados anteriormente ao processo.

EXERCÍCIO 13
CÁLCULO DE CUSTO DE CAPITAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS
E COM EMPRÉSTIMOS SUBSIDIADOS
Ao final de 2015, uma empresa brasileira do setor de aviação recebeu do Banco de
Desenvolvimento oficial japonês um empréstimo de US$200 milhões por dez anos.
O custo do empréstimo cotado em dólares era equivalente a uma taxa prefixada de
5% ao ano em US$, com os recursos destinados ao financiamento de exportações de
uma nova linha de jatos comerciais a serem vendidos para o Japão. A taxa de dez anos
nos EUA, vigente na época, era de 5,5% anuais, o que atesta o subsídio embutido na
operação.
A companhia contabilizava, incluindo esse passivo (correspondente a 20% do
total), um montante de US$1 bilhão de dívida bruta. Os outros 80 % da dívida
apresentavam custo médio de mercado de 8% a.a. em dólares, o que correspondia
à remuneração do ativo livre (US$) mais 2,5% ao ano, nível 0,5% acima da taxa de
captação da república brasileira na época.
A empresa exportava 90% da produção para o exterior. Naquele semestre, ocorreu
uma revolução popular na China para trocar o Governo, desencadeando uma violenta guerra civil. Previsões catastróficas sobre a atividade chinesa levaram os preços das
commodities a cair vertiginosamente, em média, 40% em um mês. O Real, por consequência, perdeu 30% de valor perante o dólar. A Moody´s, que já estava ameaçando
rebaixar a nota brasileira por indisciplina fiscal, anuncia o corte em dois degraus – de
Baa2 para Ba1 (patamar já abaixo do grau de investimento – junk bond) – no rating
soberano. O custo de captação do país em mercado disparou para 9,5% a.a. (com a
remuneração da Treasury de 10 anos mantida constante em 5,5% a.a.), resultando
em grandes perdas para os detentores dos títulos brasileiros.
Os analistas do Banco A e do Banco B são chamados para determinar o custo da
dívida a ser usado para calcular o WACC da companhia antes da alavancagem, após
o rebaixamento da dívida e na fase da perpetuidade.
O cálculo da dívida para o período anterior ao rebaixamento da nota brasileira foi
realizado da mesma forma pelos dois analistas:
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Custo da dívida subsidiada antes do rebaixamento
Antes do rebaixamento de rating, o custo médio da dívida de empresa (considerando 30% de alíquota de impostos) em dólares, seria:
(0,2 × 5% + 0,8 × 8%) × (1 – 0,30) = 5,18% a.a.
Custo da dívida subsidiada no período posterior ao rebaixamento e anterior à perpetuidade
Analista A
Após o rebaixamento de rating, o analista mantém o mesmo custo para o empréstimo do Eximbank japonês e apenas recalcula o custo médio a partir da majoração da
taxa da “dívida de mercado”. O analista mantém o spread entre o risco corporativo e
soberano em 0,5%.
= 9,5% (nova taxa de captação soberana após o rebaixamento) +
0,5% (antigo spread entre risco soberano e corporativo) = 10% ao ano
Então, recalcula o novo custo médio da dívida de empresa:
(0,20 × 5% + 0,8 × 10%) × (1 – 0,30) = 6,30% a.a., patamar superior,
em 1,12% a.a., ao nível de 5,18% a.a. calculado para o custo
de capital de terceiros de antes do endividamento.
Além de usar a taxa de 6,30% a.a. para o custo médio da dívida para o período
imediatamente posterior ao rebaixamento no processo de precificação da empresa aérea, o analista decide estender o uso para a perpetuidade, assumindo implicitamente
que o subsídio do Eximbank será permanentemente rolado.
Analista B
Após o rebaixamento de rating, o analista considera que o custo de rolagem do
empréstimo do Eximbank japonês será também afetado. Com isso, no recálculo da
taxa média do endividamento, passa a usar 5,75% ao ano em dólares de custo desse
segmento subsidiado (versus 5% a.a. originais). Na taxa de dívida de mercado, incomodado pelo fato do risco-país estar influenciando drasticamente o risco de uma
empresa que exporta 90% de sua produção, o profissional decide dispor da teoria
do chamado fator Lambda (L) que relaciona o percentual de participação local no
faturamento da empresa (10%) e a porcentagem de uma fictícia “firma Brasil” (cujo
PIB era formado, em 2015, por 20% da atividade de exportação e 80% por fatores
internos – consumo, investimentos e gastos do Governo).
Lambda (L) = 10/80 = 0,125
Intuitivamente, o resultado me indica que a empresa aérea, exportadora de
90% de sua produção, deveria sofrer apenas com 12,5% do chamado risco-Brasil.
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Recalculando o custo de mercado da dívida (lembrando que o spread soberano subiu
para 4% ao ano), aplicando o fator Lambda:
= 5,5% + (0,125 × 4%) + 0,5% = 6,5% ao ano
Então, o analista reestima o novo custo médio da dívida de empresa:
(0,20 × 5,75% + 0,8 × 6,5%) × (1 – 0,30) = 4,45 % a.a., taxa inferior, em 0,73% a.a.,
ao nível de 5,18% a.a. observado antes do rebaixamento do rating soberano. Apesar
do resultado estranho (taxa inferior ao nível inicial mesmo após o rebaixamento do
rating soberano), o analista se justifica afirmando que “o mercado sempre calculou
de forma errada o verdadeiro risco da empresa, que é basicamente exportadora e,
portanto, não carrega os mesmos riscos inerentes ao Brasil”.
Para a fase da perpetuidade, o analista, no entanto, decide não considerar o subsídio do Banco de Desenvolvimento japonês. Portanto, após usar o custo médio após a
aplicação do fator Lambda por três estágios do fluxo de caixa descontado, ele estima
a taxa perpétua da dívida, baseada somente no nível de captação de mercado estimado para o longo prazo em 7,5% ao ano:
= 7,5% × (1 – 0,30) = 5,25% a.a.
A – Critique os dois trabalhos dos Analistas A e B, à luz da teoria do custo de
capital.

Resposta
Os analistas calcularam da forma correta a taxa média do custo do endividamento
do período pré-rebaixamento, uma média ponderada entre o custo subsidiado do
Banco de Desenvolvimento japonês e a captação de mercado. Além disso, os analistas acertam ao assumir carga tributária constante em todo o processo de valuation.
A partir desse ponto, os Analistas A e B seguem caminhos diferentes, ambos
apresentando sérias inconsistências no processo de cálculo do custo de capital de
terceiros da companhia fabricante de aviões.
O Analista A acerta quando, após o rebaixamento de rating soberano pela
Moody´s, mantém o critério (pelo menos inicialmente, até maiores informações) de
adicionar 0,5% de spread ao novo risco-Brasil para o recálculo do custo de mercado
de capital de terceiros (que sobe para 10% a.a.). Ao mesmo tempo, o analista está
correto em não majorar a taxa de empréstimo do Banco de Desenvolvimento japonês
que é subsidiada, fixa e onde não cabe a assunção de rolagem automática.
No cálculo da taxa perpétua, o Analista A comete o grande pecado e contradição
desse processo de precificação. Ao usar a taxa do último ano (5,18% a.a.) como o
custo de capital de terceiros na perpetuidade, o analista considera a manutenção de
um subsídio ad eternum. Para qualquer empresa, além dessa hipótese ser considerada
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altamente otimista, tal fato representa um contrassenso em termos de teoria econômica. A concessão de um subsídio – seja na forma de isenção fiscal ou liberação
de empréstimos com taxas menores que as de mercado – só faz sentido, no nível de
região ou empresa, em duas situações:
Incentivo de curto prazo à realização de um projeto considerado estratégico para

o Governo que, por conta de retorno pouco interessante (sobretudo em seu
início), teria pouca capacidade de atração de empresas públicas ou privadas a
custo de mercado.
Incentivo de médio prazo ao desenvolvimento de uma empresa, setor econômico ou região, a partir de algum planejamento estratégico.
O subsídio às importações pode ser dado ao comprador (no caso, alguma companhia aérea japonesa) ou ao vendedor (no caso a fabricante brasileira de aviões). Em
ambos os casos, não faz sentido econômico algum considerar o benefício perpétuo
do subsídio que, por definição, é concedido por um período de tempo específico,
normalmente com data marcada para terminar. Adicionalmente, órgãos governamentais podem alterar políticas a qualquer tempo, sobretudo no longo prazo. Nesse
exemplo, a assunção dessa hipótese é ainda mais otimista, dado que estamos falando
de decisões de outro país, o que leva o grau de previsibilidade para patamar ainda
mais obscuro.
Portanto, o correto é não considerar a prevalência de qualquer empréstimo subsidiado na perpetuidade. Os recursos seriam teoricamente repostos por um endividamento a preço de mercado.
Já os erros do Analista B começam logo após o rebaixamento de nota da dívida
soberana. O analista, então, “inventa”, baseado em algum critério objetivo ou subjetivo, um novo spread marginal de 0,75% para o empréstimo subsidiado do Banco de
Desenvolvimento japonês, como se esse fosse o novo “custo de rolagem” por conta
do downgrade. Não faz o menor sentido esse movimento:
Primeiro, porque está errado considerar nesse tipo de empréstimo a previsão

de qualquer tipo de rolagem automática;
Segundo, porque taxas subsidiadas não seguem a lógica de preços de
mercado.
A seguir, o analista utiliza o chamado fator Lambda para ajustar o valor da taxa de
captação de mercado da empresa de aviação. Inicialmente, chama a atenção o ponto
do fator Lambda não ter sido aplicado pelo analista no período pré-rebaixamento,
o que já enseja inconsistência. Essa omissão levou o processo de precificação a uma
situação, no mínimo, estranha: a queda do custo da dívida da empresa brasileira,
mesmo após um duplo downgrade de rating.

46

VA LUAT I O N

Além disso, não concordamos na essência com a teoria do Fator Lambda, apesar
de reconhecermos que ela é muito atraente no aspecto intuitivo. Mas a continuação
da análise mostra que há uma falha no raciocínio. Vamos analisar, por exemplo, uma
empresa de serviços que tenha 100% de suas receitas auferidas no mercado doméstico. Pela lógica do fator Lambda (L), essa empresa teria que apresentar um “sobrerrisco Brasil”. Dado que apenas 80% da “empresa-Brasil” é gerado internamente, o
fator Lambda seria:
Lambda (L) = 100/80 = 1,25
Então, por coerência, os defensores do fator Lambda teriam que admitir o uso de
um risco-Brasil (em dólares) mais exacerbado para empresas que tenham seu faturamento integralmente construído dentro do Brasil. Por exemplo, se o prêmio de risco
soberano for de 4%, uma empresa local do segmento de varejo deveria embutir, pela
teoria do fato Lambda, um risco 25% superior: 1,25 × 4 = 5% a.a.
A maioria dos analistas, porém, só admite o uso do fator Lambda para reduzir o
efeito do risco-Brasil, o que não é consistente teoricamente.
Um fator decisivo que nos leva também a refutar a teoria do Lambda encontrase no fato de empresas multinacionais importantes (exemplo: Coca-Cola, Procter
and Gamble, IBM, Microsoft e Mc Donald’s), auferirem a maior parte das suas
bilionárias receitas em países emergentes. Se o Lambda vale para reduzir o prêmio
de risco, não deveria também ser usado para elevá-lo, dado que essas empresas
norte-americanas estão, de fato, mais expostas ao risco emergente do que ao riscoEUA?
A solução prática para os analistas é usar o que o mercado indica para o custo de
captação da empresa após o evento rebaixamento. Se a fabricante de aviões não tiver
títulos em dólares lançados no mercado, a alternativa é buscar alguma outra proxy
(com o mesmo rating) que detenha essa condição.
Já na fase seguinte (perpetuidade), quando o analista B decide segregar o custo
da dívida total pós-rebaixamento e o custo de capital de terceiros perpétuo, está no
caminho correto. Nessa decisão está implícita a não aceitação da tese de rolagem
perpétua do empréstimo subsidiado. Um hipotético custo de endividamento na perpetuidade (7,5% a.a.) é usado para 100% do passivo, o que está correto. No entanto,
se o analista insistir na reaplicação, de alguma forma, do fator Lambda também na
fase perpétua, pode acabar por comprometer totalmente a determinação da taxa do
endividamento de terceiros também na perpetuidade.
Ressalte-se também que os dois analistas mantiveram fixas as proporções de 20% e
80% nas participações de dívida de mercado e dívidas do Banco de Desenvolvimento
do Japão no endividamento total. Na prática, o valor presente da dívida de mercado

VA LUAT I O N

47

deveria cair com o rebaixamento, o que faria com que a piora de rating afetasse menos o custo da dívida pós-alavancagem (já que a participação da dívida subsidiada
cresceria como proporção do passivo total). Pela falta de informação, assume-se o
valor de face das duas dívidas como o valor de mercado.

EXERCÍCIO 14
CÁLCULO DE PRÊMIO DE RISCO IMPLÍCITO PARA O IBOVESPA
Em setembro de 2014, o Ibovespa atingiu o nível de 102 mil pontos e um analista resolveu fazer a conta do prêmio de risco implícito para verificar a existência de
alguma distorção no mercado. Na mesma época, a NTN-B brasileira mais longa,
refletindo a queda dos juros reais de equilíbrio no Brasil, remunerava a IPCA + 4%
ao ano. O prêmio de risco do investidor brasileiro, como reflexo da menor taxa de
juros, havia caído para 5,5% ao ano.
 Valor do índice em pontos: 102.000
 Fluxo de Caixa a ser retornado aos acionistas (projeção): Em 2014, no Brasil,
em média, esse número representava 6% do preço de mercado das ações do
Ibovespa (o país vivia um excelente ótimo momento). O dividend yield era de
apenas 4%, mostrando a discrepância entre o montante gerado e o efetivamente distribuído. Se o Ibovespa estava sendo negociado a 102 mil pontos, o
número a ser usado no fluxo é 6% de 102 mil = 6.120 pontos.
 Crescimento de lucros de curto prazo: g curto prazo = 19% ao ano (segundo cálculo
dos analistas, a média ponderada para o crescimento do lucro líquido de empresas do Ibovespa para os próximos quatro anos).
 Crescimento de lucros de longo prazo: g longo prazo = 7,5% ao ano (crescimento
nominal médio estimado pelos analistas na perpetuidade, patamar próximo ao
crescimento estimado do PIB nominal brasileiro na perpetuidade)
 Prazo para o estágio de crescimento pré-perpetuidade: 4 anos
A – Qual o prêmio de risco implícito do Ibovespa naquele momento? A Bolsa,
nessa visão top down, está cara ou barata? Explique as razões.

Resposta
Calculando o prêmio de risco implícito para o Ibovespa em setembro de 2014:
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102.000 =

6.120 × (1 + 0,19) 6.120 × (1 + 0,19) 2 6.120 × (1 + 0,19) 3
+
+
+
(1 + r)
(1 + r) 3
(1 + r) 2

6.120 × (1 + 0,19) 4 6.120 × (1 + 0,19) 4 × (1 + 0,075)
+
(1 + r) 4
(r – 0,075) × (1 + r) 4
r = 16,8% a.a.
 Ativo livre de risco no Brasil = IPCA + 4% ao ano na época = Considerando
inflação = 4,5% a.a = 8,5% a.a.
 Prêmio de risco implícito do Equity = 16,8% – 8,5% = 8,3% a.a. em Reais
Comparando o prêmio de risco implícito de 8,3% anuais com o prêmio de risco
médio estimado para o mercado brasileiro na época de 5,5% a.a., essa análise top
down nos daria uma indicação de compra para o Ibovespa. Obviamente, essa conclusão assume que as hipóteses estão corretas – mormente a relação fluxo de caixa para
o Equity/valor de mercado das ações e crescimento médio do fluxo nos próximos
quatro anos.
Considerando, por definição, o Beta do Ibovespa igual a 1, teríamos o seguinte
retorno exigido pelos acionistas (calculado pela teoria do CAPM) para o Ibovespa:
= 8,5 (ativo livre de risco) + 1 × 5,5 (prêmio de risco) = 14% ao ano.
Aplicando essa taxa de desconto ao fluxo, chegaríamos ao seguinte valor justo
para o Ibovespa:
Valor justo Ibovespa =

6.120 × (1 + 0,19) 6.120 × (1 + 0,19) 2 6.120 × (1 + 0,19) 3
+
+
+
(1 + 0,14)
(1 + 0,14) 2
(1 + 0,14) 3

6.120 × (1 + 0,19) 4 6.120 × (1 + 0,19) 4 × (1 + 0,075)
+
(1 + 0,14) 4
(0,14 – 0,075) × (1 + 0,14) 4

= 147.460 pontos, o que representaria um significativo potencial de alta de 44,6%
sobre o atual nível de 102 mil pontos do Ibovespa.
As razões que justificam esse potencial de alta podem ser identificadas na própria
equação:
1 – Queda no retorno exigido do acionista, através do decréscimo consistente (em um
título de longo prazo) da remuneração do ativo livre de risco e, por consequência, do
prêmio de risco (ótimo momento vivido pelo país).
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2 – Apesar da alta da Bolsa, ainda subsiste uma relação decente entre o fluxo de caixa projetado e o preço das ações.
3 – Forte crescimento de lucros estimado para o curto prazo; decente crescimento para a
perpetuidade.
Esses fatores positivos, em setembro de 2015, não pareciam estar totalmente embutidos no preço das ações. Cabe ressaltar que essa é uma análise agregada, com
o resultado representando uma média ponderada para os papéis que compõem o
Ibovespa. O analista pode fazer uma projeção individual por ação do prêmio de risco
implícito de cada ação, chegando potencialmente a conclusões completamente distintas (para cima ou para baixo).

EXERCÍCIO 15
CÁLCULO DE PRÊMIO DE RISCO IMPLÍCITO PARA UMA AÇÃO
Em dezembro de 2012, a empresa aberta Amil Participações (plano de saúde) atingia a cotação de R$18/ação, o que correspondia a um valor de mercado de
R$6,813 bilhões. Na mesma época, a NTN-B brasileira mais longa no Brasil, remunerava a IPCA + 5,5% ao ano. O prêmio de risco do investidor brasileiro estava em
6,5% ao ano.
 Valor de mercado da empresa: R$6,8 bilhões
 Fluxo de Caixa a ser retornado aos acionistas (projeção): Ao final de 2012, os
analistas projetavam um fluxo de caixa equivalente a 5,7% do preço das ações,
Com os papéis da empresa sendo negociados a R$6,813 bilhões, o número a
ser usado no fluxo é de R$388 milhões (5,7% do valor de mercado)
 Crescimento de lucros no curto prazo: g curto prazo = 11% ao ano (segundo projeções dos analistas, a média ponderada de crescimento de lucros da Amil para
os próximos quatro anos)
 g de longo prazo: g longo prazo = 6,5% ao ano; Os analistas consideram que há
forte concorrência na indústria de planos de saúde; além disso, há expectativa
de maturação dos investimentos de saúde pública no Brasil, com a queda de
demanda por planos de saúde particulares. Por isso, o crescimento nominal
médio estimado pelos analistas na perpetuidade é inferior ao projetado para a
economia brasileira (6,5% a.a versus 7,5% anuais).
 Prazo: 4 anos
 Beta da empresa em relação ao Ibovespa: 0,65 (baixo, comprovando a reduzida
correlação com o desempenho da economia)
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A – Qual o prêmio de risco implícito para a ação da Amil Participações naquele
momento? O papel, nessa visão top down, está caro ou barato? Explique as
razões.

Resposta
6.813 milhões =

388 × (1 + 0,11) 388 × (1 + 0,11) 2 388 × (1 + 0,11) 3
+
+
+
(1 + r)
(1 + r) 2
(1 + r) 3

388 × (1 + 0,11) 4 388 × (1 + 0,11) 4 × (1 + 0,065)
+
(1 + r) 4
(r – 0,065) × (1 + r) 4
r = 13,55% a.a.
 Ativo livre de risco no Brasil = IPCA + 5,5% ao ano na época = Considerando
inflação = 4,5% a.a = 10% a.a.
 Prêmio de risco implícito do Equity = 13,55% – 10% = 3,55% a.a. em reais
O prêmio de risco implícito para a Amil, considerando o Beta de 0,65, seria:
= 0,65 × 6,5 = 4,2% a.a.
Portanto, o preço das ações em mercado embute um prêmio de risco implícito inferior ao real, mostrando que o papel pode estar ligeiramente caro. O retorno
exigido do investidor (14,2% ao ano) não está sendo atingido (apenas 13,55% a.a é
alcançado). Considerando as hipóteses corretas, chegamos à conclusão, pela análise
top down, que o preço de mercado da Amil está acima do valor justo, pelos parâmetros da época. Construindo o fluxo de caixa descontado e utilizado o prêmio de risco
correto de 4,2%:
Retorno Exigido pelo Acionista (modelo CAPM): 10% (ativo livre de risco)
+ 4,2% (prêmio de risco) = 14,2% a.a.
Valor justo Amil =

388 × (1 + 0,11) 388 × (1 + 0,11) 2 388 × (1 + 0,11) 3
+
+
+
(1 + 0,142)
(1 + 0,142) 2
(1 + 0,142) 3

388 × (1 + 0,11) 4 388 × (1 + 0,11) 4 × (1 + 0,065)
+
(1 + 0,142) 4
(0,142 – 0,065) × (1 + 0,142) 4
= R$6,236 bilhões, o que representaria um leve potencial de queda de 8,3% em
relação ao preço de mercado da época (R$6,813 bilhões).
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Os argumentos que poderiam ser usados para questionar essa avaliação:
1 – Fluxo de caixa a ser retornado aos acionistas e crescimento de curto prazo – Por serem
variáveis de curto prazo, os analistas possuem maior capacidade de estimação. Portanto, não parece haver, a princípio, razões fortes para questionamentos.
2 – Crescimento de longo prazo – Esse pode ser o maior ponto de dúvida. Assumir um
crescimento de longo prazo inferior ao da economia pode suscitar questionamentos e
opiniões contrárias. Nesse caso, recomendamos fortemente o uso da fórmula de crescimento de compatibiliza investimento e retorno sobre capital. Nesse caso, no fluxo
de caixa para o equity, usa-se o índice de retenção (1-payout) e o retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE). As relações e as fórmulas são explicadas no Capítulo 8.
3 – Beta – É importante o cálculo do bottom-up Beta, a partir de ações de outras companhias do setor, para garantir que distorções estatísticas afetem o cálculo.
No entanto, cabe lembrar que 8% de potencial de alta ou baixa, sobretudo em
uma análise top down, pode ser considerado um patamar tecnicamente próximo à
neutralidade. Em outras palavras, olhando de forma abrangente, podemos afirmar
que as ações da Amil Participações estavam sendo negociadas próximas ao valor justo, de acordo com as perspectivas da empresa e o retorno exigido do investidor.

CAPÍTULO 7

Exercícios

EXERCÍCIO 16
TEORIA DA ESTRUTURA DE CAPITAL ÓTIMA (WACC ÓTIMO)
Ao fim de 2013, uma empresa do setor de embalagens com endividamento de
R$100 milhões e valor de mercado de R$300 milhões resolve triplicar seu passivo
oneroso para financiar a construção de uma fábrica que custará R$200 milhões para
ser erguida. Para atingir tal objetivo, a companhia lança uma debênture nesse valor
de face. O ativo livre de risco remunerava à taxa de 9% ao ano no Brasil. O prêmio
de risco estimado em R$ encontrava-se em 6% e o IR = 30%. O custo do capital
próprio também recebe o benefício fiscal (a alíquota de capital próprio é de 15%),
assumindo como valor máximo a TJLP (que, em média, representa 37% do custo do
capital próprio).
O Diretor Financeiro, em seu planejamento, tinha a consciência de que, com o
endividamento excessivo, a empresa poderia perder um degrau na sua nota de investimento atual (A+ pela S&P), que poderia cair para A, com o spread de risco em
Reais pago sobre o ativo livre de risco subindo levemente de 1% para 1,5%.
Cabe ressaltar que a média de alavancagem da indústria de papel e embalagens
(D/(D+E)) era de 30%. O Beta desalavancado do setor de embalagens no Brasil
atingia 0,91.
A empresa consegue sucesso na captação. No entanto, na prática, em função
desta operação, a agência de rating S&P, “assustada” com a agressividade da administração, resolve promover um relevante downgrade (rebaixamento muito pior do
que o imaginado pelo Diretor Financeiro) na nota de crédito da companhia: de A+
para BBB+, três níveis abaixo. Imediatamente, os papéis da dívida da companhia
passaram a ser negociados em um spread em Reais de 3,5 % ao ano sobre o ativo
livre de risco.
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A – Analise a decisão da empresa sob o ponto de vista da estrutura de capital
ótima.

Resposta
A situação antes do novo endividamento: (Rating S&P A+)
– Valor da dívida t0: R$100 milhões
– Valor de mercado t0: R$300 milhões
– Relação D/E = 100/300= 0,33
– Relação: D / (D+E) = 100/(100+300) = (participação da dívida no capital total) = 25%
– Relação E / (D+E) = 1 – 0,25 (participação dos recursos próprios no capital
total) = 75%
– Spread de risco (R$): 1,0% ao ano
A situação imediatamente após o novo endividamento: (se o rating caísse apenas
para a nota A, conforme previsão do Diretor Financeiro)
– Valor da dívida t0: R$300 milhões
– Valor de mercado t0: R$300 milhões
– Relação D/E t0= 300/300= 1
– Relação: D/(D+E) t0 = 300/(300+300) = 0,5 (participação da dívida no capital
total) = 50%
– Relação: E/(D+E) t0 = 1 – 0,50 = 0,50 (participação dos recursos próprios no
capital total) = 50%
– Spread de risco (R$): subiria de 1% para 1,5% a.a.
A situação imediatamente após o novo endividamento: (levando em conta a realidade de triplo rebaixamento de rating para BBB+ pela S&P)
– Valor da dívida t0: R$300 milhões
– Valor de mercado t0: R$300 milhões
– Relação D/E t0 = 300/300= 1
– Relação: D/(D+E) t0 = 300/(300+300) = 0,5 (participação da dívida no capital
total) = 50%
– Relação: E/(D+E) t0 = 1 – 0,50 = 0,50 (participação dos recursos próprios no
capital total) = 50%
– Spread de risco (R$): subiria de 1% para 3,5% a.a.
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Calculando os respectivos WACCs em cada situação:
Antes do endividamento:
Custo do capital próprio:
β = 0,91 × (1+ ((0,33) × (1 – 0,30)))
β = 1,12
Então, o Custo do capital próprio =
(9% + 1,12 × 6%) × ((1 – (0,15 × 0,37))) = 14,85% a.a.
Custo do capital de terceiros: 9% + 1% (spread médio de risco em Reais para empresas S&P: A+) × (1 – 0,30) = 7% a.a.
O custo médio ponderado de capital = (0,25 × 7%) + (0,75 × 14,85%) = 12,89% a.a.
Depois do endividamento (impactos teóricos de acordo com previsão inicial do Diretor
Financeiro)
Custo do capital próprio:
Com a nova relação D/E = 1, “realavancamos” o β:
β = 0,91 × (1 + ((1) × (1 – 0,30)))
O Beta da empresa após a nova alavancagem (β), de acordo com as estimativas do
Diretor Financeiro = 1,55
Então, o Custo do capital próprio t0 = (9% + 1,55 × 6%) × ((1-(0,15 × 0,37)))
= 17,28% a.a., portanto, conforme esperado, superior aos 14,85% anuais préalavancagem.
Caso se confirmasse a previsão do Diretor Financeiro – o rebaixamento de uma
nota apenas do rating (de A+ para A), o custo do capital de terceiros t0:
= (9% + 1,5%) × (1 – 0,30) = 7,35%,
patamar levemente superior aos 7% pré-alavancagem
WACC = (0,5 × 17,28%) + (0,5 × 7,35%) = 12,32% a.a.
Observamos que, se a hipótese do Diretor Financeiro de simples rebaixamento
com 0,5% ao ano de elevação de spread se confirmasse, haveria elevação tanto do
custo do capital próprio como do custo de capital de terceiros. No entanto, dada a
maior participação do endividamento, o WACC cairia para a casa dos 12,32% a.a.,
patamar inferior aos 12,89% anuais iniciais. Destaque para o alto Beta desalavancado
da empresa, que demonstra a alta sensibilidade dos resultados à variação da atividade
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econômica. Nesse caso, a alavancagem impactaria relativamente mais o custo de capital próprio do que o de terceiros. Se confirmadas as previsões do Diretor Financeiro, o objetivo da empresa – alavancagem para captação de recursos para a construção
de nova fábrica com redução do custo médio ponderado de capital – estaria alcançado
com sucesso.
Depois do endividamento (impactos reais no mercado)
Custo do capital próprio:
Com a nova relação D/E = 1 , “realavancamos” o β:
β = 0,91 × (1+ ((1) × (1 – 0,30)))
O Beta da empresa após a nova alavancagem: (β) = 1,55 (igual à previsão do Diretor Financeiro)
Então, o Custo do capital próprio t0 = (9% + (1,55 × 6%) × ((1-(0,15 × 0,37))) =
17,28% a.a., portanto, conforme esperado, superior aos 14,85% anuais pré-alavancagem – igual à previsão do Diretor Financeiro.
Porém, na realidade, a S&P baixou três notas (de A+ para BBB+) a escala de
rating da empresa aberta de embalagens, fazendo disparar o spread do custo de captação para 2,75% ao ano acima da remuneração do ativo livre de risco. Portanto, o
custo do capital de terceiros t0:
= (9% + 3,5%) × (1 – 0,30) = 8,75% a.a.,
nível já bem superior aos 7% pré-alavancagem. Portanto, no mundo real, segue o
cálculo do novo WACC:
WACC = (0,5 × 17,28%) + (0,5 × 8,75%) = 13,02% a.a.
Portanto, diferentemente da previsão do Diretor Financeiro, a alavancagem excessiva da empresa acabou por elevar o custo médio ponderado de capital ao invés de
reduzi-lo ou, pelo menos, mantê-lo constante. Certamente, existem níveis intermediários de estrutura de capital – entre 25% e 50% de participação do endividamento
– que seguramente resultariam em um custo médio ponderado de capital inferior aos
12,89% a.a. iniciais.
Portanto, o Diretor Financeiro errou seguidamente:
1 – Escolha do mix de captação de R$200 milhões usando de capital de terceiros e próprio:
Percebe-se, ex-post, que um equilíbrio na captação com o uso de capital próprio e
de terceiros seria mais saudável para o atingimento de dois objetivos: captação do
volume de recursos necessários para a construção da fábrica e redução o custo médio
ponderado de capital.
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2 – Previsão completamente errada acerca do potencial rebaixamento de rating e elevação
de spreads pós-endividamento: O Diretor previu que a companhia teria “ferimentos”
leves ao decidir triplicar o seu endividamento em termos de potencial downgrade de
nota (apenas um degrau) e consequente aumento de spread de captação (em apenas
0,5%). A realidade trouxe um rebaixamento triplo e um spread aumentado de 1%
para 3,5% sobre o retorno do ativo livre de risco. Certamente, o maior erro foi não
ter se atentado que, antes do endividamento, a relação de alavancagem (D/(D+E))
da empresa de 25% estava em linha com a média da indústria de 30%. Ao triplicar o
passivo oneroso e aumentar a dívida para 50% da estrutura de capital, a empresa de
embalagens se colocou em uma situação de alavancagem muito acima de seus pares.
Certamente, tal fato corroborou para o triplo rebaixamento, mostrando que nem
sempre a teoria pura de Finanças – como a chamada estrutura de capital ótima – pode
ser seguida à risca nos verdadeiros negócios. Na prática, a média de alavancagem da
indústria constitui-se em referencial extremamente importante para as decisões de
endividamento das empresas.
Observação importante: Quando aumentamos o custo do capital próprio e da dívida, certamente também estaremos automaticamente reduzindo os valores de mercado do endividamento em estoque e das ações. Portanto, com o aumento da alavancagem, a relação Valor de Mercado da Dívida Total/Valor de Mercado das ações
não se alterará de forma linear. Por isto, utilizamos a notação t0 para demonstrar,
hipoteticamente, qual seria a reação de cada variável imediatamente após a alavancagem, sem considerar os diferentes efeitos secundários nos valores de mercado de
dívida e capital próprio, que certamente existirão, mas que são impossíveis de serem
precisados anteriormente ao processo.

CAPÍTULO 8

Exercícios

EXERCÍCIO 17
TESTE DE CONSISTÊNCIA DE CRESCIMENTO
DO LUCRO OPERACIONAL DE LONGO PRAZO
Um famoso analista de uma corretora estrangeira publicou um relatório em que
afirmava que o crescimento de longo prazo da receita e do lucro operacional de uma
empresa do ramo automobilístico seria de 3,5% nominais ao ano, patamar inferior
à metade do crescimento potencial da economia brasileira (estimado em 7,5% a.a.).
O analista afirmou que adotou tais premissas obedecendo a uma tradicional postura
conservadora da casa da instituição onde trabalha.
Nessa fase perpétua, o analista estima um retorno sobre o capital total de 18%
ao ano, versus um custo de capital estimado em 16% anuais. O Lucro Operacional
anual depois dos impostos, base para o cálculo da perpetuidade, é de R$400 milhões.
A Receita Operacional Líquida, nesse ano-base, era de R$4 bilhões. Estima-se que
a necessidade de capital de giro deve se manter em seu nível histórico de 13% da
variação anual desse faturamento.
O analista, seguindo as indicações da empresa, fixa em R$100 milhões os investimentos líquidos de depreciação ad eternum.
A – Baseado nas informações apresentadas, esse crescimento de 3,5% é crível
na perpetuidade? Se a resposta é negativa, qual seria o patamar aceitável de
crescimento para a aplicação em um fluxo de caixa descontado?
B – Qual o valor da perpetuidade da firma para o analista e de acordo com a
teoria?

Respostas
Inicialmente, acreditando sem contestação nos números do analista, vamos calcular
o valor da perpetuidade com os dados fornecidos, sem fazer o teste da consistência.
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Cálculo da variação da necessidade de capital de giro:

– Receita no ano base antes da perpetuidade: R$4 bilhões
– Receita considerando o crescimento de 3,5%: R$4 × 1,035 = R$4,14
bilhões
– Investimento da empresa em capital de giro: 13% × (4,14 – 4,0) = R$18,2
milhões
Cálculo do Fluxo de caixa para a firma (FCFF) a ser usado para o cálculo da

perpetuidade: R$400 milhões (EBIT × (1 – t)) – R$18,2 milhões (variação da
necessidade de capital de giro) – R$100 milhões (investimentos físicos líquidos) = R$281,8 milhões
Valor presente do FCFF na perpetuidade (levando-se em consideração,
g EBIT (1 – t) = 3,5% e WACC = 16%) = (281,8 × 1,035/(0,16 – 0,035) =
R$2.333,3 milhões.
Todos os cálculos foram realizados considerando as informações do analista, sem
nenhum tipo de questionamento. Para tornar consistente a relação entre crescimento, produtividade e investimentos, precisamos testar duas hipóteses para sabermos se
R$2.333,3 milhões pode ser um resultado considerado crível ou não.
Primeira pergunta: A hipótese de taxa de crescimento de 3,5% na perpetuidade, a
partir do ROC e da taxa de reinvestimento informados, pode ter crédito?
A – Lucro Operacional após impostos – EBIT (1 – t) = R$400 milhões
B – Investimentos Físico Líquidos = R$100 milhões
C – Variação de Capital de giro (13% da variação da Rec. Líq.) = R$18,2 milhões
D – Taxa de Reinvestimento do EBIT (1 – t) = (C+B)/A = (18,2+100)/400 = 29,55%
a.a.
E – Retorno sobre o Capital (Pat. Líq. + Dívida) = informado em 18,0% a.a.
Taxa de Crescimento (g) possível na perpetuidade = 2
9,55% × 18% = 5,3%, a.a., nível superior aos 3,5% apontados pelo relatório de análise.
Os adjetivos “conservador e agressivo” são normalmente utilizados de forma inapropriada em valuation. Não existe na teoria nenhuma recomendação nos processos
de precificação acerca de qualquer uma das duas posturas. A expressão a ser usada é
“consistência”. Traduzindo: Se a empresa apresentar um bom retorno sobre capital
e investir bastante, terá interessante potencial de crescimento; caso contrário, será
difícil atingir até um crescimento similar ao da economia.
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Não considerar essa compatibilidade entre crescimento de lucro operacional, retorno sobre o capital e investimentos líquidos em capital físico e de giro não representa nem conservadorismo nem agressividade. Significa simplesmente erro teórico!
Há duas alternativas a serem exploradas em relação à empresa:
Para crescer somente os 3,5% ao ano ad eternum projetados pelo analista, a em-

presa, dado o seu retorno sobre capital (projetado pelo analista), não precisaria
investir tanto (o que elevaria o FCFF) ou,
Dada a taxa de reinvestimento e o ROC informados, o analista passa a utilizar
a taxa de 5,3% a.a. na perpetuidade, o que elevaria o valor da firma.
Hipótese 1 – Dado que o ROC perpétuo de 18% a.a., qual a taxa de reinvestimento necessária para que a empresa consiga atingir o crescimento de apenas 3,5% na
perpetuidade? A partir da definição da nova taxa de reinvestimento, recalcular o
fluxo e o valor da firma na perpetuidade.
A – Primeiro passo: Achar a taxa de reinvestimento necessária para um crescimento
de 3,5% a.a., dado um ROC de 18% anuais.
Taxa de Reinvestimento × ROC = crescimento possível do EBIT (1 – t)
Taxa de Reinvestimento × 0,18 = 0,035
Taxa de Reinvestimento necessária para um crescimento de 3,5% a.a. = 0,035

/ 0,18 = 19,44%
B – Segundo passo: Achar a soma de investimentos necessária para um crescimento de
3,5% a.a., dado um ROC de 18% anuais.
Dado que o EBIT (1 – t) = R$400 milhões;
0,1944 = (Soma dos Investimentos Líquidos + Investimentos em Capital de

Giro)/R$400 milhões;
Soma dos Investimentos Líquidos + Investimentos em Capital de Giro =

R$77,8 milhões
O valor encontrado é 34% inferior aos R$118,2 milhões estimados para investimentos líquidos (entre físicos e capital de giro) na perpetuidade.
Mantido o crescimento perpétuo de 3,5% a.a., o Fluxo de Caixa para a Firma
cairia na perpetuidade para R$322,2 milhões (400 – 77,8), contra os R$281,8 milhões da projeção do analista da corretora.
Considerando a Hipótese 1 – Elevação do fluxo de caixa perpétuo para R$322,2
milhões, com crescimento do lucro operacional mantido em 3,5% ao ano – o valor da
firma resultante dos ajustes promovidos a partir do teste de consistência seria:
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322,2 × 1,035
= R$2.667, 8 milhões, valor 14,3% superior ao
(0,16 − 0,035)
calculado pelo analista.

Hipótese 2 – Dado que o ROC perpétuo de 18% a.a. e a taxa de reinvestimento
informada, usar o crescimento potencial resultante (5,3% a.a.) no fluxo original
para o cálculo do valor da firma na perpetuidade
Valor da Firma =

281,8 × 1,053 = R$2.773,2 milhões, valor 18,9% superior
(0,16 − 0,053) (0,16 – 0,053) ao calculado pelo analista.

Note-se que há uma diferença ao redor de R$100 milhões entre os valores encontrados nas Hipóteses 1 e 2. Tal diferença é explicada pela não linearidade das fórmulas de perpetuidade. No entanto, tecnicamente os resultados são iguais e “livram” o
analista de uma subavaliação do ativo de aproximadamente 15%.
Apesar de não haver resposta precisa, normalmente é preferível usar a Hipótese 1,
onde o crescimento é pré-definido em função do PIB potencial do país. A intenção
sobre investimentos, por mais que seja informada pela empresa a partir de dados
atuais, tende a ser ajustada ao longo do tempo. O crescimento da firma vis-à-vis com
as oportunidades que a economia irá oferecer é um parâmetro mais relevante na decisão do gestor. Porém, a decisão deve ser sempre técnica e nunca a partir de aspectos
subjetivos de “conservadorismo ou agressividade”, termos que não cabem na teoria de
valuation (consistência é o nome do jogo!).

EXERCÍCIO 18
TESTE DE CONSISTÊNCIA DE CRESCIMENTO DO LUCRO
OPERACIONAL DE CURTO PRAZO
Uma empresa siderúrgica apresentava, em 2013, lucro operacional depois de impostos de R$250 milhões, receita operacional líquida de R$1 bilhão e capital total
(dívida + Patrimônio Líquido) de R$1,2 bilhões. A receita cresceu 20% anuais em
2014 e 2015.
Nestes dois anos, a empresa realizou investimentos líquidos de R$90 milhões e
130 milhões, respectivamente. O capital de giro da empresa costuma variar ao redor
de 11% da variação do faturamento ano a ano. Em 2014, ano de forte concorrência
com produtos chineses, o retorno sobre capital despencou para 9%, se recuperando
para 18% em 2015. A base de Retorno sobre Capital de 2014 será usada para as
projeções na fase da perpetuidade, quando a empresa pretende investir R$70 milhões
anuais, líquidos. O crescimento da receita na fase perpétua é estimado em 6% a.a.
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A – Quais foram os crescimentos observados do lucro operacional após impostos em 2014 e 2015? Qual o crescimento perpétuo estimado?

Resposta
R$ MILHÕES
A – Receita Op. Líquida (10% de crescimento anual)
B – EBIT (1-t)
C – Capital Total

2013

2014

2015

PERPETUIDADE

1.000.000

1.200.000

1.440.000

1.525.400
–

250.000

118.080

254.312

1.200.000

1.312.000

1.458.400

–

–

90.000

130.000

70.000

110.000

22.000

25.400

9.504

D – Investimento Líquido
E – Var. Capital Giro (11% variação da Receita – A)
Componentes de crescimento

–

44,8%

132,5%

30,1%

20,8%

9,0%

18,0%

18,0%

H – Variação de ROC (produtividade) = (G – G–1) / G–1

–

–55,8%

100,0%

–

I – Crescimento da Receita

–

20,0%

20,0%

5,0%

J – Crescimento de curto prazo do EBIT (1 – t) = (F*G)+ H

–

–52,8%

123,8%

–

L – Crescimento de longo prazo do EBIT (1 – t) = F*G

–

–

–

5,4%

F – Taxa de Reinvestimento = (D+E) / B–1
G – Retorno sobre o Capital (B/C)

A empresa sofre forte queda de lucros em 2014, basicamente pela drástica redução do Retorno sobre Capital. Já em 2015, com forte taxa de reinvestimento e
melhora expressiva do retorno, a empresa quase dobra o lucro operacional (123,8%),
chegando a um patamar superior, em termos nominais, a 2013.
O crescimento do lucro operacional em 2014:
Curto prazo: g lucro operacional t + 1 = 0,448 × 0,09 – 0,568 = –52,8%
Lucro Operacional de 2014 = 250.000 (Lucro Operacional de 2013) × (1 – 0,528)
Lucro líquido de 2011 = R$118 mil

O crescimento do lucro operacional em 2015:
Curto prazo: g lucro operacional t + 1 = 1,325 × 0,18 + 1 = 123,8%
Lucro Operacional de 2015 = Lucro Operacional de 2014 × (1 + 1,238)
Lucro Operacional de 2014 = R$264,3 milhões

Já na perpetuidade, com as taxas de reinvestimento e de retorno sobre capital de
equilíbrio, a siderúrgica consegue garantir um crescimento decente de 5,4% a.a. de
seu lucro operacional.
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O crescimento do lucro operacional na perpetuidade:
Perpetuidade: g lucro operacional = 0,301 (Taxa de Reinvestimento na
perpetuidade) × 0,18 (ROC perpétuo de equilíbrio) = 5,4% a.a.

EXERCÍCIO 19
RELAÇÃO ENTRE PAYOUT E RETORNO SOBRE PATRIMÔNIO
LÍQUIDO NA TAXA DE CRESCIMENTO DO LUCRO LÍQUIDO
No setor de distribuição de energia elétrica, a empresa A possui um ROE de 17%
a.a, pagando 25% de seu lucro em forma de dividendos. Uma segunda firma B apresenta um retorno sobre o patrimônio líquido mais alto, de 27% a.a..
A – Qual deve ser o índice de payout da empresa B para atingir o mesmo crescimento de lucro líquido da empresa A no longo prazo?

Resposta
Empresa A:
–
–
–
–

ROE: 17% anuais
Índice de Payout: 25%
Índice de Retenção: 1 – Índice de Payout = 75%
Crescimento potencial no lucro líquido: 0,75 × 0,17 = 12,75% a.a.

Empresa B:
– ROE = 27% anuais
– Índice de Retenção necessário para igualar o crescimento potencial nos lucros
da Empresa A: 0,1275 = 0,27 × Índice de Retenção;
– Índice de Retenção = 0,1275 / 0,27 = 47,2%
– Índice de Payout: 1 – Índice de Retenção = 52,8%
Portanto, a Empresa B, por apresentar uma eficiência operacional superior à
da Empresa A, precisará reter apenas metade de seu lucro (47,2%) para atingir o
mesmo crescimento de 12,75% a.a. da empresa A. Portanto, o índice de Payout da
Empresa B poderia ser de 52,8%, bem superior ao mesmo indicador da Empresa
A (25%).
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EXERCÍCIO 20
TESTES DE CONSISTÊNCIA DE CRESCIMENTO DO LUCRO
LÍQUIDO DE CURTO E LONGO PRAZOS
Ao final de 2013, uma subsidiária de uma empresa do setor farmacêutico apresentou os seguintes números relativos aos anos desde a sua instalação no Brasil:
R$ MILHÕES

2010

2011

2012

2013

A – Lucro Líquido

20.000

?

?

?

PERPETUIDADE
?

B – Patrimônio Liquido

95.000

–

–

–

–

C – Payout

25%

35%

45%

50%

55%

D – Índice de Retenção (1-payout)

75%

65%

55%

50%

45%

21,1%

10,0%

18,0%

16,0%

16,0%

Componentes de crescimento
E. Retorno sobre o Patrimônio Líquido (A/B)

A – Quais foram os lucros líquidos auferidos e seus respectivos crescimentos
entre 2011 e 2013? Qual o crescimento perpétuo potencial do lucro líquido?

Resposta
Com as informações apresentadas do lucro líquido inicial e a evolução dos índices
de Payout e Retenção e Retorno sobre o Patrimônio Líquido, conseguimos estimar o
crescimento do lucro líquido no curto prazo e na perpetuidade. Cabe lembrar que, no
nível do lucro líquido, a taxa de reinvestimento é exatamente igual à taxa de retenção
(o quanto do lucro ficou na empresa para ser reinvestido).
Curto prazo: g

lucro líquido t + 1

= β × ROEt +1 +

ROEt+1– ROEt
ROE t

Perpetuidade: g lucro líquido = Índice de Retenção (b) × ROE
Portanto:
R$ MILHÕES

2010

2011

2012

2013

PERPETUIDADE

A – Lucro Líquido

20.000

11.000

21.087

20.600

–

B – Patrimônio Líquido

95.000

C – Payout

25%

35%

45%

50%

55%

D – Índice de Retenção (1-payout)

75%

65%

55%

50%

45%

Componentes de crescimento
E – Retorno sobre o patrimônio Líquido (B/C)

21,1%

10,0%

18,0%

16,0%

16,0%

F – Variação de ROE (produtividade) = (G – G–1)/G–1

–

–52,5%

80,0%

–11,1%

–

Crescimento de curto prazo do lucro líquido = (F*G) + H

–

–45,0%

91,7%

–2,3%

–

Crescimento de longo prazo do lucro líquido = F*G

–

–

–

–

7,2%
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O crescimento do lucro líquido em 2011: (lembrar que o índice de retenção a ser
usado é sempre em relação ao ano anterior – o que não foi distribuído em forma de
dividendos fica para reinvestimentos).

Curto prazo: g lucro líquido t + 1 = 0,75 × 0,10 +

(0,10 – 0,211)
0,211

= 0,075 – 0,525 = – 45%
Lucro líquido de 2011 = Lucro Líquido de 2010 × (1 – 0,45)
Lucro líquido de 2011 = R$11 milhões

O crescimento do lucro líquido em 2012:

Curto prazo: g lucro líquidot + 1= 0,65 × 0,18 +

(0,18 – 0,10)
0,10

= 0,117 + 0,80 = 91,7%
Lucro líquido de 2012 = Lucro Líquido de 2011 × (1+0,917)
Lucro líquido de 2011 = R$21,087 milhões

O crescimento do lucro líquido em 2013:

Curto prazo: g

lucrolíquido t + 1

= 0,55 × 0,16 +

( 0,16 – 0,18 )
0,18

= 0,088 – 0,111 = – 2,3%
Lucro líquido de 2013 = Lucro Líquido de 2012 × (1 – 0,023)
Lucro líquido de 2011 = R$20,6 milhões

O crescimento do lucro líquido na perpetuidade:
Perpetuidade: g lucro líquido = 0,45 (Índice de Retenção na perpetuidade) × 0,16
(ROE perpétuo de equilíbrio) = 7,2% a.a.
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EXERCÍCIO 21
RELAÇÃO ENTRE RETORNO DE CAPITAL TOTAL
E RETORNO DE CAPITAL PRÓPRIO
Uma empresa mineradora de capital aberto apresenta administração operacional
bastante questionada pelos analistas, como Retorno sobre o Capital de apenas 9% ao
ano. Hoje, a empresa apresenta Patrimônio Líquido de R$140 milhões e dívida de
R$70 milhões (pagando juros médios de 18% a.a). A relação P/Book do Equity no
mercado é de 0,6 e da Dívida de 0,9. O custo médio ponderado bruto do endividamento é de 18% ao ano. O IR é de 30%.
A – Qual será o ROE da empresa inicialmente?
B – A empresa decide fazer uma ampla reestruturação, elevando o seu ROC
para 15% ao ano. Ao mesmo tempo, resolver captar R$20 milhões para financiar o crescimento, a um custo médio de 20% ao ano. Critique a decisão da
empresa do ponto de vista do acionista.

Respostas
É importante lembrar que, no caso da relação entre ROC e ROE, que são relações contábeis, não cabe a utilização de valores de mercado para mensuração do
D/E. Por isso, a divulgação dos indicadores P/Book do equity e da dívida foi apenas
uma “pegadinha” na questão, já que não possuem nenhuma utilidade no problema
apresentado.
Situação original da empresa mineradora:
D/E = 70/140 = 0,5
Juros = 18% a. a.
ROC = 9% a.a. (desempenho operacional medíocre)
t = 30%
Então,
ROE = 0,09 + (0,5 × (0,09 – (0,18 × (1 – 0,3))))
ROE = 7,2 % ao ano
Com seu desempenho operacional medíocre, qualquer nível de alavancagem é
prejudicial ao acionista, dado que o retorno sobre o capital investido de apenas 9%
é inferior ao custo líquido da dívida (18% × 0,7 = 12,6% a.a). Do ponto de vista do
ROE, a liquidação imediata da dívida com esse custo seria altamente benéfica. Se a
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empresa conseguisse reduzir o endividamento, recomprando dívida e renegociando
os termos do passivo remanescente, a alavancagem marginal só seria produtiva se o
lucro operacional após impostos fosse maior que os juros pagos.
Após a reestruturação e alavancagem...
A relação D/E da empresa sobe para 0,64 (= (70 + 20) /140).
O custo contábil médio ponderado da dívida sobe para:
=

(20 × 20%) + (70 × 18%)
× (1 − 0,3) = 18,44% × 0,7 = 12,9% a.a.
90

Situação da empresa mineradora após a alavancagem:
D/E = 90/140 = 0,64
Juros brutos = 18,44% a. a.
ROC = 15% a.a. (desempenho operacional medíocre)
t = 30%
Então,
ROE = 0,15 + (0,64 × (0,15 – (0,1844 × (1 – 0,3))))
ROE = 16,3 % ao ano
A melhora do desempenho operacional melhora a vida tanto do credor (maior
solvência) quanto do acionista (dividendos e ganhos de capital). Mesmo com um
pequeno incremento de 44 pontos-base no custo da dívida, nesse momento a alavancagem passa a ser benéfica ao acionista, dado que o retorno sobre o capital investido
de 15% a.a. supera o custo líquido da dívida (18,44% × 0,7 = 12,9% a.a). Do ponto
de vista do ROE, um aumento progressivo de alavancagem, até o ponto em que o
custo líquido da dívida se igualasse novamente ao retorno sobre o capital total, seria
bem-vindo.

CAPÍTULO 9

Exercícios

EXERCÍCIO 22
MÚLTIPLO JUSTO – P/VPA
Analistas de um banco de investimento projetam que uma empresa do setor têxtil,
em um período de alto crescimento (boom de exportações) de duração de cinco anos,
apresentará um ROE de 25%, distribuindo apenas 10% de seus lucros em dividendos. O custo projetado de capital para o acionista será de 12% ao ano.
No período de crescimento moderado (duração de três anos) os analistas estimam
que o ROE cairá para 17%, permanecendo o custo de capital para o acionista ainda
em 12% anuais. A empresa começa a adotar uma política de distribuição de dividendos mais generosa, elevando o payout para 40%. Este período durará três anos.
Na perpetuidade, a estimativa é que a empresa perderá competitividade, com o
ROE de longo prazo ficando abaixo do custo de capital para o acionista (9 versus
11% anuais). O Índice de Retenção cai para apenas 20%.
A – Qual o múltiplo P/VPA considerado justo para essa empresa? Comente o
resultado.

Resposta
Inicialmente, temos que calcular qual o potencial de crescimento de lucros em
cada fase:
 Alto crescimento: ROE Alto crescimento × Índice de Retenção alto crescimento = 0,25 × (1 – 0,10) = 22,5% a.a.
 Crescimento moderado: ROE crescimento moderado × Índice de Retenção
crescimento moderado + ((ROE crescimento moderado – ROE alto crescimento ) / ROE alto crescimento) =
0,17 × (1 –0,4) + ((0,17 – 0,25) / 0,25) = 0,102 – 0,32 = -21,8% a.a.
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Notamos que a desaceleração do ROE foi suficiente para gerar um decréscimo de
lucros na empresa citada na fase de crescimento moderado, já que a rentabilidade dos
ativos já existentes será menor.
Perpetuidade: ROE Perpetuidade × Índice de Retenção Perpetuidade = 0,09 ×
0,2 = 1,8% a.a.
Fase de alto crescimento
0,25 × 0,10 × (1 + 0,225) × (1 −

(1 + 0,225) 5
)
(1 + 0,12) 5

0,12 − 0,225

+
Fase de crescimento moderado
0,17 × 0,4 × (1 + 0,225) 5 × (1 − 0,218) × (1 –

(1 − 0,218) 3
)
(1 + 0,12) 3

(0,12 + 0,218) × (1 + 0,12) 5

+
Perpetuidade
=

0,09 × 0,8 × (1 + 0,225) 5 × (1 − 0,218) 3 × (1 + 0,018)
(0,11 − 0,018) × (1 + 0,12) 5 × (1 + 0,12) 3

P/VPA justo: 0,17 (fase de alto crescimento) + 0,16
(fase de crescimento moderado) + 0,43 (perpetuidade) = 0,76
Quais as razões para que essa empresa do setor têxtil tenha
uma relação P/VPA JUSTO de apenas 0,76 (abaixo de 1)?
Inicialmente, observa-se que a empresa apresentou diferencial mais relevante entre o retorno e custo de capital próprio somente nos primeiros cinco anos da projeção. Porém, nem mesmo o elevado índice de retenção foi suficiente para gerar um
crescimento de lucro muito elevado.
Quando a empresa resolve ser mais “generosa” na distribuição de dividendos, a
dificuldade em gerar valor aparece mais claramente. Este é exatamente o período
de crescimento moderado que, além de ter sido mais curto, continuou sendo muito
pobre em termos de contribuição para um múltiplo justo superior.
A fase da perpetuidade representa o período de maior relevância na participação do
“múltiplo justo”. Afinal, em qualquer caso, o quanto devemos pagar por uma ação deve
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estar associado à capacidade de geração de valor no longo prazo, e não somente nos próximos dois, cinco ou dez anos. Exatamente na fase perpétua, a combinação de um ROE
medíocre (9% a.a., apesar do baixo do custo de capital próprio de 11% a.a.) com uma farte
distribuição de dividendos (80% de payout) vai permitir à empresa crescer somente 1,8%
a.a, patamar bem inferior ao crescimento potencial brasileiro ao redor de 7,5% anuais.
Portanto, todos esses fatores, sobretudo o baixo valor agregado da perpetuidade,
justificam um P/VPA justo inferior a 1.

EXERCÍCIO 23
MÚLTIPLO JUSTO – P/VPA – BANCOS
Uma instituição financeira de pequeno porte (negócios focados em crédito) decide abrir o capital no primeiro trimestre de 2012. De acordo com a regressão realizada
pelo autor entre 2006 e 2011, a relação P/VPA e ROE no segmento bancário era
determinada pela equação a seguir:
P/VPA t = – 2,2065 + 01847 ROE t + 1
R2 = 64%
O mercado vinha pressionado e, na média, as ações dos bancos pequenos e grandes vinham sendo negociadas, respectivamente, com um desconto de 35% e 20% em
relação a seu preço justo (de acordo com uma pesquisa com os dez analistas mais
conceituados do segmento). O papel do banco mais admirado no mercado, com alta
diversificação de receitas (crédito, banco de investimento e gestão de recursos) e 30%
a.a. de ROE sustentável, vinha sendo negociado a um P/VPA de 3,0.
O Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE) de 2011 da empresa pretendente
para a abertura de capital alcançou impressionantes 56% ao ano, patamar inflado por
resultados não recorrentes. O chamado ROE sustentável de longo prazo, calculado
pelos analistas, era de 22% ao ano.
Após um animador roadshow com investidores, a empresa insiste em estabelecer
o preço de lançamento em 2 vezes o valor patrimonial. Já as instituições financeiras
coordenadoras da operação tentam convencer o banco lançador a trazer a operação
para a casa de um P/VPA de 1,5.
A – A que nível de múltiplo P/VPA o pequeno banco de crédito deveria lançar
suas ações em mercado? Comente as sugestões da empresa e do coordenador
e discuta alternativas para o Initial Public Offering (IPO).
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Resposta
Como hipótese básica inicial, vamos considerar que a regressão realizada corresponde a uma valuation próxima da justa. Evidentemente, o processo de precificação
(seja de um IPO ou do dia-a-dia) envolve métodos muito mais complexos (no mínimo, um bom e detalhado fluxo de caixa descontado). Esse tipo de metodologia “top
down” (regressão) normalmente serve para estabelecer um referencial de preço.
No entanto, o exercício nos apresenta pistas importantes. Primeiro, a época do
lançamento de ações parece ser desfavorável para a instituição (não está claro se há
algum problema setorial, do mercado como um todo ou ambos). Os descontos médios calculados pelos analistas em relação aos respectivos preços justos demonstram
essa tese.
Pegando como base o banco mais admirado do mercado (e seu ROE sustentável)
e aplicando a regressão, chegaríamos ao seguinte P/VPA justo:
P/VPA justot = – 2,2065 + 01847 (30)
P/VPA justot = 3,34
Levando em consideração o nível corrente de negociação da ação (P/VPA de 3,0),
observa-se um desconto de 10% em relação ao chamado preço justo.
Cabe ressaltar que as características dessa instituição “premium” – diversificação
de receitas com atuação marcante em segmento em que não é exigido capital (banco
de investimento e gestão de recursos) – tornam a empresa bem mais confiável em
termos de risco do que um pequeno banco de crédito que está vindo a mercado. Além
disso, há a tendência do diferencial de ROE sustentável e o custo de capital próprio
de longo prazo ser maior.
Aplicando simplesmente a fórmula para o banco que irá realizar o IPO, temos:
P/VPA justot = – 2,2065 + 01847 (22)
P/VPA justot = 1,86
A partir do número base de P/VPA justo de 1,86, algumas considerações devem
ser realizadas em relação ao Initial Publig Offering (IPO):
 Do ponto de vista da instituição financeira que está abrindo o capital: Normalmente, o objetivo de muitos sócios é vender as ações ao maior preço possível,
até porque muitos deles sairão da companhia. No entanto, do ponto de vista
do banco como negócio de longo prazo, o sucesso de uma operação não é necessariamente a venda de papéis pelo preço máximo (no chamado processo de
book building). O importante é que os compradores se sintam satisfeitos (seja
por terem comprado ações de uma boa empresa, seja pelo retorno auferido
após a estreia). O vendedor sempre deve lembrar que o IPO é, teoricamente,
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apenas a primeira operação de uma série de novas captações que virão pela
frente. O olhar de longo prazo é fundamental, portanto, nem sempre a maior
arrecadação de curto prazo é sinal de sucesso.
 Do ponto de vista do coordenador: O coordenador realiza operações com várias
empresas e com diversos clientes. O objetivo dele é ser enxergado pelo mercado e investidores como uma instituição que apresenta boas operações, o que
significa empresas de qualidade a um preço que permita ganhos de capital após
a compra, ao menos no médio prazo.
 Do ponto de vista do comprador: Existe aquele comprador que deseja apenas o
lucro de curtíssimo prazo – o chamado flipper. Mas os compradores mais importantes são os grandes investidores institucionais, sejam eles brasileiros ou
estrangeiros, que estarão olhando o retorno de longo prazo. Esse investidor se
caracteriza por um extremo profissionalismo e que evidentemente deseja pagar
o mínimo possível (a partir de um discussão de bom nível sobre valor justo)
por ações de empresas de alto potencial de retorno, mas sempre observando os
seguintes fatores:
– Situação atual do mercado: as ações do setor bancário vêm sendo negociadas
a um razoável desconto, de 10% (a empresa mais admirada) até 35% em
média para instituições menores. Portanto, não há porque o comprador
aceitar a entrada no IPO sem um desconto dentro desses parâmetros (há
opções de empresas no mercado!) – PRESSÃO PARA DESCONTO
– Existência de alternativas no mercado de empresas semelhantes no segmento:
Caso a empresa que faz o IPO seja de um segmento novo no mercado (ou
seja, não há outras opções para compra), é mais comum que o investidor
aceite pagar prêmios para agregar essas ações em carteira. Não é o caso,
já que existem outros bancos de capital aberto em mercado – PRESSÃO
PARA DESCONTO
– Retorno do banco no curto prazo (atual e nos próximos anos): o pequeno banco
de crédito conseguiu alcançar o impressionante ROE de 56% a.a., mas
graças a lucros não recorrentes. Não se espera a repetição desse resultado
nos próximos anos. Aqui, há certa PRESSÃO PARA PRÊMIO (bastante
relativizado, já que todos sabem que os lucros não são recorrentes)
– Retorno do banco no longo prazo: O comprador deverá realizar uma análise
profunda para entender se esses 22% a.a. de ROE sustentável de longo
prazo representam número crível. Na época, o custo de capital próprio do
mercado era de aproximadamente 16% ao ano (considerando uma NTN-B
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longa de 9,5% a.a., Beta de 1 e prêmio de risco de 6,5% a.a.). Portanto, para
um simples banco de crédito, onde a barreira à entrada principal é o capital,
o diferencial de 6% anuais ad eternum deve ser questionado. PRESSÃO
PARA DESCONTO
Portanto, o desejo inicial do banco de vender suas ações a um P/VPA equivalente
a 2 parece fora do razoável. Para isso, uma das duas hipóteses deveria ser válida:
Hipótese 1: O ROE sustentável de longo prazo deveria subir, para justificar a precificação top down da regressão:
2,0 = – 2,2065 + 01847 (ROE sustentável)
ROE sustentável de longo prazo = 22,8% a.a., aumentando ainda mais o diferencial entre ROE e custo de capital próprio.
Hipótese 2: Mantido o ROE sustentável em 22% a.a., o mercado teria que, de uma
hora para outra, “esquecer o desconto prevalente para ações do segmento bancário”
e ainda aceitar pagar um prêmio sobre o preço justo (o que significa uma redução do
retorno exigido) de 7,5% (2 / 1,86).
Essa disposição dos investidores em pagar qualquer prêmio seria improvável, dado
que ações do mesmo tipo de banco estão sendo negociadas com 35% de desconto em
relação a seu prêmio justo em mercado. Fica novamente a pergunta: Por que comprar ações da empresa que está fazendo o IPO e ignorar os papéis semelhantes com
desconto no mercado?
Já a proposta do coordenador de vender as ações a um P/VPA de 1,5 representaria
um desconto de 19,4% (1,5/1,86) em relação ao preço justo. Mesmo assim, dado os
fatores apresentados, acreditamos que essa proposta poderia ser considerada como
ambiciosa para a atual situação do mercado.
O desconto de 35% (média do mercado para bancos pequenos de crédito) representaria um P/VPA de 1,21 (1,86 × 0,65). Cabe lembrar, no entanto, que mesmo os
investidores institucionais não gostam de ver os preços das ações caírem após o IPO
(desejam algum lucro de curto prazo para mostrar que acertaram). Para a empresa
lançadora e o coordenador, é também importante criar uma boa impressão da empresa e do coordenador. No entanto, um desconto, por exemplo, de 50%, levaria o P/
VPA da oferta para 0,93, nível abaixo de 1. Não faz o menor sentido uma empresa
realizar um IPO vendendo suas ações abaixo do valor patrimonial, a não ser em situações completamente excepcionais, o que não parece o caso.
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Concluindo, duas recomendações podem ser dadas ao pequeno banco e ao
coordenador:
1 – Adiamento da oferta: Esperando melhores condições de mercado (ações de
bancos sendo negociadas mais próximas ao valor justo), a instituição financeira
suspenderia a oferta por tempo indeterminado. Cabe lembrar que nessas ocasiões o poder de barganha está totalmente a favor do comprador. No entanto, se a
captação de recursos tivesse algum objetivo específico, outras fontes deveriam ser
estudadas.
2 – Redução do tamanho da oferta: Se a empresa e o coordenador concluíssem que
iria ser muito negativo para a imagem da empresa a suspensão do IPO, uma solução
alternativa seria ir em frente reduzindo ao máximo o tamanho da oferta – o que diminuiria a chance de fracasso de demanda – a preços minimamente aceitáveis para
a instituição financeira – 30% de desconto no limite inferior do book building (1,86
× 0,7 = 1,3) e a utilização do mesmo desconto de 10% que é aplicado pelo mercado
hoje ao banco mais admirado (1,85 × 0,9 = 1,67). Portanto, se, por exemplo, o valor
patrimonial por ação fosse equivalente a R$10, a colocação dos papéis deveria ser
anunciada na faixa entre R$13 e R$16,70, mas para a colocação de um lote muito
menor do que o inicialmente projetado.

EXERCÍCIO 24
MÚLTIPLO JUSTO – P/L
Ao final de 2015, uma empresa já madura do setor de transmissão de energia
elétrica, em fase final de crescimento moderado (5 anos), distribui 70% de seus
lucros sob a forma de dividendos. O retorno sobre o capital próprio projetado desta
empresa será, nos próximos cinco anos, de 16% ao ano em média. O ativo livre de
risco no Brasil está em 8% ao ano, o prêmio de risco em 5%, e o β da companhia
é 0,6.
Já na fase de perpetuidade, o retorno sobre o capital próprio vai a 10% a.a., com o
custo de capital próprio se estabilizando no mesmo nível. A empresa pretende distribuir 100% dos lucros a partir dessa fase.
A alíquota da taxa de juros sobre capital próprio no Brasil estava em 15% ao ano.
A – A que nível de múltiplo P/L a empresa de transmissão de energia elétrica
deveria estar sendo negociada? Comente o resultado e suas limitações.
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Resposta
Fase de crescimento moderado:
ROE: 16% anuais
Índice de Payout: 70%
Índice de Retenção (1-payout): 30%
Custo de capital próprio: CAPM: 8% + 0,6 (5%) = 11% a.a.
Custo de capital próprio com benefício fiscal: 11% × (1 – 0,0555) = 10,39% a.a.
Crescimento do lucro líquido (g) = (ROE × Índice de Retenção):
0,16 × 0,3 = 4,8% a.a.
Fase da Perpetuidade:
ROE: 10% anuais
Índice de Payout (1– retenção): 100%
Índice de Retenção: 0%
Custo de capital próprio: 10% × (1 – 0,055) = 9,45% a.a.
Crescimento do lucro líquido (g) = (ROE × índice de Retenção):
0,16 × 0% = 0% a.a.
Fase de crescimento moderado
(1 + 0,048) 5
)
(1 + 0,1039) 5
0,1039 – 0,048

0,70 × (1 + 0,048) × (1 −

+
Perpetuidade
1 × (1 + 0,048) 5 × (1 + 0)
(0,0945 − 0) × (1 + 0,1039) 5
P/L justo = 3,0 (fase de crescimento moderado) +
8,2 (fase da perpetuidade) = 11,2
O modesto P/L projetado justo para 2016 de 11,2 é justificado inicialmente pela
conjunção de um baixo patamar de crescimento no curto prazo com o crescimento
zero perpétuo. Cabe lembrar que, na perpetuidade, o índice de retenção para o acionista igual a zero (payout de 100%) é equivalente à taxa de reinvestimento também
igual a zero no caso da firma. Em outras palavras, sem novos investimentos e com
o ROE sustentável constante por definição, não há como haver crescimento, nem
mesmo nominal.
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Adicionalmente, constata-se que, na fase perpétua, o ROE sustentável de longo
prazo não tem nenhum prêmio em relação ao custo de capital próprio, situação comum em indústrias com baixo grau de diferenciação. Portanto, juntando os seguintes
fatos:
A – Perpetuidade é a fase mais relevante em termos de valor no processo de
precificação
B – O crescimento na perpetuidade é zero
C – O ROE sustentável é igual ao custo de capital próprio de longo prazo.
Concluímos que o valor do P/L justo deve ser realmente baixo (em outras palavras, por conta dessas limitações, os investidores não aceitam pagar múltiplos altos
pelas ações dessas empresas).
Porém, cabe ressaltar que a teoria do múltiplo justo é extremamente limitada para
o caso do P/L, devendo ser aplicada somente para ações de companhias muito maduras. Na dedução da fórmula, a assunção da hipótese de que FCFE = Dividendos é
fundamental. Conforme a teoria indica, na análise de empresas que ainda investem e
com payout reduzido, essa situação não é real. As empresas somente distribuem todo
o caixa caso não encontrem oportunidades atrativas de grandes investimentos (fases
da grande maturidade do negócio).

EXERCÍCIO 25
MÚLTIPLO JUSTO – PEG
Estamos em meados de 2013 e três empresas (Grupos Apolo, Aramis e Educenter) do ramo de Educação apresentam P/Ls prospectivos muito altos quando comparados à média da indústria. As taxas de crescimento de lucros e os respectivos ROEs
sustentáveis e custo de capital de longo prazo também são informados.
P/L 2014

P/L 2015

G LUCROS 2014

G LUCROS 2015

ROE SUSTENTÁVEL
(%)

CUSTO DO
EQUITY LP (%)

Apolo

39,0

25,0

60%

45%

23,0

20,0

Aramis

28,0

20,0

35%

35%

27,0

18,0

Educenter

52,0

35,0

75%

50%

22,0

21,0

EMPRESA

No longo prazo, as três empresas devem apresentar nível de reinvestimento (índice de retenção) semelhantes, ao redor de 30%. Estamos considerando os Betas atuais
para a projeção do custo de capital próprio de longo prazo.
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A – A que nível de múltiplo PEG as ações das respectivas empresas de educação deveriam estar sendo negociadas? Qual a mais barata? Comente o resultado e suas limitações.

Resposta
A teoria do múltiplo justo é extremamente limitada tanto para o P/L como para
o PEG, devendo ser aplicada somente para ações de companhias muito maduras. Na
dedução da fórmula, a assunção da hipótese de que FCFE = Dividendos é fundamental. Em empresas em fase de crescimento acentuado, essa premissa certamente
não corresponde à realidade. Portanto, utilizar o múltiplo justo para empresas em
que a aplicação da teoria do PEG é recomendável, constitui quase um contrassenso.
O uso do múltiplo PEG tem a função exatamente de “normalizar” o múltiplo
P/L em empresas de alto crescimento. Portanto, aplicar a teoria do múltiplo justo,
além de ser uma contradição (FCFE será maior que os dividendos distribuídos para
esse tipo de companhia), consiste em erro técnico dos mais graves. Portanto, não
há resposta cientificamente correta para a pergunta: A que nível de múltiplo PEG a
empresas de educação deveriam estar sendo negociadas?
Calculando os indicadores PEG para cada empresa em 2014 e 2015:
EMPRESA

PEG 2014

PEG 2015

ROE SUSTENTÁVEL (%)

CUSTO DO EQUITY LP (%)

Apolo

65,0

55,6

23,0

20,0

Aramis

80,0

57,1

27,0

18,0

Educenter

69,3

70,0

22,0

21,0

Podemos fazer uma avaliação geral das três empresas observando os dois quadros
apresentados:
A Apolo e, sobretudo, a Educenter, parecem empresas mais novas, com menor
alavancagem e força de mercado (custo de capital próprio mais alto) e crescimento
mais forte de lucros no curto prazo. A base de lucro corrente é menor, o que explica
os números esticados de crescimento em 2014 e 2015.
Já os números da Aramis parecem ser de uma companhia mais consolidada, com
certo grau de alavancagem. Os PEGs de curto prazo não mostram nenhum grande
prêmio dado pelo mercado a Aramis. O que chama a atenção é o diferencial de 9%
entre o ROE sustentável e o custo de capital próprio de longo prazo. A Educenter,
apesar do grande crescimento de curto prazo, parece não ser uma empresa em que
os analistas acreditem muito em termos de diferenciação, dado que o ROE sustentável projetado está praticamente no mesmo nível do custo do equity de longo
prazo.
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Adicionalmente, a partir da informação de que os índices de retenção perpétuos
serão semelhantes no patamar de 30%, a taxa de crescimento de lucros tende a ser
maior para a empresa de ROE mais elevado:
 Aramis: 0,30 × 0,27 = 8,1% a.a.
 Apolo: 0,30 × 0,23 = 6,9% a.a.
 Educenter: 0,30 × 0,22 = 6,6% a.a.
Portanto, temos as seguintes premissas de valor:
O estudo do PEG contribui para o ajuste dos P/Ls em empresas de alto cres-

cimento, sobretudo em uma análise de curto prazo (PEGs 2014 e 2015);
O diferencial entre ROE sustentável e custo de capital próprio no longo prazo

é fator fundamental na definição do múltiplo justo;
O crescimento potencial de lucros no longo prazo também é fator importante

no estabelecimento do múltiplo justo;
A partir dessas premissas, concluímos que, dado os múltiplos negociados no mercado, uma relação preliminar subjetiva de retorno-risco indica as ações da empresa
Aramis como as de maior atratividade (PEG de 2015 no mesmo patamar da Apolo
e inferior a Educenter + crescimento de lucros de longo prazo mais alto + diferencial
entre ROE sustentável e custo de capital próprio mais elevado). No entanto, pelo
fato do indicador PEG não oferecer uma metodologia consistente de cálculo de múltiplo, essa conclusão é muito mais baseada em reunião qualitativa de fundamentos do
que em uma aritmética mais precisa. Projeções e estudos por outros métodos devem
ser realizados para confirmar nossa preferência inicial pela Aramis.

EXERCÍCIO 26
MÚLTIPLO JUSTO – EV/EBITDA
Estamos ao final de 2014 e uma empresa do setor de logística, pelas projeções
dos analistas, atingirá nos próximos três anos retorno sobre o capital total de 19%
anuais, com investimento físico previsto de R$30 milhões/por ano, (depreciação de
R$6 milhões anuais). A receita líquida em 2014 atinge R$500 milhões (com crescimento previsto de 9% anuais para o período de três anos). A margem operacional
antes dos impostos é de 25%. O valor do investimento em capital de giro chega a
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20% da variação da receita. Não há ativos a amortizar nesta empresa, que paga um
custo médio ponderado de capital de 15% anuais. A alíquota total de impostos é de
30% (como o resultado financeiro da empresa é próximo a zero, a alíquota pode ser
aplicada ao lucro operacional); em outras palavras, EBIT (1 – t) = Lucro Líquido
nesse caso específico.
A partir do quarto ano, entraremos na fase em que consideramos o uso da perpetuidade como o mais recomendável, já que a empresa estará em equilíbrio no ponto
de vista de retorno sobre o capital total e custo/estrutura de capital. O ROC da empresa estimado será de apenas 12% anuais, para um WACC permanecendo em 15%.
Estima-se que o crescimento projetado do faturamento será semelhante à média da
economia (7,5% a.a.). A margem operacional antes dos impostos estabiliza-se em
14%. Os investimentos físicos caem a R$15 milhões, com depreciação média de R$3
milhões. A necessidade de capital de giro estimada permanece em 20% da variação
estimada de receita.
A – Qual o múltiplo EV/EBITDA considerado justo para essa empresa? Comente o resultado.

Resposta
Fase de crescimento moderado
– Receita Líquida: R$500 milhões
– Lucro operacional antes dos impostos (EBIT): 25% (margem operacional) ×
R$500 milhões = R$125 milhões
– EBITDA: 125 + 6 (depreciação) = R$131 milhões
– EBIT (1 – t): R$125 milhões × (1 – 0,30) = R$87,5 milhões
– Variação da Necessidade de Capital de Giro = 20% × ((500 × 1,09) – 500) =
R$9 milhões
– Crescimento do EBIT (1 – t):
ROC ×

(Investimento Líquido + Variação de Capital de Giro)
EBIT (1 – t)
g

EBIT (1 − t)

= 0,19 ×

((30 − 6) + 9)
87,5

= 7,2% a.a. de crescimento de lucro operacional no
período de crescimento moderado

+
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Fase da perpetuidade
– Receita Líquida: R$500 milhões × (1,09)3 = R$647,5 milhões
– Lucro operacional antes dos impostos (EBIT): 14% (margem operacional) ×
R$647,5 milhões = R$90,7 milhões
– EBITDA: 90,7 + 3 (depreciação) = R$93,7 milhões
– EBIT (1 – t): R$90,7 milhões × (1 – 0,30) = R$63,5 milhões
– Variação da necessidade de capital de giro = 20% × ((647,5 × 1,075) – 647,5)
= R$9,7 milhões
– Crescimento do EBIT (1 – t):
ROC ×
g

(Investimento Líquido + Variação de Capital de Giro)
EBIT (1 – t)

EBIT (1 − t)

= 0,12 ×

(15 − 3) + 9,7)
= 4,1% a.a. na perpetuidade
63,5

Fase de crescimento moderado
=

−

(1 − t)
WACC − g

−

(Invest.Fis.−Depr(t)) / EBITDA
WACC − g

cresc moderado

(Var.Cap.Giro) / EBITDA)
WACC − g

cresc. moderado

(

× 1+ g

+

cresc moderado

Amort.(t)) / EBITDA
WACC − g
cresc moderado

(1 + g

cresc. moderado

) × (1 − (1 + r

cresc. moderado

cresc. moderado

)3
)n

)

(1 – (1 + g cresc moderado)n )
(1+r cresc moderado)n
Perpetuidade

(Var.Cap.Giro) / EBITDA)) × (1 + g cresc. moderado )

n cresc moderado

−

× (1 + g perpet )

WACC − g perpet × (1 + r)n cresc moderado

Fase de Crescimento Moderado
=

((1 − 0, 30 ) ( 30 − (6 × 0, 30 )) / 131
(9 / 131))
−
−
0,15 − 0,072
0,15 − 0,072
0,15 − 0,072
× (1 + 0,072) × (1 −

(1 + 0,072) 3
)
(1 + 0,15 ) 3

(1 + 0,15)3
= (8,97 – 2,76 – 0,88) × 1,072 × 0,19 = 1,1
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+
Perpetuidade
=

((1 − 0, 30 ) − (15 − ( 3 × 0, 30 ) / 93, 7 ) − (9, 7 / 93, 7 )) × (1 + 0,072) 3 × (1 + 0,041)
(0,15 − 0,041) × (1 + 0,15 ) 3

= ((0,7 – 0,15 – 0,10) × 1,2319 × 1,041) / 0,166 = 3,5
EV / EBITDA justo = 1,1 (fase de crescimento moderado) + 3,5 (fase da perpetuidade)
EV / EBITDA justo = 4,6
Quais as razões para que essa empresa do setor de logística tenha uma
relação EV/EBITDA JUSTO de apenas 4,6?
Inicialmente, observa-se que a empresa apresentou algum diferencial entre o retorno e custo de capital próprio somente na fase de crescimento moderado. Nem o
crescimento, que foi estimado em patamar apenas mediano, por conta de uma taxa
de reinvestimento relativamente baixa, foi suficiente para que essa fase contribuísse
para um múltiplo justo mais alto.
No entanto, a perpetuidade é o período que melhor explica um EV/EBITDA
de apenas 4,6. A empresa apresenta um retorno sobre capital sustentável (12% a.a.)
inferior ao custo de capital próprio (15% a.a.) e uma taxa de crescimento nominal
de longo prazo (4,1% a.a.) correndo abaixo da taxa de crescimento estimada para o
PIB brasileiro (ao redor de 7,5% a.a.). Para chegar à média brasileira de crescimento,
dado o baixo retorno projetado, a empresa de logística precisaria investir um valor
83% maior (R$39,7 milhões versus R$21,7 milhões).
Portanto, uma carga tributária alta, como no caso brasileiro (30%), um retorno medíocre sobre o capital e uma taxa de reinvestimento que não compensa as fragilidades
anteriores (levando a uma taxa de crescimento pouco alentadora) são as razões que
levam a empresa de logística a apresentar um EV/EBITDA justo de apenas 4,6.

EXERCÍCIO 27
MÚLTIPLO JUSTO – EV/EBITDA – VERSÃO CASH E NON-CASH
Em 2014, a empresa Alabama, madura do ramo de fumo, com bastante caixa –
R$150 milhões – apresenta valor de mercado de R$400 milhões e dívida de R$100
milhões. As receitas financeiras da empresa atingem R$15 milhões e despesas financeiras de R$10 milhões ao ano. A empresa investe R$11 milhões anualmente somente para repor a depreciação. O lucro líquido chegou a R$30 milhões e a alíquota de
imposto no Brasil atingia 35%.
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Já em 2014, a empresa Virgínia, mais nova e no mesmo ramo de fumo, trabalha
com pouco caixa – R$10 milhões (dado que investe basicamente com capital próprio), apresentando valor de mercado de R$300 milhões e dívida de R$90 milhões.
As receitas financeiras da empresa atingem R$1 milhão e despesas financeiras de
R$12 milhões ao ano. A empresa investe R$20 milhões ao ano somente para repor
a depreciação. O lucro líquido chegou a R$20 milhões e a alíquota de imposto no
Brasil havia despencado para 15%
A – Qual o múltiplo EV/EBITDA das empresas Alabama e Virgínia na versão
cash e non-cash? Comente os resultados.

Resposta
Empresa Alabama
 Lucro líquido: 30 milhões
 Lucro antes do IR: 30/(1 – 0,35) = R$46,2 milhões
 Lucro antes da Receita e despesa financeira = EBIT = R$46,2 + 10 – 15 milhões = R$41,2 milhões
 EBITDA = EBIT + depreciação = 41,2 + 11 = R$52,2 milhões
1 – Conceito tradicional (versão cash): Valor da firma = Valor de mercado +
Dívida bruta
A – Valor de mercado: R$400 milhões
B – Valor da dívida bruta: R$100 milhões
C – Valor da firma (A+B) = R$400 milhões + R$100 milhões = R$500 milhões
D – EBITDA: R$52,2 milhões
E – EBITDA + receitas financeiras (como o caixa está incluído no numerador, as

receitas financeiras devem ser registradas no denominador) = R$52,2 milhões +
R$15 milhões = R$67,2 milhões
EV/EBITDA (versão cash) = 500 / 67,2 = 7,4
2 – Conceito do mercado (versão non-cash ): Valor da firma = Valor de mercado +
Dívida líquida
A – Valor de mercado: R$400 milhões
B – Valor da dívida líquida: R$100 milhões – R$150 milhões = – R$50 milhões
C – Valor da firma (A+B) = R$400 milhões – R$50 milhões = R$350 milhões
D – EBITDA (nesse caso, as receitas financeiras não são incluídas): R$52,2 milhões

EV/EBITDA (versão non-cash) = 350 / 52,5 = 6,7
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Empresa Virgínia
 Lucro líquido: 20 milhões
 Lucro antes do IR: 20/(1 – 0,15) = R$23,5 milhões
 Lucro antes da Receita e despesa financeira = EBIT = R$23,5 + 12 – 1 milhão
= R$34,5 milhões
 EBITDA = EBIT + depreciação = 34,5 + 20 = R$54,5 milhões
1 – Conceito tradicional (versão cash): Valor da firma = Valor de mercado + Dívida
bruta
A–
B–
C–
D–
E–

Valor de mercado: R$300 milhões
Valor da dívida bruta: R$90 milhões
Valor da firma (A+B) = R$300 milhões + R$90 milhões = R$390 milhões
EBITDA: R$54,5 milhões
Para fins de cálculo do múltiplo: EBITDA + receitas financeiras (como o caixa
está incluído no numerador, as receitas financeiras são registradas no denominador) = R$54,5 milhões + R$1 milhão = R$55,5 milhões
EV/EBITDA (versão cash) = 390 / 55,5 = 7,02

2 – Conceito do mercado (versão non-cash): Valor da firma = Valor de mercado +
Dívida líquida
A – Valor de mercado: R$300 milhões
B – Valor da dívida líquida: R$90 milhões – R$10 milhões = -R$80 milhões
C – Valor da firma (A+B) = R$300 milhões + R$80 milhões = R$380 milhões
D –EBITDA (nesse caso, as receitas financeiras não são incluídas): R$54,5 milhões
EV/EBITDA (versão non-cash) = 380 / 54,5 = 6,97
Quanto maior o caixa de uma empresa e, consequentemente, o tamanho de suas
receitas financeiras, maior a distorção prevalente entre a versão cash e non-cash do
EV/EBITDA. Na empresa Alabama, a presença de um caixa elevado (tudo mais
constante) beneficiou a empresa na versão non-cash , dado que o EV/EBITDA apresentou-se em patamar mais baixo (6,7 versus 7,4 da versão cash).
Já o caso da empresa Virgínia comprova que, para empresas com pouco caixa (e, portanto, receitas financeiras pequenas) as duas versões de múltiplo justo apresentam resultados semelhantes. Produzimos as respostas com duas casas decimais (7,02 e 6,97 o que,
arredondando, resultaria em 7,0 nos dois casos) com o intuito de ressaltar a pequena diferença. No entanto, mais uma vez a versão non-cash (em nível inferior) mostra, em se tratando da mesma empresa, uma figura melhor da empresa em termos de investimento.
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Reenfatizamos, porém, a nossa preferência pela versão cash, dado que obedece de
forma correta a teoria do valor da firma, composta por capital próprio e de terceiros.
A versão non-cash, ao intuitivamente lançar mão de um conceito correto de dívida
líquida, agride a teoria da firma, ao matematicamente eliminar a sua presença na
composição do valor da empresa. Na versão non-cash do EV/EBTDA:
Valor da firma (empresa) = Valor de mercado + Valor da dívida
financeira líquida (total – caixa)
 Valor de mercado: Caixa atual + Somatório dos fluxos futuros de caixa trazidos a valor presente
 Valor da dívida financeira líquida: Valor de mercado da dívida – Caixa atual
 Valor da firma (empresa) = Caixa atual + Somatório dos fluxos futuros de caixa trazidos a valor presente + Valor de mercado da dívida – Caixa atual
Eliminando fatores iguais, positivos e negativos:
Valor da firma (empresa) = Somatório dos fluxos futuros de caixa trazidos a valor
presente + Valor de mercado da dívida
Não faz sentido concluir que o valor da firma, ao final da dedução, não conta com
o caixa. A introdução do conceito de dívida líquida (ao invés da bruta) acaba distorcendo o verdadeiro sentido do valor da empresa.
Concluindo, recomendamos sempre a utilização da versão cash do múltiplo justo
do EV/EBITDA. Quanto maior o nível do caixa, maiores serão os problemas e as
distorções trazidos pela versão non-cash.

EXERCÍCIO 28
MÚLTIPLO JUSTO – EV/EBITDA – IMPACTO DOS IMPOSTOS
Em 2013, a empresa Tridente, produtora de bens de capital, já na fase de maturidade, apresenta um EBITDA de R$80 milhões. A empresa anunciou que pretende investir R$20 milhões anualmente, sendo que 10 milhões somente para repor
a depreciação. Adicionalmente, projeta-se um investimento em capital de giro da
ordem de R$7 milhões ao ano. Estima-se que a empresa irá apresentar crescimento
próximo à média brasileira de 7,5% ao ano. A alíquota de imposto no Brasil atingia
35%. O custo médio ponderado de capital de equilíbrio para a firma foi estimado
em 14% a.a.
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A – Se, por uma questão hipotética, o Governo baixasse do dia para a noite a
alíquota média de impostos no Brasil de 35% para 10%, qual seria a consequência em termos de múltiplo justo EV/EBITDA? Comente.

Resposta
Para calcular o múltiplo EV/EBITDA justo para a empresa Tridente, podemos
usar o modelo de um estágio para o múltiplo justo, dado o nível de maturidade da
empresa:
Perpetuidade – Múltiplo justo EV/EBITDA
= (1 – t) – (Invest. Fis.– Depr (t)) / EBITDA + Amort. (t) / EBITDA –

−

(Var. Cap Giro) / EBITDA)) × (1 + g )
perpet

WACC − g perpet

Considerando a alíquota de impostos de 35%, chegamos ao seguinte múltiplo justo:
=

((1 − 0, 35 ) − ( 20 − (10 × 0, 35 )) / 80 − ( 7 / 80 )) × (1 + 0,075 ))
(0,14 − 0,075 )

= ((0,65 – 0,21– 0,09) × 1,075) / 0,065
EV/EBITDA justo = 5,8
Com a queda da alíquota de impostos para 10%, chegamos agora ao seguinte múltiplo justo:
=

((1 − 0,10 ) − ( 20 − (10 × 0,10 )) / 80 − ( 7 / 80 )) × (1 + 0,075 ))
(0,14 − 0,075 )

= ((0,90 – 0,24– 0,09) × 1,075) / 0,065
EV/EBITDA justo = 9,4
O múltiplo justo subiu 62% em termos de valor. Traduzindo, os investidores
estão dispostos a pagar um múltiplo EV/EBITDA de 9,4 para as ações da empresa
Tridente (atendendo o retorno exigido) na situação de alíquota média de 10% comparativamente a um EV/EBITDA justo de 5,8 no caso de uma alíquota de 35%.
Cabe ressaltar que a fórmula apresentada só captura o efeito direto financeiro
da redução de impostos. Não estão contemplados os ganhos potenciais indiretos da
queda na carga tributária, como o aumento de produtividade que a empresa deve
alcançar a partir de mais recursos disponíveis para investimentos.
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EXERCÍCIO 29
MÚLTIPLO JUSTO – P/RECEITA – SCREENING PROCESS
Em 2012, um analista de uma corretora, em início de cobertura nos setores de
drogarias, siderurgia e cart, resolveu realizar um screening process das empresas abertas, usando sistemas de banco de dados do tipo Economática, levando em consideração o múltiplo P/Receita e seu catalisador principal, a margem líquida.
Screening process – P/Receita (Preço atual, receita corrente dos últimos doze meses) menor que 1 e Margem Líquida (corrente dos últimos 12 meses) maior que 20% ao ano
EMPRESA

CLASSE

MARGEM LÍQUIDA (%)

P/RECEITA

Drogaria A

PN

50

0,9

Drogaria B

ON

48

0,3

Drogaria C

ON

25

0,6

Siderúrgica A

ON

38

0,5

Siderúrgica B

PN

30

0,3

Siderúrgica C

ON

25

0,8

Supermercado A

PNB

20

0,3

Supermercado B

ON

21

0,4

Supermercado C

PNA

20

0,5

EMPRESA

CLASSE

MARGEM LÍQUIDA (%)

P/RECEITA

Drogaria A

PN

35

0,9

Drogaria B

ON

48

0,3

Drogaria C

ON

25

0,6

Siderúrgica A

ON

33

0,5

Siderúrgica B

PN

20

0,3

Siderúrgica C

ON

21

0,8

Supermercado A

PNB

15

0,3

Supermercado B

ON

10

0,4

Supermercado C

PNA

5

0,5

A – Comente, a partir do quadro apresentado, como o analista deve prosseguir com o seu processo de análise.

Resposta
Inicialmente, cabe ao analista verificar se a margem líquida corrente é equivalente
à margem líquida “sustentável” de longo prazo das empresas. A ideia é verificar se não
há nenhum fator não recorrente que está influenciando o valor da margem líquida.
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Adicionalmente, seria importante trabalhar não com receitas correntes (2012),
mas sim com a projeção para o ano seguinte (2013), sempre buscando eliminar a
estimativa de qualquer futura variação não recorrente.
Reconstruindo o screening process para uma segunda fase, a partir da amostra inicial, o analista chegou ao seguinte quadro:
Screening process – Fase 2 – Ajustado – P/Receita (Preço atual de 2012, Receita projetada de 2013 ) menor que 1 e Margem Líquida (sustentável de longo prazo) maior
que 20% ao ano
DROGARIA A

PN

35

0,8

Drogaria B

ON

23

0,3

Drogaria C

ON

25

0,7

Siderúrgica A

ON

38

0,4

Siderúrgica B

PN

20

0,3

Siderúrgica C

ON

21

0,6

Supermercado A

PNB

15

0,3

Supermercado B

ON

10

0,4

Supermercado C

PNA

10

0,5

O quadro ajustado mostra uma situação bem mais segura de análise. Em vermelho, destacamos onde houve mudanças mais importantes em relação aos dados
iniciais.
Inicialmente, nota-se que há ajustes mais significativos na margem líquida do que
na relação P/Receita. Em termos gerais, nota-se uma queda generalizada na margem
líquida recorrente das empresas da amostra, o que demonstra que 2012 provavelmente foi um ano de “pico” no poder de barganha da oferta sobre a demanda. Inclusive,
no caso dos supermercados, a margem líquida sustentável está abaixo do ponto de
corte (20% a.a) definido previamente.
Cabe destacar que a teoria do múltiplo justo permite a comparação dentro dos
setores e entre os segmentos. A comparação simplesmente do múltiplo P/Receita do
tipo (Drogaria B tem um P/Receita menor que o da Drogaria C, portanto, compre
B e venda a C) ou entre as margens (o Supermercado A tem uma margem maior
que a do Supermercado B, portanto compre A e venda B) não tem nenhum respaldo
teórico. Mesmo reconhecendo as limitações, as análises vindas do screening process
ajudam bastante se analisarmos em conjunto o catalisador e o múltiplo, ambas as
informações ajustadas conforme procedemos.
Margens superiores não significam necessariamente a empresa cuja ação deve
ser comprada, até porque é necessário conhecer o nível de precificação relativo.
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Supermercados não são investimentos piores do que siderúrgicas ou drogarias, até
porque a margem é apenas uma componente do retorno (o outro é o giro). Além
disso, é notório que supermercados trabalham com margens baixas e que, por isso, a
relação P/receita também tende a se apresentar em nível abaixo da média do mercado. No setor siderúrgico, por exemplo, empresas que fabricam peças de menor valor
agregado (placas) tendem a ter margens mais baixas do que firmas que produzem
aços especiais.
Usando o screening process, após os ajustes:
1 – Análise intrassetorial – No segmento de drogarias, parece haver uma oportunidade entre as Drogarias B e C, com margens parecidas, mas com relações P/Receita
distorcidas (Drogaria B parece mais barata em termos relativos). Já na siderurgia, o
mesmo ocorre com as Siderúrgicas B e C, com a última indicando uma valuation
relativa mais “esticada” (cara). Poderia ser o caso de se fazer uma operação long short
de compra das ações da Siderúrgica B com venda da Siderúrgica C (a partir de ações
alugadas). Na no setor de supermercados, há uma clara vantagem em termos de
valuation para o Supermercado A, que promete maior margem líquida recorrente
relativamente aos Supermercados B e C com menor relação P/Receita.
2 – Análise intersetorial – Entre os setores, é nítido que o setor de supermercados,
em uma relação P/Receita e margem líquida parece o de pior relação custo benefício.
Quando, por exemplo, a Siderúrgica A, com 38% de margem líquida e múltiplo
P/Receita de 0,4, parece ser a melhor opção de compra das nove alternativas sendo,
inclusive, melhor do que qualquer opção nos segmentos de supermercados e drogarias. Outro exemplo ocorre quando comparamos a Drogaria B (margem líquida de
23% com P/Receita de 0,3) com qualquer supermercado ou Siderúrgicas B ou C.
Screening processes bem construídos podem, no mínimo, indicar alternativas de boa
relação risco-retorno de investimentos, para posterior aprofundamento de estudo.

EXERCÍCIO 30
MÚLTIPLO JUSTO – EV/RECEITA
Uma empresa de venda de helicópteros apresenta impressionante margem operacional líquida após impostos de 52%. A companhia só trabalha com helicópteros de
última geração em termos de tecnologia para clientes selecionados, o que implica em
giro baixo do ativo (patamar de 0,5). A receita líquida da empresa atingiu ao fim de
2015 (estamos no começo de 2016) a marca de R$1 bilhão.
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A empresa pode ser classificada como típica de um estágio, com planos de investimento líquido em capital físico no montante em torno de R$125 milhões anuais.
A variação de capital de giro será correspondente a 20% da variação do faturamento
que, segundo estimativas, crescerá à taxa de 6% ao ano.
O custo médio ponderado de capital (WACC) é de 17% a.a. e a dívida da firma
monta a R$1,5 bilhões. Existe um comprador disposto a pagar um múltiplo EV/Receita de 3,0 para adquirir 100% do controle da empresa. Uma butique independente
especializada em fusões e aquisições é contratada pela firma de helicópteros para
assessorar o processo.
A – Baseada na teoria do múltiplo justo (EV/RECEITA), qual seria a recomendação da butique? Critique as potenciais fraquezas da recomendação.

Resposta
– Receita Líquida: R$1 bilhão
– Lucro operacional após impostos – EBIT (1 – t): 52% (margem operacional
líquida) × R$1 bilhão = R$520 milhões
– Crescimento do EBIT (1 – t):
ROC ×

(Investimento Líquido + Variação de Capital de Giro)
EBITDA(1 – t)

– ROC = Margem Operacional Líquida × Giro do Ativo: 0,52 × 0,5 = 26% a.a.
– Investimento líquido em capital físico: R$125 milhões
– Investimento em capital de giro: 0,20 × ((1 bilhão × 1,06) – R$1 bilhão) =
R$12 milhões
– Taxa de Reinvestimento:
Investimento Líquido + Var. Cap. Giro
= (125 + 12) / 520 = 0,264
EBIT(1 – t)

– Crescimento do EBIT (1-t) perpetuidade: = ROC × Taxa de reinvestimento = 0,26
× 0,264 = 6,9 % a.a.
(Invest.Liq.+ Var.Cap.Giro)
Margem Operacional Líquida × (1 −
) × (1 + g perpet )
EV
EBIT(1 – t )
=
Receita
WACC − g perpet

EV justo (0,52) × (1 − 0,264) × (1 + 0,069)
=
Receita
(0,17 − 0,069)
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EV justo
= 4,03
Receita

Preço justo calculado pela butique de investimentos:
EV justo
= 4,03
R$1 bilhão

EV justo = R$4,03 bilhões
Valor justo da companhia (EV – Dívida Bruta) = R$4,05 – R$1,5 = R$2,53 bilhão
Oferta do potencial comprador:
EV justo
= 3,0
Receita

EV = R$3,0 bilhões
Oferta companhia (EV – Dívida Bruta) = R$3,0 – R$1,5 = R$1,5 bilhão
Potencial de retorno: R$2,53 / 1,5 bilhões = 69%
A robusta margem operacional líquida (52%) da revendedora de helicópteros
explica, juntamente com o alto diferencial entre ROC (provocado pela margem) e
WACC, o elevado múltiplo justo EV/Receita em patamar superior a 4. Para chegar
a um crescimento perpétuo próximo ao da economia, por conta do ROC marcante,
a empresa não precisou de uma taxa de reinvestimento muito elevada, o que incrementou ainda mais o múltiplo justo (fluxo de caixa mais robusto).
O potencial de retorno da ação, levando em conta o retorno exigido de 17% a.a.,
é de 69%. Se o comprador conseguir adquirir a empresa pagando um múltiplo EV/
Receita de 3,0, a taxa de retorno implícita será de:
3,0 =

(0,52) × (1 − 0,264) × (1 + 0,069)
(taxa de retorno implícta − 0,069)

Taxa de retorno implícita: 20,5% ao ano
A butique de investimentos irá recomendar que o controlador da empresa tente
“puxar” o preço da companhia para o patamar mais próximo a R$2,53 bilhões, preço
definido como justo na valuation do negócio.
No entanto, caberá ao analista a árdua tarefa de prover subsídios ao vendedor que
ajudem a justificar como uma empresa de venda de helicópteros conseguirá, ao longo
da perpetuidade, manter um diferencial de 9% entre o seu ROC e WACC (26%
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menos 17% ao ano). O alto ROC tem muita ligação com a elevada margem operacional líquida, mas a “barreira à entrada” assumida parece exagerada.
ROC = Margem Operacional Líquida ×
Giro do Ativo: 0,52 × 0,5 = 26% a.a.
Mantendo constantes os outros parâmetros, a Margem Operacional Líquida que
justifica o EV/Receita de 3 seria (todos os outros fatores isolados):
EV justo
Margem Operacional Líquida × (1 − 0,264) × (1 + 0,069)
= 3=
Receita
(0,17 − 0,069)

Margem Operacional Líquida de equilíbrio t0 = 38,5%
Novo ROC (considerando giro constante): 0,385 × 0,5 = 19,3% a.a. No entanto,
há um problema circular nessa avaliação: o ROC de 19,3% a.a., mantida a taxa de
reinvestimento, reduziria o crescimento do lucro operacional na perpetuidade:
Crescimento perpétuo: 0,193 × 0,264 = 5,1% a.a.
EV justo 0,385 × (1 − 0, 264 ) × (1 + 0,051)
=
Receita
(0,17 − 0,051)
EV justo
= 2,5
Receita

Então, dada a informação de giro constante, a margem líquida que levaria o EV/
Receita justo ao patamar de 3 seria 43,5%. Nesse nível:
Novo ROC (considerando giro constante: 0,435 × 0,5 = 21,75% a.a., que é um
número bem mais próximo ao 17% a.a. e bem menos polêmico que os 26% a.a.
originais.
O novo ROC de 21,75% a.a, mantida a taxa de reinvestimento, reduziria o crescimento do lucro operacional na perpetuidade:
Crescimento perpétuo: 0,2175 × 0,264 = 5,7% a.a.
EV justo 0,435 × (1 − 0,264) × (1 + 0,057)
=
Receita
(0,17 − 0,057)
EV justo
= 3,0
Receita
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Portanto, haverá uma intensa negociação ao redor do R$1 bilhão (R$2,53 bilhões
– R$1,5 bilhões) de diferença entre a proposta do comprador e o montante que o
vendedor estará disposto a receber. Dentro dessa discussão, no âmbito da valuation,
certamente alguns pontos irão aparecer: número de estágios do processo, taxa de desconto justa e, nesse caso específico, principalmente a questão da margem operacional
de equilíbrio (e, consequentemente, o ROC sustentável de longo prazo).

CAPÍTULO 10

Exercícios

EXERCÍCIO 31
VALOR DO CONTROLE
Uma empresa A do segmento (já maduro) de frigoríficos, que está à venda,
apresenta uma receita de R$500 milhões e margem operacional líquida sustentável de 15%. A empresa investe R$15 milhões líquidos ao ano e o capital de giro
comprometido corresponde a 20% da variação do faturamento, cuja estimativa de
crescimento na perpetuidade (6,5% a.a) é um pouco inferior ao da economia (7,5%
ao ano). O custo médio ponderado de capital (WACC) é de 18% ao ano. A dívida da empresa totaliza R$100 milhões e o Patrimônio Líquido equivale a R$250
milhões.
A empresa B – modelo do setor – de porte semelhante, tem receita de R$600
milhões e margem líquida sustentável de 25% ao ano, investe fisicamente valores
líquidos semelhantes (R$15 milhões), mas com uma necessidade de capital de giro
menor (melhor eficiência), na casa dos 10% da variação do faturamento, que cresce
ao mesmo ritmo da economia (7,5% a.a.). A empresa, que estima um ROC sustentável de 26% a,a, por conta de uma melhor estrutura de capital, atinge WACC de
16,5% a.a.
Um grupo de investidores (que pretende manter o management da empresa) oferece R$400 milhões por 100% das ações. A empresa B, também entra no páreo,
oferecendo R$500 milhões.
A – Qual o valor do controle da empresa A?
B – Comente a proposta do grupo de investidores (que pretendem manter o
management da empresa)
C – Comente a proposta da empresa B.
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Respostas
Valor do controle da empresa A
Levando em consideração que a empresa B, de porte semelhante, pode ser considerada o modelo de gestão do setor, o valor do controle pode ser aproximadamente
medido pela expressão:
VALOR POTENCIAL DO CONTROLE =
Valor justo da empresa A (usando os parâmetros de geração de caixa e
estrutura de capital da empresa B) – Valor justo da empresa na sua
situação atual de geração de caixa e estrutura de capital
Valor justo da Empresa A (na sua situação atual de geração de caixa e estrutura de
capital):
Em setores já maduros, podemos considerar o valor da perpetuidade como o valor
justo aproximado da empresa.
Receita: R$500 milhões
Margem Operacional Líquida: 15% a.a.
Lucro operacional após impostos: 0,15 × 500 = R$75 milhões
Investimentos físicos líquidos: R$15 milhões
Crescimento da receita na perpetuidade: 6,5% a.a.
Variação de capital de giro (20% da variação estimada de receita): 0,20 × ((500

× 1,065) – (500)) = R$6,5 milhões
Fluxo de caixa operacional: 75 – 15 – 6,5 = R$53,5 milhões
Taxa de reinvestimento: (15+6,5)/75 = 0,287
Capital total: dívida + Patrimônio Líquido =>100 + 250 = R$350 milhões
Retorno sobre Investimento (ROC): 75/(100+250) = 21,4% a.a
Crescimento do Lucro Operacional (1-t): ROC × taxa de reinvestimento:

0,214 × 0,287 = 6,14% a.a.
WACC: 18% a.a

 Valor da Firma =

FCFF × (1 + g)
53,5 × 1,0614
= R$478,9 milhões
=
(WACC − g) (0,18 − 0,0614)

 Valor da companhia (Valor da Firma – Dívida): R$478,9 – R$100 =
R$378,9 milhões
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Valor justo da Empresa A (usando os parâmetros de geração de caixa e estrutura de
capital da empresa B):
Receita: R$500 milhões (mantida o valor original, já que não é automático

admitir que a mudança de controle elevará as vendas, já que esse elemento não
depende apenas da boa condução da empresa)
Margem Operacional Líquida: 25% a.a (igual ao da empresa B – nesse caso, é
mais razoável admitir a melhora na condução qualitativa da firma)
Lucro operacional após impostos: 0,25 × 500 = R$125 milhões
Investimentos físicos líquidos: R$15 milhões
Crescimento da receita na perpetuidade: 7,5% a.a. (igual ao da empresa B
– nesse caso, é mais razoável admitir a melhora na condução qualitativa da
firma)
Variação de capital de giro (10% da variação estimada de receita – igual ao da
empresa B – nesse caso, é mais razoável admitir a melhora na condução qualitativa da firma): 0,10 × ((500 × 1,075) – (500)) = R$3,75 milhões
Fluxo de caixa operacional: 125 – 15 – 3,75 = R$106,25 milhões
Taxa de reinvestimento: (15+3,75) / 125 = 0,15
Retorno sobre Investimento (ROC): 26% a.a. (igual ao da empresa B – nesse
caso, é mais razoável admitir a melhora na condução qualitativa da firma)
Crescimento do Lucro Operacional (1-t): ROC × taxa de reinvestimento: 0,26
× 0,15 = 3,9% a.a. (note que a empresa A seria uma empresa maior, com maior
produtividade, mas com crescimento inferior).
WACC: 16,5% a.a
 Valor da Firma =

FCFF × (1 + g) 106,25 × 1,039
= R$876,2 milhões
=
(WACC − g) (0,165 – 0,039)

 Valor da companhia (Valor da Firma – Dívida): R$876,1 – R$100 = R$776,
1 milhões.
VALOR POTENCIAL DO CONTROLE =
R$776,1 milhões (Valor justo da empresa A usando os parâmetros
de geração de caixa e estrutura de capital da empresa B) – R$378,9 milhões
(Valor justo da empresa na sua situação atual de geração de caixa
e estrutura de capital) = R$397,2 milhões
Portanto, considerando a empresa B como parâmetro, o valor do controle dessa
empresa (caso haja real possibilidade de venda e de implementação de mudanças
radicais) seria de R$397,2 milhões.
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Comentário sobre a propostas de compra da empresa A – a primeira vinda de um
grupo de investidores (que pretendem manter o management da empresa) e a segunda oriunda da empresa B
A proposta do grupo de investidores (R$400 milhões), que deseja manter o atual
management, é muito próxima ao valor justo das ações (R$379 milhões), com um
pequeno prêmio de 5,5% (400/379). Está implícita nessa proposta a satisfação dos
investidores com a forma que a empresa tem sido gerida e com o retorno prometido
ao redor de 18% ao ano para a firma.
Já a proposta mais alta da empresa B (R$500 milhões) certamente tem dois
objetivos:
A – Superar de forma relevante (em 25%) a oferta concorrente
B – Tentar ficar com o máximo do “valor de controle”, já que a empresa B acredita
que as mudanças podem ser implementadas na direção de seu padrão. Cabe ressaltar
que a “sinergia de fluxo de caixa” (racionalização de clientes, corte de despesas, entre
outros benefícios), que certamente existirá, não foi considerada nesse exercício.
É provável que o management da empresa A faça “lobby” pela aceitação da proposta do grupo de investidores, já que se trata de uma “garantia de emprego”. Já os
acionistas normalmente preferirão a proposta de maior valor financeiro. No entanto,
deverá haver uma grande discussão ao redor da “divisão do valor das sinergias”. Uma
maneira usual de resolução desses assuntos consiste na efetivação do negócio com
uma parte do pagamento sendo feita através da troca (swap) de ações, onde o acionista da empresa A, recebendo ações da empresa B, garante que participará, ao menos
parcialmente, da geração futura de valor advinda das sinergias.

EXERCÍCIO 32
VALOR DO CAIXA
Uma empresa de laticínios negociada em bolsa de valores tem caixa de R$150
milhões e valor do ativo de R$350 milhões, apresentando um Beta em relação ao
Ibovespa de 0,6 em 2013. O ativo livre de risco girava ao redor de 10% a.a, com o
prêmio de risco chegando a 6,5% anuais.
O lucro líquido da companhia a ser considerado para o longo prazo era de R$40
milhões. A alíquota de IR chegava a 30% e a dos juros de capital próprio a 15%. As
receitas financeiras giravam ao redor de R$10 milhões.
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Os investimentos físicos totais (depreciação de R$4 milhões) e de capital de giro
projetados somavam R$15 milhões. A relação P/VPA da companhia era de 1,5,
sendo que o Patrimônio Líquido e a Dívida atingiam valores iguais: R$150 milhões
cada. A companhia pretende distribuir 75% dos seus lucros na perpetuidade.
A – Qual o valor justo da companhia, usando a teoria de ajuste de risco pela
existência do caixa?
B – Comente os resultados e o papel do caixa no valor justo encontrado.

Respostas
O valor de um caixa de R$150 milhões “é igual R$150 milhões”; qualquer discussão adicional é desnecessária. Portanto, o ideal é separar o valor de R$150 milhões, desconsiderando as receitas financeiras de qualquer projeção do fluxo de caixa
para evitar dupla contagem. Caso a relação caixa/ativos ultrapasse a marca de 20%,
é tecnicamente correto recalcularmos o risco que é efetivamente afetado (para baixo)
quando uma empresa tem muita liquidez disponível.
Calculando o novo Beta e custo de capital próprio da empresa “como se não existisse o caixa”.
Relação Caixa/Ativos: 150/350 = 42,9%
Ativos da empresa que “não são caixa” = 1 – 42,9% = 57,1%
Beta da empresa em relação ao Ibovespa: 0,6

Com isso, temos que recalcular o valor do Beta:
β do ativo total = (W1 × β ativos (sem caixa) ) + (W2 × βcaixa )
0,6 = (0,571 × β ativos (sem caixa) ) + (0,429 × βcaixa )
0,6 = (0,571 × β ativos (sem caixa) ) + (0,429 × 0)*
β ativos (sem caixa) = 1,05
* lembrando que, por definição, o Beta do caixa = 0

O custo de capital próprio, então, seria majorado:
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Custo de capital próprio da empresa com o caixa: (10% + (0,6 × 6,5%)) ×

(1 – 0,0555)**= 13,1% a.a.
** benefício fiscal do capital próprio

Custo de capital próprio da empresa sem o caixa: (10% + (1,05 × 6,5%)) ×

(1 – 0,0555) = 15,9% a.a.
Recalculando o lucro líquido, “devolvendo” a receita financeira (já que estou “separando” o caixa no processo de valuation)
Devolvendo as receitas financeiras ao lucro:
– Lucro Líquido: R$40 milhões
(–) Receitas financeiras: R$10 milhões
Lucro Líquido Ajustado: R$30 milhões
Calculando o Fator £ e o fluxo de caixa livre para o acionista
No fluxo de caixa para o acionista, apenas os investimentos financiados pelo capital próprio devem ser computados:
Fator £: É imprescindível o uso do fator £ para ponderar a parte dos investi-

mentos que serão financiados pelo capital próprio.
Nesse caso, temos que calcular qual é a participação do equity na estrutura de
capital:
P/VPA = 1,5
Patrimônio Líquido: R$150 milhões
Valor de mercado do Equity: 150 × 1,5 = R$225 milhões
Valor de Mercado da dívida: Por falta de maiores informações assumiremos

que valor de mercado da dívida = valor contábil da dívida = R$150 milhões
Capital total em valores de mercado: 225 + 150 = R$375 milhões
£ = 225/375 = 60%, ficando a participação da dívida
em 40% na estrutura de capital.
Portanto, calculando o FCFEt + 1:
+ Lucro Líquidot + 1
– (£) × (Investimentos físicos – Depreciação = Investimento Liquido)t + 1
– (£) × (Δ necessidade de Capital de Giro)t + 1
+ Todos os itens sem efeito-caixa no Demonstrativo de Resultados, além da depreciação (Exemplo: variação nas provisões)
+ Δ Capital t + 1
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–
+
–
–

Cancelamento de Capital t + 1
Emissão de novas dívidas t + 1
Pagamento de Principal t + 1
Partes Estatutárias ou qualquer outra obrigação legal/estatuária que não seja
direcionada ao bolso do acionista
= FCFE t + 1
+ R$30 milhões (lucro líquido projetado para a perpetuidade, descontadas as
receitas financeiras)
– (0,6) × R$15 milhões – R$4 milhões (investimento físico líquido + variação da
necessidade de capital de giro)
+ Δ Capital próprio ou Δ Endividamento = 0 (estamos considerando que esse
fator é neutro, já que não se projeta nenhuma mudança na estrutura de capital)
= FCFE t + 1 = R$23,4 milhões
Calculando o crescimento potencial do lucro líquido
Crescimento lucro líquidoperp = ROE × Índice de Retenção
ROE ajustado: 40/150 = 26,7% a.a.
Índice de Retenção = 1 – payout = 1 – 0,75 = 0,25

Crescimento lucro líquido perp = 26,7% × 0,25 = 6,7% a.a.
Uma interpretação mais rara ainda de alguns analistas aponta que a taxa de crescimento potencial também deveria ser afetada, já que o ROE ajustado cairia para
20% a.a. (30/150). A taxa de crescimento potencial seria reduzida para 5% a.a. No
entanto, objetivamente, os R$10 milhões de receita financeira são utilizados para
aumentar o crescimento potencial. Portanto, considerar um ROE menor por conta
da remoção das receitas financeiras parece rigoroso e conceitualmente errado.
Calculando o valor da perpetuidade, lembrando que o Custo de capital próprio da
empresa sem o caixa = 15,9% a.a.
=

25 × 1,067
= R$290 milhões
(0,159 − 0,067)

= R$290 milhões
O valor justo da companhia, usando a teoria de ajuste de risco pela existência
do caixa.
R$150 milhões (caixa) + R$290 milhões (valor na perpetuidade) + valor do período pré-perpetuidade = R$440 milhões + valor do período pré-perpetuidade
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O exercício buscou eliminar a “tripla contagem do caixa” no processo de valuation
– o valor de face do próprio (R$150 milhões, que bastariam para definir quanto vale o
caixa), receitas financeiras (se estamos isolando o caixa, não faz sentido considerá-las
no lucro líquido) e custo de capital próprio (quanto maior o caixa, melhor a percepção
de risco).
Ao ajustar os três últimos fatores, permanece somente o único valor racional para
o caixa – o valor de face do próprio caixa!
O que normalmente é feito pelos analistas:
1 – As receitas financeiras não são “removidas” do lucro líquido, que permaneceria
em R$40 milhões.
2 – O fluxo de caixa subiria para R$33,4 milhões (de R$23,4 milhões)
3 – A taxa de desconto ficaria no valor original de 13,1% a.a.
Portanto, o fluxo de caixa na perpetuidade seria igual a:
=

33,4 × 1,067
= R$556,8
(0,131 − 0,067)

Nesse caso, o correto seria não somar o caixa no final, já que todos os benefícios
(receitas financeiras, crescimento e risco já estariam computados). O valor da companhia seria, então: = R$556,8 milhões + valor do período pré-perpetuidade, o que
representaria um valor quase 27% maior em relação a quando descartamos os dois
“benefícios” do caixa, deixando somente o valor dele mesmo – R$150 milhões.
Alguns analistas chegam a somar o valor do caixa, fazendo uma “tripla contagem”
do valor do caixa, levando a companhia ao valor de R$556,8 + 150 = R$706,8, valor
61% maior que o encontrado originalmente (quando majoramos a taxa de desconto
e removemos as receitas financeiras).
Cabe ressaltar que somente um dos dois ajustes é controverso:
Ponto 1: Se você quiser separar o caixa ao final, OBRIGATORIAMENTE remova
as receitas financeiras do lucro e consequentemente, do fluxo de caixa; esse ponto
não é controverso, trata-se simplesmente de uma dupla contagem clara (e objetiva)
quando deixamos as receitas financeiras beneficiando o fluxo e consideramos o caixa
integral como parte do valor justo da companhia
Ponto 2: Ajuste da taxa de risco: altamente polêmico, pois trata-se de um conceito
subjetivo (quanto maior o caixa, menor a percepção de risco) que tentamos mensurar
objetivamente via alteração do Beta. Os analistas raramente consideram esse ponto
em seus processos de precificação.
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Caso apenas a remoção das receitas financeiras fosse considerada, o valor final da
companhia, quando separamos o caixa, seria de?
=

23,4 × 1,067
(0,131 − 0,067 )

= R$390,1, milhões que, somados aos R$150 milhões do caixa, perfaria R$540,1
milhões, número próximo aos R$556,8 milhões encontrados no processo de precificação considerando as receitas financeiras, mas não considerando o caixa.
Essa diferença de R$16,7 milhões ocorre por que:
=

10 × 1,067
(0,131 − 0,067 )

= R$166,7 milhões, valor superior em R$16,7 milhões relativamente aos R$150 milhões do caixa. Cabe ressaltar, porém, que o desvio-padrão potencial desses R$167
milhões é infinitamente superior ao dos R$150 milhões que já estão no caixa (sem
nenhuma discussão de volatilidade de projeção).

EXERCÍCIO 33
VALOR DA MARCA
Em 2014, um analista de uma empresa de gestão de recursos projeta que uma
empresa do setor de fast food, de renome nacional, alcançará no estágio da perpetuidade um ROC de 38% a.a. Grande parte do valor da companhia é atribuída ao
valor da marca como ativo intangível não registrado em balanço. O analista considera a empresa como de um só estágio. O lucro operacional após impostos da firma
atingia R$150 milhões. Os investimentos físicos líquidos e em capital de giro são
estimados em R$40 milhões ao ano. A dívida financeira atingia R$200 milhões. As
ações da companhia são negociadas em mercado a R$37 (total de ações emitidas: 40
milhões).
A – Qual o valor justo da companhia para o analista? Qual é a relação P/VPA
justa para a ação (comente o resultado). Levando em conta o preço negociado
em mercado, qual deve ser a recomendação de investimento?
B – Como avaliar se o valor da marca pode explicar um ROC tão elevado na
perpetuidade?
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Respostas
Lucro Operacional após impostos: R$150 milhões
Investimentos líquidos em capital físico e de giro: R$40 milhões
WACC: 15% a.a
Fluxo de Caixa livre para a firma (FCFF): 150 – 40 = R$110 milhões
Taxa de reinvestimento: 40/150 = 26,7%
Taxa potencial de crescimento: 0,38 × 0,267 = 10,1% a.a.

Ao deparar-se com um número – 10,1% a.a. – tão elevado de crescimento perpétuo, é papel do analista o questionamento sobre a razão que justificaria essa aparente
disparidade. Nitidamente, o número é puxado pelo ROC de 38% a.a., muito acima
do WACC de 15% a.a, dado que a taxa de reinvestimento de 26,7% não parece
exagerada.
A boa prática do processo de valuation demanda bom senso na projeção do crescimento perpétuo para um nível em torno do potencial da economia (7,5% a.a.).
Setores se expandem um pouco mais ou um pouco menos, mas os 7,5% devem ser
um referencial a ser seguido.
Uma primeira alternativa seria considerar o ROC de 38% a.a como correto – o
que, veremos mais adiante, é complicado assumir para empresas que possuem marca forte. Em outras palavras, há ativos intangíveis produzidos internamente que, se
contabilizados (veremos mais adiante como mensurá-los nesse exercício), aumentaria
a base de capital.
Assumindo, por exemplo, como forte crescimento perpétuo o patamar de 8,5%
a.a., a empresa precisaria de uma taxa de reinvestimento mais baixa para atingir esse
nível, que representa número mais próximo à realidade.
0,085 = 0,38 × taxa de reinvestimento
Taxa de reinvestimento = 22,4%, inferior aos 26,7% originais.
0,224 =

Investimentos em capital físico e de giro
Lucro operacional antes dos impostos

0,224 =

Investimentos em capital físico e de giro
150

Investimentos em capital físico e de giro = R$33,6 milhões, somatório inferior aos
R$40 milhões originais.
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Novo fluxo de caixa para a firma: 150 – 33,6 = R$116,4 milhões
Portanto, o valor da empresa seria:
=

116,4 × 1,085
= R$1,943 bilhões
(0,15 − 0,085)

Para encontrarmos o valor da companhia, subtraímos a dívida financeira de
R$200 milhões:
= R$1,943 – R$200 = R$1,743 bilhões
Para um ROC de 38% e um lucro operacional após impostos, o capital total
(contábil) chegaria a:
150
0,38 =
Capital Total
Capital total = R$394,7 milhões
Dado que a dívida é de R$200 milhões, o Patrimônio Líquido contábil alcança
R$194,7 milhões. A relação P/VPA justa seria de:
1,743 / 194,7 = 9,0. O número elevado é explicado pela provável diferença relevante entre o ROE e o custo de capital próprio, ambos não informados.
A empresa está sendo negociada ao valor de R$37 × 40 milhões = R$1,480 bilhões.
Portanto, a recomendação de investimento inicial (sem nenhuma discussão ainda
do ponto mais sensível, que é a assunção de um ROC perpétuo de 38% a.a., versus
um WACC de 15% a.a.) seria:
 Potencial de alta da ação: R$1,743 / 1,480 = 17,8%, o que significaria:
(1,480 + 200) =

116,4 – 1,085
(retorno efetivo − 0,085)

 Retorno efetivo para os credores + acionistas = 16,0% a.a versus o WACC de
15,0% a.a.
Se o timing estiver favorável (nível macro e de aversão a risco setorial e da bolsa no
curto prazo), a recomendação de compra da ação seria adequada (17,8% de potencial
de alta da ação, além do retorno exigido para o acionista).
A não-contabilização do valor da marca justifica um ROC tão elevado na
perpetuidade?
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O que chama a atenção no processo de precificação realizado na companhia de fast
food (fato normal no setor de serviços) é o grande diferencial assumido na perpetuidade
entre o ROC (38% a.a.) e o WACC de apenas 15% anuais. O ROC elevado também
estava levando à assunção de um crescimento potencial de lucros de longo prazo muito
mais alto que o da economia (10,1% a.a. versus 7,5% a.a.), o que também gerava um
incômodo para o analista. A primeira alternativa foi limitar o alto crescimento em 8,5%
ao ano e recalcular a taxa de reinvestimento, elevando o fluxo de caixa para a firma
(menores investimentos físicos e de capital de giro). A segunda alternativa é buscar
entender a raiz de tão elevado ROC, que pode ser explicado por conta da não contabilização do ativo intangível produzido internamente (marca). Uma forma de avaliarmos
essa possibilidade seria assumir que a empresa irá crescer os mesmos 8,5%, mantendo a
taxa de reinvestimento original, para verificar para quanto cairia o ROC da empresa. A
partir daí, com o lucro e, calculamos o novo capital. Esse diferencial seria exatamente
equivalente ao acréscimo de capital oriundo do ativo intangível.
Portanto:
0,085 (taxa aceitável de alto crescimento) = ROC × taxa de reinvestimento original
0,085 = ROC × 0,267
ROC = 31,8% a.a.
Mantido o lucro operacional após impostos em R$150 milhões, o novo capital
teria que ser de:
= 150 / 0,318 = R$471,2 milhões.
A diferença entre o capital contábil (R$394,8 milhões) e o novo “capital ajustado”
(R$471,2 milhões) é de R$76,4 milhões. Esse seria o valor do ativo intangível.
Comparando o valor estimado do ativo intangível (R$76,4 milhões) com o valor
de mercado de R$1,943 bilhões, chegamos ao percentual de 4%.
O percentual de 4% da relação valor da marca/valor de mercado constitui-se em
patamar plenamente aceitável (até na banda inferior) quando estamos tratando de
empresas de serviços. Cabe lembrar que a inclusão gerencial do ativo intangível produzido internamente (com elevação concomitante do Patrimônio Líquido) permite que não somente as relações de balanço/balancete (ROC, ROE, alavancagem,
endividamento, entre outros) como as de múltiplos (P/VPA, EV/EBITDA, entre
outros) sejam ajustadas para patamares mais reais.
A segunda alternativa levaria o valor da companhia (mantida a taxa de reinvestimento e com o crescimento a 8,5%) a:
110 × 1,085
= R$1,836 bilhões
(0,15 − 0,085)
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Para encontrarmos o valor da companhia, subtraímos a dívida financeira de R$200
milhões:
= R$1,836 – R$200 = R$1,636 bilhões
Nesse caso da empresa do setor de serviços, onde claramente existe a questão de
um ROC “inflado” pela não contabilização do ativo intangível, preferimos essa segunda alternativa para o cálculo do valor justo da companhia, onde o analista aceita
a taxa de reinvestimento original e estabelece a taxa de crescimento perpétua tendo
sempre como referencial a média da economia. Nesse caso, a melhor resposta do
analista seria:





Valor justo da companhia: R$1,636 bilhões
Novo VPA da companhia: R$471,2 – R$200 = R$271,2
P/VPA justo: 1,636 / 271,2 = 6,0
Potencial de alta da ação: R$1,636/1,480 = 10,5%, o que significaria:
(1,480 + 200) =

110 – 1,085
(retorno efetivo − 0,085)

 Retorno efetivo para os credores + acionistas = 15,6% a.a versus o WACC de
15,0% a.a.

EXERCÍCIO 34
EFEITO CÂMBIO E JUROS NA VALUATION
Em 2013, uma empresa de grãos apresenta 100% de sua receita de R$500 milhões
atrelada à exportações (taxa de câmbio a R$2/US$). A margem operacional após impostos atingia 40%. Os investimentos físicos líquidos mais a aplicação em capital de
giro previstos eram estimados em R$80 milhões, sendo que metade desse montante
(relativos à máquinas) vêm do exterior (importações). O custo de capital próprio
era de 17% a.a., com o ativo livre de risco remunerando a IPCA + 7% a.a e Beta de
0,85. Já o custo de capital de terceiros montava a 12% a.a, a dívida alcançava R$450
milhões e a relação D/E de mercado era de 0,5.
O Banco Central brasileiro, em um retrocesso populista, decide reduzir a Taxa
SELIC de 12% para 5% a.a por conta de pressão do Governo. Os investidores assustados se retraem e o dólar dispara para R$3,50/US$. O impacto nas taxas longas foi
uma elevação da taxa de ativo livre de risco para IPCA + 9,5% a.a, com a relação D/E
de mercado saltando para 0,75 (parte porque a divisa era dolarizada; em um primeiro
momento, a cotação das ações fica relativamente estável). O custo da dívida foi para

VA LUAT I O N

105

16% a.a. É importante mencionar que os grãos vendidos pela empresa se mantêm
no mesmo patamar de preço em dólares. Além, a firma consegue manter sua fatia de
mercado intacta em termos de quantidade vendida.
A margem operacional (excluindo depreciação) sobe para 50%, dado que apenas
parte das despesas eram atreladas ao dólar (versus 100% das receitas). Porém, a necessidade de capital de giro sobe muito por conta do aumento do faturamento e certo
descontrole da empresa, adicionando mais R$60 milhões na conta de investimentos.
O IR era de 30% e alíquota de juros sobre o capital próprio atingia 15%.
A – Qual o efeito da desvalorização do Real e da queda da taxa SELIC no valor
justo da companhia na perpetuidade, considerando o impacto como permanente? Comente os resultados.

Resposta
Situação original em 2013:
 Receita: R$500 milhões
 Lucro Operacional após impostos: 40% × 500 = R$200 milhões
 Investimentos líquidos previstos + Variação da necessidade de capital de giro:
R$80 milhões
 Custo de Capital próprio: 17% a.a. × (1 – 0,0555) = 16,06% a.a
Calculando o prêmio de risco e o Beta desalavancado (considerando previsão inflacionária igual à meta de inflação de 4,5% a.a):
Retorno exigido ativo = RF + β (RM – RF)
17% = (4,5% + 7%) + (0,85 × Prêmio de Risco)
Prêmio de risco = 6,5% a.a
β = βd × (1 + ((D/E) × (1 – t)))
0,85 = βd × (1 + ((0,5) × (1 – 0,30)))
βd = 0,63
 Custo de Capital de terceiros: 12% a.a. × (1 – 0,30) = 8,40% a.a
 Relação D/E = 0,5; Portanto relação D/(D+E) = 1 / (1 + 2) = 0,33
 WACC = (0,67 × 16,06%) + (0,33 × 8,40%) = 13,53% a.a.
O crescimento de lucros de uma empresa de commodities está mais ligado ao crescimento mundial do que ao brasileiro. Portanto, usaremos 4,5% como proxy de crescimento de longo prazo na perpetuidade.
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Portanto, a estimativa do valor da perpetuidade dessa empresa, antes do choque
de juros e de câmbio, seria:
( 200 − 80 ) × 1,045
=
(0,1353 − 0,045 )
 Valor justo da empresa = R$1,389 bilhões
 Valor justo da companhia = R$1,389 bilhões – R$450 milhões = R$939 milhões;
percebe-se que a relação D/E (450/939 = 0,48) é próxima à informada, o que nos
permite ir adiante.
Situação após o choque (classificado como permanente) de juros e câmbio também
em 2013:
 Nova receita: Se o faturamento era de R$500 milhões com o dólar a R$2/US$, com
a disparada da cotação para R$3,50/US$, mantida a mesma quantidade vendida e o
preço dos grãos em US$, a receita subiria para R$875 milhões (500 × 3,5/2) .
 Novo Lucro Operacional após impostos: A margem operacional, por conta do descasamento do faturamento em dólar e de parte das despesas em Reais, sobe de 40%
para 50%: 50% × 875 = R$437,5 milhões
 Novos Investimentos previstos + Variação de Capital de Giro: Se os investimentos
previstos eram de R$80 milhões (50% eram oriundos de importações), com o dólar a R$3,50/US$esse número sobe para: 40 + (40 × 1,75) = R$110 milhões; além
disso, foram necessários mais R$60 milhões a título de investimento marginal em
capital de giro, perfazendo R$170 milhões.
 Novo Custo de Capital próprio: Apesar de o Banco Central ter reduzido os juros
de curto prazo (Taxa SELIC) de 12% para 5% anuais, o mercado percebeu esse
movimento como não sustentável, aumentando sobremaneira o prêmio de risco
de longo prazo, embutido na NTN-B mais longa que saiu de IPCA + 7% para
IPCA + 9,5% anuais.
Se antes o custo do capital próprio, antes dos impostos, era de 17% anuais, e considerando a expectativa de inflação brasileira ainda mantida igual à meta de inflação
(4,5% a.a – uma hipótese a ser discutida no novo ambiente), temos:
– Novo ativo livre de risco: IPCA + 9,5% a.a; assumindo a manutenção de longo
prazo da expectativa de inflação em 4,5% a.a, o novo número a ser usado seria
14% a.a.
– O novo Beta: Usando a nova alavancagem (D/E = 0,75), seria:
β = 0,63 × (1 + ((0,75) × (1 – 0,30))
β = 0,96
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Mantido o mesmo prêmio de risco, o novo custo de capital próprio seria:
Retorno exigido ativo = 14% + 0,96 (6,5%) = 20,24% a.a
Considerando o benefício fiscal, teríamos:
= 20,24% × (1 – 0,0555) = 19,12% a.a
 Novo Custo da Dívida: Após o aumento de alavancagem, o custo bruto da dívida
subiu para 16% a.a. Considerando o benefício fiscal, temos:
= 16% × (1 – 0,3) = 11,2% a.a
Novo WACC: Com o D/E subindo para 0,75, a relação D/(D+E) dispara para
0,75/ (1+0,75) = 0,43; portanto:
= (0,57 × 19,12%) + (0,43 × 11,2%) = 15,71% a.a.
Portanto, a estimativa do valor da perpetuidade dessa empresa, após o choque de
juros e de câmbio (e assumindo o mesmo crescimento mundial de longo prazo), seria:
=

(437,5 − 170 ) × 1,045
(0,1571 − 0,045 )
= R$2,494 bilhões

 Valor justo da empresa = R$2,494 bilhões
Novo valor da dívida – O enunciado informa que o valor do equity praticamente
não se alterou, sendo que a relação D/E subiu de 0,5 para 0,75. Portanto, calculase que a dívida saltou de R$450 milhões para R$675 milhões aproximadamente (já
considerando o efeito de desvalorização do valor de face da dívida por conta da forte
elevação do custo médio da dívida de 12% para 16% a.a).
 Valor justo da companhia = R$2,494 bilhões – R$675 milhões = R$1,819 bilhões
Comentário: Cabe ressaltar, nesse exercício, que assumimos uma hipótese improvável na vida real: dificilmente, movimentos tão violentos no câmbio ou nos juros
são permanentes, devendo ser tratados como transitórios na vida real (alguns meses ou anos). Ao tratar as mudanças como permanentes na perpetuidade, estamos
aceitando mudanças estruturais profundas (dólar 75% mais valorizado em relação à
moeda brasileira e juro real 2,5% mais elevado ad eternum, além de custo da dívida
bem mais salgado).
Os efeitos nas projeções de fluxo de caixa perpétuo são, então, marcantes. A receita é impactada em cheio (100% em dólares) e há um aumento significativo em
margens (parte das despesas é em Reais). Mesmo com os investimentos em capital de
giro mais elevados por conta da variação do faturamento, o fluxo de caixa para a firma
resultante é muito mais robusto. Mesmo com o importante aumento (218 pontos) do
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WACC de 13,53% para 15,71% a.a, o valor justo da companhia subiu em 94%, de
R$939 milhões para R$1,819 bilhões.
Cabe lembrar a assunção de outra hipótese importante: o valor de mercado do
equity em um primeiro momento se manteve constante e que a dívida em dólares
subiu, levando a alavancagem a subir para 0,75 (relação D/E) – significando uma
elevação da dívida para R$675 milhões. No entanto, em relação ao novo valor justo,
essa relação teria, na verdade, despencado para 0,37 (675/1819). Isso só seria percebido ao longo do tempo, quando a companhia se valorizasse em bolsa, mudando os
parâmetros do processo de precificação. Apesar de a dívida ter efetivamente subido
em termos nominais, o efeito de longo prazo pode ser uma deslavancagem relativa ao
valor de mercado, o que reduziria tanto o custo de capital próprio como de terceiros.
Nesse caso, os analistas diriam que a empresa estaria over hedged, o que é uma linguagem bonita que significa “alavancada em dólar”.
É importante ressaltar que, ao contrário do senso comum, uma drástica queda na
SELIC (de 12% para 5% a.a), se não for acompanhada de credibilidade por parte dos
agentes econômicos, não provoca queda do custo de capital (seja próprio ou de terceiros), dado que a curva longa de juros ficará “mais empinada”. Portanto, os governos e os bancos centrais têm a capacidade de influenciar apenas juros de curto prazo,
ficando os prazos que realmente importam para a captação – os mais longos – ao
sabor do equilíbrio do mercado. Não obstante, governos – vide o exemplo dos EUA
e diversos países europeus entre 2008 e 2013 – tentam, através de compras ou vendas
maciças de títulos longos, influenciar o processo de formação de taxas em vértices de
longo prazo, impactos que normalmente duram muito pouco tempo.
Os juros de longo prazo (o que importa no processo de processo de precificação)
são determinados pelo mercado e serão função da análise quanto às condições reais
de equilíbrio da economia e das empresas na fase perpétua.
Em uma primeira análise (que pode ser reconstruída a partir da alavancagem mais
baixa projetada), o valor justo da companhia subiu para R$1,819 bilhões, valor 94%
mais elevado do que os R$939 milhões originais. A partir das hipóteses assumidas, o
impacto positivo do câmbio mostrou-se mais importante relativamente à influência
negativa da elevação do WACC.
Cabe lembrar que esse foi o resultado em uma empresa muito bem posicionada
para a situação conjuntural: 100% exportadora em um momento de violenta desvalorização cambial por razões locais (os preços em dólares e a quantidade vendida dos
grãos se mantêm constantes). O impacto no fluxo de caixa irá depender da proporção
da participação de receitas e despesas em dólares. Já em termos de custo de capital,
a tendência é haver um aumento generalizado do retorno exigido pelos investidores,
até pela subida na taxa do ativo livre de risco.
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EXERCÍCIO 35
EFEITO DA INFLAÇÃO NO PROCESSO DE PRECIFICAÇÃO
Em 2014, uma companhia do setor de construção civil apresentava faturamento
de R$3,2 bilhões e margem operacional (excluindo depreciação) antes de impostos
de 50%. O ativo permanente é integralmente ligado à área operacional da empresa
e soma R$12 bilhões. Seguindo as regras do IFRS, os contadores definem em oito
anos o prazo médio de depreciação.
A variação da necessidade de capital de giro projetada é de 15% da oscilação da
receita. A variação de faturamento entre 2013 e 2014 foi de apenas 10%. O investimento físico está projetado apenas para repor a depreciação.
O Brasil, por conta de políticas desajustadas na área fiscal e monetária, sofre com
uma inflação de 30% em 2014.
A – Assumindo que tanto a receita como as despesas são ajustadas integralmente em função da inflação, projete o fluxo de caixa para 2014. O IR sobre o
lucro era de 35%. Comente os resultados.
B – Se a alíquota de IR fosse hipoteticamente eliminada, qual seria a conclusão do impacto da inflação no fluxo de caixa? Se estivéssemos tratando uma
firma sem ativo permanente (depreciação próxima a zero), quais seriam os
resultados?

Respostas
R$ MIL
Rubrica/Ano
Receita (1)

2013
2.909.091

2014

Margens

2015

50%

–2.080.000

3.200.000

4.160.000

Despesas em Geral (2)

–1.600.000

Depreciação (3)

–1.500.000

–1.500.000

Lucro Antes do I.R. (4)

100.000

580.000

I.R. (35%) (5)

–35.000

–203.000

65.000

2%

Lucro líquido: 6 = (1+2+3+4+5)

377.000

Fluxo de caixa
Depreciação (7)

1.500.000

1.500.000

Invest. Capital de Giro (15% da
variação da receita) (8)

–43.636

–144.000

Investimentos de reposição (9)

–1.500.000

–1.950.000

Fluxo de caixa para a companhia:
10: (6+7+8+9)

21.364

Margens

-217.00

50%

9%
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A forte elevação de inflação, que contamina todas as rubricas do balancete (a depreciação só será ajustada ao longo do tempo, após o ajuste de avaliação patrimonial),
acaba por propiciar um lucro contábil superior (e um consequente maior pagamento
de imposto de renda, que é “caixa efetivamente desembolsado”) em 2015.
O lucro contábil mais elevado transmite a falsa impressão de maiores margens (a
margem líquida saltou de 2% para 9%), maior giro – receita cresce mais que o ativo
não corrigido imediatamente pela inflação – e, consequentemente, melhores indicadores de retorno.
No entanto, ao observarmos a geração de fluxo de caixa, verificamos que a companhia se verá obrigada a dispor de investimentos de reposição da depreciação, que
obrigatoriamente serão também reajustados por 30% de inflação.
O fluxo de caixa original para a companhia em 2014 montava a R$21,3 milhões.
Após a incidência da inflação de 30%, o mesmo fluxo de caixa cai para R$217 milhões negativos.
Quanto maior a alíquota de imposto de renda, maior será o impacto negativo no
fluxo de caixa; quanto maior o índice de inflação, maior o impacto negativo no fluxo
de caixa; quanto mais capital intensiva for a empresa (maior depreciação), maior o
impacto negativo no fluxo de caixa.
Se a alíquota do IR fosse eliminada:
R$ MIL
Rubrica/Na
Receita (1)

2013

2014

2.909.091

3.200.000

Despesas em Geral (2)

–1.600.000

Depreciação (3)

–1.500.000

Lucro Antes do I.R. (4)
I.R. (0%) (5)
Lucro Líquido: 6 = (1+2+3+4+5)

100.000

Margens

50%

Margens

–2.080.000

50%

–1.500.000
580.000

0
100.000

2015
4.160.000

0
3%

580.000

14%

Fluxo de Caixa
Depreciação (l)
Invest. Capital de Giro (15% da variação
da receita) (8)
Investimentos de reposição (9)
Fluxo de Caixa para a companhia:
10: (6+7+8+9)

1.500.000
-43.636

1.500.000
–144.000

–1.500.000

–1.950.000

56.364

–14.000

A inexistência de alíquota de IR reduz sobremaneira o impacto negativo no fluxo
de caixa. Uma das fontes principais do decréscimo advém do pagamento excessivo de
IR pelo fato do valor da depreciação não ser imediatamente corrigido por índices inflacionários. Grande parte da queda de fluxo de caixa pode ser atribuída ao aumento
da necessidade de capital de giro.
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Se a depreciação convergisse para zero

Rubrica/Ano
Receita (1)

2013
2.909.091

Despesas em Geral (2)

2014

30%

Margens

2015

Margens

50%

–2.080.000

3.200.000
–1.600.000

Depreciação (3)
Lucro Antes do I.R. (4)

CRESCIMENTO
VIA INFLAÇÃO

4.160.000

0
1.600.000

50%

0
2.080.000

I.R. (35%} (5)

–560.000

Lucro Líquido: 6 = (1+2+3+4+5)

1.040.000

–728.000
33%

1.352.000

33%

Fluxo de Caixa
Depreciação (7)
Invest. Capital de Giro (15% da
variação da receita) (8)

0

0

–43.636

–144.000

Investimentos de reposição (9)
Fluxo de Caixa para a companhia:
10: (6+7+8+9)

0
996.364

0
1.208.000

A depreciação próxima a zero significa o efeito no imposto será apenas nominal
pelo efeito inflacionário. Todas as rubricas componentes do lucro líquido/fluxo de
caixa são corrigidas pela inflação. As margens são mantidas no mesmo patamar. Os
indicadores de retorno vão sofrer um incremento altista na magnitude da inflação
(30%), tal como o fluxo de caixa para a companhia, que foi levemente deteriorado por
conta do aumento da necessidade de capital de giro.
O exercício mostra que empresas mais capital intensivas e pagantes de alíquota
mais elevada de IR são as que mais sofrem com a inflação.

EXERCÍCIO 36
ECONOMIC VALUE ADDED (EVA)
Em 2013, uma empresa do setor de cosméticos apresentava os seguintes números:
ROC (antes dos impostos)= 15% a.a.
Patrimônio Líquido: R$500 milhões
Dívida Bruta: R$300 milhões
Gastos com pesquisa e desenvolvimento: R$80 milhões
Depreciação: R$50 milhões
Receitas Extraordinárias (venda de um prédio): R$30 milhões
I.R marginal sobre o lucro operacional: 18%
WACC (após impostos): 17% a.a
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A – Calcular o EVA da empresa e comente os resultados.

Resposta
Cálculo do NOPLAT – lucro operacional menos impostos ajustados
Lucro Operacional (antes dos impostos) = 0,15 × (500 + 300) = R$120

milhões
Reposição ao lucro dos gastos com Pesquisa e Desenvolvimento que serão
capitalizados: R$120 + R$80 = R$200 milhões
Criação de um ativo relativo a P&D de R$80 milhões (o analista define o
prazo de amortização em 8 anos, perfazendo R$10 milhões/ano): Cabe lembrar que a legislação só admite o desconto da amortização da base tributária
somente em casos excepcionais (por exemplo, amortização do goodwill, mas
mesmo assim somente após a “incorporação” do ativo pela empresa; ou então
em relação à despesas de reestruturação, dentro da mesma lógica): R$120 +
R$80 – R$10 = R$190 milhões (lembrando que, para a cálculo do IR marginal, valem os R$200 milhões, ficando de fora a amortização).
Devolução de depreciação (acréscimo de efeito não caixa de R$50 milhões):
R$120 + R$80 – R$10 + R$50 milhões (a depreciação é dedutível no IR)=
R$240 milhões (lembrando que, para o cálculo do IR marginal, valem os
R$250 milhões, ficando de fora a amortização).
Receitas Extraordinárias (dedução de efeito não recorrente de R$30 milhões):
R$120 + R$80 – R$10 + R$50 milhões – R$30 milhões = R$210 milhões
(lembrando que, para a cálculo do IR marginal, valem os R$220 milhões, ficando de fora a amortização).
Cálculo do IR a ser pago: R$220 × 0,18 = R$39,6 milhões
NOPLAT: 220 – 39,6 -10 = R$170,4 milhões
Novo Retorno sobre Investimento ajustado:
Novo NOPLAT: R$170,4 milhões
Novo Investimento ajustado pelo novo ativo de Pesquisa e Desenvolvimento:

500+300 + 80 -10 = R$870 milhões
Novo ROC = 170,4/870 = 19,6% a.a.
EVA para a firma = Capital Total (próprio + terceiros) × (ROC – WACC)
EVA para a firma = R$870 milhões × (0,196 – 0,17)
EVA para a firma = R$22,6 milhões
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A empresa, depois dos devidos ajustes, contribuiu com R$22,6 milhões em termos de valor econômico adicionado. Cabe ressaltar que o ROC original após impostos (15% × (1 – 0,18)), igual a 12,3% a.a., está em patamar bem inferior ao WACC
(por definição, após impostos) de 17% ao ano.
Portanto, a teoria do EVA, ao ajustar o lucro operacional (EVA para a firma) e
o lucro líquido (EVA para o acionista) pelos itens não caixa, não recorrentes e/ou
que deveriam ser capitalizados, permite uma avaliação correta da agregação de valor.
Sempre lembrando que a questão dos impostos e do novo capital deve ser ajustada.
Nesse processo, o ROC após ajustes e impostos subiu de 12,3% para 19,6% ao ano.
Traduzindo, o que parecia ser uma empresa destruidora de valor (situação comum
para firmas que investem pesadamente em marketing e pesquisa), se revela, na verdade, um caso de criação de riqueza (ROC ajustado > WACC).

EXERCÍCIO 37
VALOR DE LIQUIDAÇÃO, ASSETS IN PLACE E REPOSIÇÃO
Em 2013, uma empresa do segmento de autopeças, com Patrimônio Líquido
contábil de R$500 milhões, tem ações que são negociadas a uma relação P/VPA
(considerada próxima ao valor justo pelos analistas) de 1,6. Trata-se de uma companhia ainda não madura em seu fluxo de caixa, típica de três estágios em suas projeções
(alto crescimento, crescimento moderado e perpetuidade). Seu fluxo de caixa para
a firma, base no primeiro estágio, é de R$40 milhões. Na época, estimava-se que
o lucro operacional da companhia cresceria 7% a.a, com o custo de capital próprio
calculado em 19% a.a. A dívida somava R$90 milhões.
A empresa passa por uma fase de reavaliação de ativos e passivos, que são incrementados em, respectivamente, R$80 milhões e R$30 milhões naquele ano.
Em 2017, após uma grande crise no segmento, a empresa combalida resolve fechar as portas, por falta de perspectivas e de compradores. O valor de mercado da
companhia, naquele momento, era de R$150 milhões. Estima-se que a venda de
todos os ativos tangíveis (ex-caixa) da empresa (instalações, máquinas, duplicatas a
receber e estoques) resulte em um montante de R$180 milhões. A empresa possuía
naquele ano dívida financeira de R$120 milhões e tinha caixa de R$10 milhões.
A – Em 2013, qual o valor dos assets in place da empresa? Qual o valor do crescimento dos ativos atribuído pelo mercado?
B – No final daquele mesmo ano de 2013, qual o valor de reposição dos
ativos?
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C – Em 2017, qual o valor de liquidação da companhia? Por que ele difere do
valor de mercado na época?

Resposta
Valor dos assets in place da empresa e do crescimento dos ativos atribuído pelo
mercado
Valor dos Assets in Place: FCFF (apenas de manutenção da atividade)
da empresa sem estágios e com uma taxa de crescimento
e de desconto perpétuos
Se assumirmos a relação P/Book justa de 1,6 em 2013, o valor de mercado estimado para a companhia seria:
= 1,6 × 500 (Patrimônio Líquido) = R$800 milhões
O valor justo da firma seria: Valor da companhia + dívida = 800 + 90 = R$890
milhões
O fluxo de caixa para a firma na época girava ao redor de R$40 milhões. Se
colocarmos esse fluxo de caixa em uma perspectiva perpétua (taxa de crescimento
e de desconto de equilíbrio, na visão de hoje), teremos o valor estimado dos ativos
existentes (assets in place):
Taxa de Crescimento de equilíbrio: 7% a.a.
WACC de equilíbrio: 19% a.a.
Valor dos assets in place = 40 × 1,07/(0,19 – 0,07) = R$356,7 milhões
Valor do Crescimento Futuro da Firma: Valor justo da empresa – Valor dos Assets
in Place
O valor de crescimento futuro dos ativos seria calculado pela diferença entre o
preço justo da empresa (R$890 milhões; assumindo que o mercado está correto na
precificação) e o valor dos assets in place (R$356,7 milhões) = R$533, 3 milhões.
O valor de reposição dos ativos ao final de 2013
Valor de Reposição = Patrimônio Líquido Contábil + Reavaliações
de ativos (Títulos Imobiliários, Estoques, Imóveis, Terrenos,
Máquinas e Equipamentos Reavaliações de passivos
(passivos escondidos trabalhistas, ambientais, etc.)

VA LUAT I O N

115

O valor de reposição dos ativos = 500 + 80 (reavaliação dos ativos) – 30 (reavaliação dos passivos) = R$550 milhões
O valor de reposição dos ativos indica o valor pelo qual uma nova companhia
poderia ser montada do zero.
O valor de liquidação da companhia. Por que ele difere do valor de mercado na
época?
O negócio em si não está sendo vendido, apenas os ativos, que podem ser recomprados mais adiante. Portanto, o valor econômico do ativo não é considerado.
Valor de Liquidação: Venda dos ativos tangíveis (instalações físicas,
máquinas, duplicatas a receber, estoques, enfim, todo o item separável
da firma que tenha valor); não há venda do negócio
O valor de liquidação da companhia: R$180 milhões + o caixa de R$10 milhões,
perfazendo um total de R$190 milhões.
Normalmente, o valor de liquidação é muito inferior ao valor de mercado da
companhia. Caso contrário, seria hora de encerrar atividades. O processo de liquidação pode ser ordenado (com o vendedor conseguindo preços justos pelos ativos)
ou desordenado (normalmente ocorre em situações de emergência, quando as firmas
precisam desesperadamente de dinheiro para saldar dívidas de curto prazo).
No nosso exemplo, restariam ainda para os acionistas da empresa:
R$190 milhões (valor de liquidação) – R$120 milhões (dívida) =
R$70 milhões
O valor de mercado da companhia em 2017 era de R$150 milhões, patamar mais
que duas vezes maior que os R$70 milhões que seriam auferidos liquidamente pelos
acionistas, no caso de liquidação. Isso se justifica porque no valor de mercado está
embutido todo o potencial econômico dos ativos (deduzida a dívida), incluindo uma
potencial virada e até perpetuidade. O modelo de opções reais é muito usado para a
precificação de empresas desse tipo. A situação da liquidação é completamente diferente, com a companhia simplesmente fechando e os ativos, sem utilidade, sendo
vendidos ao melhor preço de mercado.
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EXERCÍCIO 38
EMPRESA FECHADA + ILIQUIDEZ
Um talentoso profissional do setor de restaurantes é demitido e com a indenização decide comprar 51% de um pequeno estabelecimento correlato para iniciar uma
parceria no segmento. Ele junta todas as economias para completar o investimento,
o que impossibilita qualquer incursão em outro negócio. Ele não tem recursos para
comprar todas as ações do restaurante naquele momento.
O restaurante escolhido como alvo de compra apresenta um fluxo de caixa livre para o equity de R$20 mil/mês. O estabelecimento é bastante tradicional, tem
um público cativo há décadas, podendo ser considerado um negócio no estágio da
maturidade.
O comprador tem amigos que transitam no mundo de fusões e aquisições. Na
pesquisa de empresas abertas de perfil semelhante, encontra-se um Beta desalavancado de 0,7 em relação ao FGV-100, que por ser um índice mais pulverizado
e composto apenas por empresas privadas não financeiras, foi considerado o mais
apropriado como referencial. A regressão apresentou um coeficiente de determinação (R2) de 56%.
O ativo livre de risco, à época, remunerava a 10,5% a.a, enquanto o prêmio de
risco exigido pelo investidor alcançava 6,5%. O Governo, em uma medida de aperto
fiscal, reduz temporariamente a alíquota de juros sobre capital próprio para 0%, terminando com o benefício fiscal do equity.
Apesar do estabelecimento não apresentar dívidas, havia pendências trabalhistas
na Justiça que, em caso de derrota, poderiam onerar a empresa em até R$500 mil.
Restaurantes da categoria em questão costumam apresentar crescimento de lucros
em patamar levemente inferior à variação do PIB nominal.
Além disso, o atual dono do restaurante, que ficará ainda com 49% das ações, só
aceita vender o controle se houver um acordo de acionistas em que fique garantido
que um futuro repasse dos 51% só pode ser realizado em duas hipóteses:
A – Concordância do atual dono em relação ao nome do futuro controlador;
B – Se não houver concordância, que se pague 30% de prêmio em relação ao valor de
venda de controle para os 49% restantes de participação (tag along “turbinado”).
O pedido inicial do dono do restaurante pelos 51% foi de R$1,6 milhões.
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A – Qual seria o valor justo a ser oferecido para a compra do restaurante?
Comente.
B – Quais seriam os pontos de negociação mais importantes? Qual seria a
agregação de fluxo de caixa por parte do comprador capaz de facilitar a conciliação das propostas?

Resposta
Se estivéssemos tratando de uma empresa aberta, com alta liquidez em bolsa,
onde o investidor tivesse a plena capacidade de diversificação, o cálculo seria bem
direto:
Fluxo de caixa livre para o acionista: R$20 mil mensais = R$20 × 12 = R$240

mil/ano
Custo de capital próprio (a empresa não tem dívidas): 10,5% + (0,7 × 6,5%) =

15,05% a.a; como a alíquota dos juros sobre capital próprio foi reduzida temporariamente a 0%, não há o benefício fiscal.
Taxa de crescimento (considerando a informação de que lucros de restauran-

tes dessa categoria costumam apresentar crescimento levemente inferior ao da
economia): Se o PIB potencial brasileiro oscila entre 7-7,5% a.a, parece justo
utilizarmos 6,5% a.a na projeção.
Portanto:
= 240 × 1,065/(0,1505 – 0,065) = R$2,990 milhões por todas as
ações do restaurante; a participação de 51% sairia por R$1,525 milhões.
No entanto, para chegamos a uma situação mais realista, temos que ajustar esse
preço por dois fatores:
A – Risco da não diversificação
B – Risco de liquidez
Em relação ao risco de não diversificação, o futuro empresário só terá um negócio
e, portanto, não deverá contar com esse benefício que lastreia a teoria do CAPM.
Portanto, o seu retorno exigido tende a crescer, na proporção mensurada pelo Beta
total explicitado a seguir.
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Beta Total =

Beta
Coeﬁciente de Correlação

O coeficiente de determinação (R2) representa o coeficiente de correlação elevado
ao quadrado. Se o R2 = 56%, o coeficiente de correlação é igual a aproximadamente
0,75. Portanto:
0,7
Beta Total =
= 0,94
0,75
 Então, recalculando o custo de capital próprio (sem cortar casas decimais):
10,5% + (0,94 × 6,5%) = 16,58% a.a
Portanto, recalculando o valor justo da companhia:
= 240 × 1,065/(0,1658 – 0,065) = R$2,536 milhões
Nossa conclusão é que por volta de 15% do valor da companhia (2,990 – 2,536 =
R$454 milhões) pode ser atribuído ao chamado efeito-diversificação (que no nosso
exemplo não existe para o comprador do restaurante).
Em relação ao risco de liquidez, citamos os fatores que mais influenciam e que
devem ser analisados:
1 – Empresa fechada (região do desconto tende a ser entre 15% a 30%);
2 – Tamanho da Firma: Muito pequena, desconto de iliquidez para a banda de
cima;
3 – Saúde financeira: Muito boa; inexistência de endividamento e fluxo de caixa sólido, desconto de iliquidez mais para a banda de baixo;
4 – Participação a ser comprada pelo investidor: Apesar da participação ser majoritária (controle), a imposição de cláusulas draconianas a favor do minoritário que
possui 49% da companhia que dificultam em muito uma venda futura, empurra
para cima o desconto de iliquidez;
5 – Chance de a empresa abrir capital no futuro: Próxima a zero, o que não melhora
o desconto de iliquidez.
Analisando de forma subjetiva os cinco fatores, acreditamos que o desconto de
iliquidez a ser determinado para esse restaurante deva ser de 25% (mais próximo da
banda de cima do que da banda de baixo).
Recalculando o valor justo da companhia (após o ajuste para não diversificação e
imposição de um desconto de iliquidez):
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= R$2,536 milhões × (1 – 0,25) = R$1,902 milhões para a integralidade do restaurante; consequentemente, R$970 mil para a fatia de 51%.
O valor justo a ser proposto, portanto, assim composto:
(1+2+3) = Valor do restaurante com o mesmo perfil sendo negociado em bolsa,
com os investidores com livre possibilidade de diversificação e com ações com alta
liquidez: R$2,990 milhões.
(1) = Prêmio de Liquidez: R$634 milhões
(2) = Prêmio de diversificação: R$454 milhões
(3) = Valor-base do restaurante (ações com baixa liquidez e comprador sem alternativas de diversificação): R$1,902 milhões
Pontos de negociação mais importantes e outros aspectos a serem analisados
O dono do restaurante pediu R$1,600 milhões por 51% do restaurante. Esse valor
(equivalente a R$3,137 milhões para 100% do estabelecimento) é tecnicamente igual
(5% de prêmio) à precificação justa calculada para o restaurante, se a mesma fosse
uma companhia aberta e com alta liquidez (R$2,990 milhões):
R$1,6 milhão/0,51 = R$3,137 milhões.
Ponto de negociação: Pendências judiciais

Um ponto a ser colocado, ainda não tratado no processo de valuation, é a questão
da pendência trabalhista de R$500 mil. Normalmente, há dois caminhos para resolver o assunto:
A – O mais comum: Todas as pendências passadas continuam, por contrato, pertencendo ao antigo dono. Ou seja, se houver perda final na Justiça, os R$500 mil
deverão ser integralmente pagos pelo antigo controlador do restaurante. Portanto,
esse tema sai da discussão de preço final de compra e venda.
B – A alternativa: Os advogados de ambas as partes se reúnem e estabelecem a probabilidade de ocorrência de derrotas em cada caso na Justiça trabalhista. Chega-se, por
exemplo, que a possibilidade plausível de derrota é de 25% do valor total – R$125 mil.
Esse valor é descontado do preço de compra/venda. Se, no futuro, esse valor for maior,
problema do comprador que aceitou a negociação. Já se o valor for mais baixo, a diferença para R$125 mil não será devolvida, ficando como prêmio ao novo controlador.
Ponto de negociação: Fator-diversificação

Esse é uma questão complicada para o comprador. Em outras palavras, se ele não
pode diversificar, quem garante que o vendedor não possa contar com algum grau de
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diversificação em seus negócios? Esse argumento é perigoso para o comprador nas
negociações, que pode simplesmente receber a seguinte resposta do vendedor: “Prefiro, então, aguardar para uma venda futura a um investidor diversificado, que poderá
me pagar mais”. O comprador não terá muita argumentação.
Ponto de negociação: Fator liquidez

A questão da liquidez é um ponto de defesa mais forte por parte do comprador. Primeiro, a empresa não ser aberta e de ter tamanho reduzido são fatos
incontestáveis. Segundo, o próprio vendedor impôs uma série de obstáculos à
venda posterior dos 51% – desde a concordância com o nome do pretendente até
o pagamento de um prêmio considerável de 30% no tag along, caso não haja a
aprovação do nome.
O desconto de 25% em relação ao preço justo, apesar de ser apenas justificado
pelo empirismo, não parece exagerado pelas condições da empresa e do negócio.
Ponto de negociação: Fator crescimento de longo prazo

Se o vendedor tiver acesso à planilha que o comprador utilizou para chegar a seu
valor justo, outro ponto pode ser questionado: o uso de um crescimento perpétuo de
lucros (6,5% a.a) em nível inferior ao crescimento potencial do PIB brasileiro (7,5%
a.a). Se essa premissa não fosse aceita e o vendedor exigisse que fosse recalculado
o valor do fluxo com o crescimento se equiparando ao do PIB potencial brasileiro,
haveria o seguinte recálculo:
= 240 × 1,075/(0,1505 – 0,075) = R$3,417 milhões
Só nesse primeiro passo, o valor justo subiu R$427 mil (14%) em relação ao valor
justo original de R$2,990 milhões (antes do desconto de não diversificação e de iliquidez). O comprador terá que estar muito bem fundamentado com demonstrações
históricas para embasar o uso de 6,5% a.a. como fator a ser usado na perpetuidade
para o crescimento de lucros.
Para a companhia como um todo, os fatores diversificação e liquidez representam
36% do valor total potencial (se ela estivesse cotada em bolsa, com alto nível de negociações). O comprador aceita pagar até R$970 mil, enquanto o vendedor que R$1,6
milhões por 51% do negócio. A diferença é, portanto, bem relevante, em termos de
taxa interna de retorno estimada:
Comprador deseja pagar R$970 mil por 51%, o que precifica a companhia em:

R$970 mil/0,51 = R$1,902 milhões
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Usando os parâmetros do comprador:
R$1,902 milhões = (R$240 mil × 1,065)/(TIR comprador – 0,065)
TIR final para o comprador, se ele pagar R$970 mil por 51% do restaurante:
19,9% anuais.
 Vendedor deseja vender 51% por R$1,6 milhões, o que precifica a companhia
em:
R$1,6 milhões/0,51 = R$3,137 milhões
R$3,137 = (R$240 mil × 1,065)/(TIR comprador – 0,065)
TIR final para o comprador, se ele pagar R$1,6 milhões por 51% do restaurante: 14,7% anuais.
Pela análise de TIR, a diferença de retorno esperado, ad eternum, é de 5,2% a.a.,
o que é um número muito relevante. No entanto, uma pergunta importante não foi
agregada à conta: O quanto, em termos de fluxo de caixa, a entrada do novo dono
poderá contribuir? É razoável admitir que simplesmente haverá troca de controle de
“seis por meia dúzia”, sem nenhum efeito no fluxo? Novamente, usando os parâmetros do comprador, que tem o retorno exigido implícito na casa de 19,9% anuais:
R$3,137 = (fluxo × 1,065)/(0,199 – 0,065)
= R$395 mil, cerca de R$33 mil por mês.
Portanto, se o comprador acredita que pode agregar novos R$13 mil mensais ao
fluxo de caixa do negócio, o pagamento do valor desejado pelo vendedor – R$1,6
milhões por 51% do restaurante – irá gerar os mesmos 19,9% de retorno anual
perpétuo auferido com o pagamento de apenas R$970 mil pela mesma participação, considerando somente a geração de R$20 mil/mensais de fluxo de caixa livre
para o acionista. Como o vendedor continuará no restaurante com 49% de participação, ele também desfrutará desse incremento de fluxo de caixa, facilitando a
negociação.
Portanto, considerando todas as variáveis, há um enorme campo de discussão
acerca do preço. Dependendo da flexibilidade de cada lado e da urgência de compra
e de venda, a definição do preço final penderá mais para um lado ou para outro.
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EXERCÍCIO 39
GASTOS DE PESQUISA TRANSFORMADOS EM INVESTIMENTO
Um pequeno laboratório farmacêutico, fundado em 2011, apresenta os seguintes
dados em 2014:
Lucro Operacional (1-t): R$3 milhões
Despesas com Pesquisa: R$8 milhões
Ativo total: R$35 milhões
Patrimônio Líquido: R$24 milhões
Dívidas financeiras de curto, médio e longo prazo: R$8 milhões
Investimentos Físicos Líquidos + Capital de Giro: R$2 milhões
Taxa de imposto marginal: 15%

As despesas de pesquisa (cuja amortização é de 4 anos), tiveram o seguinte quadro
de evolução desde a fundação da companhia:
ANO

VALOR (R$ MILHÕES)

2011

2

2012

4

2013

6

2014

8

O WACC que a ser usado no processo de precificação da empresa é de 13,5% a.a.
A – Considerando que 2014 é o primeiro ano do estágio inicial de crescimento
(com duração de 5 anos), qual o valor justo da empresa calculado dentro dos
preceitos da teoria da valuation (transformando despesas de pesquisa e desenvolvimento como componentes fundamentais do investimento)?
B – Qual seria o valor justo da firma para esse estágio se os gastos com pesquisa e desenvolvimento continuassem a ser classificados como despesas (ao
invés de investimentos)?

Respostas
Os analistas têm dificuldades no processo de precificação tradicional de empresas que investem pesadamente em pesquisa, dado que os lucros, ativo e Patrimônio
Líquido estarão, no balanço e balancete, em tamanho inferior relativamente a outras
empresas, por conta de convenções contábeis.
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Primeiro passo – Cálculo do valor do ativo de Pesquisa e reestimação do Patri-

mônio Líquido e Capital
Acumulação de todas as despesas de realizadas historicamente pela empresa (incluindo os R$8 milhões do ano corrente) e formação de um ativo a ser amortizado.
As despesas de pesquisa têm período de amortização de quatro anos, com a empresa
tendo sido fundada em 2011:
ANO

DESPESAS DE PESQUISA
(R$ MILHÕES)

PARCELA SEM
AMORTIZAÇÃO

VALOR SEM AMORTIZAÇÃO
(R$ MILHÕES)

2011

2,0

25%

0,5

2012

4,0

50%

2,0

2013

6,0

75%

4,5

2014

8,0

100%

Total

8,0
15,0

O valor capitalizado de despesas de pesquisa teria atingido R$15 milhões, caso a
Contabilidade permitisse tal procedimento.
 Reestimação do Patrimônio Líquido: R$24 + 15 = R$39 milhões
 Reestimação do Capital: R$24 + 15 + 8 = R$47 milhões
Segundo passo – Ajuste do Lucro operacional (1 – t)

Voltar as despesas de pesquisa ao lucro operacional, mantendo o ganho fiscal,
que é real. Cabe lembrar que a Contabilidade, com exceção do caso da depreciação
dos itens do Permanente, raramente permite a utilização fiscal de outros tipos de
ativos. O uso da amortização, por exemplo, para fins de dedução de impostos, só é
permitido no caso de ágio de aquisições e, mesmo assim, somente quando a empresa
comprada estiver totalmente incorporada.
Lucro Operacional (1 – t) ajustado = Lucro operacional (1 – t) + despesas de pesquisa – amortização do novo ativo
Amortização do novo ativo: 25% de R$15 milhões = R$3,75 milhões
Lucro Operacional (1 – t) ajustado = 3 + 8 – 3,75 (não há benefício fiscal para a
amortização de ativos de P&D) = R$7,25 milhões
Terceiro passo – Ajuste do ROC

Calcular o novo ROC a partir dos novos parâmetros de lucro e de capital
ROC =

Lucro Operacional (1 – t)
Patrimônio Líquido + Dívida

124

VA LUAT I O N

ROC original =

3
= 9,4% a.a
(24 + 8)

ROC ajustado =

7,25
= 15,4% a.a
(24 + 8 + 15)

Quarto passo – Recálculo do crescimento potencial

Crescimento potencial = ROC × taxa de reinvestimento
2
 Crescimento potencial original = 0,094 × = 6,3% a.a
3
 Novo crescimento potencial:
ROC (ajustado pelas despesas de marketing, R&D)
×
(Invest.Liq + Var. de Capital de Giro + Despesas de P& D e Marketing − Amortização destes ativos)
(EBIT (1 − t) + Despesas de R& D e Marketing − Amortização destes ativos)

– Novo ROC: 15,4% a.a
– Novos Investimentos (incluindo pesquisa e deduzindo a amortização): 2 + 8 –
3,75 = R$6,25 milhões
6, 25
– Nova taxa de reinvestimento =
= 0,86
( 3 + 8 − 3, 75 )
– Novo crescimento potencial = 0,154 × 0,86 = 13,2 % a.a.
Comparação de cálculo de valor justo, considerando que estamos no primeiro
estágio de crescimento de duração de cinco anos:
FC t −1 × (1 + g cresc ) × (1 −

(1 + g cresc )n
(1 + rcresc )n

)

rcresc − g cresc
 Fluxo de caixa calculado com os parâmetros originais: Lucro operacional (1-t)
– Investimentos Líquidos em capital físico e de giro.
 Fluxo de caixa original: R$3 – R$2 = R$1 milhão
 Usando a taxa de crescimento também original
(1 + 0,063) 5
)
(1 + 0,135) 5
= R$4,13 milhões
0,135 − 0,063

1 × (1 + 0,063) × (1 −

VA LUAT I O N

125

 Usando a taxa de crescimento recalculada (cabe ressaltar que, apesar dos gastos
com pesquisa e desenvolvimento terem sido reclassificados como investimento, eles foram efetivamente gastos; portanto, o fluxo de caixa não muda).
(1 + 0,132) 5
)
(1 + 0,135) 5
= R$4,96 milhões
0,135 − 0,132

1 × (1 + 0,132) × (1 −

Após a reclassificação correta das despesas de pesquisa como ativo, a realidade é
de uma empresa com indicadores razoáveis de retorno e com lucro operacional com
boa capacidade de crescimento no curto prazo. Reiteramos que o fluxo de caixa não
muda. Somente nessa fase de curta de 5 anos , há um reconhecimento adicional de
valor da ordem de 20%.
O efeito nos múltiplos que relacionam valor e lucro é baixista – P/L, P/Book,
EV/EBITDA. A análise comparativa passa a ser a mais correta, se ajustarmos todas
às empresas do mesmo setor na mesma base.

EXERCÍCIO 40
POLÍTICA DE DIVIDENDOS
A ação de uma empresa madura do setor de papel apresentou em 2013 um dividend yield de 20%, pagando R$90 milhões em dividendos. Leva-se em consideração
que o FCFE é, nesse ano, aproximadamente igual aos dividendos pagos e que a
estimativa do crescimento perpétuo da companhia é semelhante ao do PIB potencial
brasileiro (7,5% a.a).
A – Qual o custo estimado do equity dessa companhia?
B – Quais as limitações desse resultado? Comente.

Respostas
Dividend yield = Dividendos pagos/Valor de mercado = 20%
Dividendos: R$90 milhões
Valor de mercado = 90/0,2 = R$450 milhões
Cálculo do custo do equity implícito (assumindo que FCFE = Dividendos e que

g perpetuidade = 7,5% a.a).
450 = 90 × 1,075/(r perpetuidade – 0,075)
r perpetuidade = 29% a.a

126

VA LUAT I O N

O resultado que aponta para um retorno exigido tão elevado de 29% a.a suscita
algumas dúvidas, que podem levar a duas interpretações:
1 – Interpretação do resultado como falha nas premissas: A primeira reação é que,
provavelmente, a empresa ainda não esteja no estágio maduro, o que invalida a hipótese de que FCFE = Dividendos. A falha dessa premissa destrói a conta da perpetuidade, dado que os dividendos pagos ainda seriam inferiores ao fluxo de caixa livre da
empresa. O processo de valuation correto envolveria mais estágios até a maturidade,
quando identidade FCFE = Dividendos definitivamente prevaleceria. Um dividend
yield ad eternum de 20% é altíssimo (a média do Ibovespa em 2012 era de 7%), sendo
improvável a sua manutenção. Por isso, o normal seria a prevalência de um dividend
yield mais alto por poucos anos, que iria convergir para patamares bem mais modestos na perpetuidade, com a elevação do valor de mercado e/ou redução do valor do
dividendo (como aceitar um retorno de 29% a.a de equilíbrio de longo prazo para
qualquer ativo?).
2 – Interpretação do resultado como realidade da empresa: No entanto, se as premissas forem confirmadas, uma das hipóteses a seguir (ou, provavelmente, a combinação
de todas elas) pode ser verdadeira: a empresa é fechada (e com reduzida chance de
abrir capital no futuro), altamente endividada, receita diminuta e conta com baixíssima liquidez para venda. Esses fatores alavancam o desconto de iliquidez para a
banda mais alta (30%), elevando o valor do retorno exigido implícito para um nível
bem acima do normal. Porém, cabe ressaltar que essa é apenas uma hipótese teórica,
já que na prática as características citadas não combinam com as de uma empresa
grande pagadora de dividendos.

CAPÍTULO 11

Exercícios

EXERCÍCIO 41
OPÇÕES REAIS – EMPRESA DE MINERAÇÃO
Um minerador oferece a um grupo de investidores o direito de exploração, pelo
prazo de dezoito anos, de uma mina do raro minério ×urupita (usado na indústria de
tecnologia), localizada no interior do Estado do Acre.
A mina tem reservas comprovadas de 600 toneladas. Estima-se o valor presente
do preço médio projetado da ×urupita a R$210/kg e o total de despesas correntes
de exploração trazidas também a valor presente em R$144/kg. Já os investimentos
líquidos, dentro do mesmo critério, chegam a R$28/kg. O IR sobre o lucro era
de 30%.
Como no caso da maioria das empresas de commodities, o crescimento projetado
do lucro líquido era equivalente à estimativa de crescimento mundial, ao redor de
4,5% em Reais. O custo de capital próprio usado pelos investidores era de 20% a.a
e a taxa de juros vigente na época era de 10% a.a. O desvio-padrão da cotação da
×urupita atingia 30% a.a.
O preço pedido pelo vendedor: R$15 milhões à vista pela mina.
A – Os investidores deveriam considerar a compra da mina? Comente a resposta sob a ótica do fluxo de caixa descontado e opções reais.
B – Durante as discussões do processo de precificação, uma janela de oportunidade no cenário internacional e uma situação inflacionária benigna no Brasil permitiram ao Banco Central cortar os juros básicos pela metade, de 10%
para 5% ao ano, de forma sustentável. Tudo mais constante, qual o seu no
valor da opção de compra?
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Respostas
Sob a ótica do fluxo de caixa descontado, o máximo que o comprador se proporia
a pagar (levando em conta o seu retorno exigido de 20% a.a), seria:
(+)
(-)
=
=

Receita a valor presente: R$210 × 1.000 × 600 = R$126 milhões
Despesas a valor presente: R$144 × 1.000 × 600 = R$86,4 milhões
Lucro antes do IR a valor presente: R$126 – R$86,4 =R$39,6 milhões
Lucro Líquido a valor presente: R$39,6 milhões × (1 – 0,30) = R$27,72
milhões
 Fluxo de Caixa (considerando que a mina nem começou a ser explorada, portanto, não há dívidas): Lucro Líquido – Investimentos Líquidos.
 Investimentos Líquidos a valor presente: R$28 × 1.000 × 600 = R$16,8
milhões
= Fluxo de caixa já trazido a valor presente: R$27,72 milhões – R$16,8 milhões
= R$10,92 milhões
O vendedor está pedindo o valor de R$15 milhões à vista pela mina. Portanto,
levando em consideração o método do fluxo de caixa descontado, o grupo de investidores desistiria do negócio por conta do valor presente líquido negativo:
= R$10,92 – R$15,0 = R$4,08 milhões negativos
Porém, dado que estamos diante de um ativo cuja cotação apresenta expressiva
volatilidade, que pode se manifestar nos próximos dezoito anos, o uso da precificação
através da metodologia de opções reais é bastante usual entre os analistas.
Valor de uma opção de compra (C) (Modelo Black & Scholes levando em consideração dividendos)
C = Valor da call que desejo encontrar (valor da companhia pelo modelo de
opções reais)
Preço à vista (PV) = Valor presente das receitas: R$126 milhões
Dividend yield = A cada ano que a empresa deixa de explorar o negócio, 1/18 são
perdidos. Portanto, dividend yield = 5,56% ao ano
Preço de Exercício (PE) = Valor presente das despesas correntes e investimentos
mais impostos: R$86,4 + 16,8 = R$103,2 milhões
Volatilidade (V) = É usada a variância, que é o quadrado do desvio-padrão: (0,30)
^ 2 = 9%
Juros (J) = 0,10
T = 18 anos
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Valor de um opção de compra (C)
C = PV e –D/PV × T N (d1) – PE e –JT N (d2)
C = 126 e –0,056 × 18 N (d1) – 103,2 e –0,10x18 N (d2)

d1 =
Sendo d1 =

ln (PV / PE) + ((J − D / PV + V / 2) × T)
(V × T)1/2

Sendo d2 = d1 – (V × T)1/2
Sendo d1 =

ln (126 / 103,2) + ((0,10 − 0,0556 + 0,09 / 2) × 18)
(0,09 × 18)1/ 2

Sendo d2 = d1 – (0,09x18)1/2
d1 = 1,4211; consultando a tabela de Distribuição Normal Padrão e interpolando
os valores entre 1,42 e 1,43, chegamos a N(d1) = 0,9225
d2 = 0,1484 ; consultando a tabela de Distribuição Normal Padrão e interpolando
os valores entre 0,14 e 0,15, chegamos a N(d2) = 0,5585
A distribuição normal, através do N(d1) aponta quase 93% de probabilidade de
que o preço à vista (retorno do projeto) alcance o preço de exercício, por conta do
tempo e da volatilidade do preço do minério.
Substituindo os valores no modelo Black & Scholes, temos:
Valor da opção: C = 126 e – 0,0556X18 0,9225 – 103,2 e – 0,10x18 0,5585
= R$33,25 milhões  O investidor, pela metodologia de opções reais, pode
pagar até esse valor pelo direito de explorar a mina nos próximos 18 anos.
Quando comparado ao resultado do fluxo de caixa descontado (R$10,92 milhões),
a teoria de opções reais explicita o valor da flexibilidade em dezoito anos:
= 33,25 – 10,92 = R$22,33 milhões
Por conta da volatilidade no preço da ×urupita (que pode se materializar favoravelmente em dezoito anos), o comprador tem uma perspectiva bem melhor em
termos de valor do negócio.
Se o valor das taxas de juros for reduzido pela metade, de 10% para 5% a.a
C = 126 e – 0,056 × 18 0,7635 – 103,2 e – 0,05x18 0,2885
= R$23,25 milhões
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A queda da taxa de juros faz com que o valor presente do preço de exercício se
distancie do valor à vista, reduzindo a possibilidade desse exercício. Por isso, o valor
justo da opção cai exatos R$10 milhões de R$33,25 milhões para R$23,25 milhões.
Diferentemente do tempo para exercício e volatilidade (onde o impacto no preço
é mais que proporcional à variação dos mesmos), o fator juros exerce uma influência
menor, pelo modelo Black & Scholes, no valor da opção real.
O exercício reforça a tese que o modelo de fluxo de caixa descontado é uma categoria particular do modelo de opções reais, onde a volatilidade do preço do ativo é
considerada zero, não havendo flexibilidade nas projeções.

EXERCÍCIO 42
OPÇÕES REAIS – PATENTES
Pesquisadores da área de cardiologia registram a patente de uma invenção ligada
à área de marca-passos para corações. O valor presente das receitas menos despesas e
impostos projetados atinge R$800 milhões, sendo R$1,5 bilhões o valor do investimento necessário para o desenvolvimento. Há quatro empresas produtoras de equipamentos cardiológicos abertas na bolsa norte-americana, que apresentam variância
média dos respectivos valores da firma chegando a 40% ao ano. Essa variância pode
ser considerada uma proxy da volatilidade da receita da empresa.
O tempo da patente, segundo as leis dos EUA, é curto – apenas cinco anos. Após
o fim da desse período, dada a feroz concorrência, estima-se que o valor da perpetuidade do FCFF atinja apenas R$50 milhões (caso o projeto chegue a ser efetivado
em 5 anos). A dívida já adquirida desde o início dos trabalhos é de R$25 milhões. Na
época, os juros básicos na economia norte-americana estavam em 4% a.a.
A – Qual o valor justo da companhia segundo a teoria de opções reais?
B – Se o Governo mudasse a regra para esse tipo de patente, estendendo o
período para 15 anos, qual seria o impacto no valor justo da opção?

Respostas
Valor de um opção de compra (C) (Modelo Black & Scholes levando em consideração dividendos)
C = Valor da call que desejo encontrar (valor da companhia pelo modelo de opções reais)
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Preço à vista (PV) = Valor presente das receitas menos despesas e impostos:
R$800 milhões
Dividend yield = A cada ano que a empresa deixa de explorar o negócio, 1/5 são
perdidos. Portanto, dividend yield = 20% ao ano
Preço de Exercício (PE) = Custo de desenvolvimento: R$1,5 bilhões.
Volatilidade (V) = É usada a variância do valor da firma de empresas correlatas =
30% a.a.
Juros (J) = 0,04
T = 5 anos
Valor de um opção de compra (C)
C = PV e –D/PV × T N (d1) – PE e –JT N (d2)
C = 800 e –0,20 × 5 N (d1) – 1.500 e –0,04 × 5 N (d2)

Sendo d1 =

ln (PV / PE) + ((J − D / PV + V / 2) × T)
(V × T)1/2
Sendo d2 = d1 – (V × T)1/2

Sendo d1 =

ln (800 / 1.500) + ((0,04 − 0,20 + 0, 30 / 2) × 5)
(0,30 × 5)1/ 2

Sendo d2 = d1 – (0,30 × 5)1/2
d1 = – 0,5541; consultando a tabela de Distribuição Normal Padrão e interpolando os valores entre – 0,55 e – 0,56, chegamos a N(d1) = 0,2890
d2 = – 1,7788 ; consultando a tabela de Distribuição Normal Padrão e interpolando os valores entre – 1,77 e – 1,78, chegamos a N(d2) = 0,0380
A distribuição normal, através do N(d1) aponta uma probabilidade baixa (29%)
que o preço à vista (retorno do projeto) alcance o preço de exercício, por conta do
tempo e da volatilidade do valor da firma (aqui usada como medida de volatilidade
das receitas da empresa).
Substituindo os valores no modelo Black & Scholes, temos:
Valor da opção: C = 800 e – 0,20 × 5 0,289 – 1.500 e – 0,04 × 5 0,038
= R$38,42 milhões  O investidor, pela metodologia de opções reais, pode pagar
até esse valor pelo direito de explorar a patente nos próximos cinco anos.
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Cabe ressaltar que o valor de R$38,42 milhões, perto de valores como R$800
milhões de valor presente de receitas, despesas e impostos e R$1,5 bilhões de custo
de desenvolvimento, pode ser considerado um montante relativamente muito baixo,
refletindo a probabilidade também reduzida de exercício (a empresa efetivamente
desenvolver o projeto).
= Valor da companhia (considerando o valor da perpetuidade pós 5 anos de patente) = R$38,42 milhões (valor da patente) + R$50 milhões (valor da perpetuidade, caso o projeto seja implementado) – R$25 milhões (valor da dívida) =
R$63,42 milhões.
O tempo da patente muda de 5 para 15 anos, impactando o valor da opção
Nesse caso, o valor do dividendo cairia substancialmente, para 1/15 = 6,67% ao ano.
Valor da opção: C = 800 e –0,0667 × 15 0,7175 – 1.500 e –0,04 × 15 0,0612
Valor da opção: C = R$160,85 milhões
Ao triplicar o prazo da patente, o valor da opção mais do que quadriplicou, por
conta da possibilidade da alta volatilidade do valor da firma (30% anuais de variância
= 54,8% a.a de desvio-padrão) ter mais tempo para se manifestar. Outra face da mesma moeda é a constatação que a possibilidade de exercício da opção dispara de 29%
(no prazo de cinco anos) para 72% (quando a patente é estendida para 15 anos).

EXERCÍCIO 43
OPÇÕES REAIS – EMPRESAS EM DIFICULDADES
Uma empresa fechada no segmento de informática, após sucessivos anos de corrupção interna e incompetência gerencial, acumula dívidas na casa de R$450 milhões
(todo o passivo é endividamento).
Em 2014, o valor dos ativos tangíveis no balanço era de R$100 milhões (80% do
ativo total). Para liquidar os ativos imediatamente, o desconto seria de aproximadamente 30%.
Um negociador da dívida, com remuneração baseada em performance, foi chamado para reformatar o perfil e custo do endividamento, com vista a aliviar o fluxo
de caixa da companhia. Depois de meses de negociação, o resultado: além de um
desconto de 10%, a nova dívida repactuada será paga em uma só parcela após sete
anos de carência.
Naquele ano, o ativo livre de risco no Brasil refletia uma taxa de 13% a.a e o
desvio-padrão do valor da firma de empresas de informática abertas era de 50% a.a.
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A – Qual o valor do Patrimônio Líquido da empresa?
B – Qual o valor justo da companhia de informática, segundo a teoria de opções reais? Qual a relação P/VPA e a explicação para o resultado?
C – Se o desvio-padrão do valor da firma das empresas de informática fosse de apenas 25% a.a, qual seria o impacto no valor justo da companhia em
questão?

Respostas
Chegamos ao valor do Patrimônio Líquido pela diferença entre o valor do ativo e do passivo. O passivo de R$450 milhões e o ativo de R$125 milhões (R$100
milhões/0,8), levam a um Patrimônio Líquido negativo de R$325 milhões. Sequências de resultados negativos devem ter impactado o Patrimônio Líquido da companhia através dos anos, situação típica de corporações em situação pré-falimentar.
Esse exemplo recai no Modelo Black & Scholes tradicional, sem o impacto de
dividendos, dado que não há nenhuma opção de adiamento de projeto. Portanto:
Valor de um opção de compra (C)
C = PV N (d1) – PE e –JT N (d2)
Sendo d1 =

ln (PV / PE) + ((J + V 2 / 2 ) × T)
(V × T)1/2

Sendo d2 = d1 – (V × T)1/2
onde:
C = Valor da call que desejo encontrar (valor da companhia pelo modelo de opções
reais)
PV = Valor de liquidação dos ativos: R$100 × 0,30 = R$70 milhões
PE = Após a renegociação da dívida – R$450 milhões × 0,90 = R$405 milhões
V = O desvio-padrão de 50% é equivalente à variância de (0,5)2 = 25% (variância
média das companhias de capital aberto do setor de informática no Brasil)
J = 0,13
T = 7 anos
ln (70 / 405) + ((0,13 + 0, 25 / 2) × 7)
d1 =
(0,25 × 7)1/ 2
d2 = d1 – (0,25x7)1/2
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d1 = 0,0224 ; N(d1) = 0,5089
d2 = – 1,3005 ; N(d2) = 0,0968
Substituindo os valores no modelo Black & Scholes, temos:
Valor da opção: C = 70 × 0,5089 – 405 e –0,13 × 7 0,0968
C = R$19,84 milhões vale o equity da empresa.
Mesmo a empresa tendo apenas sete anos para se livrar de uma difícil situação,
o mercado sempre reconhece a existência de algum valor, dado que a volatilidade
(nesse caso, a variância do valor da firma de empresas correlatas, que pode ser tomada como proxy do desvio-padrão das receitas do setor) pode ajudar a instituição a se
salvar e virar um projeto viável.
A relação P/VPA é negativa, o que numericamente não significa nada, apenas
sinaliza uma situação muito delicada.
Se o desvio-padrão caísse de 50% para 25% ao ano, haveria
um impacto baixista no valor da opção:
Um desvio-padrão de 25% ao ano é equivalente a uma variância de 6,25% anuais,
valor que será usado na fórmula.
Valor da opção: C = 70 × 0,172 – 405 e – 0,13 × 7 0,054
Valor da opção: R$3,24 milhões
Portanto, a queda do desvio-padrão pela metade fez com que o valor justo da
opção caísse mais que proporcionalmente, para apenas 16% do valor original Isso
demonstra a importância do fator volatilidade, que permite a valoração da chamada
flexibilidade do negócio. A queda hipotética do desvio-padrão de 50% para 25% a.a
fez com a probabilidade de exercício despencasse de 51% para apenas 17%, durante o
período de 7 anos que a firma teria para sobreviver e “virar o jogo” para pagar a dívida
de R$405 milhões. É importante ressaltar que o exercício assume uma renegociação
pouco provável, com carência de sete anos, condição que gera valor à companhia.
Certamente, na prática, a companhia não teria uma renegociação tão vantajosa, o que
faria o valor da opção cair ainda mais.

