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 “A mente que se abre a uma nova ideia  
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RESUMO 

 
O processo de avaliação de empresas é fundamental para analistas 

definirem o valor justo de uma empresa e se este valor está coerente, ou não, 
com o valor de mercado atual. Esta monografia desenvolveu a teoria de 
avaliação de empresas e aplicou o método de fluxo de caixa descontado (FCD) 
à empresa Lojas Renner, cuja ação na BM&F Bovespa, Bolsa de Valores do 
Brasil, possui a denominação de Lren3. Os resultados foram coerentes com o 
preço atual do valor de mercado da companhia, de acordo com parâmetros 
pré-estabelecidos. Em seguida serão apresentados premissas e cenários para 
projetar os resultados da companhia nos próximos 12 anos (2014 – 2025) e 
seu valor na perpetuidade com o objetivo de encontrar o seu fluxo de caixa 
futuro e trazer à valor presente através da taxa Weighted Average Cost of 
Capital (WACC). Além do cálculo do valor de um ativo, o processo de valuation 
permite a compreensão de como o resultado da empresa é gerado e em quais 
pontos a empresa cria ou destrói valor para o acionista. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o cenário da economia mundial cada vez mais dinâmico, 
técnicos e pesquisadores estão focados no desenvolvimento de ferramentas 
que permitam avaliar uma empresa, despertando interesse não somente de 
acionistas como também investidores e credores. 

O processo de avaliação de empresas (valuation), e suas técnicas, 
possui como objetivo principal determinar o preço/valor de uma organização de 
forma justa, de maneira a subsidiar uma tomada de decisão mais assertiva.  

Dentre os modelos de avaliação de empresas, um dos mais 
assertivos é o Fluxo de Caixa Descontado (FCD). Segundo Costa, Costa e 
Alvim (2010), esse modelo se sobressai dos outros por levar em conta os 
fluxos de caixa futuros e por apresentar mecanismos indispensáveis para 
conclusão do resultado como o tempo em que são gerados os fluxos e sua 
relação com o valor da empresa, bem como relação de risco, que quanto 
maior, resultará em taxa de desconto maior e consequentemente o valor da 
empresa será menor. 

Em uma pesquisa realizada por Martelanc (2005), verificou-se que 
os métodos mais utilizados para avaliação de fusões e aquisições no Brasil 
eram Fluxo de Caixa Descontado (FDC) e Múltiplos (Avaliação Relativa). 
Segundo a pesquisa, os entrevistados preferem os múltiplos quando existem 
muitas empresas comparáveis e quando não há muito tempo disponível para 
fazer uma análise mais profunda. Já o FCD é preferido em situações em que 
um maior grau de análise e detalhamento das informações da empresa é 
exigido. Os resultados mostram também que 58,6% dos entrevistados utilizam 
dois métodos de avaliação de empresas para basear suas decisões. 

Neste sentido, esse trabalho está assim organizado na 
demonstração do Fluxo de Caixa Descontado (FCD), sendo abordado 
conceitos como custo do capital próprio, taxa de desconto e projeção de fluxos 
de caixa. Posteriormente, o capítulo da metodologia descreve as fórmulas de 



10  
pesquisa utilizadas nesta monografia, tendo como base principalmente o 
trabalho do Professor Aswath Damodaran referente a Valuation. A partir disso é 
demonstrada a aplicação do trabalho tendo como objeto de estudo as Lojas 
Renner, listada no Novo Mercado da bolsa de valores do Brasil (BM&F 
Bovespa) desde 2005, com breve descrição do setor do varejo e histórico da 
empresa. Com todo o cenário montado, dar-se inicio às projeções do fluxo de 
caixa da empresa, abertura do custo de capital e, por fim, a determinação do 
valor da empresa, indicando valor justo através da projeção de fluxo de caixa 
trazido à valor presente pelo WACC.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os modelos de avaliação citados abaixo correspondem ao Fluxo de 
Caixa Desconto e Avaliação por múltiplos.  

2.1 Fluxo de Caixa Descontado  
 

A projeção do fluxo de caixa dependerá dos parâmetros e premissas 
estipulados para cálculos das receitas, margens e investimentos futuros, bem 
como medir a taxa de custo de capital.  

“Essa metodologia é a mais fácil de ser utilizada em empresas 
que apresentem fluxos de caixa positivos, os quais possam ser 
confiáveis estimações para o futuro e que exista um substituto 
para risco que possa ser utilizado para a obtenção das taxas 
de desconto (Damodaran, 2003)”  

 
 
2.1.1 Fluxo de Caixa Livre do Acionista 
 

Esse método de avaliação se apresenta na visão do acionista, do 
Patrimônio Líquido. O fluxo de caixa é descontado através de uma taxa 
apropriada para o acionista logo após deduções, representado abaixo segundo 
Damodaran (2003): 

= Lucro Líquido  
+ Depreciação  
– Investimentos  
– Variação do Capital de Giro  
+ Novas dívidas líquidas 

O método para se obter o custo de capital próprio mais utilizado na 
avaliação de empresas é o Capital Asset Pricing Model (CAPM), composto de 
quatro análises, sendo elas: 
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a) Taxa Livre de Risco (rf), o retorno sem “risco” assumido.  
b) Pagamento de prêmio por assumir risco de mercado sem garantia real de 
retorno dos recursos. Calculado por rm – rf. 
c) Risco sistemático presente em cada setor da economia. No caso das Lojas 
Renner, o setor é o comércio varejista. Representado pelo Beta da empresa.  
d) Prêmio de risco país 

 
Para o cálculo do custo de capital próprio, o modelo mais indicado é 

CAPM, segundo Damodaran. 
 
rs = rf + (rm – rf) + Prêmio de risco país 

 
Em que,  
rs = custo do capital próprio 
rf = taxa de retorno de um ativo livre de risco  
rm = taxa de retorno da carteira de mercado  
 = coeficiente beta alavancado do setor norte-americano compatível com o setor da empresa em análise 
rm – rf = prêmio pelo risco de mercado   
Prêmio de Risco País = grau de exposição da companhia avaliada ao prêmio 
de risco de seu país (Brasil). Neste caso, é definida a taxa de retorno exigida 
superior ao que se obtém em um mercado de risco mínimo, como o norte-
americano.  

Em razão da companhia estar avaliada no mercado brasileiro, que 
possui um risco superior ao risco mínimo considerado no mercado em 
referência, no caso o norte-americano, deve-se acrescentar esse prêmio pelo 
risco. 
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2.1.2 Fluxo de Caixa da Firma 

 

Este método de avaliação, foco deste trabalho, propicia a obtenção 
do valor da empresa através de definição de premissas e parâmetros 
quantitativos para projeção do fluxo de caixa futuro. Este fluxo é calculado 
conforme equação abaixo, para cada ano, sendo Tc a alíquota do imposto. 

= EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) x (1-Tc) 
+ depreciação 
- investimentos 
- Variação capital de giro 

A taxa de desconto utilizada nesse caso é o custo médio ponderado 
de capital (Weighted Average Cost of Capital – WACC) que representa o custo 
global do capital de terceiros (custos de financiamentos) e também os próprios, 
gerando a taxa mínima de ganho projetado pelos investidores levando em 
consideração o risco inerente ao negócio.  

Após calcular fluxo e descontar por uma taxa para acionistas e 
credores chega-se ao valor para a firma. 

A fórmula do WACC é representada por:  

scb rBS
STrBS

BWACC  )1(
   

Sendo: 

B/(B+S) = percentual de capital de terceiros na estrutura de capital 

rb = custo capital de terceiros  

Tc = imposto 
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S/(S+B) = percentual de capital de próprio na estrutura de capital 

rs = custo de capital próprio 

 
2.2 Avaliação por múltiplos 
 

A Avaliação por Múltiplos baseia-se na comparação entre ativos que se 
enquadrem dentro de uma mesma categoria. Através da precificação de alguns 
“comparáveis” pode-se chegar à conclusão de quais estão sub ou 
supervalorizados.  

“Os múltiplos apresentam relação inversa com o risco total da 
empresa - quanto menor o risco percebido, maior tende a ser o 
múltiplo – e direta com o crescimento futuro de lucros – quanto 
maior a expectativa de crescimento, maior o múltiplo (Póvoa, 
2007)”. 
“Deve-se prestar atenção à corriqueira falta de fundamentação 
na comparação de múltiplos através dos tempos, pois o 
mercado já pagou P/L máximo de 10 por ação, a qual, logo 
depois, passou para 5. Múltiplo alto não deve sugerir uma 
venda, assim como um múltiplo baixo não significa ação baixa 
(Póvoa, 2007)”. 
 

Abaixo, seguem proposições feitas por Damodaran (2003) com relação à 
avaliação por múltiplos: 

 
Proposição 1: Tanto o valor (numerador) quanto a variável de 
padronização (denominador) devem ter a mesma natureza 
proprietária. Em outras palavras, deve-se dividir o valor do 
patrimônio líquido pelo lucro líquido (do acionista) ou valor 
contábil do PL; e o valor da empresa (ativos) deve ser dividido 
pelo lucro dos ativos (operacional) ou valor contábil dos ativos. 
Proposição 2: Qualquer múltiplo embute todas as variáveis que 
são chaves na avaliação pelo método de fluxo de caixa 
descontado: crescimento, risco e padrão do fluxo de caixa. 
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Proposição 3: É impossível comparar corretamente empresas 
com base em um múltiplo, se não conhecemos a natureza das 
relações entre os fundamentos e o múltiplo. 
Proposição 4: Não há razão por que uma empresa não possa 
ser comparada com outra em atividades completamente 
diferentes, se ambas apresentam o mesmo risco, crescimento 
e características de fluxo de caixa. [os fundamentos é que 
devem ser similares e não as atividades] 
Proposição 5: É impossível encontrar empresas exatamente 
idênticas àquela em que você está valorando. 

 
A grande atratividade deste modelo é sua simplicidade e rapidez com 

que se pode chegar a um resultado, e são especialmente úteis num universo 
em que há um grande número de empresas comparáveis. No entanto este 
modelo também incorre em problemas de aplicabilidade, como no caso de 
todos os ativos comparáveis estarem sendo negociados a preços 
supervalorizados, como ocorre em casos de “bolhas” setoriais, fazendo com 
que a análise acerca do ativo objeto fique totalmente distorcida. 

Os principais indicadores deste modelo são:  
a) P/L (valor de mercado/lucro líquido) 
b) P/VP (valor de mercado/patrimônio líquido) 
c) P/V (valor de mercado/vendas) 
d) EV/EBITDA (valor da empresa/EBITDA) 
Sendo,  
valor de mercado = Preço por Ação x Nº de Ações 
Enterprise Value (EV) = Valor de mercado + Dívida Líquida – Caixa e 
Aplicações   

 Esta monografia irá abordar essencialmente o modelo de fluxo de caixa 
descontado das Lojas Renner a fim de se obter o valor justo da empresa 
conforme premissas previamente estipuladas.  
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3. METODOLOGIA 
 

Foi utilizada como fonte de pesquisa a base de dados da Bolsa de 
Valores do Brasil (BM&F Bovespa), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
Banco Central do Brasil, Bloomberg, Fundamentus e próprios estudos e índices 
indicados por Damodaran em sua página na internet. 

As premissas utilizadas para as projeções tiveram como fontes os 
relatórios do Banco Central do Brasil, além de softwares como o Bloomberg 
para obtenção do prêmio de risco Brasil, retorno do T-Bond norte-americano e 
perspectiva a longo prazo do PIB e da Inflação nos Estados Unidos. O histórico 
dos dados contábeis foi extraído do relatório das Demonstrações Financeiras 
Padronizadas (DFP), fornecidos pela companhia e disponibilizados pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e BM&F Bovespa, refletidas no Google 
Finance com os dados em inglês.  

A projeção de inflação e produto interno bruto (PIB) do Brasil para os 
próximos anos, até 2025, foram obtidos através do relatório Focus do Banco 
Central do Brasil (BCB – Bacen). A projeção do PIB do Brasil ficou em 2,5% 
a.a. e a inflação em 6%.  

A forma para determinação da taxa livre de risco foi baseada na 
utilização da taxa de retorno média de um título do governo americano, 
treasury bond (T-Bond) com prazo de 10 anos, somada ao prêmio de risco país 
(Brasil), obtido através do Bloomberg aferido a partir de um título de dívida 
externa soberana emitido no mercado internacional, atendendo ao requisito de 
possuir longo prazo. É importante salientar que houve também a necessidade 
de se indicar as expectativas das taxas de inflação norte-americana e 
brasileira, 2% e 6%, respectivamente, com base na projeção da Bloomberg 
espelhada nos dados do Bureau of Labor Statistics, órgão de estatística norte-
americano, e Banco central do Brasil.  

Esta monografia optou por definir que a atuação operacional das Lojas 
Renner é similar a das outras firmas do setor, baseando-se, portanto, no beta 
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desalavancado do setor de Varejo conforme indicado na página do Damodaran 
na internet, simplesmente visando reduzir o erro de estimação.  

 
3.1 Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) 
 

Esta monografia utilizou-se dos Demonstrativos Financeiros das Lojas 
Renner para avaliação do histórico financeiro de 2010 a 2013, servindo de 
base para projeção do fluxo de caixa da companhia, bem como demais 
cálculos conforme a seguir.  
 
3.2 Fórmulas utilizadas 
 

Seguem abaixo descritas todas as fórmulas utilizadas nesta monografia.  
 
3.2.1 Custo de Capital Próprio (rs) 
 

Para o cálculo do custo de capital próprio, o modelo mais indicado é 
CAPM (Capital Asset Pricing Model), segundo Damodaran. 
Equação 1: 
rs = rf +  x (rm – rf) + Prêmio de risco país 

 
Em que,  
rs = custo do capital próprio 
rf = taxa de retorno de um ativo livre de risco  
rm = taxa de retorno da carteira de mercado  
 = coeficiente beta alavancado do setor norte-americano compatível com o setor da empresa em análise 
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rm – rf = prêmio pelo risco de mercado   
         Prêmio de Risco País = a taxa de retorno exigida superior ao que se 
obtém em um mercado de risco mínimo, como o norte-americano.  
         Sendo Rf o retorno dos títulos de longo prazo do tesouro norte-
amerciano, T-Bonds de 10 anos, representando ativo “sem risco”, ou seja, 
aquele que não tem o risco de default, no qual não há o risco da instituição 
emissora não honrar o compromisso.  
 
3.2.2 WACC 

 
Para fins da projeção do Fluxo de Caixa da Firma, utiliza-se a taxa 

WACC para trazer todo o fluxo a valor presente. Para obtenção do custo da 
dívida em real, primeiro foi obtido o custo da dívida em dólar. Esta taxa segue 
representada abaixo. 
Equação 2:  

scb rBS
STrBS

BWACC  )1(  

   

Sendo: 

B/(B+S) = percentual de capital de terceiros na estrutura de capital 

rb = custo da dívida  

Tc = imposto 

S/(S+B) = percentual de capital de próprio na estrutura de capital 

rs = custo de capital próprio 
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3.2.3 Fluxo de Caixa da Firma (FCFF) 

 
Este fluxo é calculado conforme equação abaixo, para cada ano, sendo 

Tc a alíquota do imposto. O cálculo da variação do capital de giro segue 
explicado no item 3.2.5. 
Equação 3: 
 
FCFF = EBIT x (1-T) + Depreciação - Capex – Variação do Capital de Giro 
 
 
3.2.4 Beta Alavancado 

 
Conforme indicado na página do Damodaran na internet, o Beta 

desalavancado para o setor de varejo é de 0,77. Partindo deste dado e que o 
valor do Imposto de Renda corresponde a 34%, o cálculo para obtenção do 
Beta Alavancado é:  
Equação 4:  
 alavancado = desalavancado * [ 1+ (B/S) * (1-0.34) ]   
 
3.2.5 Cálculos Capital de Giro 
 

 Através do Balanço Patrimonial dos anos 2010 a 2013, foi possível obter 
os cálculos do Capital de Giro conforme segue abaixo, ano a ano. 
 
Equação 5: 
Capital de Giro = (ativo circulante – caixas e aplicações financeiras) – (passivo 
circulante – dívida de curto prazo)  
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Após realizado o cálculo do capital de giro para todos os anos, pode-se 

obter a variação do capital de giro, necessário para o cálculo do Fluxo de Caixa 
da Firma através da fórmula:  
Equação 6: 
Variação capital de Giro = Capital de Giro ano anterior – Capital de Giro do ano 
atual.  
 
3.2.6 Ajuste para moeda Brasileira  
 
         Trazendo o CAPM para a base monetária em real (R$), com base na 
projeção de inflação dos Estados Unidos e Brasil (fontes Bloomberg e Banco 
Central do Brasil), a equação utilizada foi: 
Equação 7: 
 (1+rR$ ) / (1+inflação R$) = (1+rUSD ) / (1+inflação USD) 
 
3.2.7 Custo da dívida  
 

Para o cálculo do custo da dívida em real, primeiro foi obtido o custo da 
dívida em dólar, utilizando o rating das Lojas Renner AA+, conforme atribuído 
pela Standard & Poor’s, divulgado nas demonstrações financeiras da 
companhia em 2013.  

 
Equação 8: 
Custa da Dívida em dólar = Rf + prêmioriscoBR + taxa atribuída ao rating 
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         Através do custo da dívida em dólar, é possível obter de o custo da dívida 
em real (R$), adicionando a inflação dos dois países, Estados Unidos e Brasil, 
(conforme equação 7 acima). 
 
3.2.8 Perpetuidade 

 
Para a obtenção do valor na perpetuidade utilizou-se o fluxo referente a 

2025 obtendo-se assim o fluxo de caixa da companhia na perpetuidade.  
É obtido o valor da perpetuidade com equação abaixo. 

 
Equação 10:  
Fluxo 2025 x (1+ WACC) / (WACC – g perpetuidade) 
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4. APLICAÇÂO 
 
4.1 O Setor e a Empresa 
 

O comércio é uma atividade econômica do setor de serviços que 
permite o fluxo de mercadorias entre os produtores e consumidores e é 
composto pelas atividades de varejo e atacado. O comércio varejista revende 
mercadorias principalmente ao público em geral, para consumo ou uso pessoal 
ou doméstico.  

Com base em dados do PIB, calculados pelo IBGE e divulgados 
no website do Ipeadata, o setor Comércio respondia por 10,59% do PIB total 
(oferta agregada) em 2003 e, 10 anos depois (2013), passou a representar 
12,72% do PIB total. Tal fato é explicado pela taxa de média de crescimento do 
valor adicionado pelo comércio ter sido maior do que o crescimento do PIB no 
período. Em termos de valores nominais, segundo o Ipeadata, isso representa 
um salto de R$ 155,8 bilhões para R$ 522,8 bilhões no valor adicionado pelo 
comércio.  

O setor varejista global tem quebrado barreiras tecnológicas, 
geográficas, culturais e de processos, gerando uma nova ordem nas relações 
entre varejistas, fornecedores, consumidores e todos os outros participantes da 
cadeia produtiva.  

O varejo brasileiro apresentou até 2012 um forte crescimento, com 
expressivo avanço no consumo, propiciado por queda da taxa de juros básico 
da economia (SELIC), melhoria do nível de renda da população, elevação da 
massa salarial e nível de crédito. O cenário, a partir de 2013, aponta que o 
varejo perdeu força, com moderação no consumo e cenário econômico inverso 
ao que ocorria nos anos anteriores: elevação da Selic, alta da inflação e prazos 
mais curtos de pagamento, tornando as operações de crédito menos atrativas, 
afetando a confiança do consumidor e aumento da inadimplência. Apesar 
disso, as vendas do varejo fecharam 2013 com alta de 4,3%, segundo o IBGE.  
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Conforme pesquisado na própria página de relação institucional da 

empresa, também divulgado no Novo Mercado da BM&F Bovespa, a 
organização Lojas Renner iniciou suas atividades em 1922, data em que 
inaugurou seu primeiro ponto de vendas para a comercialização de artigos 
têxteis, em Porto Alegre (RS). Em 1940 a organização ampliou sua oferta de 
produtos e deu início a sua consolidação como loja de departamento. Em 1967 
as Lojas Renner S.A. tornava-se uma empresa de capital aberto na Bolsa de 
Valores do Brasil. 

No início da década de 90, a empresa se reestruturou e passou a operar 
com o formato de lojas de departamento especializada em moda, iniciando sua 
parceria junto ao Fundo Dynamo a partir dos anos 2000. Por conta desse novo 
cenário, a companhia passou a ter acesso a linhas de financiamento com 
organismos de fomento, como o BNDES e o International Financial Corporation 
(IFC), braço do Banco Mundial que atende ao setor privado. Estes recursos 
foram importantes para a expansão da companhia, permitindo a abertura de 13 
novas lojas nos principais estados do país.  

Em 2005, atuando com 64 pontos de venda no Brasil, a companhia 
optou pela venda do controle da empresa por meio de uma oferta pública de 
ações na Bolsa de Valores de São Paulo. Após a oferta, a companhia aderiu ao 
Novo Mercado, segmento de maior nível de governança da Bovespa, e passou 
a ser a primeira companhia do país a ter seu capital pulverizado e a ter quase 
100% de suas ações em circulação. 

Atualmente a Lojas Renner é a segunda maior rede de lojas de 
departamentos de vestuário no Brasil. Com 232 lojas em operação, sendo 94% 
instaladas em Shopping Centers e 7 em pontos centrais de cidades, nas 
regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país. A perspectiva é 
de 408 lojas em operação em 2021. 

Conforme pode-se observar na tabela abaixo, segue a composição 
societária atual extraída do site da BM&F Bovespa no mês de abril de 2015, 
com base em dados de dezembro 2014. 
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Tabela 1 – Composição Acionária Lojas Renner 

 
Fonte: BM&F Bovespa 
 
4.2 Informações históricas 
 

Seguem abaixo os dados contábeis extraídos dos relatórios DFP 
(Demonstrações Financeiras Padronizadas) fornecidos pela companhia e 
disponibilizados pelo Google finance.  

 
Tabela 2 – Informações do Demonstrativo de Resultados 

Em R$ MM BRL 2010 2011 2012 2013
Receita  2.751,340  3.238,540  3.862,510  4.370,330 
Resultado operacional     411,530     476,250     559,250     650,440 
Lucro Bruto     438,820     479,010     508,820     582,710 
Lucro líquido     315,080     340,530     355,400     407,400  

Fonte: Google Finance. 
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Tabela 3 – Informações da Estrutura Patrimonial 

Em R$ MM BRL 2010 2011 2012 2013
Caixa e Equivalente de Caixa     683,660     541,500     629,410     737,160 
Ativo Circulante total  1.872,920  2.035,560  2.496,890  3.001,260 
Ativo Total  2.456,010  2.983,500  3.770,030  4.515,520 
Dívida de Curto Prazo     279,430     177,970     670,250     735,600 
Passivo Circulante Total     977,580  1.060,430  1.725,210  1.932,590 
Total da dívida     656,500     849,120  1.315,410  1.782,440 
Total Patrimônio Líquido  1.021,310  1.155,000  1.305,680  1.493,250  

Fonte: Google Finance. 
 
Tabela 4 – Informações do Fluxo de Caixa 

Em R$ MM BRL 2010 2011 2012 2013
 Depreciação       75,790       97,640     132,950     167,440 
 Investimentos -   152,100 -   448,120 -   382,220 -   411,940  
Fonte: Google Finance. 
 
4.3 Valuation Lojas Renner  S/A 

 
Nos capítulos anteriores foi possível conhecer a Renner e seu mercado 

de atuação, agora, com base nestas informações e nos Demonstrativos de 
Resultados divulgados, foi possível realizar a avaliação da empresa. Para tal, 
foram utilizados como base os demonstrativos de 2010 a 2013 para projeção 
dos números da empresa para o período de 2014 até 2025. 

Esta monografia realizou três projeções, sendo elas: Primeiro de 5 anos 
(2014-2018) crescimento (g) conforme média histórica de 16,7% ao ano. 
Segundo de 7 anos (2019-2025), com crescimento de 2% real acima do PIB 
projetado, com base no Banco Central do Brasil, de 2,5% a.a. adicionado à 
Inflação de 6% a.a., totalizando 10,8% ao ano. Terceiro sendo a perpetuidade, 
a partir de 2025, com crescimento igual ao PIB de 2,5% adicionado Inflação de 
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6% com base também no relatório Focus, do Banco Central do Brasil, 
totalizando 8,65%.  

A avaliação da Renner será baseada no Modelo de Fluxo de Caixa 
Descontado (FCD). Para obter o valor presente dos Fluxos de Caixa anuais da 
companhia, faz-se necessário apresentar as principais contas que compõem o 
resultado da empresa e projetá-las com base nestas análises, conforme segue 
abaixo. 

 
4.3.1 Estimando o Beta (β) 
 

Está estabelecido o β desalavancado conforme Damodaran de 0,77 para 
o setor do varejo. Considerando o cálculo abaixo é possível obter o β 
alavancado de 0,87 com base no valor de mercado da firma de R$ 9.172 MM 
tendo como base a cotação do preço médio da ação em R$ 73 em 2013 e 
número de ações em 127.395.000, tendo como fonte o site fundamentus. Total 
de dívida no ano de 2013 de R$ 1.782 MM, conforme Balanço Patrimonial. 
Considerando 34% de tributo, segue o cálculo detalhado a seguir.  

β Alavancado = 0,77 x (1+1.782/9.172) x (1 – 34%) = 0,87 
 
4.3.2 Taxa Livre de Risco (rf) 

 
        O “rf” foi baseado no retorno dos títulos de longo prazo do tesouro norte-
americano, T-Bonds de 10 anos, representando ativo “sem risco”, ou seja,  
aquele que não tem o risco de default, no qual não há o risco da instituição 
emissora não honrar o compromisso.  

Como ativo livre de risco foi utilizado 2,32%, sendo este o valor da taxa de 
juros deste título de renda fixa americano. Tal valor foi obtido na página da 
Bloomberg, em outubro de 2014, listado na bibliografia.  



27  
 
4.3.3 Custo do capital próprio (rs) 
 

Visando obter o cálculo do Custo do Capital próprio em real (R$), foi 
utilizado o CAPM ajustado com prêmio de risco com base nos Estados unidos, 
conforme segue abaixo.  

rs = rf + (rm – rf) + Prêmio de risco país 
Sendo  e rf conhecidos de 0,87 e 2,32%, respectivamente, conforme 

explicado nos itens 4.3.1 e  4.3.2 acima, rm-rf foi calculado no valor de 6,29% e 
conhecendo o prêmio risco país de 2,05% tendo como fonte a Bloomberg, o 
custo do capital próprio em real (R$) encontrado foi de 14,14%, com base no 
custo do capital próprio em dólar de 9,83%, tendo como base a inflação do 
Brasil (IPCA) em 6% e a dos Estados Unidos da América em 2% (índice de 
preços ao consumidor, CPI em inglês), segundo o cálculo: 

Custo Capital Próprio em Dólar = 2,32%+0,87 x 6,29%+2,05% = 9,93% 
Custo Capital próprio em Real= (1+6%) x (1+9,83%)/(1+2%) – 1 = 14,14%   

 
4.3.4 Custo de Capital de Terceiros (rb) 

 
O custo do capital de terceiros foi obtido calculando-se primeiramente o 

custo da dívida em dólar, de 5,07%, a partir da soma do rf (T Bond 10 anos) e 
do prêmio risco país adicionado também ao Rating AA+ da companhia 
conforme atribuído pela Standard & Poor’s e que corresponde à taxa de 0,7%, 
conforme abaixo. 

Custo capital de Terceiros em dólar = 2,32% + 2,05% + 0,7% = 5,07%  
Para obter o custo da dívida em real (R$) é necessário acrescentar a 

projeção de inflação do Brasil e dos Estados Unidos, de 6% e 2% 
respectivamente, dados esses obtidos na projeção do Banco Central do Brasil 
e Bloomberg, conforme listado na bibliografia.  
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Custo capital de Terceiros em real = (1+6%) x (1+5,07%)/(1+2%) – 1 = 
9,19% 

 
4.3.5 Cálculo do WACC 
 

Depois de efetuados os cálculos e, adotando-se o Imposto de Renda na 
alíquota de 34%, obteve-se um WACC de 12,83%, explicado detalhadamente: 

= (1.782/(1.782+9.172)) x 9,19% x (1-34%)) + (9.172/(9.172+1.782)) x 
14,14% = 12,83% 
 
4.3.6 Cálculo Capital de Giro 
 

 Através do Balanço Patrimonial dos anos 2010 a 2013 foi possível obter 
os quatro grupos necessários para realizar o cálculo do capital de giro, ano a 
ano, das Lojas Renner, sendo eles: ativo circulante, caixa e aplicações, passivo 
circulante e dívida de curto prazo, conforme segue abaixo.  
 
Tabela 5 – Cálculos Capital de Giro 

Cálculos Capital de Giro (R$ MM) 2010 2011 2012 2013
Ativo circulante 1.872,920          2.035,560          2.496,890          3.001,260          
Caixa e aplicações 683,660             578,260             683,270             801,590             
Passivo circulante 977,580             1.060,430          1.725,210          1.932,590          
Dívida curto prazo 279,430             177,970             670,250             735,600             
Capital Giro 491,110             574,840             758,660             1.002,680           
Capital de Giro 2010 = (1.872,92 - 683,66) - (977,58 – 279,43) = 491,11 
Capital de Giro 2011 = (2.035,56 - 578,26) - (1.060,43 – 177,97) = 574,84 
Capital de Giro 2012 = (2.496,89 - 683,27) - (1.725,21 – 670,25) = 758,66 
Capital de Giro 2013 = (3.001,26 - 801,59) - (1.932,59 – 735,60) = 1.002,68 
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 Após realizado o cálculo do capital de giro para todos os anos, foi 

possível obter a variação do capital de giro, necessário para o cálculo do Fluxo 
de Caixa da Firma. 
Tabela 6 – Cálculo Variação do Capital de Giro 

Variação Capital de Giro (R$ MM) 2010 2011 2012 2013
Capital Giro 491,11                574,84                758,66                1.002,68            
Variação capital de giro 83,73-                  183,82-                244,02-                 
 
 
4.3.7 Valor na perpetuidade 

 
Considerando que o fluxo em 2025 é de R$ 1.651,47 MM, obtido através 

das contas EBIT, Depreciação, Investimentos e Variação do Capital de Giro, 
nesta ordem, sendo: 

Fluxo de Caixa em 2025 = 2.857,99 MM x (1-0,34) + 631,23 MM + (-
497,054 MM) + (-368,982 MM) = 1.651,47 MM 

Com o WACC conhecido de 12,83% e g na perpetuidade de 8,65% 
considerando crescimento real de 2% acima do PIB projetado de 2,5% 
adicionado à inflação de 6% e efetuando-se todos os cálculos, foi obtido o valor 
de R$ 44.539,74 MM na perpetuidade. Valor este que deve foi acrescido ao 
fluxo de 2025 antes do desconto dos fluxos pela taxa de desconto obtida no 
cálculo do WACC. 

= 1.651,47 x (1+ 12,83%) / (12,83% - 8,65%) = R$ 44.539,74 MM 
 
4.3.8 Fluxo de Caixa Descontado (FCD) 
          
           Após a aplicação das premissas supracitadas, chegou-se ao seguinte 
fluxo de caixa anual. 



Tabela 7 – Fluxo de Caixa descontado 2010 - 2025 
 

Em R$ MM 2010 2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E
Receita 2.751,340     3.238,540   3.862,510   4.370,330   5.099,650     5.950,671   6.942,133   8.097,614   9.444,878   10.464,925   11.595,137   12.847,412   14.234,932   15.772,305   17.475,714   19.363,091   
EBIT 411,530         476,250      559,250      650,440       752,708        878,319       1.024,659   1.195,208   1.394,064   1.544,623     1.711,442     1.896,278     2.101,076     2.327,992     2.579,415     2.857,992     
Depreciação 75,790           97,640         132,950      167,440       166,249        193,992       226,314       263,982       307,903       341,157         378,001         418,826         464,059         514,177         569,708         631,237         
Investimentos 160,280-         296,620-      382,290-      412,120-       400,000-        420,000-       440,000-       460,000-       480,000-       482,400-         484,812-         487,236-         489,672-         492,121-         494,581-         497,054-         
Capital Giro 491,110         574,840      758,660      1.002,680   996,982        1.163,356   1.357,187   1.583,084   1.846,474   2.045,893     2.266,849     2.511,669     2.782,929     3.083,486     3.416,502     3.785,484     
Variação capital de giro 83,730-         183,820-      244,020-       5,698             166,375-       193,831-       225,897-       263,390-       199,419-         220,956-         244,820-         271,260-         300,556-         333,016-         368,982-         
Fluxos de Caixa 187,120         31,615         64,055-         59,410-         268,735        187,308       268,758       366,923       484,595       678,789         801,785         938,313         1.089,836     1.257,975     1.444,525     1.651,475     44.539,746   
Total 54.074,032   
Fluxos de Caixa Descontado WACC 14.067,127   238,169        147,122       187,087       226,370       264,963       328,928         344,338         357,138         367,630         376,082         382,734         387,797         10.458,769   
g perpetuidade 8,65%

Crescimento conforme média histórica g = Crescimento de 2% crescendo igual ao PIB projetado de 2,5% a.a. + Inflaçao de 6%
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4.3.9 Valor Presente Líquido (VPL) 
 
Todos os fluxos foram descontados para a data base do estudo, sendo a 

mesma 30/12/13, obtendo-se assim um fluxo de caixa descontado (Valor 
Presente Líquido - VPL), descontado pelo WACC de 12,83% conforme 
demonstrado anteriormente, no valor de R$ 14.067,12 MM.  

 
 

4.3.10 Valor da empresa 
 
Considerando a data base 30/12/13, coerente com o primeiro ano 

projetado de 2014, obteve-se, portanto, o valor da empresa em R$ 14,06 
bilhões, equivalente ao valor presente dos Fluxos de Caixa projetados da 
companhia, portanto considerado preço justo com relação ao valor de mercado 
atual. Observa-se no gráfico abaixo extraído da página do Fundamentus em 
maio de 2015 a cotação do preço da ação em dezembro de 2013, no valor 
médio de R$ 70, e nos dias atuais a ação oscila ao redor de R$ 105.  

Sendo o cálculo do preço por ação a formula igual a Valor da Empresa 
subtraído à Dívida Total adicionado Caixa e Aplicações dividido pelo número de 
ações. Esses dados forem obtidos conforme Balanço Patrimonial e cálculo do 
Fluxo de Caixa descontado. O resultado foi coerente com o preço da ação 
atual, considerado preço justo. 
Preço / ação = ( R$ 14.067,12 MM - 1.782,44 MM + 737,16 MM ) / 127.395 = 
R$ 102,22  
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Gráfico 1 – Preço da ação Lojas Renner 2013 – 2015  

 
Fonte: Fundamentus Ação Lojas Renner (Lren3) 

  
É importante salientar que na perpetuidade estabeleceu-se que o 

crescimento do fluxo de caixa irá acompanhar o PIB, projetado de 2,5% a.a 
adicionado à inflação, totalizando 8,65% assumindo premissas conservadoras 
de crescimento da empresa para os próximos anos. A projeção do Capital 
Expenditures - CAPEX está em linha com a estimativa de consolidação da 
empresa, R$ 400 milhões/ano, adicionado inflação. Além de aumentar o 
número de lojas, inclusive de rua, as Lojas Renner estimam também elevar sua 
participação de vendas das lojas já existentes, sendo necessário, portanto, 
acelerar as reformas das lojas que reduzem em média 15% nas vendas, mas 
esse efeito é de curto prazo, representando posteriormente ampliação da rede.  
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5. CONCLUSÃO 
 
Com base nas premissas citadas nesta monografia, chegamos ao valor de 

R$ 14.067,12 MM para o capital da Lojas Renner, descontado a uma taxa 
(WACC) de 12,83%, tendo como base custo de capital próprio de 14,14% e 
custo de dívida de 9,19%. Depois de efetuados os cálculos e, adotando-se 
premissas conservadoras na projeção da receita, do Capex e do percentual 
aplicado à taxa de crescimento na perpetuidade e após a realização do cálculo 
do FCD, o preço da ação é justo (R$ 102) em relação ao seu valor de mercado 
atual. Acredita-se que as Lojas Renner possuem um bom potencial de geração 
de caixa futuro. Cabe ressaltar que este trabalho é acadêmico, não implicando 
em uma opinião de investimento.  

Em suma, esta monografia apresentou o processo de avaliação de 
empresas, Valuation, das Lojas Renner, tendo como objeto a demonstração 
dos principais aspectos relacionados ao cálculo de avaliação de empresas 
realizado pelo método de fluxo de caixa descontado, suas limitações e a 
utilização de taxas para desconto dos fluxos a valor presente. O fluxo de caixa 
livre é o valor que uma empresa paga aos investidores depois de atingidas 
suas necessidades de investimento. 

A Lojas Renner está inclusa no segmento Varejo, que apresenta uma 
margem líquida elevada no histórico dos últimos anos, impulsionada por uma 
taxa de juros baixa, aumento da renda principalmente da classe C e inflação 
controlada. A partir de 2013 a empresa vem enfrentando desafios de 
crescimento e aumento da margem líquida por conta principalmente do cenário 
macroeconômico do Brasil, com aumento constante da taxa de juros, aumento 
da inflação acima do teto da meta do governo, a queda na confiança dos 
consumidores e aumento do desemprego e inadimplência. Apesar de crescer 
pouco no último ano, a menor para o setor nos últimos 11 anos, segundo 
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levantamento da Serasa Experian, o segmento do varejo ainda é um dos mais 
rentáveis do país, visto crescimento inexpressivo do PIB.  

Embora esse método seja o mais utilizado para a obtenção do valor 
da empresa, é comum verificar-se na prática a utilização de taxas de desconto 
incorretas, levando a resultados inconsistentes. Uma avaliação incorreta pode 
levar a decisões equivocadas acerca do preço justo da empresa ou mesmo 
trazer sérias consequências sobre a perspectiva futura de uma empresa. Em 
razão disso e do elevado grau de subjetividade intrínseco ao processo de 
avaliação, as premissas e variáveis utilizadas devem ser cuidadosamente 
analisadas, uma vez que interferem diretamente no resultado produzido. Dessa 
forma, todas as informações utilizadas no cálculo e as devem ser devidamente 
analisadas de forma a propiciar uma avaliação cuidadosa e justa. 
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