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Modelos de estrutura do fluxo de caixa pelo 
método direto e construção da Taxa mínima de 

atratividade (TMA)

Prof. Alexandre Wander

Introdução

O processo de avaliação e seleção de alternativas de

investimento envolve:

a) Dimensionamento dos fluxos de caixa

b) Avaliação dos fluxos de caixa

c) Definição das taxas de retorno exigidas 
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Desembolso ou investimento inicial 

Refere-se ao volume comprometido de capital direcionado

à geração de resultados operacionais futuros 

São avaliados por seus respectivos preços de compra

acrescidos de todos os gastos necessários para serem

colocados em funcionamento 

A necessidade de investimentos adicionais

em capital de giro assume característica 

idêntica à do investimento de capital 

Relevância dos Fluxos de Caixa nas 

Decisões de Investimento 

Por meio dos resultados de caixa, a empresa assume

efetiva capacidade de pagamento e reaplicação dos 

benefícios gerados na decisão de investimentos

É fundamental o conhecimento dos benefícios futuros 

esperados e de sua distribuição ao longo da vida prevista 

do projeto

Os fluxos de caixa ao valor futuro são descontado a taxa de 

oportunidade que reflitam o risco do investimento
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Fluxo de caixa

Consiste no resultado operacional das entradas e saídas 

esperadas de recursos de um determinado investimento

Quando um investimento entra na fase de execução, os fluxos de 

caixa passam a ser reais e representam efetivamente a força de um 

projeto em gerar recursos aos investidores.

Um investimento é atraente quando seu retorno for        

superior às taxas de remuneração do capital

Recursos que são investidos dos projetos

Caixa:
• Financiar o capital de giro

Investimentos
• Imobilizado: terreno, máquinas e equipamentos, instalações 

industriais;
• Marcas e patentes: valor investido para registro da marca;
• Intangível: Valor gasto para o desenvolvimento do produto.

Estoque:
Matéria prima;
Material complementar;
Produto acabado.

Clientes:
Vendas a prazo.

Normalmente estes investimentos são efetuados no momento T0; 

antes que ocorra qualquer receita de vendas.
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Fornecedores:
• Compras a prazo

Funcionários
• Folha de pagamento a pagar

Governo:
• Impostos a pagar

Bancos:
• Empréstimos e financiamentos

Patrimônio dos Acionistas
• Capital investido (aporte de capital ou venda de ações)

Normalmente os recursos são captados no momento T0 antes que ocorra 
qualquer tipo de faturamento

Tipos de Recursos que financiam os projetos

Capital sem ônus 

financeiro

Capital com 

ônus financeiro

Investimentos e origens de recursos

Caixa
Clientes

Estoques

Fornecedores
Salários a Pagar
Impostos a pagar

Empréstimos
Financiamentos

Patrimônio 
dos 

acionistas

Investimentos

Intangível
Imobilizado

Investimentos Origens de recursos

Consomem caixa no 
curtíssimo prazo e não 
cobram juros.

Consomem caixa no médio e 
longo prazo e cobram juros, 
pois financiam o projeto

Consomem caixa no médio e 
longo prazo e cobram juros, 
pois financiam o projeto
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+ Caixa
+ Clientes

+ Estoques

- Fornecedores
- Salários a Pagar
- Impostos a pagar

Empréstimos
Financiamentos

Patrimônio 
dos 

acionistas

Investimentos

Intangível
Imobilizado

Consomem caixa no médio e 
longo prazo e cobram juros, 
pois financiam o projeto

Consomem caixa no médio e 
longo prazo e cobram juros, 
pois financiam o projeto

= Capital de giro

Fluxo do projeto 

(empresa)

Pagamentos do 

principal e juros

“Os investimentos e 
origens ocorrem 

normalmente no momento 
T0.”

Investimentos e origens de recursos

Investimentos Origens de recursos

Exemplo numérico dos investimentos e origens de recursos

Fluxo de caixa do 

Projeto (empresa)

Pagamentos do 

principal e juros

Investimentos T0 Origens de recuros T0

Caixa 5.000

Clientes 25.000 Empréstimos 200.800           

Estoques 35.000

Fornecedores -15.000 Financiamentos

Salários a pagar -2.000

Impostos a pagar -1.000

Capital de giro 47.000

Patrimônio Líquido 301.200           

Intangível 5.000

Imobilizado 450.000

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 502.000 TOTAL DAS ORIGENS 502.000           
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Desmembramento do Fluxo de Caixa

Onde: 

FCO: Fluxo de caixa operacional

FCE: Fluxo de caixa da empresa

FCPL: Fluxo de caixa do patrimônio Líquido

FCPLFCO FCE

Desmembramento do Fluxo de Caixa

Proveniente do total das vendas, menos o custo e as despesas 

operacionais, menos o Imposto sobre o lucro, mais a depreciação.

a) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL

Proveniente do Fluxo de caixa operacional, menos os investimentos em 

capital de giro, menos o investimento bruto em ativo imobilizado, 

marcas e intangível.

b) FLUXO DE CAIXA DO PROJETO (DA EMPRESA)

Proveniente do FLUXO DE CAIXA DO PROJETO, menos as despesas 

financeira líquidas dos impostos, menos o pagamento do principal ao 

banco.

c) FLUXOS DE CAIXA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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Exemplo numérico do Fluxo de caixa operacional

Descrição T1

Vendas 100.000

Custos -62.000

Lucro Bruto 38.000

Despesas comerciais -8.000

Despesas administrativas -12.000

Lucro operacional 18.000

Imposto -6.120

Lucro operacional menos o imposto 11.880

Depreciação 100

Fluxo de caixa operacional 11.980

Exemplo numérico do Fluxo de caixa do projeto (empresa)

Fluxo de caixa operacional 11.980

Investimentos em Capital de giro 2.850

 Clientes -300

 Estoques -4.200

 Fornecedores 7.200

 Salários 100

 Impostos 50

Investimento no realizável -7.400

Investimentos -4.000

intangivel -400

Imobilizado bruto -3.000

 Investimento de reposição -100

 Investimento de crescimento -2.900

FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA 7.430
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Fluxo de caixa do Patrimônio líquido

FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA 7.430

Despesas financeiras líquidas -489

Pagamento do principal (banco) -3.200

FLUXO DE CAIXA DO ACIONISTA 3.741

Fluxo de caixa do acionista

T0

T1

T2

T3

T4

T5 T6

T7

T8

Acionistas e 
Bancos

Projetos da empresa que remuneram os acionistas e bancos

Acionistas e 
Bancos
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Fluxo de caixa do patrimônio líquido

Os investimentos são efetuados no momento T0 (presente) e os 
fluxos de caixa são gerados no momento T1 (futuro) e portanto 

devem ser descapitalizados e trazidos ao momento T0 de acordo a 
taxa de oportunidade do projeto para definirmos quanto a sua 

aprovação ou rejeição.

Conceitos de valor do dinheiro no tempo atrelado ao seu risco 
(beta).

Cada projeto possui o seu beta (risco)

Conceitos de modelo de precificação dos ativos CAPM

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Receitas de Vendas

Custo de Produção

Lucro Bruto

Despesas Operacionais

Depreciação

Perdas nos Ativos Monetários

Lucro Operacional Bruto

Provisão para IR

Lucro Operacional Líquido

–

–

–

12.037,0

(6.481,5)

5.555,5

(2.592,6)

(800,0)

(7,4)

2.155,5

(888,9)

1.266,6

12.626,3

(7.154,9)

5.471,4

(2.946,1)

(800,0)

(15,8)

1.709,5

(740,7)

968,8

13.062,4

(7.111,8)

5.950,6

(3.047,9)

(800,0)

(27,4)

2.075,3

(928,9)

1.146,4

15.978,7

(7.656,5)

8.322,2

(3.262,3)

(800,0)

(33,4)

4.226,5

(1.810,9)

2.415,6

20.100,5

(9.422,1)

10.678,4

(3.894,5)

(800,0)

(37,2)

5.946,7

(2.512,6)

3.434,1

Investimento Total

Lucro Operacional Líquido

Depreciação

Fluxo de Caixa Operacional em

Moeda Constante

(5.000,0)

(5.000,0)

1.266,6

800,0

2.066,6

968,8

800,0

1.768,8

1.146,4

800,0

1.946,4

2.415,6

800,0

3.215,6

3.434,1

800,0

4.234,1

Resultados operacionais e fluxos de caixa projetados 

Exemplo de mensuração do FC em inflação  
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Fluxo de caixa do projeto

Fluxo de caixa das atividades operacionais

= Lucro Operacional depois do IRPJ  (NOPAT)                                                    
(+) Depreciação                                                                               
(+/-) Investimento do capital circulante líquido
Redução nos estoques
Incremento no contas a receber
Incremento no contas a pagar
= Caixa gerado pelas atividades operacionais

Fluxo de caixa das atividades de investimento

(+) Investimento do Imobilizado
= Caixa gerado pelas atividades de investimento

= Fluxo de caixa do projeto

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

( -) Pagamento do principal e juros

Fluxo de caixa do acionista
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DEFINIÃO DA TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE (TMA) em 

PROJETOS DE INVESTIMENTOS

Prof. Alexandre Wander de Oliveira

Introdução

O custo de capital da empresa reflete a remuneração mínima

exigida pelos proprietários de suas fontes de recursos

Existe criação de riqueza quando o retorno operacional

superar a taxa de retorno requerida pelo capital

O custo de capital é obtido através da média dos custos de 

captação, ponderada pela participação de cada fonte de fundos na 

estrutura de capital a longo prazo
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Custo de Capital de Terceiros

O custo de capital de terceiros (Ki) é definido de acordo 

com os passivos onerosos identificados nos empréstimos e 

financiamentos mantidos pela empresa 

Cálculo do Ki diante da dedutibilidade fiscal:

Ki (após IR) = Ki (antes IR) x (1 – IR)

Onde:

IR = alíquota de Imposto de Renda considerada para a decisão

Custo de Capital de Terceiros

Exemplo ilustrativo

• Financiamento: $ 200.000,00

• Taxa: 20% a.a.

• Alíquota de IR: 34%

Despesas financeiras brutas:

$ 200.000,00 x 20% =     $ 40.000,00

Economia de IR:

$ 40.000,00 x 34% =    ($ 13.600,00)

Despesas Financeiras Líquidas do IR = $ 26.400,00
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a.a. 13,2%
200.000,00 $

26.400,00 $
==

i
K

( ) a.a. %2,1334,01%20 =−×=
i
K

Custo de Capital de Terceiros

Relacionando-se os encargos financeiros de competência do 

período com o passivo gerador dessas despesas, tem-se o 

custo de captação líquido do Imposto de Renda:

Utilizando a formulação anterior:

O uso de capital de terceiros promove maior risco financeiro às 

empresas, podendo inclusive acarretar o pedido de falência em casos 

de inadimplência 

As altas taxas de juros no Brasil, inviabilizam a atratividade 

econômica das alternativas de financiamento

Por motivos de sobrevivência financeira, muitas empresas brasileiras 

possuem maior presença de capital próprio na sua estrutura de capital

Custo de Capital de Terceiros
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O custo da dívida mede o custo corrente de uma empresa para 

tomar empréstimos para financiar seus ativos. 

À medida que aumenta a percepção do risco da inadimplência, os 

credores cobrarão spreads por inadimplência mais altos (acima da taxa 

livre de risco) para dar crédito à empresa.

Empresas que geram altos fluxos de caixa em relação as obrigações 

devem ter um risco de inadimplência inferior àquelas que geram fluxos 

de caixa baixos em relação as suas obrigações financeiras. 

Custo da dívida (capital de terceiros)

O indicador mais utilizado para o risco de inadimplência de uma 

empresa é o seu rating de dívidas, que, em geral, é atribuído por uma 

agência independente de rating

As duas mais conhecidas são Standard & Poor’s e Moody’s

http://www.standardandpoors.com/home/pt/la

http://www.moodys.com/

Medindo o risco da Inadimplência
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RATING DE CLASSIFICAÇÃO

Standard and Poors

AAA
A mais alta classifcação atribuída a 

capacidade de o devedor pagar seus débitos 
é extremamente forte

AA
Capacidade de pagamento forte, diferindo 

um pouco da qualidade mais elevada

A

Tem forte capacidade de pagamento; o 
tomador de empréstimo é suscetível a 

efeitos adversos de mudanças da 
circunstância e condições econômicas

BBB
Possui capacidade para pagamento 

adequada, mas circusntância ou condições 
adversas são mais prováveis a levar a risco

BB, B, 
CCC. CC

Capacidade predominantemente 
especulativa, BB sendo a menos 

especulativa e CC, a mais

D
Inadinplência ou , com pagamentos em 

atraso

Caa Má reputação e positivamente inadimplente

Ca
Muito especulativo, frenquentemente 

inadimplente

C Altamente especulativo, inadimplente

Aaa
Considerado da melhor qualidade, com 

pequeno grau de risco

Moodys

Aa
Alta qualidade, mas classificada abaixo de 
Aaa, porque a margem de proteção pode 

não ser tão ampla ou porque podem existir 

A
Bônus, possuem atributos favoráveis a 
investimentos, mas podem se tornar 

suscetíveis a risco no futuro

Baa
Nem altamente protegida nem mal 

garantida, capacdade de pagamento 
adequada

Ba
Considerada como tendo algum risco 

especulativo

B
De modo geral, faltam características de um 
investimento desejável, baixa probabilidade 

de pagamento

RATING DE CLASSIFICAÇÃO
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Estimar um rating e um spread por inadimplência sintética:

Definição do spread em razão do lucro operacional em relação aos 

juros
Razão de cobertura de juros Rating Spread

> 12,50 AAA 0,35%

9,50 - 12,50 AA 0,50%

7,50 - 9,50 A+ 0,70%

6,00 - 7,50 A 0,85%

4,50 - 6,00 A- 1,00%

4,00 - 4,50 BBB 1,50%

3,50 - 4,00 BB+ 2%

3,00 - 3,50 BB 2,50%

2,50 - 3,00 B+ 3,25%

2,00 - 2,50 B 4%

1,50 - 2,00 B- 6%

1,25 - 1.50 CCC 8%

0,80 - 1,25 CC 10%

0,50 - 0,80 C 12%

< 0,50 D 20%

Fonte: Compustat e Bondsonline.com

Estimar um rating e um spread por inadimplência sintética:

Como exemplo, consideremos uma empresa privada com $ 10 

milhões em lucros antes de juros e imposto e $ 3 milhões em despesas 

com juros; a sua razão de cobertura de juros é de 3,33. Com base 

nessa razão, avaliamos um assim chamado rating sintético BB para a 

empresa e atribuímos um spread por inadimplência de 2,50% a taxa 

livre de risco para obter um custo da dívida antes dos impostos.

Ki = (4% + 2,50%) = 6,50%
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Cobertura de juros antes dos 

impostos

Cobertura de juros EBITDA

Recursos Operacionais

Fluxo de caixa Livre

Retorno dos investimentos

Margem Operacional

Endividamento a longo prazo

Endividamento total

Rating de classificação - modelo analítico

Lucro Operacional antes do resultado financeiro mais depreciação 

e amortização/ Juros Brutos

Dividas a longo prazo / Fontes de financiamento de longo prazo 

(Capital de terceiros + Capital Próprio)

Lucro Operacional antes do resultado financeiro / Juros Brutos

EBITDA das atividiades continuadas / Dívida Total

Fluxo de caixa livre antes das atividades de financiamento / 

Divida total

NOPAT / Capital Investido

Lucro Operacional / Receita Liquida

Dividas total / Fontes de financiamento total (Capital de terceiros 

+ Capital Próprio)

(*) Damondaran

Indice AAA AA A BBB BB B C

Cobertura de juros antes dos 

impostos 17,65 7,62 4,14 2,49 1,5 0,92 0,68

Cobertura de juros EBITDA 21,03 10,52 6,17 4,24 2,6 1,87 1,16

Recursos Operacionais 120,10% 65,30% 37,00% 26,30% 15,50% 9,80% 5,50%

Fluxo de caixa Livre 42,30% 28,00% 13,60% 6,10% 3,20% 1,60% 0,80%

Retorno dos investimentos 31,90% 20,60% 16,60% 10,90% 9,90% 6,90% 4,60%

Margem Operacional 22,20% 16,30% 15,50% 12,60% 11,70% 10,00% 9,00%

Endividamento a longo prazo 12,50% 23,34% 34,70% 43,80% 59,30% 59,90% 69,30%

Endividamento total 21,90% 32,70% 40,30% 48,80% 66,60% 71,50% 75,20%

Indices por classificação (1990 - 1992)
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No início de 2004, a Disney possuía obrigações negociáveis e foi classificado 
pela S&P e a Moody’s. O rating de divida da S&P foi BBB+ e o spread por 
inadimplência para BBB+ era de 1,25%. O acréscimo desse spread por 
inadimplência  à preponderante taxa de obrigações de longo prazo do governo 
de 4% gerava um custo de dívida antes dos impostos de 5,25%. O uso da 
alíquota marginal de imposto de renda de 37,3% resultava num custo de dívida 
após os impostos de 3,29%.

Ki = (taxa livre de risco + spread por inadimplência) (1- alíquota do imposto)
Ki = (4% + 1,25%) (1 – 0,373) = 3,29%

EXEMPLOS DO RATING DE CLASSIFICAÇÃO

Para a Kristin Kandy que tinha lucro operacional de $ 500 mil e despesas 

com juros de $ 85 mil, resultando em uma razão de cobertura de juros de 

5,88. O rating sintético que estimamos para a empresa é A- e o spread por 

inadimplência para obrigação A- é de 1%. 

O acréscimo desse spread à taxa livre de risco de 4,50% à época da análise 

gera um custo da dívida antes do imposto de 5,50%. O uso de uma alíquota 

marginal de imposto de 40% para a empresa resulta em um custo da dívida 

após impostos de 3,30%.

Ki = (4,50% + 1,00%)(1-40%) = 3,30%

EXEMPLOS DO RATING DE CLASSIFICAÇÃO
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Para a Embraer adotamos uma abordagem similar. Utilizando o lucro 
operacional de 1,74 bilhões de reais e despesas com juros de 476 milhões, 
calculamos uma razão de cobertura de juros de 3,66. O rating sintético 
resultante é BB+ e o spread por inadimplência é de 2%. A única questão 
pendente é se devemos acrescentar todo ou apenas parte do spread por 
inadimplência de pais de 3,50% para o Brasil.

Ki: (RF + Spread por inadimplência da empresa + risco país) (1-IR)

Ki = (4,25% + 2,00%) + 3,5% = 9,75% (1- 0,34%) = 6,44%

EXEMPLOS DO RATING DE CLASSIFICAÇÃO

Custo de Capital Próprio - Ke

Revela o retorno desejado pelos acionistas de uma empresa

em suas decisões de aplicação de capital próprio

Procedimentos de mensuração do custo de capital próprio:

Método do fluxo de caixa descontado dos dividendos 

futuros esperados pelo mercado;

Modelo de precificação de ativos (CAPM).
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Custo de Capital Próprio

( )
FMFe
RRRK −×+= β

=
e
K

=
F
R

=β

=
M
R

Custo de capital próprio

taxa de retorno de ativos livres de risco 

medida do risco sistemático (não diversificável) do ativo

rentabilidade oferecida pelo mercado em sua totalidade

Modelo de precificação de ativos (CAPM):

Custo de Capital Próprio

Exemplo ilustrativo

Uma empresa apresenta um beta de 1,2, refletindo um risco sistemático 

acima de todo o mercado. Admitindo um Rf = 7% e 

Rm = 16%, seus investidores exigem uma remuneração de:

Ke = 7% + 1,2 x (16% – 7%)

Ke = 7% + 10,8%

Ke = 17,8%

Essa é a taxa de retorno que deve ser requerida diante do nível de risco da 

ação,  constituindo o custo de capital próprio da empresa
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Custo de Capital Próprio

α+=
ie
KK

=α prêmio que remunera o risco mais

elevado dos acionistas 

Modelo de prêmio pelo risco:

Para se estimar o percentual de prêmio pelo risco a ser pago aos 

acionistas, pode-se levantar historicamente o retorno produzido pela

ação da empresa em relação aos juros pagos em seus títulos de dívida

precário disclosure das empresas de todas as suas  

informações relevantes aos investidores 

alto grau de concentração das ações negociadas no mercado 

baixa competitividade do mercado 

Custo de Capital Próprio

inexpressiva representatividade das ações ordinárias nos

pregões baixa competitividade do mercado 

Limitações do CAPM no Brasil:
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Custo de Capital Próprio

( )[ ]
BRFMFe

RRRK αβ +−×+=

=
BR

α Prêmio pelo risco Brasil

Modelo de precificação de ativos (CAPM) no Brasil:

Custo de Capital Próprio

Ilustração do CAPM de uma grande empresa brasileira

16,11%Custo de oportunidade do capital próprio como benchmarking

4,00%Risco país

12,11%Custo de oportunidade do capital próprio: [b x (RM – RF)] + RF

6,36%Remuneração pelo risco da empresa: [b x (RM – RF)]

0,86%Coeficiente beta (b)

7,40%Prêmio pelo risco de mercado (RM – RF)

13,15%Retorno da carteira de mercado (RM)

5,75%Taxa livre de risco (RF)

%VARIÁVEIS



16/05/2016

Modelos de Fluxo de Caixa
Prof. Alexandre Wander 23

Beta para Empresas Alavancadas

Risco econômico

Revela o risco da atividade da empresa, admitindo que

não utilize capital de terceiros para financiar seus ativos 

Risco financeiro

Risco adicional assumido pela empresa ao decidir 

financiar-se também com dívidas (passivos onerosos)

Riscos incorridos pelas empresas:

Beta para Empresas Alavancadas

( ) ( )[ ]IR1P/PL1 −×+×=
UL
ββ

Formulação do beta para o risco econômico e financeiro:

=
L

β

=
U
β

=P

=PL

beta de uma empresa alavancada (com dívidas)

beta de uma empresa não-alavancada (sem dívidas)

passivos onerosos 

patrimônio líquido (capital próprio); 

=IR alíquota de Imposto de Renda 
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Beta para Empresas Alavancadas

Exemplo ilustrativo

Empresa do setor de bebidas norte-americano

Beta médio: 0,95

Endividamento médio (P/PL): 70%

Alíquota de IR: 34%

( ) ( )[ ]

( )[ ]

65,0
462,1

95,0

34,0170,01

95,0

IR1P/PL1

==

−×+
=

−×+
=

U

U

L

U

β

β

β
β A redução do beta do 

setor de bebidas é 

explicada pela 

eliminação do risco 

financeiro

Beta para Empresas Alavancadas

Admitindo-se uma taxa livre de risco de 7,0% a.a. e um prêmio pelo 

risco de mercado de 9,5% a.a., o custo de oportunidade do capital 

próprio do setor atingiria:

Custo de Capital Próprio Alavancado

Ke = 7,0% + 0,95 x 9,5% = 16,0%

Custo de Capital Próprio sem Dívida

Ke = 7,0% + 0,65 x 9,5% = 13,2%

Prêmio pelo Risco Financeiro: 2,8%
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Custo Total de Capital

J

N

J

J
KWWACC ×=∑

=1

O cálculo desse custo é processado pelo critério da média 

ponderada pela seguinte expressão de cálculo :

=WACC

=
J
K

=
J

W

custo médio ponderado de capital

custo específico de cada fonte de financiamento

participação relativa de cada fonte de capital no 

financiamento total 

Custo Total de Capital

25% a.a.

22% a.a.

18% a.a.
(após IR)

40%

25%

35%

100%

800.000 ações x $ 1,00:
$ 800.000,00

500.000 ações x  $ 1,00:
$ 500.000,00

$ 700.000,00

$ 2.000.000,00

Capital ordinário

Capital 
preferencial

Financiamento

Total:

CUSTO
PROPORÇÃO DE 

CADA FONTE
MONTANTE ($)

Exemplo ilustrativo

Admitindo a seguinte estrutura de capital de uma empresa e seus 

respectivos custos, conforme seus relatórios contábeis:
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Custo Total de Capital

WACC = (25% x 0,40) + (22% x 0,25) + (18% x 0,35)

WACC = 10,0% + 5,5% + 6,3%

WACC = 21,8%

Pelos valores enunciados, pode-se mensurar o custo total das fontes 

de capital da empresa da seguinte forma:

Esse custo total representa a taxa mínima de retorno

desejada pela empresa em suas decisões de investimento

Um retorno do investimento menor que o WACC leva a uma

destruição de seu valor de mercado, reduzindo a riqueza de

seus acionistas. 

Custo Total de Capital

Fatores relevantes que afetam o WACC:

As condições gerais da economia

Necessidade de financiamento apresentada pela empresa

O risco total da empresa
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Custo Total de Capital

Avaliação de propostas de investimento pelo WACC e SML

E R( )

R
F A

B

C

SML

WACC

Risco ( )β

R
e
to
rn
o
 e
sp

e
ra
d
o

D

Custo Total de Capital

Avaliação de propostas de investimento pelo WACC e SML

O projeto B é selecionado pela SML e rejeitado pelo    método 

do custo médio ponderado de capital 

O projeto C é aceito pelos dois métodos

O projeto A é rejeitado pelos dois critérios, pois apresenta    

retorno inferior ao WACC sem remunerar o risco de mercado

O projeto D não satisfaz às expectativas de retorno exigidas 

pelo mercado sendo rejeitado pelo CAPM 
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Desmembramento dos Fluxos de Caixa e do Custo de Capital

( ) ( ) DND IRIR1 DOIR1 ROFCO ×+−−−=

FCO = fluxo de caixa operacional 

RO = receitas operacionais 

IR = alíquota de Imposto de Renda 

DO = despesas operacionais 

DND = despesas não desembolsáveis 

Desmembramentos processado nos fluxos de caixa:

Desmembramento dos Fluxos de Caixa e do Custo de Capital

260.000,00

79.000,00

181.000,00

86.900,00

50.000,00

18.000,00

26.100,00

10.440,00

15.660,00

230.000,00

61.000,00

169.000,00

73.200,00

50.000,00

18.000,00

27.800,00

11.120,00

16.680,00

210.000,00

52.400,00

157.600,00

71.600,00

50.000,00

18.000,00

18.000,00

7.200,00

10.800,00

200.000,00

51.100,00

148.900,00

62.000,00

50.000,00

18.000,00

18.900,00

7.560,00

11.340,00

Receitas de vendas

Custos de produção

Lucro Bruto

Despesas operacionais

Despesas de depreciação

Despesas financeiras

Lucro Antes do IR:

Provisão para IR (40%)

Lucro Líquido:

ANO 4 ($)ANO 3 ($)ANO 2 ($)ANO 1 ($)

Exemplo ilustrativo

Investimento em uma máquina com vida útil de 4 anos

Desembolso inicial: $ 200.000,00

Financiamento: $ 80.000 Próprio e $ 120.000 Terceiros (15% juros a.a.)
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Desmembramento dos Fluxos de Caixa e do Custo de Capital

FCO1 = 200.000,00 x (1 – 0,40) – (51.100,00 + 62.000,00) x

(1 – 0,40) + (50.000,00 x 0,40) = $ 72.140,00

FCO2 = 210.000,00 x (1 – 0,40) – (52.400,00 + 71.600,00) x

(1 – 0,40) + (50.000,00 x 0,40) = $ 71.600,00

FCO3 = 230.000,00 x (1 – 0,40) – (61.000,00 + 73.200,00) x

(1 – 0,40) + (50.000,00 x 0,40) = $ 77.480,00

FCO4 = 260.000,00 x (1 – 0,40) – (79.000,00 + 86.900,00) x

(1 – 0,40) + (50.000,00 x 0,40) = $ 76.460,00

Calculando os fluxos operacionais de caixa (FCO) após o Imposto 

de Renda, desmembrados nos itens que promovem alterações no 

caixa e os que não afetam seu saldo:

Desmembramento dos Fluxos de Caixa e do Custo de Capital

FCO2 = 210.000,00 x (1 – 0,40) – (57.640,00 +  71.600,00) x (1 – 0,40) + 

(50.000,00 x 0,40)

FCO2 = 68.456,00,

Simulando uma elevação de 10% nos custos de produção no 

segundo ano, sem uma contrapartida nas receitas operacionais, os 

fluxos de caixa esperados do período reduzem-se para:

O que determina uma repercussão desfavorável sobre o caixa de – 4,4%
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Criação de Valor

A riqueza de uma empresa é determinada pela qualidade de

suas decisões financeiras, obtida de acordo com a relação

de equilíbrio entre risco e retorno esperados 

Criação de Valor � Benefícios Econômicos Gerados de Caixa > 

Retorno Exigido pelos Proprietários de Capital (WACC)

O desempenho operacional da empresa deve promover

resultados que remunerem os proprietários de capital em

valores acima da taxa mínima de retorno requerida 

Criação de Valor

 WACC]  Investido [Capital                                   

 - lOperaciona Resultado  EconômicoValor  

×

=∆

Investido Capital   WACC]- [ROI  EconômicoValor  ×=∆

O valor que uma empresa agrega como resultado de suas 

decisões financeiras pode ser assim dimensionado:

A criação de valor pode identicamente ser determinada da

seguinte maneira:
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Criação de Valor

Valor de mercado das ações

(+) Valor de mercado do passivo

(=) Valor da Empresa a Preço de Mercado

(–) Investimento em capital de giro e fixo

(=) Valor Agregado pelo Mercado (MVA)

MVA como indicador do sucesso empresarial

Permite demonstrar em quanto o valor de mercado de uma empresa 

excede o montante de seu capital investido

MVA como indicador do sucesso empresarial

Os acionistas agregam riqueza com base em um desempenho

econômico favorável, criando expectativas de valorização do

capital investido 

O valor expresso pelo mercado reflete a expectativa dos

investidores com relação a seu futuro

O mercado costuma responder de forma

conjunta com o desempenho demonstrado pela empresa 

Criação de Valor
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