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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo é aplicar o método de avaliação fundamentalista de empresas 

denominado fluxo de caixa descontado, a fim de verificar se o resultado da avaliação seria 

condizente com o valor de mercado da empresa. A empresa em questão será a EZ TEC 

Empreendimentos e Participações S.A., empresa criada no ano 2006, listada na 

BM&FBOVESPA desde 2007, atuante no setor de Construção e Transporte, subsetor 

Construção/Engenharia e segmento Construção Civil. Os dados para tal fim foram extraídos 

do balanço divulgado pela empresa entre os anos de 2009 e 2014 e o preço justo da ação foi 

comparado ao valor de mercado da ação no dia 30/06/2015, por fim conclusões serão 

propostas, todavia sem indicar recomendação de compra ou venda do referido ativo. 
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INTRODUÇÃO 

O cenário nacional atual de forte restrição ao crédito, inflação e juros altos atinge a 

grande maioria dos setores da economia.  Desta forma é essencial aos investidores a avaliação 

correta da carteira de ativos. A Administração Financeira que consiste no Orçamento de 

Capital, formulação da Estrutura de Capital e Administração do Capital de Giro guiará o 

administrador financeiro a fim de obter a maior rentabilidade possível sobre o investimento 

efetuado pelos sócios ou acionistas.  

Bodie & Merton (2002) definem que Finanças é o estudo de como as pessoas alocam 

recursos escassos ao longo do tempo. Características inerentes aos tomadores de decisão 

financeira são a distribuição dos recursos ao longo do tempo e o fato de que o ativo avaliado 

produzirá benefícios incertos ao seu detentor, trazendo dessa forma riscos e incertezas em sua 

avaliação.  

Bodie & Merton (2002) ainda definem teoria financeira como um conjunto de 

conceitos que ajudam a organizar o pensamento das pessoas sobre como alocar recursos ao 

longo do tempo e um conjunto de modelos quantitativos para ajudar as pessoas a avaliarem 

alternativas, tomarem decisões e implantá-las. Os mesmos conceitos básicos e modelos 

quantitativos aplicam-se em todos os níveis de decisão. Sendo que noções básicas de finanças 

são essenciais no mundo dos negócios. 

O princípio para a realização de um investimento atrativo financeiramente se baseia no 

fato do investidor não pagar mais do que o ativo realmente vale. Para isso Damodaran (2007) 

dividiu a análise de ativos em três métodos: A avaliação pelo fluxo de caixa descontado, onde 

a ideia principal é que o ativo valerá o quanto ele for capaz de produzir de caixa, de forma que 

o valor do ativo será o valor presente estimado dos fluxos de caixas futuros; assim como se 

pode avaliar um ativo comparando indicadores financeiros com seus pares de mercado; e por 

fim pode-se avaliar um ativo pelos seus direitos contingentes, onde o valor do ativo será 

estimado através da teoria opções. 

Este trabalho terá a finalidade de analisar a empresa de construção civil EZ TEC 

Empreendimentos e Participações S.A. de forma a estipular um valor para empresa. Para 

estipularmos tal valor o Fluxo de Caixa Descontado será utilizado, caso o valor da empresa 

esteja acima do valor de mercado pode-se entender que o mercado está subvalorizando o 

ativo, todavia caso o resultado desta análise resulte em um valor da empresa menor que o 

valor de mercado pode-se entender que o mercado está supervalorizando o ativo estudado. 
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Para que o trabalho seja conclusivo o mesmo será dividido da seguinte forma: 

Capitulo Um, será apresentada uma breve revisão bibliográfica sobre o tema de avaliação de 

empresas; Capitulo Dois será exposta detalhadamente a metodologia que será desenvolvida; 

Capitulo Três será apresentado um panorama da empresa, histórico, mercado de atuação, 

riscos e informações contábeis e financeiras, além do desenvolvimento do estudo. Por fim, o 

Capitulo Quatro finalizará com a comparação do valor encontrado através da técnica de fluxo 

de caixa descontado com o valor corrente de mercado de ações da BOVESPA, e comentários 

serão feitos na conclusão. 
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CAPÍTULO I - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Para Bodie & Merton (2002), muitas decisões financeiras restringem-se ao cálculo do 

valor dos ativos. Ao decidir investir em papéis como ações ou títulos, é preciso determinar se 

o preço em questão está sobre ou subavaliado em relação a outras oportunidades de 

investimento. Dessa forma, a análise do ativo deve ser sustentada por três grandes pilares das 

finanças: a otimização dos recursos ao longo do tempo, a avaliação de capacidade de geração 

de receita pelo ativo e o risco no qual o ativo está inserido.  

A avaliação de ativos é o cerne de grande parte do processo de tomada de decisões 

financeiras. Para as empresas, a maximização de valores ou da riqueza dos acionistas é 

supostamente o principal objetivo da administração.  

Damodaran (2007) enfatiza que a realização de um investimento rentável deve ser 

realizada de modo que o investidor não pague mais por um ativo do que o seu valor real. A 

Avaliação de Empresas nos fornecerá técnicas para auxílio na tomada de decisão em finanças. 

Conhecer o valor de um ativo e os fatores que determinam esse valor é um pré-requisito 

básico para uma decisão inteligente no âmbito empresarial.  

As três abordagens para a determinação do valor de uma empresa são as mais 

utilizadas: avaliação pelo fluxo de caixa descontado, a avaliação relativa e avaliação por 

direitos contingentes. Os modelos empregados para cada uma dessas análises estão cada vez 

mais complexos, todavia a incertezas sobre o resultado da análise sempre existirá 

(DAMODARAN, 2007).  

Diante do exposto acima, o presente trabalho tem por objetivo aplicar o método do 

fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) para avaliação da EZ TEC, empresa a atuante no 

ramo de Construção Civil. O resultado obtido será comparado com o valor de mercado da 

empresa negociado na Bolsa de Valores de São Paulo. 



 

9 
 

I.1 – Fluxo de Caixa Descontado  

 

 A técnica de Fluxo de Caixa Descontado propõe que o valor de uma empresa é 

determinado pelo valor presente da projeção fluxo de caixa gerado pelos seus ativos, este 

fluxo será descontado a uma determinada taxa que contempla o risco intrínseco a este ativo 

proveniente do nicho de mercado em que ele está alocado. A projeção de fluxo de caixa 

tomará como base os dados financeiros e contábeis da empresa. Desta forma, é necessário 

identificar os fluxos de caixa esperados, a taxa de desconto que deve ser aplicada, o horizonte 

de tempo de projeção, o crescimento esperado no longo prazo e cálculo do valor terminal. 

I.1.1 – Projeção de Fluxo de Caixa 
 

Os fluxos de caixa podem ser classificados em três maneiras distintas, sendo a 

primeira técnica de classificação denominada como fluxo de caixa livre para o patrimônio 

líquido FCFE (Free Cash Flow To Equity). 

Para Damodaran (2007), no FCFE deve-se considerar apenas o risco patrimonial do 

negócio e os fluxos de caixa considerados devem ser elaborados após o pagamento da dívida e 

as necessidades de reinvestimento, visto que a dívida compete a capital de terceiros, ou seja, 

não provém do Patrimônio Líquido. Desta forma, a taxa de desconto refletirá o custo de 

financiamento apenas da parte relativa ao Patrimônio Líquido. Dada esta definição, o FCFE 

será a resultante da formulação que segue: 

FCFE = Lucro Líquido - Gastos de Capital + Depreciação - Variação de capital de giro 

não monetário + Nova dívida levantada – Amortização da dívida  

Em seguida, a segunda classificação para o fluxo de caixa será o Fluxo de caixa livre 

para a empresa FCFF (Free Cash Flow For The Firm). Nesta classificação os direitos dos 

proprietários do Patrimônio Líquido e dos credores serão tratados conjuntamente, ou seja, no 

FCFF avalia-se o negócio como um todo assim como a necessidade de ativos futuros para o 

crescimento da empresa. Para este modelo de fluxo de caixa, a taxa de desconto reflete o 

custo combinado de financiamento de todas as fontes de capital.  
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O FCFF obedecerá à formulação abaixo:  

FCFF = Lucro antes de juros e impostos sobre o lucro (EBIT) * (1 - Impostos sobre o 

lucro) - Gastos de Capital + Depreciação - Variação de capital de giro não monetário 

Os dois métodos apresentados acima podem ser resumidos de forma que o FCFE 

representa o fluxo de caixa exclusivamente para acionistas enquanto que o FCFF o fluxo de 

toda a empresa e refere-se a todos os detentores de direitos na empresa, incluindo também os 

credores. Os fluxos de caixa ainda poderão ser classificados também em reais e nominais. 

Enquanto os fluxos nominais consideram a previsão de inflação, os fluxos reais 

desconsideram a previsão inflacionária. 

Damodaran (2007) ainda propõe uma terceira distinção dos fluxos de caixa podendo 

ser classificados entre antes ou após impostos. Ambos os modelos acima consideram a 

alíquota de impostos corporativos, porém demais impostos não foram considerados. 

I.1.2 – Taxa de Desconto 
 

Será necessário calcular a taxa de desconto apropriada para determinação do valor 

presente do fluxo de caixa projetado, esta taxa de desconto deve conter o grau de risco 

creditado a este fluxo de caixa. Nos modelos de FCFE, a taxa de desconto é calculada pelo 

modelo de precificação de ativo de capital (em inglês, capital asset pricing model – CAPM). 

Segundo Neves e Costa Jr (2000), o modelo CAPM explica a relação da rentabilidade 

esperada de um ativo com seu risco em um mercado em equilíbrio, relação esta que será 

denominada por Beta (β).  

Para Damodaran (2002), o risco é uma probabilidade da obtenção de um retorno sobre 

o investimento diferente do esperado em relação ao mercado. Sendo o modelo de precificação 

dos ativos CAPM, o modelo a ser utilizado para o cálculo do custo do Patrimônio Líquido, 

que será representado por uma taxa de retorno que os investidores exigem para a remuneração 

de seu capital em troca do investimento na empresa. 

O CAPM proporcionará uma maneira de estimar as taxas de retorno esperadas em uma 

variedade de aplicações financeiras, dentre as principais, as taxas de retorno ajustadas ao risco 

que serão inputs para os modelos de avaliação de fluxos de caixa descontados. 
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Além disso, o CAPM também poderá ser usado para estabelecer taxas de retorno 

“justas” nos investimentos de capital em empresas regulamentadas ou em empresas que fazem 

negócios na base de contratos com custos rígidos, Bodie & Merton (2002).  

Segundo Ross, Westerfield & Jaffe (2008) o CAPM é representado pela seguinte 

equação:  

Rs = Rf + βs x (Rm - Rf), onde:  

Rs = Retorno esperado de um ativo   

Rf = Taxa livre de risco 

βs = Beta do ativo 

(Rm - Rf) = Diferença entre retorno esperado do mercado e a taxa livre de risco. 

A fórmula acima segue o princípio de que, em uma situação de equilíbrio, existe uma 

relação linear entre o excesso de retorno de um ativo e o excesso de retorno do mercado em 

que o ativo está inserido. Esta relação é chamada de Beta. 

As taxas consideradas livres de risco são provenientes da remuneração pagas pelas 

taxas dos títulos do tesouro americano, desde que seja resgatado no vencimento. O prêmio 

cobrado por um investidor será o excesso de retorno deste investimento em relação à 

remuneração do título livre de risco. Damodaran (2007) cita que geralmente na maioria das 

moedas existe uma taxa de obrigações do governo de 10 anos que serve como indicador 

razoável para as taxas livre de risco.  

O excesso de retorno de mercado mede o retorno extra que é exigido pelos 

investidores para aplicar recursos em um investimento de risco ao invés de aplicar à taxa livre 

de risco. Este prêmio pode ser estimado por dados históricos, através da opinião de analistas 

de grande reputação e por dados correntes do mercado (DAMODARAN, 2007). 

A equação representa o retorno esperado de um ativo onde o Beta traz a representação 

do risco sistemático, o risco de todas as empresas situadas em um mesmo setor, mesmo que 

cada uma tenha uma diferenciação. 
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O beta de uma determinada empresa é afetado por seu endividamento e pelos impostos 

incidentes sobre o lucro. Quanto mais endividada, mais elevado será seu beta.  Desta forma, 

para a comparação do beta de duas empresas, mas com grau de endividamento diferente, o 

beta terá que ser desalavancado para depois compará-los. Neste caso o termo desalavancar 

significa expurgar os efeitos do endividamento. 

O beta de uma empresa pode ser calculado através do beta desalavancado do negócio 

de atuação da empresa e pela sua estrutura de capital. Segundo Damodaran (2007), a 

definição do Beta alavancado se dará da seguinte maneira: 

βL = βu * [1+ (1 - τ) * (B * S-1)], onde:  

βL = Beta alavancado para ações da empresa 

βu = Beta desalavancado  

 τ = Alíquota de efetiva de impostos 

(B * S-1) = Razão da dívida (B) pelo patrimônio líquido (S) em valor de mercado. 

I.1.3 –WACC (Weighted Average Cost of Capital)  
 

No item acima foi desenvolvido o entendimento do custo de capital próprio. Todavia 

nos interessa o custo de capital de terceiros tanto quanto o custo do capital próprio. O custo 

médio ponderado de capital WACC é uma média ponderada do custo de capital próprio e do 

custo de capital de terceiros, conforme descreve Ross, Westerfield & Jaffe (2008). 

É esperado que para o desenvolvimento de seus negócios as empresas tomarão 

financiamento provindo de capital próprio e de dívidas. Por consequência a estrutura de 

dívida incidirá diretamente no valor da empresa (SANTOS, 2011).  

Dessa forma, a taxa de desconto a ser utilizada representará o custo total de capital ou 

custo médio de capital ponderado (WACC), o qual será obtido pela média ponderada do custo 

da dívida (capital de terceiros) e o custo do patrimônio líquido (capital próprio). 

Para Ross, Westerfield & Jaffe (2008) a definição do WACC se dará da seguinte 

maneira: 
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WACC = Rb* (1- τ) * B* (B+S) -1 + RS*S*(B+S) -1  , onde: 

Rb = Custo de capital de terceiros 

τ = Alíquota de efetiva de impostos 

B = Total de capital de terceiros 

S = Capital próprio 

Rs = Custo de capital próprio (CAPM).  

I.1.4 –Valor de uma empresa  
 

Visto a metodologia de Custo Médio Ponderado de Capital e Custo de capital próprio 

calculado pela metodologia CAPM, as taxas a serem utilizadas para desconto dos fluxos de 

caixas a serem projetados já são conhecidas. 

O valor da empresa será o valor presente do fluxo de caixa projetado descontado a taxa 

ajustada. 

Logo, duas formas para a estimação do valor da empresa, dadas as duas metodologias 

de projeção de fluxo de caixa, serão: FCFE (Free Cash Flow To Equity) e o FCFF (Free Cash 

Flow For The Firm). Abaixo o desenvolvimento do valor da empresa através de ambos os 

métodos.  

� Valor da empresa através do FCFF (Free Cash Flow For The Firm) 

 

Equação do valor de uma empresa pela metodologia FCFF, onde: 

FCFFt = Fluxo de caixa livre para empresa no período "t"; 

WACC = Custo médio ponderado de capital; 
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gn = Taxa de crescimento após ano terminal (valor terminal); 

� Valor da empresa através do FCFE (Free Cash Flow For to Equity) 

 

Equação do valor de uma empresa pela metodologia FCFE, onde: 

FCFEt = Fluxo de caixa livre para patrimônio líquido no período "t"; 

Rs = Custo de capital próprio calculado pela metodologia CAPM; 

Nota-se que o FCFF deve ser descontado pela taxa de desconto WACC visto que no 

FCFF contem o fluxo de toda a empresa e refere-se a todos os detentores de direitos na 

empresa. Já o FCFE deve ser descontado pela taxa de desconto CAPM visto que o FCFE deve 

considerar apenas o risco patrimonial do negócio e os fluxos de caixa considerados devem ser 

elaborados após o pagamento da dívida. 

I.2 – Avaliação Relativa  
 

 Segundo Bodie & Merton (2002), muitas vezes demonstrações financeiras publicadas 

de uma empresa podem oferecer indícios sobre a situação financeira e proporcionar 

percepções de seu desempenho anterior que podem ser relevantes no futuro. Ao analisar o 

desempenho de uma empresa usando suas demonstrações financeiras, é útil definir um 

conjunto de índices para facilitar comparações ao longo do tempo e entre as empresas.  

Desta forma cinco aspectos principais de desempenho através de índices poderão ser 

analisados: lucratividade, giro de ativos, endividamento, liquidez e valor de mercado. 

 Para Damodaran (2007), na avaliação relativa, o valor do ativo provirá da precificação 

de ativos comparáveis, padronizados com base em uma variável comum. A metodologia 

consiste em três etapas: Identificar ativos comparáveis que sejam negociados e precificados 

pelo mercado, escalonar os preços de mercados destes em relação a uma variável comum e 

ajustar as diferentes características dos ativos de forma a compará-los de maneira 

padronizada. Abaixo a descrição dos múltiplos propostos: 
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I.2.1 – Múltiplos de Lucros 
 
 Um método bem difundido na avaliação relativa é o quociente do preço pago por um 

ativo pelo lucro por ação da empresa (P/LPA). Para Damodaran (2007), este índice terá como 

denominador os lucros nos quatro trimestres anteriores ou lucros esperados no ano seguinte, 

fornecendo um indicador futuro.  

Segundo Santos (2011), esta metodologia baseia-se na premissa que duas empresas 

que atuam no mesmo mercado e possuem estruturas semelhantes, poderão ser comparadas 

entre seus resultados e indicadores de preço/lucro.  

Bodie & Merton (2002) citam que a lucratividade pode ser medida em relação a 

vendas (lucro sobre vendas), ativos (lucro sobre ativos) ou sua base patrimonial (rentabilidade 

sobre o patrimônio líquido). O lucro será tido como lucros antes de juros e imposto de renda 

no caso de lucros sobre vendas e lucro sobre ativos, mas como lucro líquido no caso de lucros 

sobre o patrimônio. Além disso, sempre que um índice financeiro contenha um item da 

demonstração de resultado do exercício e outro item do balanço patrimonial, a prática é tomar 

a média das cifras do balanço patrimonial de começo e fim de ano e usá-lo como 

denominador.  

Por fim o indicador em questão será representado pela fórmula abaixo: 

Preço / Lucro = Preço da ação * (Lucro por ação) -1 

I.2.2 – Múltiplos de Valor Patrimonial Contábil  
 
 O indicador Preço/Valor Patrimonial por ação analisará relação entre o preço que 

pagam por um ativo e seu valor Patrimonial contábil com o objetivo de formular um indicador 

de sobre ou subavaliação do mesmo. Damodaran (2007) cita que a razão preço sobre valor 

contábil pode variar amplamente de acordo com o segmento, dependendo do potencial de 

crescimento e da qualidade do investimento. O indicador será representado pela equação 

abaixo: 

Preço / Valor Patrimonial = Preço da ação * (Valor Patrimonial por ação) -1 



 

16 
 

Se o indicador está abaixo de sua média de mercado a empresa pode ser considerada 

uma barganha em relação a seus pares e, caso contrário, poderá ser considerada cara em 

relação a seus pares. Ainda assim, este indicador não deverá ser analisado isoladamente. 

I.2.3 – Múltiplos de Receita  
 
 Analisar a geração de receitas é também um dos métodos utilizados para avaliar um 

determinado ativo comparativamente a seus pares. Um ativo será atrativo dado a sua 

capacidade de gerar receita. Logo, a razão do valor da receita sobre o valor do ativo é o 

indicador que irá ser utilizado para a comparação de diferentes empresas. O indicador 

preço/receita mede o valor da empresa em relação às receitas que esta é capaz de gerar. Logo 

concluímos que empresas negociadas com o indicador preço/receita abaixo de sua média de 

mercado podem ser consideradas barganhas em relação a seus pares e empresas negociadas 

com o indicador preço/receita acima de sua média de mercado podem ser consideradas caras 

em relação a seus pares. Ainda assim, este indicador não deverá ser analisado isoladamente. 

 O indicador será descrito como a formulação abaixo: 

Preço / Receita = Preço da ação * (Receita por ação) -1 

I.3 – Avaliação por Direitos Contingentes 
 

 De acordo com Damodaran (2007), um direito contingente ou uma opção é de fato o 

direito sobre um ativo que se pagará de acordo com contingências especificas. Ou seja, se o 

valor do ativo negociado exceder um determinado valor previamente acordado para uma 

opção de compra, ou, por outro lado, ser negociado abaixo de um valor preestabelecido por 

uma opção de venda. O direito contingente sobre esse ativo é avaliado através de um modelo 

de precificação de opções. 

 Para Bodie & Merton (2002) um modelo mais realístico usado por formadores de 

preço de opções de ações é o modelo Black-Scholes. O modelo para o preço de uma opção de 

compra na ação tem cinco parâmetros, sendo quatro diretamente observáveis: S o preço da 

ação, E o preço de exercício, r a taxa de juros livre de risco e T o tempo de vencimento da 

opção. A equação proposta pelo modelo segue abaixo:  

C = N (d1)S – N(d2)Ee-rT , onde: 
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d1 = [ln (S/E) + (r + σ2*2-1)T] * (σ* T0,5)-1 

d2 = d1 - σ* T0,5 

C = Preço da opção de compra 

S = Preço da ação 

E = Preço do exercício 

r = Taxa de juros livre de risco 

 T = Tempo de vencimento da opção em anos. 

σ = Desvio padrão da taxa de retorno composto anualizada da ação 

ln = Logaritmo natural  

e = Base da função logarítmica (2,71828 aproximado) 

N(d) = Probabilidade que uma variável aleatória de distribuição normal padrão seja 

menor do que d. 

A fórmula para o valor de uma opção de venda pode ser obtida sendo C o preço de 

exercício na condição de paridade opção venda/compra onde P = C - S + Ee-rT. A fórmula 

para opção de venda será: 

 P = (N (d1) – 1) * S + (1 – N (d2)) Ee-rT  
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CAPÍTULO II - METODOLOGIA 
 

Este trabalho se propõe a realizar a avaliação da empresa EZ TEC, para tal fim o 

método utilizado será o FCFF (Free Cash Flow For The Firm), onde os direitos dos 

proprietários do Patrimônio Líquido e dos credores serão tratados conjuntamente. Como 

descrito no item acima I.1.1 – Projeção de Fluxo de Caixa, o FCFF será o valor resultante da 

seguinte formula: 

FCFF = Lucro antes de juros e impostos sobre o lucro (EBIT) * (1 - Impostos sobre o 

lucro) - Gastos de Capital + Depreciação - Variação de capital de giro não monetário 

 As informações contábeis e financeiras são de livre acesso dado que a empresa é de 

capital aberto e estão disponíveis no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A 

Projeção do Fluxo de Caixa se baseará nas demonstrações contábeis anuais dos anos de 2009 

a 2014. 

A taxa de desconto a ser utilizada será a resultante da metodologia WACC (Weighted 

Average Cost of Capital) sendo esta uma média ponderada do custo de capital próprio e do 

custo de capital de terceiros. A parte da fórmula que corresponde ao custo de capital próprio 

foi o resultado da metodologia CAPM (Capital Asset Pricing Model). 

A empresa em estudo está listada na BMF&BOVESPA no setor de Construção e 

Transporte, subsetor Construção/Engenharia e segmento Construção Civil. Com essa 

classificação o beta desalavancado a ser utilizado será o de Homebuilding com o valor de 0,92 

conforme descrito no Anexo I - Betas Desalavancados.  

O beta alavancado seguirá o proposto em Damodaran (2007), conforme formulação 

abaixo.  

βs = βu * [1+ (1 - τ) * (B * S-1)], onde:  

βs = Beta alavancado para ações da empresa 

βu = Beta desalavancado  
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 τ = Alíquota de efetiva de impostos 

(B * S-1) = Razão da dívida (B) pelo patrimônio líquido (S) em valor de mercado. 

Em seguida, o beta avalancado será uma das entradas para a obtenção do custo de 

capital próprio. A equação do custo de capital próprio pelo modelo CAPM será: 

Rs = Rf + βs x (Rm - Rf), onde:  

A Taxa Rf livre de risco será a taxa anual de remuneração do T-Bond de 10 anos do 

governo norte-americano. Conforme consulta ao site da Bloomberg (consultado em 

24/06/2015 às 16:38 hs), a taxa Rf tomará o valor de 2,37%. O resultado completo da consulta 

está descrita no Anexo II.  

A diferença entre retorno esperado do mercado e a taxa livre de risco foi consultado no 

site de Aswath Damodaran (consultado em 24/06/2015 em às 17:00 hs), esta diferença tomará  

o valor de 6,25%. O resultado completo da consulta está descrita no Anexo III.  

Tendo as entradas do custo de capital próprio definido o custo de capital de terceiros 

deverá ser formulado. O custo do capital de terceiros será a soma da taxa livre de risco, spread 

do rating inerente à empresa e o prêmio do risco do país, conforme equação abaixo. 

Rb = Rf + Spread + Risco pais 

Uma transformação importante dado que as taxas aqui encontradas tem como 

referência a moeda americana, será feita pela fórmula abaixo que fará a conversão da moeda 

americana para a moeda brasileira. 

(1+ Rs real) = (1+ Rs usd)* (1 + πreal) * (1 + πusd)-1 

πreal = Taxa de inflação em reais 

πusd = Taxa de inflação em dólares; 

Tendo as informações acima desenvolvidas, o WACC (Weighted Average Cost of 

Capital ou Custo Médio Ponderado de Capital) será a taxa de desconto a ser aplicada na 
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projeção do fluxo de caixa. A equação descrita abaixo será usada para a obtenção do valor do 

WACC. 

WACC = Rb* (1- τ) * B* (B+S) -1 + RS*S*(B+S) -1  , onde: 

Rb = Custo de capital de terceiros 

τ = Alíquota de efetiva de impostos 

B = Total de capital de terceiros 

S = Capital próprio 

Rs = Custo de capital próprio (CAPM). 

Por fim o valor da empresa será determinado calculando-se o valor presente dos fluxos 

de caixa projetado utilizando a metodologia FCFF (Free Cash Flow For The Firm). 
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CAPÍTULO III - ESTUDO DE CASO: MÉTODO DO FLUXO DE CAIXA 
DESCONTADO APLICADO A EZ TEC EMPREENDIMETOS E 
PARTICIPACOES S.A 

 

III.1 - EZ TEC, HISTORICO, MERCADO DE ATUAÇÃO E RISCOS  

 

 A empresa foi construída como sociedade anônima em 31 de julho de 2006, a EZ TEC 

Empreendimentos e Participações S/A faz parte do grupo EZ TEC, holding com mais de 40 

anos de experiência nos setores imobiliário, hoteleiro e agropecuário.  

A empresa atua em diferentes faixas de renda do mercado de incorporação de edifícios 

residenciais no Estado de São Paulo, com foco em médio e alto padrão. A atuação somente no 

Estado de São Paulo gera uma vantagem competitiva relevante sobre seus concorrentes, pois 

as despesas administrativas estão sobre forte controle. 

Passou a ser listada na BM&FBOVESPA em 2007, atuante no setor de Construção e 

Transporte, subsetor Construção e Engenharia e segmento Construção Civil. A posição 

acionária em 24/06/2015 conforme informações do site BM&FBOVESPA, são 1.467.241.20 

ações distribuídas desta forma:  

Tabela 1 – Posição Acionária 

 
Fonte: www.bmfbovespa.com.br 
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A Diretoria de Relações com Investidores descreve que os principais fatores de riscos 

macroeconômicos para a companhia são o Governo Federal exercer influência significativa 

sobre a economia brasileira, assim como a inflação e as medidas do Governo Federal para 

combatê-la podem contribuir de maneira significativa para a incerteza econômica no Brasil, 

na condição financeira da EZ TEC e nos seus resultados operacionais. Flutuações da taxa de 

juros poderão aumentar o custo das dívidas da EZ TEC ocasionando efeitos adversos sobre 

seu negócio 

O que tange aos riscos relacionados ao setor imobiliário, se pode observar que as 

atividades da EZ TEC estão sujeitas a extensa regulamentação, o que pode vir a aumentar o 

seu custo e limitar o seu desenvolvimento. A falta de disponibilidade de recursos para 

obtenção de financiamento pode prejudicar a capacidade ou disponibilidade dos potenciais 

compradores de imóveis de financiar suas aquisições, o que pode obrigar a alterar as 

condições de financiamento que oferecerá aos seus clientes. O crescimento futuro da EZ TEC 

poderá exigir capital adicional, que poderá não estar disponível.  

O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo e a Companhia pode perder sua 

posição no mercado em certas circunstâncias. O aumento de alíquotas de tributos existentes, a 

criação de novos tributos ou o cancelamento de determinados regimes ou tratamentos dos 

quais a EZ TEC se beneficia poderão lhe prejudicar de maneira relevante.  

  Por fim, o descasamento entre as taxas utilizadas para a indexação das receitas da 

Companhia e as taxas utilizadas para a indexação de suas despesas poderá impactar 

negativamente a sua situação financeira. 

 Aos riscos relacionados à EZ TEC pode-se citar que é uma empresa cujos resultados 

dependem dos resultados das suas controladas, coligadas, parcerias e consórcios, os quais a 

Companhia não pode assegurar que lhe serão disponibilizados. Parte substancial do VGV 

(Valor Global de Vendas) futuro da EZ TEC está atualmente concentrada em um número 

limitado de projetos imobiliários de uso misto. 

III.2 - Dados Financeiros e FCFF Observado de 2009 a 2014  
 

 O FCFF observado de 2009 a 2014 resulta das informações contábeis dos itens de 

DRE disponíveis no Anexo V e VI, com a formulação já determinada nos itens acima. Para a 
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alíquota de imposto foi utilizado o valor de 25% de Imposto de Renda e 9% Contribuição 

Social sobre Lucro Líquido.  

Tabela 2: FCFF para os anos 2009 a 2014 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

III.3 - Projeção do FCFF  
 

A projeção dos fluxos de caixa para empresa terá como parâmetros as seguintes 

premissas. 

III.3.1 - Premissas para Receita 
 

A receita de EZ TEC teve o crescimento médio 18,3% entre os anos de 2009 a 2014. 

Porém foi observado um decréscimo na receita durante dois períodos, nos anos de 2012 e 

2014, conforme tabela abaixo. 

Tabela 3: Variação anual da Receita 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Devido à forte oscilação da receita foi realizada a tentativa de ajuste de uma função 

Receita versus PIB Nominal, o gráfico abaixo mostra a variação destas variáveis para a 

tentativa de ajuste da função. 
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Gráfico 1: Receita x PIB Nominal 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os seguintes resultados foram obtidos da tentativa de ajuste de uma função de Receita 

versus PIB Nominal, realizado através no método de Analise de Regressão. As estatísticas de 

Regressão constam na tabela abaixo: 

Tabela 4: Estatísticas de Regressão  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Visto que apenas uma variável foi utilizada como variável independente, é esperado 

que a variável dependente, a variação da receita da empresa, não seja totalmente explicada. 

Neste caso, a variável independente foi capaz de explicar algo em torno de 27% da variação 

da variável dependente. A função linear Variação da Receita = 1.83189256 * (Variação do 

PIB Nominal) foi obtida.  

Os valores observados e a projeção de variação do PIB nominal foi baseada nas 

estimativas do Banco Bradesco S.A. (consulta ao site www.economiaemdia.com.br em 

25/09/2015 em às 17:28 hs), esta projeção esta descrita da Tabela 5. O resultado completo da 

consulta está descrito no Anexo VII. 
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Tabela 5: Estimativa da receita futura 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Estimar a variação da receita futura da empresa através da variação do PIB Nominal 

parece mais conservador do que apenas utilizar a media de crescimento da receita dos anos 

passados. Através da função Receita versus PIB a média de crescimento da receita resultou 

em 15.9% enquanto que a média de crescimento dos anos anteriores resultou em 18.3%. A 

partir de 2025 o valor terminal será considerado. 

III.3.2 – Premissas para Depreciação, CAPEX,  e Variação de Capital de Giro  
 

Para estimar os parâmetros Depreciação, Amortização e Exaustão, Caixa Líquido de 

Atividades de Financiamento (CAPEX) e Variação de Capital de Giro o quociente destas 

variáveis e a receita anual entre os anos de 2010 e 2014 foram observados e retirados à média. 

Conforme tabela abaixo:  

Tabela 6: Parâmetros para projeção da depreciação, CAPEX e Capital de Giro 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

III.3.3 - Premissas para EBIT  
 

Para estimar o EBIT (Earnings before interest and taxes) o quociente desta variável e 

a receita anual entre os anos de 2010 e 2014 foi observado e retirado a média, o EBIT 

projetado será 43,8% da receita da empresa, conforme observado na tabela abaixo: 

Tabela 7: Parâmetros para projeção do EBIT 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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III.3.4 – Projeção do FCFF 
 

Com os parâmetros acima definidos a projeção do FCFF será realizada. 

Tabela 8: Projeção do FCFF entre os anos de 2015 e 2019 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 9: Projeção do FCFF entre os anos de 2020 e 2024 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A partir de 2024 considerou-se um taxa de 9,07% para o crescimento perpétuo, que reflete um 

crescimento real de 2,5% acima da inflação observada no ano de 2014 de 6,41%. A taxa nominal de 

crescimento perpétuo será o resultado da formula gnominal = (1 + greal) * (1 + πreal) -1. 

III.4 – Valor presente do FCFF projetado  
 

O beta alavancado da empresa, conforme metodologia apresentada no Capítulo II terá 

como entradas os dados abaixo:  

Tabela 10: Beta Alavancado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Considerando os dados contábeis disponíveis em suas demonstrações financeiras e o 

beta alavancado para o setor de homebuilding de 0,92. O valor de beta alavancado é 1,04. 
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Em seguida o custo de capital próprio como resultante do modelo de CAPM foi 

calculado. As entradas do modelo de CAPM foram: 

Tabela 11: Custo de Capital Próprio em dólar 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Considerando o Beta alavancado igual a 1,04. O custo de capital próprio resultou em 

11,81%. Como as informações estão em moeda americana é necessária à transformação para 

moeda brasileira. Para o valor da inflação, do ano de 2014, no Brasil o site 

http://www.portalbrasil.net/ipca.htm foi à fonte da consulta e para a inflação nos Estados 

Unidos, no ano de 2014, foi o site www.minneapolisfed.org.  

Tabela 13: Taxas de Inflação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O custo do capital de terceiros esbarrará em um problema de classificação de dívida, 

pois como a EZ TEC não possui dívida corporativa e também não existe rating corporativo 

para a empresa. Para este caso o rating é AA+ e o spread corporativo de 0.70% serão 

utilizados. Dessa forma, o custo da dívida será utilizado à soma da taxa livre de risco, o 

prêmio de risco país e o spread. A resultante desta soma será 5,99%. Utilizando as taxas de 

inflação da tabela acima o custo de capital de terceiros em reais será 10,57%. 

Tabela 14: Custo de Capital de terceiros 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
A EZ TEC informa que possui endividamento somente em linhas de financiamento à 

produção, com taxas que variam entre 8,5% + TR ao ano até 10,5% + TR ao ano 

(http://ri.eztec.com.br).  
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Tendo as variáveis acima definida o WACC poderá ser calculado, sendo este indicador 

a média ponderada entre o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros. 

Tabela 15: WACC EZ TEC 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
A tabela acima resulta o valor do WACC de 11,42%, sendo esta a taxa de desconto a 

ser utilizada no valor presente do FCFF projetado para a empresa. Esta taxa contempla o risco 

que a empresa está inserido.  

 O valor do FCFF projetado já apresentado nas tabelas 8 e 9 foi descontado pela taxa 

resultante do WACC e apresentado na tabela abaixo. O valor presente de todos os FCFFs 

resultará no valor da firma de R$ 3.091.798.158. 

Tabela 16: FCFF projetado para EZ TEC 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

III.5 – Determinação do Preço Justo Ação  

 

O valor da empresa será encontrado subtraindo o valor da firma pelo valor da dívida 

liquida da empresa, deste resultado será divido pelo número de ações e o valor justo da ação 

será obtido. 

Preço Justo Ação = (Valor da firma – Divida Liquida) * (Número de Ações)-1 
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Tabela 17: Valor justo da Ação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

    
A resultante da equação acima será de R$ 24,81 o valor da ação. O gráfico abaixo 

consta o valor de fechamento da ação entre as datas de 30/06/2007 a 30/06/2015.  

 
Gráfico 2: Gráfico de cotação da ação da EZ TEC  

(Fonte: Elaborado pelo autor) 
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CAPÍTULO IV - CONCLUSÃO  
  

A EZ TEC é uma empresa atuante no setor de construção civil, setor fortemente 

atingido pela alta inflação, alta taxa de juros e principalmente pela forte restrição ao credito, o 

segmento da construção civil tem forte relação com o cenário econômico nacional. Para a EZ 

TEC, há receitas provindas de projetos passados porem pouca expectativa de aumento 

relevante de receitas futuras. Contudo a alta margem e pouca alavancagem com que a empresa 

opera faz com que esteja preparada para uma retomada econômica. 

A finalidade deste trabalho foi avaliar a EZ TEC pelo método de fluxo de caixa 

descontado para empresa. Os parâmetros utilizados resultaram em um valor da empresa 

próximo ao valor de mercado, dado o preço da ação em 30/06/2015 a (R$ 14,48) e sugerindo 

uma subvalorizarão do ativo com base nas informações apresentadas.  

Demais métodos de avaliação são sugeridos para acurácia deste estudo. Testes de 

sensibilidade nas premissas utilizadas são igualmente importantes de forma a conhecer o erro 

em que se está sujeito na avalição pelo modelo utilizado. 

Este trabalho tem fim acadêmico, não sendo aqui expressada uma opinião ou 

recomendação de investimento. 
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ANEXO I - Betas Desalavancados 

 

Fonte: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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ANEXO II - Taxas Livres de Risco  

 
Fonte: www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us 

 

ANEXO III - Prêmio de Risco de Mercado 

 

Fonte: http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html 

 

ANEXO IV - Balanço Patrimonial  
 

 

Fonte: www.cvm.gov.br 
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Fonte: www.cvm.gov.br 

 

ANEXO V - Demonstração de Resultado 
 

 

Fonte: www.cvm.gov.br 

 

ANEXO VI - Demonstração de Fluxo de Caixa  
 

 

Fonte: www.cvm.gov.br 
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ANEXO VII – Projeção de Indicadores Econômicos  
 

 
Fonte: Banco Bradesco (www.economiaemdia.com.br) 

 

 


