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RESUMO
SCALON, L. FINANÇAS CORPORATIVAS: ESTUDO DE CASO DA OMEGA
ENERGIA. 2022. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) – Escola de Engenharia de
São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022.
O objetivo deste trabalho consiste em realizar uma análise de avaliação das finanças
corporativas em empresas do setor de energia que se diversificam em fontes alternativas, tais
como hídrica, solar e eólica. O estudo de caso em questão desse setor é da Omega Energia, haja
vista que atualmente, a Omega Energia é uma das empresas de energia renovável que mais se
destaca no Brasil. Os métodos a serem usados para realizar essa análise de avaliação são os de
fluxo de caixa descontado, usado para estimar o valor intrínseco da empresa, e o método de
múltiplos comparativos, que compara o valor de mercado da empresa usando diversos
indicadores financeiros entre as empresas do setor para descobrir se seu valor de mercado frente
a elas está acima ou abaixo da média desse setor. Ao estimar o valor de mercado da empresa
por meio desses métodos, é possível determinar se a empresa está com suas ações precificadas
a um valor justo individualmente e frente aos seus pares no setor. Esse contexto de análise é
relevante diante das mudanças climáticas e crises hídricas, que chamam atenção para a
importância de ter uma matriz energética renovável e diversificada ao mesmo tempo. Por fim,
estimou-se, a partir da análise de avaliação, um valor intrínseco justo da empresa que a coloca
com um desconto significativo em relação ao seu preço aferido até a conclusão desse trabalho,
o que possibilita uma oportunidade de investimento na companhia.
Palavras-chave: Análise Financeira. Fluxo de Caixa Descontado. Método de Múltiplos
Comparativos. Energia Renovável.

ABSTRACT
SCALON, L. CORPORATE FINANCE: A CASE STUDY OF OMEGA ENERGIA 2022.
Monograph (Undergraduation Final Exam) – Escola de Engenharia de São Carlos,
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022.
The objective of this monograph is to carry out a valuation analysis of corporate finance
in companies in the energy sector that diversify into alternative sources, such as hydric, solar
and wind. The case study in question in this sector is from Omega Energia, given that currently,
Omega Energia is one of the most outstanding renewable energy companies in Brazil. The
methods to be used to carry out this valuation analysis are the discounted cash flow, used to
estimate the intrinsic value of the company, and the multiple comparative methods, which
compares the market value of the company with others from the same sector, using financial
indicators to find out if their market value against them is above or below the average for that
industry. By estimating the company's market value through these methods, it is possible to
determine whether the company has its shares priced at fair value individually and vis– à– vis
its peers in the industry. This context of analysis is relevant in light of climate change and hydric
crises, which draw attention to the importance of having a renewable and diversified energy
matrix at the same time. Finally, based on the valuation analysis, an intrinsic fair value of the
company was estimated, which places it at a significant discount about its measured price until
the conclusion of this work, which provides an opportunity for investment in the company.
Keywords: Financial Analysis. Discounted Cash Flow. Multiple Comparative Methods.
Renewable Energy.
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1 INTRODUÇÃO
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (2021), a energia elétrica é um insumo
essencial à sociedade, indispensável ao desenvolvimento socioeconômico das nações. No
Brasil, a principal fonte de geração é a hidrelétrica (água corrente dos rios) e responde por 62%
da capacidade instalada em operação no país, seguida das termelétricas (gás natural, carvão
mineral, combustíveis fósseis, biomassa e nuclear), com 28%. O restante é proveniente de
usinas eólicas (energia dos ventos) e importação da energia de outros países.
As geradoras produzem a energia, as transmissoras a transportam do ponto de geração
até os centros consumidores, de onde as distribuidoras a levam até a casa dos cidadãos. Há,
ainda, as comercializadoras, empresas autorizadas a comprar e vender energia para os
consumidores livres (geralmente consumidores que precisam de maior quantidade de energia).
Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE 2030), nos próximos dez anos, esperase que a população brasileira cresça, em média, 0,6% ao ano (a.a.), alcançando 225,4 milhões
de habitantes em 2030. Em relação ao número de domicílios particulares permanentes, a
expectativa é de que haja, aproximadamente, 83 milhões de domicílios no país no fim do
horizonte, um acréscimo de cerca de 13 milhões em relação a 2019. A economia brasileira deve
apresentar uma dinâmica de recuperação nos próximos dez anos (2021 a 2030), alcançando uma
taxa de crescimento médio anual do PIB de 2,9% (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA,
2021).
Em termos setoriais, o alto nível de ociosidade permitirá uma expansão da produção de
energia para atender ao aumento da demanda sem necessidade de investimentos significativos.
Em médio e longo prazos, ganhos de competitividade e aumento dos investimentos permitirão
uma dinâmica setorial mais intensa. Nesse contexto a participação da eletricidade na demanda
de energia do país aumentará em 2 pontos percentuais entre 2019 e 2030 (MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA, 2021). Esse aumento é impulsionado principalmente pelo setor
residencial, no qual a participação da eletricidade sobe de 46% para 56%, aumentando sua
demanda em 44% (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2021). Espera-se que, a partir da
evolução da autoprodução de energia e do incremento do consumo demandado pela rede, o
consumo total de eletricidade cresça cerca de 45% a mais que a economia brasileira, ratificando
a tendência de eletrificação ao longo do horizonte (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA,
2021).
Nessa linha, segundo o PDE 2030 (2021) são premissas socioambientais a
compatibilização das emissões de gases de efeito estufa (GEE) associadas à expansão da
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produção e uso da energia com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Assim,
a trajetória de expansão deve estar alinhada com as diretrizes propostas na NDC (Contribuição
Nacionalmente Determinada) brasileira. Entre os indicadores analisados estão a participação de
fontes renováveis na matriz energética e elétrica e ganhos de eficiência energética. As emissões
de GEE por unidade de energia consumida no Brasil são pequenas comparativamente a outros
países. Porém, como o consumo de energia per capita deverá aumentar até 2030, as emissões
do setor serão crescentes. Vale destacar que, em sua NDC, o Brasil propôs uma redução de 37%
das emissões de GEE no ano de 2025 tendo como base o ano de 2005.
No setor elétrico, a geração a partir de fontes não emissoras de GEE somará 95% do
total da geração de energia elétrica em 2030 (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2021).
Portanto, esforços adicionais para mitigação de gases de efeito estufa devem se concentrar em
setores que apresentem oportunidades com melhor relação custo-benefício. É fundamental que
o país procure ampliar o conhecimento sobre os custos de abatimento de emissões nos diversos
setores da economia (curvas de abatimento) a fim encontrar e priorizar as medidas mais custoefetivas.
As fontes eólicas e solar fotovoltaica têm se mostrado economicamente mais
competitivas relativamente às demais tecnologias candidatas a expansão. A evolução da oferta
de geração de energia elétrica no Brasil, de acordo com a Expansão de Referência, indica um
portfólio de tecnologias bastante diverso, com destaque para aquelas cujos objetivos são agregar
capacidade de potência, como a ampliação das usinas hidrelétricas, e produção de energia,
através da expectativa de crescente participação de renováveis, sendo que as usinas eólicas e as
fotovoltaicas representarão, aproximadamente, 20% da capacidade instalada total em 2030,
segundo o PDE 2030 (2021).
Diante desse contexto da redução dos GEE, a energia solar é uma das alternativas de
fontes renováveis. Segundo o PDE 2030 (2021), a difusão do uso de energia solar térmica é
avaliada pela área total de coletores instalados no país. A área total acumulada de coletores
atingiu por volta de 16,5 milhões m² em 2018, o equivalente a 11,5 GW. Em termos anuais, a
área de coletores novos passou de cerca de 400 mil m² em 2005 para perto de 1.250 mil m² em
2018, representando crescimento de aproximadamente três vezes no período.
A Figura 1 apresenta a evolução da capacidade elétrica instalada por fonte para o ano
de 2021 e previsão para o ano de 2030.
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Figura 1 – Evolução da Capacidade Instalada Total por Fonte

Fonte: PDE 2030.
Na Tabela 1 é possível identificar a geração total de eletricidade para o ano de 2021 e
previsão para os anos de 2025 e 2030.
Tabela 1 – Geração Total de Eletricidade

Fonte: PDE 2030.
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Ao analisar a expansão planejada no PDE 2030 notam-se vários aspectos positivos do
ponto de vista socioambiental. Cerca de 84% da matriz elétrica em 2030 será renovável, sendo
que as fontes eólica e solar serão responsáveis por 47% da expansão decenal. A expansão das
fontes eólicas e solares é coerente com a diminuição dos preços do MW/h no mundo que
ocorreu últimos anos. A Figura 2 ilustra a evolução do preço do Megawatt/hora por fonte de
energia entre 2010 e 2019.
Figura 2 – Evolução do preço do Megawatt/hora por fonte de energia entre 2010 e 2019

Fonte: Our World in Data, 2020.
Nesse contexto, existem algumas empresas no Brasil que estão executando planos para
geração de energia a partir de suas fontes renováveis de uma maneira mais diversificada e
expressiva, como é o caso da Omega Energia. Essas empresas se destacam pois estão investindo
seus recursos na geração de energia por meio da geração hídrica, eólica e solar. A importância
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cada vez maior disso no contexto da geração de energias renováveis que não dependam somente
da geração hídrica motivou a escolha da Omega Energia para a análise de avaliação. Isso
ocorreu por conta do seu crescimento expressivo dentro desse segmento, apesar de ser
relativamente nova no setor – a empresa deu início às suas operações em 2008 – ela cresceu em
mais de sete vezes a sua capacidade desde que abriu seu capital na Brasil, Bolsa, Balcão (B3)
em 2017 (Omega Energia, 2021). Hoje ela se destaca como a maior detentora de ativos
renováveis do país, com toda a sua geração de energia sendo renovável.
Para a realização da análise de avaliação desse estudo de caso é necessário interpretar
diversos aspectos tanto qualitativos e quantitativos de uma empresa. Dessa forma, segundo
Damodaran (2011), o valor intrínseco de uma empresa reflete seus fundamentos quantitativos.
Estimativas de geração de caixa, crescimento e risco, tudo está embutido nesse valor, e a eles
se devem acrescentar todos os outros fatores qualitativos, como equipe gerencial, tecnologia e
marca. Nesse contexto, também é importante, segundo Porter (1980), entender a dinâmica da
empresa quanto a entrada de novos concorrentes, seu poder de negociação frente aos seus
fornecedores e clientes, ameaças de produtos substitutos e rivalidade entre os concorrentes.
Uma outra forma de avaliação segundo Damodaran (2011), é a baseada em termos
relativos, na qual estima-se o valor do ativo com os preços de mercado de ativos semelhantes.
No caso em questão, essa estimativa é feita utilizando como base de comparação os
competidores no segmento de atuação específico da companhia. Na análise quantitativa, dentro
da literatura, a forma mais utilizada para a avaliação intrínseca é o método de fluxo de caixa
descontado, também conhecido como DCF (Discounted Cash Flow) ou FCD (Fluxo de Caixa
Descontado). Segundo Póvoa (2012), o modelo de Fluxo de Caixa Descontado também é o
mais completo e, portanto, será o modelo de avaliação intrínseca utilizado para analisar a
Omega Energia.
Sendo assim, o objetivo principal desse trabalho é obter um valor justo, segundo o
modelo de avaliação, da ação da empresa Omega Energia, a partir do cálculo do FCD, que
oferece o valor estimado da empresa. Outro objetivo igualmente importante é realizar a análise
comparativa dos indicadores financeiros para projeções futuras e, com isso, abrir a possibilidade
de comparação com seus concorrentes para avaliar a situação do valor da empresa em relação
aos seus pares. Esse resultado de precificação fornecido pelos modelos de avaliação pode servir
para tomar decisões de investimento. Se o modelo de avaliação intrínseca fornecer um valor
significativamente acima do valor negociado pelo mercado, é um sinal de que a ação da empresa
está subprecificada.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nesse tópico será realizado a exposição das referências teóricas que serão utilizadas
para a avaliação da empresa, nesse sentido, essa parte será subdividida em 5 sub-tópicos:
contabilidade, análise de avaliação de empresas, avaliação intrínseca, avaliação relativa e o
setor de energia elétrica no Brasil.

2.1 Contabilidade
Para realizar a avaliação de uma empresa são necessários dados de seus demonstrativos
financeiros que são divulgados trimestralmente em empresas de capital aberto para o público
em geral. Segundo Damodaran (2011), três são as demonstrações financeiras básicas. A
primeira é o balanço patrimonial, que resume os ativos de uma empresa, o valor desses ativos
e a estrutura de capital, ou a proporção entre capital próprio e capital de terceiros, que financia
esses bens e direitos em determinado momento. A demonstração do resultado fornece
informações sobre as operações da empresa e sobre seus lucros ao longo do tempo. A
demonstração dos fluxos de caixa especifica as entradas e saídas de caixa da empresa, em
decorrência de suas operações, financiamentos e investimentos.

2.1.1 Capital de Giro
Um dos conceitos mais importantes em contabilidade – para executar o cálculo de
avaliação de empresas e estimar seus fluxos de caixa – é o chamado “capital de giro”. Segundo
Póvoa (2012), é formado basicamente pelos recursos necessários para o dia a dia das operações.
Trata-se da capacidade financeira (liquidez) de que a empresa dispõe para tocar suas atividades
cotidianas. As companhias precisam de capital monetário para que as atividades possam
prosseguir. Como as transações de uma empresa são extremamente dinâmicas, é importante
diferenciar os eventos que ocasionam aumento ou redução na necessidade de capital de giro de
um exercício para outro, assim como das fontes de financiamento/alternativas de aplicação que
servirão para cobrir a falta ou o excesso de liquidez nas companhias.
De uma forma geral, a necessidade de capital de giro é igual à soma de seus ativos
circulantes (menos o caixa e as aplicações financeiras de curto prazo) menos a soma de seus
passivos circulantes (menos os empréstimos a pagar de curto prazo). Os ativos circulantes são
todos os direitos a receber em até um ano de prazo – as principais contas são: disponível
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(dinheiro em caixa), aplicações financeiras, contas a receber (financiamento a consumidores) e
estoques. Enquanto que os passivos circulantes são todas as obrigações a pagar com até um ano
de prazo, geralmente sendo as contas a pagar de pagamento a fornecedores oriundo de compras
realizadas a prazo.

2.2 Análise de avaliação de empresas
Quanto vale uma companhia? A resposta mais comum no mundo da avaliação de
empresas para Póvoa (2012) é:
“O valor de uma companhia equivale ao somatório de todo o caixa gerado no
médio-longo prazo, trazido ao valor presente por uma taxa de desconto que
representa o chamado retorno exigido pelo investidor.”
Segundo Damodaran (2011), há diversos modelos de avaliação, mas apenas duas
abordagens de avaliação: intrínseca e relativa. Na avaliação intrínseca, assume o seguinte: O
valor intrínseco de um ativo é determinado pelos fluxos de caixa que se espera que sejam
gerados pelo ativo durante seu tempo de vida e pelo grau de incerteza a eles associados. Ativos
com fluxos de caixa altos e estáveis devem valer mais que ativos com fluxos de caixa baixos e
voláteis. Embora o foco, em princípio, deva concentrar-se na avaliação intrínseca, a maioria
dos ativos é avaliada em bases relativas. Na avaliação relativa, estima-se o valor do ativo com
base nos preços de mercado de ativos semelhantes. Quando se trata de ações, compara-se seu
preço ao de ações similares, geralmente comparando com os pares do setor que a empresa atua.

2.3 Avaliação intrínseca
O valor intrínseco, também chamado de valor justo por Póvoa (2012), de uma empresa para
seus donos – os chamados acionistas – representa o que ela pode gerar de retorno no futuro
expresso em valores atuais. Usando um simples conceito de fluxo de caixa descontado, há três
pontos básicos para definir esse valor, chamado de “justo”:


Projetar o fluxo de caixa da empresa para os próximos anos, além de uma base perpétua.



Definir as taxas de crescimento compatíveis com o nível de retorno apresentado pela
empresa e dos investimentos realizados, do curto ao longo prazo.



Fixar uma taxa de desconto que irá trazer a projeção de fluxo de caixa para valores
atuais. A taxa de desconto deve ser cuidadosamente trabalhada para refletir, de maneira
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adequada, todos os riscos envolvidos que comporão o chamado retorno exigido do
comprador.
Para Damodaran (2011), são necessários quatro dados básicos de entrada para a
estimativa de valor intrínseco: (a) saldos dos fluxos de caixa ou gerações de caixa pelos ativos
existentes (com exclusão das necessidades de investimentos e dos impostos); (b) crescimento
esperado dessas gerações de caixa no período de previsão; (c) custo do financiamento dos ativos
(custo do capital total); e (d) estimativa do valor da empresa no fim do período de previsão.
Cada um desses dados de entrada pode ser definido sob a perspectiva da empresa ou apenas sob
a perspectiva dos investidores de capital próprio, ou acionistas.
Levando em conta os pontos citados, o método mais completo para determinar o valor
intrínseco de uma empresa é o método de fluxo de caixa descontado (FCD). Segundo Póvoa
(2012), o método é aparentemente simples: projetar a futura geração de caixa de uma empresa,
trazendo esses valores para o tempo presente, utilizando uma taxa de desconto. Para empresas
consideradas “normais” (com algum patamar de lucro e sem grandes mudanças de perfil
previstas ao longo do caminho), o método do fluxo de caixa descontado pode ter aplicação
quase direta, sem grandes adaptações. A equação 1 representa a aplicação desse método
(PÓVOA, 2012).Valor Presente Líquido
𝑉𝑃𝐿 =

𝐹𝐶1
𝐹𝐶2
𝐹𝐶3
𝐹𝐶𝑁
+
+
+ ∙∙∙ +
(1 + 𝑟) (1 + 𝑟)
(1 + 𝑟)
(1 + 𝑟)

+

𝐸𝑚 𝑞𝑢𝑒:
𝐹𝐶1 = 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜 1
𝐹𝐶2 = 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜
𝐹𝐶3 = 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜 3
𝐹𝐶𝑁 = 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜 𝑛
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑛𝑜 𝑎 𝑎𝑛𝑜:
(1 + 𝑟) – 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜 1
(1 + 𝑟) – 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜 2
(1 + 𝑟) – 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜 3

𝐹𝐶𝑁 × (1 + 𝑔 )
𝑟 –𝑔

× (1 + 𝑟)

(1)
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𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑒:
𝑟 = 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑡𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑟 = 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑡𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑔 = 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑡𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
Nesse sentido, uma questão pertinente é: em quantos anos é necessário projetar um fluxo
de caixa até o início da estimativa da perpetuidade? Deve-se levar em consideração que todas
as projeções apresentam alto grau de inferências por parte de quem esteja realizando a análise.
Portanto, cabe enfatizar que, quanto mais longe a análise desejar vislumbrar o futuro, mais
difícil será justificar suas premissas com razoável grau de confiança. Segundo Póvoa (2012),
uma boa análise comumente consegue estimar com competência, em média, os cinco anos
seguintes da vida de uma empresa. Mas mesmo nos primeiros cinco anos, a precisão vai
diminuindo gradativamente. O paradoxo dessa tese é espelhado nas empresas nascentes de
menor porte. Em geral, quanto mais embrionária no mercado for a companhia, mais complicada
é a estimativa de futuro. Por outro lado, essa realidade obriga uma projeção mais longa. Dessa
forma, “certezas menores” terão de ser quantificadas para prazos ainda maiores, provavelmente
superiores a sete anos.
No método de fluxo de caixa descontado, desconta-se ou traz-se a valor presente os
fluxos de caixa por meio de taxa de desconto ajustada ao risco e isso pode ser feito através de
duas abordagens: No contexto de avaliação de empresas, segundo Damodaran (2011), uma
abordagem é avaliar todo o negócio, abrangendo tanto os ativos existentes quanto os ativos de
crescimento; esse é o método em geral denominado avaliação do empreendimento ou da
empresa, também conhecido como fluxo de caixa descontado para firma (FCFF – Free Cash
Flow to Firm). A outra abordagem é concentrar-se na avaliação apenas do equity, ou capital
próprio, conhecida como fluxo de caixa descontado para o acionista (FCFE – Free Cash Flow
to Equity).
A diferença entre as duas abordagens, segundo Póvoa (2012), é que o Fluxo de Caixa
para o acionista contempla apenas o que sobra do fluxo de caixa da empresa para ser distribuído
para os detentores do capital próprio, após o pagamento de juros para os credores. A construção
do FCFE, por “pertencer” apenas aos acionistas, parte do lucro líquido contábil (ponto em que
os credores já foram pagos).
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A outra abordagem, o Fluxo de Caixa para a Firma, abrange todo o fluxo de caixa da
empresa a ser distribuído entre os credores (debtholders) e acionistas (stockholders), sob a
forma de juros e dividendos. A versão para a língua inglesa é Free Cash Flow to the Firm
(FCFF), referindo-se aos possuidores de “interesses” na firma (stakeholders) – detentores de
capital próprio ou de terceiros na empresa. A construção do FCFF, por “pertencer” tanto aos
acionistas como aos credores, parte do lucro operacional após impostos, ou seja, o lucro antes
do pagamento de empréstimos e juros de dívidas que a empresa possua. Enquanto que o FCFE
deve ser sempre descontado pelo chamado custo de capital próprio (cost of equity – Ke), para
atingir o valor da companhia para o acionista, que nada mais é que o valor de mercado. Esse
valor, dividido pelo número total emitido de ações, determinará o preço da ação. Mantendo a
consistência exigida, o FCFF deve ser descontado pela média ponderada do custo de capital
próprio e de terceiros (Weighted Average Cost of Capital – WACC), para chegar ao valor de
mercado da empresa ou da firma (Enterprise Value = valor de mercado para o acionista + dívida
total). De forma simplificada e resumida, tem:


Fluxo de Caixa descontado para o acionista = Valor de mercado da companhia.



Fluxo de Caixa descontado para a empresa ou firma = Valor de mercado da Companhia
+ Dívida Total.

Logo, Fluxo de Caixa descontado para a empresa ou firma menos dívida total = valor de
mercado da companhia. Segundo Póvoa (2012), a diferença inicial dos fluxos de caixa para o
acionista e a firma reside exatamente em seu ponto de partida. Enquanto a elaboração do FCFE
começa pelo lucro líquido, o FCFF começa sua história pelo lucro operacional, considerando o
pagamento de impostos após essa linha. Em inglês, o termo é EBIT (1 – t) – Earnings Before
Interest and Taxes minus Taxes ou Net Operating Profits After Taxes (NOPAT). Que numa
tradução para o português se torna lucro operacional antes do pagamento de juros e impostos
menos os impostos EBIT (1 – t) ou lucro operacional após o pagamento de impostos (NOPAT).
O FCFF só pode ser descontado pelo chamado custo médio de capital (WACC). Assim que
forem projetados os fluxos de caixa para a firma e construída a evolução anual da WACC,
chega-se ao valor da firma ou da empresa (firm value ou enterprise value). O próximo passo é
extrair desse montante o valor da dívida financeira total, chegando ao valor de mercado (market
value). Portanto, o Fluxo de caixa livre para a firma pode ser descrito na equação 2 (PÓVOA,
2012):
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Caixa Livre para Firma – FCFF

+ 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 (1 – 𝑡)
– (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑜 – 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜)
– (𝛥 𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜)
+ Todos os itens sem efeito caixa no Demonstrativo de Resultados, além da depreciação

𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙
– 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡á𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑜𝑢 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎çã𝑜
𝑞𝑢𝑒 𝑛ã𝑜 𝑠𝑒𝑗𝑎
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡á𝑟𝑖𝑎

(2)

𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑜 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎
= 𝐹𝐶𝐹𝐹(𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎)
em que:
𝑡 = 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑝𝑎𝑔𝑎 𝑒𝑚 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
Em uma forma mais simplificada, o FCFF pode ser escrito de acordo com a equação 3,
aqui sendo traduzido para geração de caixa livre para a empresa (GCLE), (DAMODARAN,
2011):– Fluxo de Caixa para Firma Simplificado – FCFF
𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 (𝐺𝐶𝐿𝐸)
= 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
− (𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠

(3)

+ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çõ𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜)

Para fins explicativos, as despesas de capital líquidas – também chamado de CAPEX
(capital expenditures) – são os investimentos feitos em infraestrutura que serão duradouros e
não recorrentes, como a construção de um novo prédio, por exemplo. Quanto à variação de
capital circulante líquido – também conhecido como variação de capital de giro – são as
despesas necessárias para a empresa manter suas operações rotineiras.
A partir da dedução e cálculo desses fluxos de caixa, chega-se ao valor intrínseco ou
justo da empresa ou da firma – também conhecido como Enterprise Value (EV) – somando-se
seus fluxos de caixa para firma ou empresa e dividindo-os pela sua taxa de desconto ao longo
do tempo até a perpetuidade como demonstrado na equação 4 (PÓVOA, 2012).
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𝐸𝑉 =

𝐹𝐶𝐹𝐹
𝑃𝑒𝑟𝑝𝑒𝑡𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
+
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)

(4)

em que:
𝑖 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎
𝑛 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑡𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
Em que “EV” é valor total da empresa, a “WACC” é a taxa de desconto do ativo ao se
calcular seu custo médio ponderado de capital tanto próprio quanto de terceiros, “FCFF” são os
fluxos de caixa livre para a empresa em cada período de tempo, a “perpetuidade” é o fluxo de
caixa final em um horizonte de tempo em que a empresa poderá sustentar seu período de
crescimento e “n” é o tempo de vida do ativo. Subtraindo-se a dívida líquida (dívida bruta
menos o dinheiro em caixa da empresa) do “EV”, obtém o valor de mercado justo, ou seja, a
parcela de equity da empresa.
O fato de a perpetuidade crescente durar para sempre acaba colocando restrições à taxa
de crescimento, segundo Damodaran (2011). A taxa de crescimento deve ser menor que a taxa
de desconto para que a equação funcione. Porém, restrição ainda mais séria é que a taxa de
crescimento adotada precisa ser mais baixa que a taxa de crescimento nominal da economia, ou
em outras palavras, a taxa de crescimento do PIB. Isso ocorre, pois nenhum ativo pode gerar
pagamento que aumente para sempre, a uma taxa mais acelerada que a do crescimento da
economia. Sendo assim, a fórmula para a perpetuidade é descrita pela equação 5
(DAMODARAN, 2011):

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑒𝑡𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎
𝑟−𝑔 á

(5)

𝑟 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜
𝑛 = 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑡𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑔

á

= 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
Para descobrir a taxa de crescimento esperada, é necessário analisar qual será o retorno

investido sobre o capital, também conhecido como ROIC (Return on Invested Capital) e a taxa
de reinvestimento estável. Nesse sentido, é mais palpável apontar uma taxa de crescimento
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esperada que esteja alinhada com a taxa média e estável de crescimento da economia do país
em que a empresa esteja inserida. Dessa forma, assim é expressada a fórmula da taxa de
crescimento esperada de acordo com a equação 6 é (DAMODARAN, 2011):

𝑔

á

= 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝑅𝑂𝐼𝐶

á

(6)

Por fim, a taxa de reinvestimento é qual a porcentagem, em relação ao lucro operacional
após os impostos – também conhecido como “EBIT(1– t)” – é reinvestido de volta na empresa,
seja na forma de despesas de capital, variação de capital de giro ou com depreciação e
amortização. Enquanto que o “ROIC” é calculado pela taxa de retorno em lucro operacional
após os impostos, sobre o capital total da empresa (dívida líquida e equity). Lembrando que
dívida líquida é a dívida bruta da empresa menos o seu dinheiro em caixa. Enquanto que o
equity é o capital dos acionistas. O retorno é expressado de acordo com a equação 7
((DAMODARAN, 2011):
𝑅𝑂𝐼𝐶 =

𝐸𝐵𝐼𝑇 × (1 − 𝑡)
𝐸 + 𝐷𝐿

(7)

Para o cálculo do fluxo de caixa livre para o acionista (FCFE) ou geração de caixa livre
para patrimônio líquido (GCLPL), também denominado dividendo potencial, o cálculo desse
fluxo é feito de acordo com a equação 8 (DAMODARAN, 2011):

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
= 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 + 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 − 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
− 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çõ𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛ã𝑜 𝑎𝑓𝑒𝑡𝑎𝑚 𝑜 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎
− 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑í𝑣𝑖𝑑𝑎

(8)
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Uma outra forma mais detalhada de interpretar o cálculo do fluxo de caixa para o
acionista, é a que está descrita na equação 9 (PÓVOA, 2012):

+ 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 – (£)
× (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 – 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜) – (£)
× (𝛥 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑟𝑜)
+ 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑒𝑚 𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑛𝑜 𝐷𝑅𝐸, 𝑎𝑙é𝑚 𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜
(9)
+ 𝛥 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 – 𝐶𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
+ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠 𝑑í𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠 – 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙
− 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡á𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑜𝑢 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎çã𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑛ã𝑜 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑚 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑜 𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎
=FCFE

em que:
£ = 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒𝑟ã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜.
Por fim, para obter o valor de mercado da companhia, ou seja, o seu valor de mercado
(MV), que é basicamente a soma total de valor de todas as suas ações, realiza-se a soma dos
fluxos de caixa livre para os acionistas para a perpetuidade e desconta-se pela taxa de desconto
(“Ke”) correspondente ao custo de capital para o acionista. O cálculo é feito de acordo com a
equação 10 (PÓVOA, 2012):
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𝑀𝑉 =

𝐹𝐶𝐹𝐸
𝑃𝑒𝑟𝑝𝑒𝑡𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
+
(1 + 𝐾𝑒)
(1 + 𝐾𝑒)

(10)

2.3.1 Riscos
Segundo Markowitz (1952), em sua teoria de portfólio moderna, um método prático
para escolher ativos em busca de bons retornos, mas sem que isso comprometa os riscos,
consiste em diversificar o portfólio. Markowitz chegou a essa conclusão devido a forma como
os ativos comportam entre si, dentro de um portfólio, quando estão em momentos de baixa ou
de alta. Isso é relevante no sentido de que a teoria argumenta que riscos e retornos não deveriam
ser vistos como variáveis independentes entre si, mas na verdade como algo que avalia a relação
entre risco e retorno de um portfólio de ativos. Sendo assim, na busca de maiores retornos o
ideal é que eles sejam almejados correndo o menor risco possível. A relação risco e retorno
deve ser vista como uma busca de correlação negativa e segundo essa teoria, uma forma de
manter os retornos e diminuir os riscos é realizando a diversificação com vários ativos.
A grande questão aqui é ele foi o primeiro a constatar, via modelos matemáticos, que o
risco individual de um ativo – entendendo risco aqui como o desvio padrão dos retornos
históricos – não é a variável importante. Cada investimento possui um determinado risco e
retorno esperado. Portanto, considera-se que o retorno a ser obtido em um investimento é igual
a seu valor esperado (ou média) dos retornos obtidos ao longo de determinado tempo,
ponderado por sua participação dentro da carteira. A correlação consiste no desvio padrão que
diferentes ativos sofrem entre eles, também conhecido como volatilidade de preços e seus
retornos. Assim sendo, as correlações existentes entre os ativos, que caso forem pequenas ou
até mesmo inversas, blindarão a carteira de grandes oscilações de mercados e reduzirão suas
perdas – principalmente – em momentos de stress de mercado. Dessa forma, em seus estudos,
risco é considerado como desvio padrão do retorno.
Para demonstrar essa diminuição de risco ao se diversificar um portfólio em vários
ativos, Markowitz (1952) argumentou que existem, basicamente, dois riscos que um ativo sofre:
seu risco específico não sistemático e o risco sistemático. O risco específico não sistemático
são todos os riscos que uma empresa individualmente pode acabar sofrendo, sejam eles
problemas com a governança, concorrência, ineficiências operacionais, sofrer disrupção no
setor, regulamentações e vários outros acontecimentos que uma empresa pode sofrer dentro da
sua operação que estão descorrelacionados em relação aos riscos de mercado. Enquanto que o
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risco sistemático de mercado está ligado ao desempenho geral da economia e as influências
macroeconômicas que o mercado de capitais pode sofrer devido ao crescimento econômico,
taxas de juros, inflação, variação do câmbio, endividamento do estado entre outros. A Figura 3
exemplifica esses dois riscos.
Figura 3 – Relação risco e número de ativos em um portfólio

Fonte: Markowitz (1952), adaptado pelo autor.

Nesse contexto, Markowitz (1952) criou junto a teoria moderna de portfólio o conceito
de fronteira eficiente. Esta teoria se baseia no conceito de fronteira eficiente de um portfólio.
Isso quer dizer que a ideia é analisar uma carteira teórica a partir da relação de risco e retorno
dos ativos que a compõem. Por meio desta análise de fronteira eficiente de Markowitz, o
objetivo é chegar às melhores combinações possíveis de ativos (ver Figura 4). Isso porque no
modelo de Markowitz, é possível que dois ativos tenham o mesmo grau de risco, mas uma taxa
de retorno muito discrepante. Logo, valerá mais a pena escolher o que possui maior rendimento.
O mesmo vale para aqueles que possuem a mesma taxa de retorno, porém riscos distintos.
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Figura 4 – Fronteira Eficiente: Relação Risco e Retorno mais vantajosa

Fonte: Suno (2020).

E como isso se relaciona ao fazer avaliação de empresas individualmente? Ao aplicar
as taxas de desconto nos modelos de fluxos de caixa descontados, há uma variável chamada
“Beta”, que possui ligação com a questão da variação de retornos que um ativo possui em
relação ao mercado. Isso será analisado na próxima seção.
2.3.2 Taxa de Desconto
A taxa de desconto em um modelo avaliação reflete em quanto deverá ser descontado o
fluxo de caixa livre de um ativo levando em conta seu custo de capital durante o período em
que esses fluxos de caixa livre são produzidos ao longo do tempo de vida de uma empresa. Isso
é considerado nos modelos de avaliação pois ao serem realizados investimentos, tanto pelos
acionistas quanto por terceiros, são esperados retornos para esse capital investido ao longo do
tempo. Por isso, essa taxa é descontada a valor presente.
Segundo Damodaran (2011), em termos de taxa de desconto, o risco do patrimônio
líquido de uma empresa é medido pelo custo do capital próprio, também conhecido como
equity, enquanto o risco da empresa é indicado pelo custo do capital total, também conhecido
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como WACC. Esse último será a média ponderada do custo do capital próprio e do custo do
capital de terceiros, ou seja, suas dívidas, com os pesos refletindo o uso proporcional de cada
fonte de financiamento na estrutura de capital da empresa. Segundo Póvoa (2012), dois tipos
de modelos são usados para a estimação das taxas de desconto para o acionista: O APM
(Modelo de Arbitragem de Preços – Arbitrage Pricing Model) e o CAPM (Capital Asset Pricing
Model).
O Modelo de Arbitragem de Preços (Arbitrage Pricing Model – APM), segundo Stephen
Ross (1976), considera que vários fatores específicos são importantes para explicar a variação
do preço de um ativo. Através da ferramenta da regressão múltipla, são definidos os fatores
que, com significância estatística, devem entrar na composição da regressão. A tese é que
existem relações causais de movimentos de preço de um ativo com uma ou mais variáveis
relevantes (mensuradas através de uma regressão múltipla). Quando essas relações não são
respeitadas, há o disparo de movimentos de compra ou venda de ações, como em uma
arbitragem, até que o equilíbrio seja recomposto. Enquanto que o modelo CAPM se baseia no
argumento da dominância da relação risco-retorno para a definição do equilíbrio de preços.
Quando os preços se deslocam da relação risco-retorno preferida pelo mercado naquele
momento, os investidores iniciam processos de compra e venda até que um novo equilíbrio se
estabeleça.
A contextualização da criação do modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
está ligada ao conceito de beta, tal como é exemplificada por Brealey, Myers e Allen (2020). O
beta (β), formalmente, representa o coeficiente angular de uma regressão, que visa quantificar
o grau de variação dos retornos de determinado ativo em função da variação de outro ativo. Um
estatístico definiria o beta da ação i de acordo com a equação 11 (BREALEY; MYERS;
ALLEN, 2020):
𝛽 =
𝜎

𝜎
𝜎

(11)

= 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑎 𝑎çã𝑜 𝑒 𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝜎 = 𝑣𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
Para realizar o cálculo da variância dos retornos do mercado, a variância é estimada com
base em uma amostra de retornos observados, adicionar os quadrados dos desvios e divide por
N – 1, sendo N o número de observações. Divide-se por N – 1, e não por N, para corrigir o que
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é designado por perda de um grau de liberdade. A variância dos retornos do mercado é descrita
pela equação 12:

𝜎 = 𝑉𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑟̃ ) =

1
𝑁−1

(12)
(𝑟̃

− 𝑟̃ )

𝑁 = 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑟̃

= 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑡

𝑟̃ = 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟̃
Fonte: Brealey, Myers e Allen (2020), adaptado pelo autor.

Obtendo-se a variância dos retornos do mercado, basta encontrar a covariância para
calcular o valor do beta. A covariância dos retornos de um ativo X e do mercado, representado
por Y, pode ser representado pela equação 13 da seguinte maneira (BREALEY; MYERS;
ALLEN, 2020):

𝜎

=

1
𝑁−1

(13)
(𝑋 − 𝑋

é

) × (𝑌 − 𝑌

é

)

𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑒 ∶
𝑖 = 𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑁 = ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
𝑋 = 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 1
𝑌 = 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 2
A relação entre covariância e variância quantifica a contribuição de uma ação para o
risco da carteira. De forma simplificada, uma ação de uma empresa com beta inferior a 1 tende
a ser menos sensível às variações de mercado e uma ação com beta maior que 1 tende a ter
maiores variações do que em relação ao mercado. Dessa forma, é intuitivo e verdadeiro saber
quais os retornos exigidos para um ativo com beta igual a 1, como seria o caso da rentabilidade
do mercado de ações brasileiro representado pelo índice Ibovespa. Para um ativo com beta igual
a 0, como seria o caso de um título de letras do Tesouro dos Estados Unidos, por ter uma
rentabilidade fixa e que não é afetado pelo mercado, a rentabilidade esperada é a que está
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estabelecida pelo banco central americano, o Federal Reserve (FED). Mas qual será o prêmio
de risco esperado quando o beta não for 0 nem 1?
Segundo William Sharpe, John Lintner e Jack Treynor – uma resposta a essa pergunta
ficou conhecida por modelo de avaliação de ativos de capital, ou CAPM (Sharpe, 1964). Em
um mercado competitivo, o prêmio de risco esperado varia proporcionalmente ao beta. O
prêmio de risco esperado de um investimento com um beta de 0,5 é, portanto, metade do prêmio
de risco esperado do mercado; e o prêmio de risco esperado de um investimento com um beta
de 2 é o dobro do prêmio de risco esperado do mercado. Essa relação, de acordo com a equação
14, é expressa da seguinte forma (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2020):
𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑎çã𝑜 = 𝑏𝑒𝑡𝑎 × 𝑝𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
R– R = β 𝑅 – R

(14)

𝑅 = 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑅 = 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜
𝑅 = 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
𝛽 = 𝐵𝑒𝑡𝑎
O retorno exigido por um investidor de qualquer ativo (Retorno esperado pelo ativo)
tem como base mínima o chamado ativo livre de risco mais um percentual (β) da diferença
histórica entre o retorno do mercado de ações e o ativo livre de risco. Sendo assim, para calcular
o custo de capital próprio (Ke), basta calcular qual o retorno esperado pelo ativo. Esse cálculo
de acordo com a equação 15 é o seguinte (PÓVOA, 2012):
Ke = R + β 𝑅 – R

(15)

O primeiro termo do CAPM é retorno do ativo livre de risco. Os ativos livres de risco,
segundo Póvoa (2012), são aqueles, cujas características básicas são: inexistência de risco de
default (calote no pagamento), de risco de reinvestimento (se houver pagamento de juros e
amortização durante a vida do título, teoricamente não serviriam) e de oscilação de taxa de
juros. Nesse sentido, os títulos do governo são os mais seguros em termos de risco de calote
pois os governos, por serem emissores de moeda, apresentam um risco muito baixo de não
honrarem dívidas no mercado local. Enquanto que os emissores privados dependerão sempre
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do resultado de suas operações para pagar dívidas, pois não podem fabricar dinheiro,
prerrogativa única do Banco Central de cada país.
Segundo Póvoa (2012), é interessante encontrar um caminho para os betas individuais
de cada ação serem calculados a partir de um beta setorial, o que certamente minimizará
eventuais erros relacionados ao cálculo do beta, tais como: falta de liquidez de uma certa ação
de uma empresa, distorções do índice (pode haver concentração em certos setores) e desvio–
padrão. Começa a nascer a ideia de se formarem grupos de empresas semelhantes para, a partir
do beta do grupo, calcular os betas individuais.
A partir disso, é construída a ideia do bottom-up beta (beta de baixo para cima), que
consiste em agrupar em segmentos das ações de empresas semelhantes, recalculando o beta
individual de cada ação, a partir de uma base estatística mais consistente. A teoria do bottomup beta tem como princípio a lógica de que empresas dentro do mesmo setor exibindo
características semelhantes em termos de ciclicidade, diferenciação de produtos e alavancagem
operacional tendem a apresentar seus betas diferenciados basicamente pela alavancagem
financeira. Intuitivamente, define-se que o beta de uma empresa será função de seu beta
desalavancado (que será igual para todos os pares) ponderado exatamente pelo seu grau de
alavancagem individual (que recebe o benefício fiscal). A fórmula do beta alavancado por setor
é descrita de acordo com a equação 16 (PÓVOA, 2012):
β = β ×

1 +

𝐷
× (1 – t)
E

(16)

𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑒:
β = Beta da empresa nesse setor
β = 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 em contexto sem dívidas
𝐷
= 𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
E
t = alíquota de imposto de renda que propiciará o benefício fiscal do serviço da dívida

Para encontrar o beta da empresa nesse setor é necessário o cálculo do beta individual
de várias empresas que estiverem nessa mesma indústria, ponderando pelo seu valor de
mercado. Isso garante maior representatividade às empresas maiores dentro de um setor. O beta
setorial é calculado tal como estabelecido na equação 17 (PÓVOA, 2012).
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∑

𝛽

(𝛽 × 𝑉𝑀 )
∑
𝑉𝑀

(17)

𝑉𝑀 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
𝛽 = 𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟
O próximo passo é o cálculo do D/E médio da indústria para encontrar seu beta
desalavancado. A ponderação pelo valor de mercado será naturalmente respeitada. É como se
fossem somadas todas as dívidas do setor e divididas pelo valor de mercado total, como
mostrado na equação 18 (PÓVOA, 2012).

∑

𝐷
𝐸

(

=

∑

𝐷
𝐸

× 𝑉𝑀 )

(18)

𝑉𝑀

Para o cálculo do beta desalavancado do setor (excluindo dívidas) em que é realizado a
exclusão do benefício fiscal que as dívidas promovem, retirando-se a parcela da alíquota média
de imposto de renda, basta reorganizar a equação 15, que se expressa na equação 19 (PÓVOA
2012).

β

=

(19)

β
𝐷
1+
𝐸

× (1 − 𝑡)

Com isso, é possível realizar o cálculo do beta final ao chegar ao beta desalavancado da
indústria e realavanca-lo para cada companhia de acordo com seu respectivo D/E, tal como é
mostrado na equação 15. Se a empresa tiver um plano de mudança em sua estrutura de capital,
alterando sua proporção entre dívida e valor de mercado é possível calcular betas diferentes.
2.3.3 Prêmio de Risco
O último segmento que falta ser analisado no CAPM é o chamado prêmio de risco, que
manifesta o quanto o investidor exige de retorno sobre o chamado ativo livre de risco para
aplicar seus recursos em um investimento de renda variável. Nesse sentido, segundo Póvoa
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(2012), existem basicamente dois fatores que influenciam o quanto será exigido de prêmio de
risco: a percepção de risco geral do mercado e a taxa de juros do ativo livre de risco.
A percepção de risco geral do mercado está associada a percepção da volatilidade
política, econômica e social de um país em quanto um mercado de ações deve superar o de
renda fixa, em média, para tornar o investidor satisfeito com o risco incorrido. Portanto, quanto
mais elevada for a percepção de risco geral do mercado, maior será o prêmio de risco exigido
pelo investidor. Enquanto que a taxa de juros do ativo livre de risco influencia o prêmio de risco
no sentido de que quanto maior a taxa de juro real (juros nominais menos inflação), maior o
prêmio de risco exigido pelo investidor. Isso naturalmente será exigido pelo fato de haver riscos
envolvidos maiores ao se investir em empresas.
O prêmio de risco que o acionista exige, segundo Damodaran (2012), cita ainda o
retorno adicional exigido pelos investidores ao preferirem alocar capital em ativos de risco
superior ao invés de ativos livres de risco. Dessa forma, a metodologia deve ainda acrescentar
o risco de mercados específicos ao considerarmos o investimento em mercados emergentes. A
adição do Country Default Spread ao prêmio de risco se faz necessária. O CDS é um derivativo
ou contrato financeiro que deriva do risco de calote da dívida que um país possui. Esse contrato
permite o investidor trocar ou compensar seu risco de crédito com o de outro investidor, esse
prêmio de risco, de acordo com a equação 20 (DAMODARAN, 2012):

𝑟

ê

=𝑟

(20)

+ 𝐶𝐷𝑆

Por fim, ao ser feita a estimativa do prêmio de risco nominal levando em consideração
parâmetros de mercados estrangeiros, é necessário ajustar o custo de capital próprio nominal
pela diferença entre a inflação de mercados de países diferentes. Isso é calculado de acordo com
a equação 21 (DAMODARAN, 2012):

𝐾𝑒

= 1 + 𝐾𝑒

× 1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜

ç

−1

(21)

2.3.4 Taxa de Desconto para a Firma
As empresas podem recorrer tanto ao capital próprio (reinvestimento de lucros ou
lançamento de novas ações) quanto ao de terceiros para financiar suas atividades. Toda a dívida
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tem um custo, assim como o capital próprio (representado pelo CAPM), nesse sentido o custo
de dívida (Kd) é baseado no risco de calote a que os detentores de dívidas dessa empresa estão
sujeitos ao emprestar recursos para a empresa. O custo dessa dívida é determinado levando em
conta como base uma taxa de juros livre de risco. O pagamento de juros sobre a dívida
contempla um benefício fiscal, dado que é dedutível da base do lucro tributável. Dessa forma,
o chamado custo médio ponderado do capital (Weighted Average Cost of Capital – WACC) é
usado para se descontar o chamado fluxo de caixa para a firma ou empresa (FCFF). O WACC
reflete a composição ponderada do custo do capital próprio e da dívida, de acordo com suas
respectivas participações no capital total. A fórmula da WACC é expressada de acordo com a
equação 22 (PÓVOA, 2012).
𝑊𝐴𝐶𝐶 =

𝐸
𝐷
×𝐾 +
× 𝐾 × (1 − 𝑡)
𝐷+𝐸
𝐷+𝐸

(22)

𝐸 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 para o acionista
𝐷 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑎𝑠 𝑑í𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠
𝐾 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 (𝐶𝐴𝑃𝑀)
𝐾 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑑í𝑣𝑖𝑑𝑎
𝑡 = 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎

2.4 Avaliação relativa
Na avaliação relativa, também conhecida como avaliação por múltiplos, estima-se o
valor do ativo com base nos preços de mercado de ativos semelhantes. Segundo Póvoa (2012t),
os múltiplos se baseiam no conceito de avaliação relativa. Enquanto pelo fluxo de caixa
descontado chega-se ao valor intrínseco de uma empresa através do método do valor presente,
a teoria dos múltiplos visa precificar ativos através de comparativos padronizados de mercado.
Segundo Damodaran (2011), a avaliação intrínseca oferece visão mais ampla dos fatores
determinantes do valor de uma empresa ou ação, mas há ocasiões em que a avaliação relativa
proporcionará estimativa mais realista do valor de mercado. Em geral, não há razão para
escolher uma ou outra, pois nada impede que se adotem ambas as abordagens na avaliação do
mesmo investimento. Para comparar os preços de empresas “semelhantes” no mercado, o valor
de mercado de uma empresa pode ser padronizado em relação ao lucro por ação, ao valor
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contábil, à geração de receita ou a um indicador específico da empresa ou setor (número de
clientes, subscritores, unidades e assim por diante).
O primeiro teste a que se deve submeter o múltiplo é examinar a consistência entre
numerador e denominador. Se o numerador for um valor de patrimônio líquido, também o
denominador deve ser um valor de patrimônio líquido. Se o numerador for um valor da empresa,
também o denominador deve ser um valor da empresa. Evidentemente, também na comparação
entre empresas, os múltiplos devem ser definidos de maneira uniforme entre todas as
participantes da comparação relativa. Assim, caso se use em uma empresa um indicador
específico, esse mesmo indicador deve ser adotado em todas as demais. Os múltiplos tendem a
ser usados em confronto com os de empresas comparáveis para determinar o valor da empresa
ou de seu patrimônio líquido. Empresas comparáveis são aquelas com capacidades de geração
de caixa, potencial de crescimento e riscos semelhantes. Em nenhum lugar dessa definição
existe um componente que se relacione com a indústria ou o setor de atuação das empresas.
Portanto, uma empresa de telecomunicações poderia ser comparada com uma empresa de
software, se as duas forem idênticas em termos de geração de caixa, crescimento e risco. Na
maioria das análises, contudo, os analistas definem empresas comparáveis como empresas com
os mesmos negócios.
As diferenças entre os resultados gerados pela avaliação por fluxo de caixa descontado
e pela avaliação relativa decorrem de diferentes percepções da eficiência ou ineficiência do
mercado. Na avaliação por fluxo de caixa descontado, assume que os mercados cometem erros,
que eles corrigem esses erros ao longo do tempo e que esses erros ocorrem em setores inteiros
ou até em todo o mercado. Na avaliação relativa, assume-se que, embora os mercados cometam
erros em relação a determinadas ações individualmente consideradas, eles estão corretos em
média. Em outras palavras, quando é avaliado, por exemplo, uma nova empresa de software em
comparação com outras pequenas empresas de software, assume que o mercado, em média,
precificou corretamente essas empresas, mesmo que tenha cometido erros na precificação de
cada uma delas isoladamente. Assim, uma empresa pode estar superavaliada, com base no fluxo
de caixa descontado, mas subavaliada, sob o critério relativo, se as empresas usadas para
comparação relativa estiverem precificadas acima da média pelo mercado. A recíproca
ocorreria se todo um setor ou mercado estiver subprecificado.
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2.4.1 Preço/Lucro: Múltiplo de acionista mais utilizado pelo mercado
O P/L é um dos múltiplos mais populares no mercado, por relacionar duas variáveis
extremamente cotidianas e inteligíveis ao investidor comum: o preço de mercado e o lucro da
empresa. Intuitivamente, todos desejam para as ações de suas empresas o menor preço da ação
associado ao maior lucro projetado. A resultante dessa combinação desemboca na busca de
ações de menor P/L possível. A relação preço sobre o lucro é representada pela equação 23
(DAMODARAN, 2011).

𝑃 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
=
𝐿
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

(23)

2.4.2 EV/EBITDA: Múltiplo de firma mais utilizado pelo mercado
Segundo Póvoa (2012u), o múltiplo EV/EBITDA (Valor da empresa ou firma / Lucro
antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ganhou notório prestígio perante os
analistas de todo o mundo. Ele relaciona variáveis no âmbito da firma – o valor de mercado da
empresa mais o valor da dívida e o chamado EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation e Amortization), em português conhecido como LAJIDA (Lucro Antes de Juros,
Impostos, Depreciação e Amortização). Ele possui como foco principal o resultado operacional
da empresa. Isso ocorre, pois, a LAJIDA inclui os lucros antes das despesas com juros,
impostos, depreciação e amortização, o que facilita a análise para empresas mais endividadas
ou que não apresentam lucro líquido positivo. O EV/EBITDA pode ser visto como um múltiplo
de avaliação de toda a firma por contemplar resultados pertencentes a credores e acionistas da
empresa. Por fim, destrinchando esse múltiplo, o EV, representado por Enterprise Value, em
português o valor de firma ou da empresa, consiste no valor de mercado adicionado ao valor da
sua dívida líquida – calculado pela diferença entre a dívida total e o caixa da empresa. A
equação 24 representa esse múltiplo (PÓVOA, 2012).

𝐸𝑉
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 + 𝑑í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎
=
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠, 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠, 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎çã𝑜
Fonte: Póvoa (2012).

(24)
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2.5 Setor de Energia no Brasil
A análise do setor de atuação de uma empresa permite entender o contexto econômico
em que ela atua. Isso se manifesta através do entendimento do modelo de negócios, os
concorrentes, as suas oportunidades, riscos e outros fatores que podem influenciar seus
negócios. O Setor elétrico é muito importante para economia do país, pois é responsável por
um insumo essencial à sociedade e ao desenvolvimento socioeconômico de uma nação. No
Brasil, o setor elétrico está dividido em 3 segmentos: geração, transmissão e distribuição. As
geradoras produzem energia, as transmissoras a transportam do ponto de geração até os centros
consumidores, de onde as distribuidoras a levam até a casa dos consumidores cativos. Há ainda
as comercializadoras, as quais são autorizadas a comprar e vender energia para os consumidores
livres. O setor de energia está em constante desenvolvimento, necessitando de intenso capital
investido para o aprimoramento dos serviços de infraestrutura no Brasil. A atratividade em
investimentos no setor está relacionada à sua previsibilidade de receitas, por se tratar de um
mercado regulado, e aos contratos de longo prazo.
O Brasil soma cerca de 186 GW de potência fiscalizada, de acordo com dados do
Sistema de Informações de Geração da ANEEL, o SIGA, com dados de usinas em operação e
de empreendimentos outorgados em fase de construção. Desse total em operação, ainda de
acordo com o SIGA, cerca de 83% das usinas são consideradas renováveis. Isso faz da matriz
energética brasileira uma das menos poluentes entre as principais economias do mundo, de
acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE).
2.5.1 Geração
O segmento de geração é responsável pela transformação da energia primária (águas de
reservatório, gás, vapor, energia dos ventos, energia solar) em energia elétrica. No Brasil há
uma predominância de geração hidráulica (cerca de 60% da capacidade instalada) devido ao
grande potencial hidro energético de nossos rios. O Operador Nacional do Sistema divide os
grandes grupos de geração, conforme as principais regiões do país (Figura 5). Esse tipo de
companhia recebe concessões ou vence licitações para a exploração de usinas por um longo
prazo. Essas usinas podem ou não ser de propriedade da empresa, de acordo com o tipo de
energia e com o contrato estabelecido. As empresas geradoras podem deter os demais processos
da cadeia energética, como transmissão, distribuição e comercialização ou vender a energia
para que outras companhias façam isso. Os grandes consumidores de energia como as indústrias
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também podem comprar energia diretamente das empresas geradoras como estratégia de
redução de custos.
Figura 5 – Regiões geradoras de energia elétrica no Brasil

Fonte: Operador Nacional do Sistema (2022).

2.5.2 Comercialização
O conceito de comercialização engloba a negociação de contratos de compra e venda de
energia entre as geradoras, distribuidores e consumidores. A comercialização é sempre regulada
pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que atua de forma a viabilizar o
melhor ambiente de negócios possível, valorizando um espaço competitivo, sustentável e
seguro. A comercialização de energia no Brasil é realizada em duas esferas de mercado: o
Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). Entre
suas diferenças, no modelo ACL a participação das geradoras e comercializadoras possuem a
liberdade de livre negociação entre compradores e vendedores, com os contratos sendo
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livremente estabelecidos entre as partes na definição de seus preços. Enquanto que no modelo
ACR as participantes comercializadoras podem negociar energia somente nos leilões de energia
existente. Dessa forma, a contratação é realizada por meio de leilões de energia promovidos
pela CCEE, sob a delegação da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Sendo assim,
o preço é estabelecido no leilão. O tipo de contato, regulado pela ANEEL, é denominado por
CCEAR (Contrato de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado).
2.5.3 Concessões
De acordo com a legislação vigente, o Governo Federal (poder concedente) autoriza
empresas (públicas ou privadas) a operar ativos de geração, transmissão e distribuição por meio
de concessões. As concessões de geração possuem períodos que são de 35 anos para
hidrelétricas, energia solar e eólica. A legislação estabelece que as concessões são revertidas ao
poder concedente ao término da concessão, e compensados por investimentos não depreciados.
Muitos contratos de concessão permitem uma primeira renovação, dependendo da decisão do
governo. Nesse caso, a duração pode variar. Os preços dessas concessões ao serem acordadas
em leilões competitivos sofrem reajustes anuais de acordo com a inflação, havendo a
possibilidade de contratos bilaterais no mercado livre.
2.5.4 Regulação
Entre as instituições do setor elétrico, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
é o órgão regulador mais importante do setor elétrico. Criada em dezembro de 1996, é uma
autarquia em regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). Segundo a
ANEEL, sua missão é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica
se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. A ANEEL
normatiza as políticas e diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal para o setor elétrico,
fiscaliza a prestação do fornecimento de energia elétrica à sociedade e faz a mediação de
conflitos entre os agentes do setor. Cabe ainda à ANEEL, mediante delegação do MME,
conceder o direito de exploração dos serviços de geração, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica. A ANEEL também define as tarifas de energia, de acordo
com o que está estabelecido em lei e nos contratos de concessão assinados com as empresas.
2.5.5 Omega Energia
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Fundada em 2008, a Omega é uma companhia que detém participação em ativos de
geração, que atuam exclusivamente na produção e comercialização de energia elétrica, com
foco em energia limpa e renovável. O escopo de atuação do grupo inclui as fontes eólica, hídrica
e solar. A Omega Energia e suas controladas diretas e indiretas operam 79 empreendimentos,
com capacidade total contratada de 1.869 MW de energia renovável, considerando a capacidade
proporcional da participação nas joint ventures Hidrelétrica Pipoca, Complexo Solar Pirapora
e Complexo Ventos da Bahia 1 e 2 localizados nos estados da Bahia, Maranhão, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Em 28 de outubro de 2021,
os acionistas não controladores da Omega Geração aprovaram a proposta de combinação de
negócios entre a Omega Geração e a Omega Desenvolvimento que criou a Omega Energia. Na
Figura 6 estão apresentados a distribuição da matriz energética da empresa.
Figura 6 – Distribuição da Matriz Energética da Omega Energia

Fonte: Relações com Investidores Omega Energia (2021).

Na Tabela 2 são apresentadas as usinas pertencentes a Omega Energia, junto com suas
capacidades instaladas (seu potencial de funcionamento máximo), suas datas de incorporação
(quando foram adquiridas) e suas participações acionárias nesses ativos.
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Tabela 2 – Usinas pertencentes a Omega Energia

Fonte: Relações com Investidores Omega Energia (2021).

Já na Tabela 3, é apresentado o portfólio da Omega Desenvolvimento.
Tabela 3 – Portfolio da Omega Desenvolvimento

Fonte: Relações com Investidores Omega Energia (2021).

A combinação das duas empresas possui a ambição de ter mais de 4.500 MW de geração
de energia renovável em operação até 2024 segundo a Omega Energia. O portfólio da nova
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empresa possuirá 6.382 MW em desenvolvimento, sendo que 717 MW já estão na fase de
implementação.
A energia produzida é vendida majoritariamente por meio de contratos de longo prazo,
com preços fixos indexados à inflação, seja no ambiente de contratação regulado, através dos
leilões promovidos pela ANEEL, seja no ambiente de contratação livre, em negociação direta
com os compradores. Parte da energia produzida é comercializada em contratos de prazo mais
curto, através de contratos de preço fixo. As atividades do grupo, assim como de todas as
empresas atuantes no setor, são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL.
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3 MÉTODOS E DADOS
3.1 Métodos
Para que a avaliação intrínseca da empresa possa ser executada, são necessários os dados
de entrada a serem inseridos no modelo. Dessa forma, o modelo precisa ser “alimentado” com
dados que possibilitam descobrir a projeção dos fluxos de caixa futuros da empresa. O primeiro
passo para obter essas inserções de dados e posteriormente trata-los para inserir no modelo, está
em analisar os dados contábeis divulgados trimestralmente pela empresa. Esses dados
contábeis, que basicamente são a contabilidade da empresa, são denominados demonstrativos
financeiros. Esses demonstrativos a serem analisados são: o Balanço Patrimonial (BP), o
Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) e o Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC).
O método de avaliação a ser usado para a utilização desses dados de entrada será o de
fluxo de caixa descontado, o mais utilizado na avaliação intrínseca segundo a literatura. Como
o método se baseia em somar as projeções futuras dos fluxos de caixa livre da empresa ao longo
do tempo e traze-los a valor presente, são necessárias as demonstrações financeiras passadas
para ajudar nesse cálculo. Dessa forma, é possível enumerar os passos para a avaliação
intrínseca na seguinte ordem:
1) Estimar os fluxos de caixa: A projeção dos fluxos de caixa futuros será feita levando em
consideração os dados de crescimento de lucros e receitas ao longo dos anos fornecidos pelas
demonstrações financeiras, além de dados macroeconômicos que possam influenciar na
capacidade de crescimento da empresa.
2) Estimar a taxa de desconto: Isso envolve descobrir o custo de capital total da empresa, tanto
em termos de custo de dívida ou de terceiros, também conhecido como debt e custo de capital
próprio ou para o acionista, também conhecido como equity. A ponderação média desses dois
custos é dada pela WACC. Dessa forma, o desconto aplicado da WACC aos fluxos de caixa
livre futuros nos retorna o valor presente desses fluxos de caixa.
3) Estimar o valor intrínseco: Obtendo a projeção dos fluxos de caixa futuros e aplicando a taxa
de desconto calculada para traze-los a valor presente, basta soma-los e subtrair a dívida líquida
da empresa. Com o valor de mercado em mãos, é possível dividir esse valor pelo número de
ações da empresa e descobrir o seu preço justo por ação.
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4) Avaliação comparativa: Obtendo– se o valor intrínseco e o valor de firma (valor de mercado
+ dívida líquida), é possível calcular os indicadores de P/L e EV/EBITDA para comparar os
múltiplos desses indicadores da Omega Energia com outras empresas comparáveis do setor.
3.1.1 Estimando os fluxos de caixa
Para estimar os fluxos de caixa futuros é necessário levar em consideração fatores
macroeconômicos – como inflação – e a capacidade de geração de energia da empresa. Na
análise de avaliação proposta foram projetados fluxos de caixa futuros em um horizonte de 5
anos. Esse é um horizonte razoável pois permite que a estimativa não seja tão afetada por
imprevisibilidades futuras de dados e por estimativas que podem se revelar imprecisas, como é
o caso da previsão da inflação para períodos mais longos. Sendo assim, na Tabela 4 estão as
estimativas de inflação para os próximos anos.
Tabela 4 – Projeções de Inflação e Selic no Brasil

Índice

2021

2022

2023

2024

2025

IPCA

10,06%

5,56%

3,5%

3,09%

3%

Selic

9,25%

12,25%

8%

7,38%

7%

Fonte: Banco Central (2022).

As estimativas de taxas de crescimento futuras serão ajustadas de acordo com o
crescimento das receitas projetadas. A receita da Omega Energia advém das vendas de energia
contratadas a preços estabelecidos nos contratos. Sejam eles no ambiente de contratação
regulado ou no ambiente de contratação livre, com os reajustes de preços sendo corrigidos
anualmente pelo aumento da inflação medido pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor
Amplo) ou pelo IGP– M (Índice Geral de Preços do Mercado). Na Figura 7 está o valor dos
preços desses contratos para os próximos anos, sejam eles no ambiente de contratação regulado
(ACR), no ambiente de contratação livre (ACL) ou descontratado. O preço médio ponderado
pela porcentagem de cada tipo de contratação e seus respectivos preços, também é dado.
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Figura 7 – Preço Médio Contratado Estimado

Fonte: Relações com Investidores Omega Energia (2021).

Para a estimativa dos fluxos de receita advindos da venda de energia em contratos, foram
utilizados os dados do pipeline da companhia que são fornecidos nos relatórios de relações com
investidores divulgados pela empresa ao longo do ano e podem ser vistos na Tabela 5.
Tabela 5 – Perfil de Contratação Omega Energia
Perfil de Contratação
(MWm)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

GF

800,4

800,4

800,4

800,4

800,4

800,4

800,4

800,4

800,4

800,4

ACR

426,7

426,7

473,8

473,8

473,8

473,8

473,8

473,8

473,8

473,8

ACL

326,9

309,4

243,9

220,5

211,4

204,3

204,3

204,3

204,3

204,3

Descontratado

29,2

46,7

65,1

88,6

97,7

104,8

104,8

104,8

104,8

104,8

Fonte: Relações com Investidores Omega Energia (2021).

Na Tabela 6 é apresentado o portfólio de ativos da Omega Energia que foi utilizado
como base para estimar a quantidade total de energia vendida.
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Tabela 6 – Portfólio de Ativos Omega Energia

Fonte: Relações com Investidores Omega Energia (2021).

O cálculo da estimativa de energia vendida foi feito com base na “GF” da Tabela 6 – a
garantia física do ativo – ou seja, a quantidade máxima de energia relativa ao ativo que é
utilizada para comprovação de comercialização por meio dos contratos (PPAs). Como esse
dado é disponibilizado na unidade de MWm, essa unidade de produção energética é, segundo
a Energisa, igual a energia produzida pela operação contínua de um megawatt de capacidade
durante um período de tempo. O MW médio é calculado por meio da razão MWh/h, onde MWh
representa a energia produzida e h representa a quantidade de horas do período de tempo no
qual a referida quantidade de energia foi produzida. Assim, 1MW médio em 1 ano = 1MW x
8760horas = 8.760 MWh. Realizando a multiplicação da garantia física de todos os ativos pela
quantidade de horas anuais de cada ano, é obtida a quantidade total de MWh vendidos a cada
ano. Após isso, basta multiplicar pelo preço médio dos contratos anuais e reajustar pela inflação
anual projetada. Como resultado, é obtido a receita bruta.
A receita líquida da empresa é composta pela diferença entre a receita bruta e os
impostos. A projeção de custos e despesas operacionais é composta por gastos com pessoal,
compra de energia (adquirida de terceiros e tem como finalidade complementar a geração do
grupo em relação à posição vendida pelo grupo na CCEE), depreciação e amortização, encargos
regulatórios, entre outros. Foi assumido que os custos crescem de maneira proporcional às
receitas levando em conta os custos de escalabilidade, mantendo-se as margens médias dos
últimos anos e realizando uma retirada das compras de energia ao longo dos anos a partir da
redução observada nos demonstrativos. Os custos com despesas de pessoal foram reajustados

47

de acordo com a inflação ao longo dos anos. Quanto à receita financeira, o caixa da companhia
é remunerado pela SELIC, sendo esses juros, portanto, remunerados por essa taxa.
O EBITDA – lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – foi calculado
como a soma entre o lucro líquida, o resultado financeiro líquido (despesas e receitas
financeiras), impostos, depreciação e amortização. As projeções de resultados financeiros –
oriundas dos juros de dívidas, retorno da aplicação do capital em caixa da empresa, entre outros
– foram feitas de acordo com a alavancagem atual da empresa, ou seja, sua proporção de capital
total advinda de dívidas ao invés de capital próprio. Para projeções de amortização e
depreciação adotou-se a média histórica de crescimento dos últimos anos em relação ao
crescimento da receita líquida da empresa. As projeções de investimentos (CAPEX) foram
baseadas no crescimento da receita líquida para os próximos anos.
Quanto a projeção das dívidas da empresa e seus respectivos pagamentos de juros, foi
assumido que novas dívidas não serão criadas e o montante atual é decrescente ao longo do
tempo futuro. Isso foi adotado por conta de o perfil das dívidas serem de longuíssimo prazo.
Dessa forma, os juros pagos serão calculados a partir do reajuste da dívida em relação ao IPCA
com base no ano anterior. Enquanto que as aplicações do caixa são remuneradas pela Selic. Por
fim, para o imposto sobre faturamento, segundo a Omega Energia, foi adotado o regime de
lucro presumido para uma alíquota de 3% em Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), 0,65% para Programa de Integração Social (PIS) e uma média de 3,08% de
Imposto Sobre Serviços (ISS) para municípios, totalizando 6,73%. Para o imposto sobre lucro
tributável foram adotados o imposto de renda para pessoa jurídica – IRPJ – e a Contribuição
Social para o Lucro Líquido – CSLL – para fins de projeção para os próximos anos. Segundo a
receita federal, para uma empresa como a Omega Energia, sua parcela é de 9% para CSLL e de
25% para IRPJ, totalizando 34%.
3.1.2 Estimando a taxa de desconto
A estimação da taxa de desconto, tal como definido, é dada pela WACC, que é composta
por dois custos de capital – o custo de capital próprio e o de terceiros. Inicialmente foi realizada
a estimativa do custo de capital próprio, também conhecido como “Ke”. Para isso, foi
necessário descobrir o valor do CAPM. Desmembrando cada variável utilizada para o cálculo
do custo de capital próprio, foi utilizado o valor obtido a partir do banco de dados da Capital
IQ, que se baseia no beta de empresas semelhantes no setor e suas respectivas estruturas de
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capital. O prêmio de risco considerado é baseado no risco histórico e de retorno para o índice
S&P 500 dos EUA nos últimos 30 anos e do tesouro americano de 10 anos nos últimos 10 anos.
Para estimar o prêmio de risco, foram utilizados os dados de retorno anual tanto do índice S&P
500, quanto do título do tesouro americano de 10 anos usado como referência como taxa livre
de risco.
A diferença de rentabilidade média anual entre eles (Rm – Rf) é o prêmio de risco. O
S&P 500 é o principal índice de ações do mundo e é composto pelas 500 maiores empresas de
capital aberto dos EUA, que respeitam alguns critérios, como o de liquidez e que sejam listadas
na bolsa de valores da NYSE ou na Nasdaq. Para ser elegível para o S&P 500, a empresa deve
ser uma empresa dos EUA, ter uma capitalização de mercado de pelo menos US$ 11,8 bilhões,
ser altamente líquida (bastante negociada), ter um float público de pelo menos 10% do suas
ações em circulação, além de que seu mais recente trimestre de lucros e a soma de seus últimos
quatro resultados consecutivos trimestrais devem ser positivos, segundo a S&P Global.
Para a taxa livre de risco de longo prazo foi adotado o título do tesouro dos EUA para
10 anos por ser o título mais seguro do mundo em termos de liquidez e risco de pagamento. O
risco país foi indicado por meio do índice EMBI+ que estima o desempenho diário dos títulos
da dívida dos países emergentes em relação aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, segundo
o IPEA. O índice é baseado nos bônus (títulos de dívida) emitidos por este grupo de países e
mostra os retornos financeiros obtidos a cada dia por uma carteira selecionada de títulos. O
EMBI+ auxilia os investidores na compreensão do risco de investir no país, quanto mais alto
for seu valor, maior a percepção de risco. Outra variável acrescentada para o cálculo do CAPM
foi levar em consideração o prêmio para o tamanho da empresa. Como a Omega Energia é uma
empresa com valor de mercado inferior à grandes empresas listadas, ainda existe um risco
adicional relacionado ao seu tamanho. E por fim, foi levado em consideração o diferencial
estimado a longo prazo da inflação nos EUA – também conhecido como consumer price index
– abreviado como CPI, comparado com a inflação no Brasil, o índice de preços ao consumidor
amplo. A Tabela 7 apresenta os parâmetros a serem usados para descobrir qual será o valor do
CAPM da Omega Energia.
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Tabela 7 – CAPM – Omega Energia
Descrição

Indicador

Parâmetro

Horizonte Temporal

Fonte

Beta realavancado [A]
Prêmio de risco de
mercado [B]
Taxa livre de risco
nominal (Rf EUA) [C]
Risco país [D]

Beta comparável

0,72

2 anos

Capital IQ

Rm – Rf

6,54%

30 anos

Treasury; S&P

T– Bonds 10 anos

2,16%

10 anos

Federal Reserve

EMBI+
Empresa de tamanho
médio

3,30%

6 Meses

JP Morgan

0,89%

Prêmio adicional

Duff & Phelps

IPCA – CPI

1,23%

Inflação americana

IPCA

2,06%

Inflação brasileira

CPI

3,29%

Prêmio por tamanho [E]
Diferencial de inflação
[G]

Média projetada até
2046
Média projetada até
2046
Média projetada até
2046

Bacen, S&P
S&P
Bacen

Fonte: Elaborado pelo autor.

Dessa forma, utilizando equação 21 obtém-se o resultado para 𝐶𝐴𝑃𝑀
𝐶𝐴𝑃𝑀
𝐶𝐴𝑃𝑀

(𝐾𝑒)

(𝐾𝑒) .

= (1 + 𝐴 × 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸) × (1 + 𝐺)– 1

(𝐾𝑒) = (1 + 0,72 × (0,0654) + 0,0216 + 0,033 + 0,0089) × (1 + 0,00123) − 1

𝐶𝐴𝑃𝑀

(𝐾𝑒) = 11,2%

Após a obtenção do custo de capital próprio, é necessário realizar o cálculo do custo de
capital de terceiros, também conhecido por “Kd”. Nesse sentido, esse custo foi dado pelos
relatórios divulgados pela Omega Energia para relações com investidores. O custo atual da
dívida é calculado levando em conta todas as suas dívidas atuais e suas respectivas taxas de
juros, seja com debentures, cédulas de crédito bancária ou com credores como o Banco do
Nordeste (BNB) e o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). Na Tabela 8, estão todas
as dívidas em aberto da empresa no momento. Na divulgação de resultados trimestrais de 24 de
fevereiro, o valor mais recente para o custo de dívida foi calculado pela empresa chegando-se
a um valor de 8,59% (OMEGA ENERGIA, 2022).
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Tabela 8 – Dívidas Omega Energia

Fonte: Relações com Investidores Omega Energia (2022).

A Figura 8 mostra a evolução do custo médio da dívida.
Figura 8 – Evolução do Custo Médio da Dívida
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Fonte: Relações com Investidores Omega Energia (2021).

Para finalizar o cálculo das variáveis da “WACC”, falta descobrir a proporção de equity
e dívida líquida da empresa, além do seu desconto nos custos por conta dos impostos pagos
pela empresa em relação à alíquota sobre o resultado tributável. A Omega Energia, nesse caso,
paga 34% de alíquota. Para aferir o valor de mercado atual da empresa, para descobrir a parcela
de equity, é necessário descobrir o preço que a ação da empresa está sendo negociada. O preço
da ação multiplicado pelo número total de ações resulta em seu valor de mercado atual. A
equação 25 demonstra o cálculo do valor de mercado da empresa (PÓVOA, 2012).

(25)

𝑀𝑉 = (𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑎çã𝑜) × (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠)

Vale destacar que as ações das empresas de capital aberto podem ser divididas entre
ações preferenciais e ordinárias. As preferencias, segundo Brealey, Myers e Allen (2020), são
ações com preferência para recebimento de dividendos distribuídos aos acionistas, pela
empresa, porém não possuem direito ao voto em assembleias promovidas pela empresa.
Enquanto que as ações ordinárias possuem direito ao voto, mas recebem os dividendos após a
distribuição para as ações preferenciais. Na prática, para o cálculo do valor de mercado da
companhia, basta descobrir o preço cotado de cada tipo de ação e multiplicar pelo seu respectivo
número de ações e por fim somar o valor total aferido entre ordinárias e preferenciais. No caso
da Omega Energia, isso não é necessário por conta do fato da empresa ter apenas ações
ordinárias. Segundo o último relatório trimestral de resultados da Omega Energia, divulgando
resultados até o quarto trimestre de 2021, atualmente há 555.114.291 ações cotadas ao valor de
R$10,43 apurado no dia 24 de fevereiro de 2022 na Bolsa, Brasil e Balcão (OMEGA
ENERGIA, 2022). Isso retorna um valor de mercado de aproximadamente R$5.789.842,055,00.
A última variável a ser resolvida é a dívida líquida da empresa, calculada pela soma de
toda a sua dívida bruta composta por todos os seus empréstimos, financiamentos e debêntures
menos o seu dinheiro em caixa. A dívida bruta da empresa apurada em seu último demonstrativo
financeiro divulgado dos resultados do quarto trimestre de 2021 foi de aproximadamente
´R$6.038.400.000,00, enquanto que sua posição em caixa foi de aproximadamente
R$1.423.400.000,00.

Sendo

assim,

sua

dívida

líquida

é

de

aproximadamente

R$4.615.000.000,00. Utilizando a equação 22, pode-se obter o valor de WACC:
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𝑊𝐴𝐶𝐶 =

𝐸
𝐷
×𝐾 +
× 𝐾 × (1 − 𝑡)
𝐷+𝐸
𝐷+𝐸

𝐸 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 para o acionista = R$ 5.789.842,055,00
𝐷 = 𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 = R$4.615.000.000,00
𝐾 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 (𝐶𝐴𝑃𝑀) = 11,2%
𝐾 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑑í𝑣𝑖𝑑𝑎 = 8,59%
𝑡 = 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 = 34%
𝑊𝐴𝐶𝐶 =

𝐸
𝐷
× (0,112) +
× (0,0859) × (1 − 0,34)
𝐷+𝐸
𝐷+𝐸
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 8,75%

3.1.3 Estimando o valor de mercado
A partir das projeções que foram feitas para se descobrir os valores futuros dos
demonstrativos financeiros, realizou-se, a partir desses dados, as projeções dos fluxos de caixa
para a firma a serem descontados a valor presente pela taxa de desconto da WACC encontrada.
Para a perpetuidade, foi adotado o valor de crescimento anual de 2%, o mesmo que o do PIB
brasileiro para projeções futuras, segundo o Banco Central. A taxa de desconto para a
perpetuidade adotada foi de 8,68%, a taxa atual do Tesouro IPCA+ de prazo mais longa (2055),
levando-se em conta uma inflação de 3% estimada para a perpetuidade segundo projeções do
relatório Focus de 21 de fevereiro de 2021 mais 5,68% de prêmio. Como a taxa Selic para 2022
está estimada para 12,25% devido ao grande aumento de inflação ocorrido em 2021, de 10,06%,
o autor julgou que os juros de longo prazo serão mais baixos por conta da queda da inflação
estimada para os próximos anos.
O modelo de fluxo de caixa descontado escolhido acabou sendo o para firma (FCFF),
uma vez que uma parcela bastante significante do capital da empresa é de terceiros, ou seja, em
dívida. Portanto, a taxa de desconto da empresa levou em conta esse fator como mais influente
na escolha entre utilizar apenas o custo de capital próprio (Ke) para FCFE ou custo médio
ponderado de capital (WACC) para FCFF. Por fim, foi feita a soma desses valores, o que
resultou no valor de firma. Para encontrar o valor de mercado intrínseco basta retirar desse valor
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a dívida líquida, chegando ao resultado. O preço alvo da ação estimado é a divisão do valor de
mercado intrínseco pelo número de ações da empresa.
Por fim, a análise de múltiplos foi feita a partir do valor de mercado da empresa e
projetada para os próximos anos a partir dos valores estimados futuros do lucro líquido para o
múltiplo de Preço/Lucro. E a partir do seu valor de firma, projetando o lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização – também conhecido como LAJIDA ou EBITDA – para
estimar os múltiplos futuros de EV/EBITDA.
3.2 Dados
Os dados específicos da empresa que foram utilizados para a construção do modelo de
avaliação são disponibilizados pela Omega Energia em seus relatórios divulgados
trimestralmente tal como acontece, via de regra, para qualquer empresa de capital aberto listada
na B3. Esses dados estão presentes nos demonstrativos financeiros e são auditados por
consultorias independentes que asseguram a confiabilidade dos mesmos. Os dados dos
Demonstrativos de Resultado de Exercício, Balanços Patrimoniais e dos Demonstrativos de
Fluxos de Caixa estão presentes nas Tabelas 13, 14 e 15 dispostas no anexo.
Os dados relacionados às taxas de desconto vieram da plataforma Capital IQ para o
cálculo do beta, o prêmio de risco do mercado foi obtido pelo Treasury e S&P, a taxa livre de
risco é fornecida pelo Federal Reserve, o diferencial de risco país é advindo do JP Morgan, o
risco de tamanho pela Duff & Phelps e o diferencial de inflação projetado para o longo prazo
foram fornecidos pela S&P Global para a inflação nos EUA e pelo Banco Central para a inflação
no Brasil.
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS
A aplicação do método FCFF está na Tabela 11 presente no apêndice e seus resultados
estão exposto na Tabela 9. Os cálculos feitos indicaram um preço-alvo de R$13,42 por ação, o
que representaria uma oportunidade de compra diante do preço de R$10,43 por ação averiguado
no fechamento do dia 24 de fevereiro de 2022. Nesse valor intrínseco por ação há um upside de
28,6%, garantindo uma margem de segurança significativa para entrada, conforme a Tabela 9.
Tabela 9 – Resultados Avaliação Intrínseca Omega Energia

Valor de Firma

R$ 12.062.614.000

Dívida Líquida

R$ 4.615.000.000

Valor Intrínseco

R$ 7.447.614.000

Número de Ações

555.114.291

Preço-Alvo (MEGA3)

R$ 13,42

Preço Averiguado (MEGA3)

R$ 10,43

Margem de Segurança

28,63%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Tabela 10 estão os múltiplos projetados para os próximos anos para o valor de
mercado de R$10,43 por ação até o fechamento das negociações na Brasil, Bolsa e Balcão no
dia 24 de fevereiro de 2022. Como é possível ver, os múltiplos apresentam uma tendência de
queda nos próximos anos, isso demonstra uma maior atratividade de investimento ao longo do
tempo, à medida que o P/L e o EV/EBITDA diminuem.
Tabela 10 – Múltiplos Projetados Omega Energia
Múltiplos 2022E
2023E
2024E
2025E
2026E
EV/EBITDA
6,5
5,6
5,1
4,7
P/L
16,4
14,2
11,4
10,2

Fonte: Elaborado pelo autor.

4,2
9,1
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5 CONCLUSÃO
O trabalho aqui apresentado teve o objetivo de realizar uma análise de avaliação –
também conhecido como valuation – de uma empresa brasileira de energias renováveis por
meio do método de avaliação intrínseca de fluxo de caixa descontado. Através dele, foi possível
determinar o valor justo por ação que a empresa deveria valer supondo-se as premissas e
projeções expostas em seus valores contábeis futuros. O trabalho foi dividido em 4 etapas.
1) Estimar os fluxos de caixa futuros através do método de fluxo de caixa descontado para
firma. Isso envolveu realizar projeções contábeis utilizando dados macroeconômicos e
informações da empresa como premissas de inserção de dados, além da projeção das receitas
realizando o estudo setorial para descobrir como a empresa gera valor.
2) Estimar a taxa de desconto através do método de custo de capital médio ponderado utilizando
a WACC, tendo em vista o capital próprio e de terceiros e várias inserções, considerando dados
para estimar as taxas a serem adotadas nesses custos.
3) Obtenção dos resultados da avaliação intrínseca a partir das projeções dos fluxos de caixa
livre para firma descontados pela taxa de desconto estimada na WACC.
4) Obtenção dos resultados da análise de múltiplos futuros através das projeções contábeis para
determinar os indicadores de P/L e EV/EBITDA para análise comparativa
Os resultados, como consequência, fornecem os valores para definir um preço justo para
a ação e compara-lo com o valor atual para tomar decisões de investimento, podendo ser uma
oportunidade de compra ou venda para o investidor. É importante levar em consideração que
essa análise deve ser feita e revisada quando surgem novos dados que podem influenciar
significativamente o valor intrínseco da empresa, sejam eles macroeconômicos, novos
demonstrativos contábeis, fatores de risco nas taxas de desconto, entre outros.
As maiores dificuldades encontradas pelo autor foram as interpretações dos balanços
contábeis para que fossem feitas projeções com um grau de assertividade maior, visto que a
partir dessas projeções é feita a avaliação intrínseca. As premissas de entrada para um bom
modelo de avaliação intrínseca são necessárias para que os resultados de saída sejam confiáveis
e tenham uma razoável precisão e coerência com a realidade.
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APÊNDICE – DADOS DE AVALIAÇÃO INTRÍNSECA E RELATIVA
Tabela 11 – Dados para projeção do FCFF e seus resultados

Em milhares de reais
Resultado Operacional
IR & CSLL
Depreciação e Amortização
Variação do Capital de Giro
CAPEX
FCFF

2022E

2023E

2024E

2025E

2026E

1.196.400 1.400.000 1.542.100 1.698.623 1.871.033
- 195.600 - 210.119 - 261.596 - 292.635 - 327.434
402.000
442.803
487.748
537.254
591.785
6.957
111.021
202.697
301.063
400.593
- 1.118.893 - 1.440.000 - 1.473.120 - 1.507.002 - 1.541.663
276.950
303.705
497.828
737.303
994.315

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 12 – Dados dos múltiplos projetados de avaliação relativa

Em milhares de reais 2022E
2023E
2024E
2025E
2026E
EBITDA
1.598.400 1.842.803 2.029.848 2.235.877 2.462.819
Lucro Líquido
352.408
407.879
507.804
568.056
635.607
Fonte: Elaborado pelo autor.
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ANEXO – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
Tabela 13 – Demonstrativos de Resultados do Exercício
Em milhares de reais
Receita operacional líquida
Custos da operação, conservação e compras
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas, pessoal e gerais
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado de equivalência patrimonial

Resultado operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Resultado antes do IR e CSLL
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício

Fonte: Relações com investidores Omega Energia (2022).

2018
2019
2020
2021
937.359 1.432.034 1.445.217 238.303
-623.317 -1.017.047 -1.015.554 -103.873
314.042
414.987
429.663 134.430

-44.225
18.863
3.894
-21.468

-44.415
2.923
22.432
-19.060

-79.116
183.197
7.734
111.815

-32.905
696.159
1.260
661.994

292.574

395.927

541.478

796.424

27.026
-224.303
-197.277

25.041
-347.870
-322.829

24.138
-441.496
-417.358

7.556
-70.221
63.155

95.297

73.098

124.120

733.269

-28.398

-36.697

-58.386

135.038

66.899

36.401

65.734

598.231
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Tabela 14 – Balanço Patrimonial
Ativo (em milhares de reais)
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Dividendos a receber
Outros créditos

2018

2019

2020

2021

211.187
150.554
1.190
65.234
428.165

994.552
229.458
7.161
82.155
1.313.326

896.274
321.479
6.839
163.651
1.388.243

1.194.182
347.404
7.513
188.885
1.737.984

95.964
6.917
1.340
104.221

154.063
26.386
3.564
12.984
196.997

461.771
31.088
157.306
71.653
721.818

229.299
18.493
3.597
83.554
334.943

Investimentos
Imobilizado
Intangível

485.445
2.648.212
438.145
3.571.802

453.126
4.518.142
811.952
5.783.220

812.411
7.019.402
1.119.636
8.951.449

726.543
8.048.831
1.111.611
9.886.985

Total do ativo (em milhares de reais)

4.104.188

7.293.543

11.061.510

11.959.912

46.616
107.868
24.182

96.313
193.666
42.164
4.934
18.256
355.333

503.772
373.861
55.075
20.057
82.242
1.035.007

1.035.417
482.088
62.373
16.794
148.269
1.744.941

24.096
3.184
2.041.286

3.757.218
28.580
48.190
36.536
198.999
4.069.523

5.522.993
214.682
105.330
67.424
225.006
6.135.435

5.556.345
168.508
105.215
63.832
14.822
5.908.722

Total do passivo (em milhares de reais)

2.229.308

4.424.856

7.170.442

7.653.663

Total do patrimônio líquido

1.874.880

2.868.687

3.891.068

4.306.249

Total do patrimônio líquido e passivo

4.104.188

7.293.543

11.061.510

11.959.912

Não circulante
Caixa restrito
Clientes
IRPJ e CSLL diferidos
Outros créditos

Passivo (em milhares de reais)
Circulante
Fornecedores
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Obrigações trabalhistas e tributárias
Passivos de arrendamentos
Outras obrigações e provisões

Não circulante
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Fornecedores
Passivos de arrendamentos
IRPJ e CSLL diferidos passivos
Outras obrigações

9.356
188.022

2.001.142
12.864

Fonte: Relações com investidores Omega Energia (2022).
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Tabela 15 – Demonstrativos de Fluxos de Caixa
Em milhares de reais
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes:
Depreciação e amortização
Resultado de equivalência patrimonial
Impairment de ativo imobilizado
Encargos financeiros
Receita financeira de aplicações financeiras
Programa de remuneração baseado em ações
Ganho por compra vantajosa
Outros

2018

2019

2020

2021

95.297

73.098

124.120

733.269

120.316
-3.894
180.616
-27.880
7.450
4.275
376.180

187.123
-22.432
270.621
-25.507
6.829
489.732

263.580
-7.734
21.481
348.455
-23.583
2.348
-155.126
9.401
582.942

35.172
1.260
690.464
59.016
7.139
1.633
129.481

31.335

-57.572

-45.097

2.293

-26.973
-73.035
25.647

-111.488
-38.326

-26.422
5.843
-10.152
331.687

20.021
12.349
878
467.701

432.682
3.419
-33.806
910.876

86.765
2.980
24.602
94.014

Dividendos recebidos
Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

3.630
-140.327
-16.609
178.381

5.964
-257.543
-24.257
191.865

9.709
-275.837
-27.498
617.250

-47.009
-675
46.330

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Caixa Incorporado
Aquisição de empresas e JVs
Aquisição de ações de Asteri
Redução de capital
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis
Integralização de capital em controladas
Caixa na perda de controle em OMC
Aplicações financeiras – caixa restrito
Caixa aplicado nas atividades de investimentos

-455.601
-11.158
-2.397
14.430
-454.726

3.392
1.177.298
-711.105 -1.027.157
-137.371
44.350
3.950
30.000
-64.672
-471.317
-90.681
1
44.999
10.742
2.276
-683.036 -1.621.152 1.118.893

(Aumento) redução nos ativos
Clientes
Mútuo a funcionários
Outros créditos
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e tributárias
Outras contas a pagar
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações
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Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures
Custo de captação
Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos
Reembolso negociação contratual
Aumento de capital social pela oferta de ações
Custos com emissão de ações
Aumento de capital decorrente do exercício de opções de ações
Adiantamento para futuro aumento de capital
Liquidação do saldo de redução de capital na aquisição
Dividendos pagos
Prêmio recebido na outorga de opções de ações
Arrendamentos pagos
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa

2018
276.189
-1.574
-104.174
11.276
-20.000
-29.471
2.450
-

2019
870.569
-32.376
-371.283
839.585
-22.742
-5.747
168
-3.638
134.696 1.274.536

2020
250.371
-4.433
-307.944
896.964
-17.134
71.251
28.008
-6.027
8.145
-13.577
905.624

2021
55.000
-24.272
-1.769
28.959

-141.649

783.365

-98.278 1.194.182

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

352.836

211.187

994.552

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

211.187

994.552

896.274 1.194.182

Fonte: Relações com investidores Omega Energia (2022).
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