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Resumo 

 

Este trabalho consiste em um estudo de caso de avaliação de empresas aplicado a Weg 

S.A., uma das maiores produtoras de motores eletroeletrônicos do mundo, com um 

portfólio de mais de 460 produtos presentes nos 5 continentes e em mais de 130 países, 

40 plantas industriais e mais de 30 mil funcionários, sendo 3 mil engenheiros. O método 

escolhido para estimar o valor justo da empresa foi o Fluxo de Caixa Descontado, mais 

precisamente, o Fluxo de Caixa Livre da Firma. No decorrer do trabalho, também foram 

apresentados os modelos de Fluxo de Dividendos Descontados, Fluxo de Caixa Livre do 

Acionista e o método de avaliação relativa por múltiplos. Por fim, de acordo com as 

premissas desse estudo, o valor de mercado da Weg, no dia 07/11/2019, estava cerca de 

18% maior do que o valor justo das ações encontrado através do método do fluxo de caixa 

livre da firma. 

 

Palavras-chaves: avaliação de empresas, fluxo de caixa descontado, Weg S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This study consists of a case study applied to Weg SA, one of the largest producers of electro 

electronic motors in the world, with a portfolio of over 460 products on 5 continents and in more 

than 130 countries, 40 industrial plants and over 30,000 employees, which 3,000 are engineers. 

The method chosen to estimate the fair value of the company was discounted cash flow, more 

precisely, the free cash flow. In the course of the study, the discounted dividend flow, the 

shareholder free cash flow and the relative multiples valuation method were also presented. 

Finally, according to the assumptions of this study, Weg's market value on November 7, 1919 

was about 18% higher than the fair value of the shares found through the firm's free cash flow 

method. 

 

Keywords: business valuation, discounted cash flow, Weg S.A. 
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1- Introdução 

O valuation pode ser entendido como o processo de mensuração do valor justo 

de uma empresa. Para Damodaran (2002) – professor de finanças na Stern School of 

Business, da New York University - todo ativo, tanto financeiro quanto real, tem um valor 

e entender as fontes que determinam o valor de um ativo e como estimá-lo é pré-requisito 

para tomar decisões sensatas de investimento. 

O processo tem capacidade de fornecer estimativas para o valor justo de firmas 

com ações listadas em bolsa, empresas de capital fechado, títulos de dívida corporativos, 

entre outros. Sendo assim, o valuation viabiliza obter informações suficientes para que os 

investidores e gestores de empresas tomem decisões acerca de finanças corporativas, 

planejamento do crescimento a curto, médio e longo prazo, fusões e aquisições, novos 

investimentos, e gerenciamento de portfólio. Entendida a importância de se avaliar o valor 

de uma empresa, torna-se igualmente necessário compreender os meios de se fazer tal 

avaliação.  

O objetivo geral deste trabalho é apresentar os principais modelos utilizados para 

a avaliação do valor de uma empresa e identificar suas principais aplicações. Sob essa 

ótica, portanto, o presente trabalho se insere na categoria de análise de investimentos, um 

dos ramos da área de finanças, e se propõe a utilizar o método de Fluxo de Caixa 

Descontado da Firma (FCFF) em um estudo de caso aplicado a Weg S.A., uma das 

maiores produtoras de motores eletroeletrônicos do mundo, com negócios em mais de 

130 países, 40 plantas industriais e mais de 30 mil funcionários. 

Visando construir um conhecimento amplo sobre a empresa foram realizadas 

pesquisas minuciosas em diversos materiais disponibilizados pela empresa aos seus 

investidores – demonstrativos contábeis auditados, teleconferências, apresentações 

institucionais -, entre outros, além de relatórios de instituições financeiras e casas de 

research. Concomitantemente, para melhor entendimento dos resultados da empresa no 

tempo e das fontes de geração de valor foram realizados estudos acerca da conjuntura 

econômica e dos setores em que a Weg S.A. está inserida.  

No próximo item, será apresentada a revisão teórica com os principais modelos 

de avaliação utilizados atualmente: fluxo de caixa descontado e modelo de avaliação por 

múltiplos. No item três, será apresentada a metodologia escolhida para realizar a projeção. 

Assim, o modelo escolhido será descrito em detalhes e as fórmulas utilizadas serão 
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explicadas. No item quatro, será exposto o estudo de caso da Weg após uma breve 

apresentação sobre a conjuntura macroeconômica mundial - com foco no principal 

mercado produtivo e consumidor da empresa, o Brasil -, um balanço sobre as expectativas 

do setor e, por último, a análise econômico-financeira está encarregada de exibir os 

resultados históricos, as projeções e as premissas utilizadas para a avaliação da mesma. 
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2- Referencial Teórico 

A avaliação de empresas desempenha um papel fundamental em muitas áreas de 

finanças. Sob essa ótica, o valuation possibilita que companhias do mercado financeiro e 

da economia real consigam mensurar o valor de seus ativos e realizar operações, tais 

como: compra e venda de ativos, fusão, aquisição e incorporação de empresas, gestão de 

carteiras, liquidação de investimentos e fortalecimento da relação entre o empreendedor 

e o acionista. Sendo assim, o uso adequado das ferramentas de avaliação fornece uma 

gama de informações que auxiliam na tomada de decisão quanto à aplicação dos recursos. 

 “Na avaliação do fluxo de caixa descontado, o objetivo é 

encontrar o valor dos ativos, dado seu fluxo de caixa, 

crescimento e características de risco. Na avaliação relativa, 

o objetivo é valorar ativos, com base no preço atual de 

ativos semelhantes no mercado”. (Damodaran, 2002, p. 

637) 

Os métodos de avaliação que serão expostos neste trabalho, de modo geral, 

podem ser divididos em dois grandes grupos: modelos que determinam o valor intrínseco 

do ativo, e aqueles que determinam o valor relativo. Segundo Martelanc et al. (2005), o 

método mais utilizado pelos analistas de investimentos é o fluxo de caixa descontado, 

seguido pela avaliação relativa. Diante disso, os autores concluem que os principais 

vetores para as preferências são a quantidade de informações disponíveis e o tempo 

utilizado na avaliação. 

“As escolhas metodológicas devem ser coerentes com a 

finalidade da avaliação e com as especificidades da empresa 

avaliada para que esta possa chegar a uma conclusão que 

reflita o seu valor real. A aplicação equivocada de 

metodologias num processo de avaliação pode gerar 

resultados destoantes da realidade e acarretar significativas 

perdas.” (Martelanc, Pasin, Cavalcante, 2010, p.2) 

Damodaran (2014) afirma que a premissa básica para abordar o método do valor 

intrínseco é de que o verdadeiro valor de uma empresa pode ser relacionado às suas 

características financeiras: perspectivas de crescimento, perfil de risco e fluxos de caixa. 

Qualquer desvio entre o preço e o seu verdadeiro valor indica que o ativo está sub ou 
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superavaliado. A grande dificuldade da busca por esse valor está na estimativa de seus 

fluxos de caixa futuros, e na taxa de desconto correta para estes fluxos de caixa.  

Por outro lado, os métodos relativos de valuation buscam identificar como o 

mercado avalia aquela empresa a partir do preço das ações de empresas semelhantes. 

Estes métodos partem da premissa de que o mercado pode se equivocar na valoração de 

ativos individualmente, mas que, em média, o mercado os avalia adequadamente. O 

método de valuation com base no múltiplo de empresas similares também é conhecido 

como método de comparáveis. 

Segundo Koller et al. (2010), de todas as ferramentas para a valoração de uma 

empresa, o fluxo de caixa descontado ainda é a que apresenta os melhores resultados. 

Entretanto, os autores destacam a importância dos múltiplos como um complemento ao 

estudo, não apenas para checar o resultado obtido, mas também para compreender melhor 

quais são os direcionadores de valor do setor e de uma empresa em específico. 

 

2.1- Fluxo de Caixa Descontado 

A avaliação por fluxo de caixa descontado procura associar o valor de um ativo 

ao valor presente dos fluxos de caixa esperados relativos ao mesmo. Esta ferramenta tem 

por objetivo estimar o valor intrínseco de um ativo com base em seus fundamentos. Diante 

disso, portanto, o conceito de valor intrínseco e os principais métodos de fluxo de caixa 

descontados serão apresentados a seguir:   

 

“[...] o valor intrínseco se baseia nos fluxos de caixa futuros 

ou no poder de ganhos da empresa. Isto significa, em 

essência, que os investidores estão pagando pelo 

desempenho que esperam obter da empresa no futuro, não 

por aquilo que ela fez no passado e, certamente, não pelo 

custo de seu ativo.” Koller, Copeland, Murrin (2010, p.55) 

O modelo de fluxo de caixa descontado possui três abordagens de cálculo 

distintas. Embora todas descontem os fluxos de caixa esperados, deve-se levar em 

consideração qual é o tipo de fluxo de caixa e, a partir dessa informação, fazer a escolha 

da taxa de desconto relevante para o determinado fluxo. No primeiro caso, o alvo é avaliar 
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a participação acionária do negócio - Fluxo de Dividendos –, no segundo, apreciar a 

empresa como um todo, levando em consideração a participação acionária e de credores 

- Fluxo de Caixa da Firma. Por último, o Fluxo de Caixa do Acionista – fluxo que leva 

em conta o resultado das operações após despesas dos impostos, reinvestimentos e 

despesas financeiras. 

 

2.1.1- Fluxo de Dividendos Descontados 

 

O modelo de dividendos descontados assume que “o valor do investimento é o 

valor presente de todos os dividendos futuros esperados, trazidos a valor presente pela 

taxa do custo do capital próprio” (SOUTE et al., 2008). Ao comprar ações de uma 

companhia o investidor espera receber uma parcela sobre o lucro gerado pela empresa, e 

também um preço esperado quando for realizar a venda dessa ação. Tendo em vista a 

definição de que o preço esperado da ação é determinado pelos dividendos futuros, o 

modelo considera que os dividendos são o único fluxo de caixa recebido pelos acionistas. 

 

Fórmula 1: Modelo de Desconto de Dividendos 

Valor da empresa = ∑
DPAt

(1 + Rs)t

∞

t=1

 

Damodaran (2014) 

Em que: 

DPAt = Dividendos por ação esperados no ano t 

Rs = Custo do capital próprio 

“Os modelos de desconto de dividendos podem variar desde 

simples modelos de crescimento perpétuo, como o modelo 

de crescimento de Gordon, em que o valor de uma ação é 

uma função dos dividendos esperados no próximo ano, 

custo do patrimônio líquido, e a taxa de crescimento estável 

até complexos modelos de três estágios, em que índices de 

payout e taxas de crescimento mudam com o tempo. ” 

(Damodaran, 2014, p.365). 
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O modelo é ideal para empresas que possuem maior previsibilidade 

no crescimento de seus  dividendos. Firmas que possuem muita variação no pagamento 

de dividendos ou que não os distribuem, tornam-se forte limitadoras para a utilização do 

modelo. Sob essa ótica, portanto, o modelo fica restrito a empresas que pagam dividendos. 

 

2.1.2- Fluxo de Caixa Livre do Acionista 

 

O fluxo de caixa livre do acionista (FCFE – do inglês Free Cashflow to Equity) 

representa um direito que os investidores possuem sobre o fluxo de caixa de um 

determinado ativo, isto é, os investidores têm direito a quaisquer fluxos de caixa 

excedentes após o atendimento de todas as obrigações financeiras, incluindo o pagamento 

das dívidas e o atendimento de todas as necessidades de capital de giro e despesas de 

capital. 

Fórmula 2: Fluxo de Caixa Livre do Acionista 

FCFE = Lucro Líquido – (Despesa de capital - Depreciação) – Variação do 

capital de giro + (Novas emissões de dívida – Pagamento de dívidas) 

Damodaran (2002) 

A despesa de capital – componente do FCFF - pode ser entendido como CAPEX 

(do inglês Capital Expenditure), ou seja, o montante de dinheiro gasto para aquisição de 

bens de capital. Por conseguinte, ao investir em bens de produção como, por exemplo, 

máquinas e equipamentos, é necessário que nos próximos períodos, seja descontado os 

valores relativos ao desgaste dos bens adquiridos (Depreciação). Todavia, apesar desta 

ser uma despesa, conforme visto em Damodaran (2014), são entendidas como despesas 

não-monetárias, ou seja, não geram impacto na geração de caixa e por isso devem ser 

somadas para cálculo de fluxo de caixa do acionista.  

O capital de giro (CG) é o recurso necessário para financiar a continuidade das 

operações da empresa como, por exemplo, pagamento dos fornecedores e reposição dos 

estoques. 

Fórmula 3: Capital de Giro 

Capital de Giro = (ativo circulante – caixas e aplicações financeiras) – 

(passivo circulante – dívida de curto prazo) 

Damodaran (2014) 

http://viverdedividendos.org/empresas-de-crescimento-de-dividendos/
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Após a realização do cálculo do capital de giro para todos os anos necessários, 

pode-se obter a variação do capital de giro através da fórmula abaixo. Vale destacar que 

uma mudança negativa no capital de giro cria uma entrada de caixa e uma mudança 

positiva representa uma saída de caixa. 

 

Fórmula 4: Variação do Capital de Giro 

Variação do capital de giro = CG t+1 – CG t 

De acordo com Stowe, et al (2010 p.149), para encontrar o valor do patrimônio 

da empresa, o FCFE deve ser trazido a valor presente pelo Ke - taxa de retorno exigida 

sobre o patrimônio ou custo de capital próprio.  

 

Fórmula 5: Valor Presente do Fluxo de Caixa Livre do Acionista 

Valor Patrimonial = ∑
FCFEt

(1 + Rs)t

∞

t=1

 

Damodaran (2002) 

Em que: 

FCFEt = Fluxo de caixa livre do acionista esperado no ano t 

Rs = Custo do capital próprio 

 

2.1.3- Fluxo de Caixa da Livre Firma 

 

O método de fluxo de caixa livre da firma (FCFF) leva em consideração a soma 

de todos os fluxos de caixa de detentores de direitos da firma. Segundo Damodaran 

(2002) esses fluxos são três, primeiro os fluxos de caixa para o patrimônio (definidos 

como fluxo de caixa livre para patrimônio ou dividendos), na sequência os fluxos de 

caixa para credores (que incluem pagamentos de principal, despesas com juros e novas 

emissões de dívida) e fluxos de caixa para acionistas preferenciais (geralmente 

dividendos preferenciais). 
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Este fluxo é calculado conforme equação abaixo: 

Fórmula 6: Fluxo de Caixa Livre do Acionista 

FCFF = LAJIR (1- T) + Depreciação - CAPEX – Variação do Capital de Giro 

Damodaran (2002) 

Em que: 

FCFF = Fluxo de caixa livre da firma 

LAJIR = Lucro antes dos juros e imposto de renda  

           T = Alíquota de imposto de renda 

De acordo com Stowe, et al (2010, p.148), a taxa de desconto utilizada nesse caso 

é o custo médio ponderado de capital (Weighted Average Cost of Capital – WACC) que 

representa o custo de capital global da firma. O WACC leva em conta o custo de capital 

de terceiros (custo dos financiamentos) e também o custo de capital próprio, gerando uma 

taxa mínima de ganho projetado pelos investidores levando em consideração o risco 

inerente ao negócio.  

Fórmula 7: Valor Presente do Fluxo de Caixa Livre da Firma 

Valor da Firma = ∑
FCFFt

(1 + WACC)t

∞

t=1

 

Damodaran (2002) 

Em que: 

FCFFt = Fluxo de caixa livre dos acionistas esperados no ano t 

WACC = Custo médio ponderado de capital 

Partindo do FCFF é possível estimar o valor das ações para os acionistas 

subtraindo a dívida líquida do valor da firma. Entende-se como dívida líquida a soma de 

todos os seus empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, decrescido do caixa 

e aplicações financeiras da empresa.  Assim: 

Fórmula 8: Relação entre o FCFE e o FCFF 

Valor Patrimonial = Valor da Firma – Dívida Líquida 
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2.1.4- Taxa de desconto  

 

A taxa de desconto pode ser entendida como o retorno que um investidor exige 

para aplicar seus recursos em um ativo dado o seu risco e custo de oportunidade. Segundo 

Damadoran (2012), quanto maior for o risco do fluxo de caixa que se deseja trazer a valor 

presente mais elevadas deveriam ser as taxas de desconto utilizadas para descontar o 

fluxo. Diante disso, é essencial entender quais são os riscos a serem analisados, e estes, 

estão intimamente ligados a que tipo de fluxo de caixa será utilizado. 

Quando se deseja avaliar a firma como um todo levando em conta que esta possui 

tanto capital próprio quanto terceiros (via empréstimos e financiamentos), a taxa de 

desconto utilizada será o custo médio ponderado de capital - WACC. Todavia, em uma 

firma em que há somente capital próprio ou que se deseja saber o retorno sob a ótica dos 

acionistas, a taxa de desconto deverá refletir o custo de capital próprio dos acionistas - 

Ke.  

 

2.1.4.1- Custo de capital próprio (Rs) 

O custo de capital próprio é o retorno requerido pelo acionista sobre o capital 

investido.  O cálculo considera que um determinado ativo deve pagar ao investidor o custo 

de oportunidade acrescido de um prêmio de risco. De acordo com Damodaran (2014) o 

“custo de capital próprio é a taxa de retorno requerida pelos investidores da companhia, 

logo é a taxa mais adequada para descontar o fluxo de caixa para o acionista”, além disso, 

segundo o autor, o modelo de risco e retorno mais utilizado para determinar o custo de 

capital próprio é o CAPM - Capital Asset Pricing Model),em português, modelo de 

precificação de ativos de capital. 

O CAPM parte do modelo de escolha da carteira desenvolvido por Harry 

Markowitz (1959), além disso recebeu contribuições de Merton Miller (1958) e  William 

Sharpe (1964), rendendo aos três autores o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 

1990. Dado sua importância, de acordo com Graham et al (2002), o modelo CAPM é o 

método de cálculo de custo de capital próprio mais utilizado pelos analistas de mercado. 
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Segundo Martelanc et al. (2010), neste método o retorno esperado de um ativo é 

o resultado obtido ao investir em um ativo livre de risco, somado ao prêmio de risco da 

operação, que por sua vez é ponderado pelo coeficiente beta - fator que representa o grau 

de sensibilidade do ativo em relação ao mercado. Sob essa ótica, o retorno esperado de 

um ativo com risco, ou seja, o seu custo de capital próprio, é calculado através do modelo 

de precificação de ativos CAPM de acordo com a seguinte fórmula:  

Fórmula 9: Custo de Capital Próprio 

Rs = Rf + βl (Rm – Rf) 

Damodaran (2014) 

Em que: 

            Rs = Custo do capital próprio  

Rf = Taxa de retorno de um ativo livre de risco 

Rm = Taxa de retorno esperada da carteira de mercado  

βl = Coeficiente beta alavancado do setor norte-americano compatível com o setor 

da empresa em análise; 

Rm – Rf = Prêmio de risco, diferença entre o retorno esperado do mercado e a 

taxa de juros livre de risco  

 

As oportunidades de investimento em mercados emergentes são acompanhadas 

por riscos mais altos devido à fatores geopolíticos e macroeconômicos que precisam ser 

considerados. Por exemplo, instabilidade política, flutuações da moeda, alterações 

regulamentares no país investido, inflação e probabilidade de inadimplência. 

 

As principais premissas assumidas nesse modelo, segundo Koller, Copeland e Murrin 

(2010) são: 

 

● Os investidores são indivíduos avessos a risco e maximizam a utilidade esperada de 

sua riqueza a cada fim de período. 

● Os investidores são tomadores de preço e tem expectativas homogêneas sobre os 

retornos dos ativos. Estes retornos assumem uma distribuição normal. 

● Existe um ativo livre de risco que os investidores podem tomar emprestado ou 

emprestar quantias ilimitadas à taxa livre de risco. 
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● As quantidades de ativos são fixas. Além disso, todos os ativos são negociáveis e 

perfeitamente divisíveis. 

● Os mercados são sem conflitos entre os agentes e não há assimetria de informação. 

● Não há custos de transação. 

 

2.1.4.1.1- Taxa de juros livre de risco 

 

Segundo Damodaran (2002), um ativo livre de risco é aquele em que o investidor 

conhece o retorno esperado e, para isso, as seguintes condições devem ser atendidas: não 

possuir risco de inadimplência e risco de reinvestimento. 

De acordo com Martelanc et al. (2010), os títulos de longo prazo do Tesouro 

norte-americano de 10 anos ou de 30 anos são considerados proxies adequadas de ativo 

sem risco. Sendo assim, podemos inferir que títulos do governo de longo prazo fornecem 

as melhores estimativas para taxas livre de risco. 

 

2.1.4.1.2- Beta alavancado (βl) 

O coeficiente Beta mede a variação de um ativo em relação à variação da carteira 

do mercado. Segundo Damodaran (2002), o beta representa a medida de risco sistemático 

(não diversificável), e é estimado estatisticamente por meio de uma regressão linear que 

visa quantificar a relação de causalidade entre a variação de um ativo em comparação 

com o outro; no caso do beta e a relação da ação de uma empresa com uma carteira de 

mercado, que geralmente e representado por um índice de mercado.  

Fórmula 10: Beta do Ativo 

βi =
Cov (Ri, Rm)

σ2m
 

Damodaran (2002) 

Em que: 

βi = Beta 

Cov (Ri, Rm) = Covariância entre o retorno do ativo (Ri) e retornos de mercado 

(Rm) 

σ2m = Variância do Retorno do mercado 
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A estimação do beta é baseada em variáveis históricas de um único ativo. Todavia, 

estudos comprovam que o erro na estimação do beta de uma única ação é maior do que o 

erro na estimação de uma carteira ativos. Dessa forma, a sugestão é substituir o beta da 

regressão por um beta médio do setor da empresa analisada – metodologia do beta 

ascendente. 

“Para melhorar a precisão da estimativa beta, use betas do 

setor, e não específicos da empresa. Empresas do mesmo 

setor enfrentam riscos operacionais semelhantes, portanto 

devem ter betas operacionais semelhantes. Desde que os 

erros de estimativa entre empresas não sejam 

correlacionados, a superestimação e a subestimação de 

betas individuais tenderão a ser canceladas, e uma média 

(ou média) beta do setor produzirá uma estimativa mais 

alta”. (Koller, Goedhart e Wessels, 2015, p.254) 

 

Para Damodaran (2014), o beta ascendente é determinado por três variáveis: tipo 

de negócio, grau de alavancagem operacional e grau de alavancagem financeira. Quanto 

mais alavancada, tanto operacionalmente quanto financeiramente, for uma empresa, 

maior será o seu β. O caso da alavancagem operacional indica que uma empresa possui 

altos custos fixos em relação aos custos totais e isso faz com que esses tipos de empresas 

tenham β mais altos, porque terão uma maior variabilidade no lucro operacional. 

Enquanto a alta alavancagem financeira indica que a empresa está muito endividada em 

relação ao seu capital próprio. Sob essa ótica, é notório a existência de empresas com 

diferentes estruturas em relação ao modelo operacional e à estruturação de capital, sendo 

este um dos principais motivos que tornam o modelo do beta ascendente superior ao 

modelo do beta de regressão, uma vez que o último não considera tais fatores.  

 

Fórmula 11: Beta Alavancado da Empresa 

βl =  βu [1 + (
B

S
) (1 − T)] 

Damodaran (2014) 
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Em que: 

βl = Beta alavancado da empresa 

βu = Beta desalavancado da empresa (beta da empresa sem nenhuma dívida) 

T = Taxa marginal de imposto para a empresa 

B/S = Razão dívida/ Patrimônio Líquido 

 

2.1.4.1.3- Prêmio de Risco 

O prêmio pelo risco (Rm – Rf) é o ágio que os investidores exigem receber para 

compensar o risco das oscilações de mercado em detrimento dos ativos livres de risco. 

Levando em conta a afirmação acima, é indubitável que o retorno de mercado deve ser 

superior ao retorno da taxa livre de risco, pois o primeiro (Rm) deve compensar o maior 

nível de incertezas do ativo arriscado em relação ao ativo livre de risco (Rf). 

Segundo Damodaran (2014), à medida que os investidores se tornam mais 

avessos ao risco, devem exigir um prêmio maior para adquirir um ativo arriscado. Além 

disso, a medida em que aumenta o grau de risco percebido do investimento, o mesmo 

deve acontecer com o prêmio de risco. 

Fórmula 12: Prêmio de risco 

 

Prêmio de risco =  Rm − Rf 
 

Ross, Westerfield, Jaffe (2011) 

Em que:  

Rm = Retorno esperado do mercado  

Rf = Taxa livre de risco 

 

2.1.4.2- Custo capital de terceiros (Rb) 

O custo do capital de terceiros mede o custo atual da empresa em financiar os 

seus ativos. O Rb se trata de um valor observável e pode ser encontrado através de uma 

análise nos demonstrativos financeiros das empresas. Todavia, há casos em que é melhor 
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estimar o custo da dívida, por exemplo, para empresas que possuem muitas dívidas em 

taxas e moedas diversas.  

Para Damodaran (2002), o custo de capital de terceiros deve refletir o risco de 

default da empresa, sendo assim deve ser exigido um spread de inadimplência que é 

diretamente proporcional ao risco da empresa analisada. Portanto, à medida que a 

percepção do risco de inadimplência aumenta, os credores exigirão spreads mais 

elevados. 

Fórmula 13: Custo de Capital de Terceiros 

Rb = Rf + Spread 

 Damodaran (2002) 

Em que:  

Spread = Retorno adicional exigido pelos credores  

            Rf = Taxa livre de 

 

2.1.4.3- Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) 

A estrutura de capital de uma empresa refere-se à composição de seu 

financiamento de curto e longo prazo proveniente de capital próprio (patrimônio líquido) 

e de capital de terceiros (exigível). De acordo com Ross et al. (2011), os gestores podem 

decidir entre utilizar uma pequena ou grande quantidade de capital de terceiros, podendo 

emitir ações preferenciais com taxa de dividendos flutuante, warrants, obrigações 

conversíveis, caps e collars, ou ainda recorrer a arrendamentos, swaps de obrigações e 

contratos a termo.  

“Em termos de taxa de desconto, o risco do patrimônio 

líquido de uma empresa é medido pelo custo do capital 

próprio, enquanto o risco da empresa é indicado pelo custo 

do capital total. Esse último será a média ponderada do 

custo do capital próprio e do custo do capital de terceiros, 

com os pesos refletindo o uso proporcional de cada fonte 

de financiamento”. (Damodaran, 2002, p. 40) 
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Sob essa ótica, o fluxo de caixa para a empresa é trazido a valor presente pelo 

custo médio ponderado de capital, ou, como geralmente apresentado na literatura, WACC 

(Weighted Average Cost of Capital), que leva em conta tanto o custo de capital dos 

acionistas quanto dos credores.  A fórmula do WACC é representada por: 

Fórmula 14: Custo Médio Ponderado de Capital 

WACC =
B

S + B
∗ Rb (1 − T) +

S

S + B
∗ Rs 

Koller, Goedhart e Wessels (2015) 

Em que: 

B/(S+B) = Percentual de capital de terceiros na estrutura de capital da empresa 

S/(S+B) = Percentual de capital próprio na estrutura de capital da empresa 

Rs = Custo do capital próprio 

Rb = Custo do capital de terceiros 

T = Alíquota de imposto de renda 

 

2.1.5- Perpetuidade 

Uma das características centrais do modelo de fluxo de caixa descontados é a 

perpetuidade. Segundo Assaf Neto (2014), o fluxo de caixa do ativo deverá refletir tanto 

os benefícios esperados para um período com previsões explícitas, quanto àqueles do 

período de previsões não explícitas, também conhecido como período residual. Por 

conseguinte, a primeira parte da projeção está relacionada ao período em que as previsões 

são mais críveis e, a segunda etapa, onde os fluxos de caixas perpétuos possuem uma 

maior imprevisibilidade - o valor presente líquido da perpetuidade é chamado de Valor 

Terminal ou Valor Residual. 

“[...] por razões obvias, não é simples projetar fluxos de 

caixa para cem anos, por exemplo – período 

suficientemente extenso, que reflete a eternidade de uma 

empresa. Por isso, nesses casos, as avaliações projetam 

fluxos de caixa por sete, dez ou quinze anos; após esse 
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período é calculado o valor terminal, também chamado de 

valor residual.” (Martelanc, Pasin e Cavalcante 2010, p.44). 

Segundo Póvoa (2007), há duas formas básicas que podem ser aplicadas na 

perpetuidade de qualquer fluxo de caixa descontado: a perpetuidade sem crescimento do 

fluxo de caixa e a perpetuidade com crescimento do fluxo de caixa, ambas demonstradas 

a seguir: 

 

2.1.5.1- Modelo de perpetuidade sem crescimento 

Este modelo pressupõe a estabilidade dos fluxos de caixa gerados pela empresa 

para um período indeterminado. O valor residual é determinado com base na seguinte 

fórmula: 

Fórmula 15: Perpetuidade sem crescimento 

Valor da perpetuidade =  
FCFFt+1

WACC
 

Martelanc, Pasin e Pereira (2010) 

Em que: 

FCFFt+1 = Fluxo de caixa livre da firma esperado para o próximo ano  

WACC = Custo médio ponderado de capital 

 

2.1.5.2- Modelo de perpetuidade com crescimento 

O modelo assume um ritmo constante de crescimento do fluxo de caixa na 

perpetuidade. O valor residual é determinado com base na seguinte fórmula: 

Fórmula 16: Perpetuidade com crescimento 

Valor da perpetuidade =  
FCFFn+1

WACC − gn
 

Martelanc, Pasin e Pereira (2010) 
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Em que: 

FCFFn+1 = Fluxo de caixa livre da firma esperado para o próximo ano  

WACC = Custo médio ponderado de capital 

gn = Taxa de crescimento do fluxo de caixa na perpetuidade 

A partir do momento em que a empresa atinge o estado estacionário após n anos 

e começar a crescer a uma taxa de crescimento estável gn (na perpetuidade), o valor da 

firma pode ser escrito como: 

Fórmula 17: Valor presente dos fluxos de caixa da Firma e da perpetuidade 

Valor Presente da Firma = ∑
FCFFt

(1+WACC)t
t=n
t=1 +

FCFFn+1

(WACC− gn)
x 

1

(1+WACC)n
  

Damodaran (2002) 

Segundo Damodaran (2002) e Povoa (2012), existem alguns limitadores em que 

os analistas devem prestar atenção para não caírem em armadilhas. Algumas proposições:  

 

● À medida que as empresas entram em um período de crescimento estável devem 

apresentar características que ratifiquem o estado da empresa, como por exemplo 

ter um nível de endividamento mais parecido com o setor de atuação e o nível de 

risco mais alinhado com a média do mercado. 

● Uma empresa com crescimento estável deve reinvestir o suficiente para sustentar 

a taxa de crescimento estável.  

● Apresentar um retorno sobre o capital próximo ao custo de capital perpétuo. 

 

2.2- Avaliação por múltiplos  

 

A avaliação por múltiplos baseia-se na comparação entre empresas que se 

enquadrem dentro de um mesmo setor. Em geral, a abordagem relativa faz uma 

comparação com empresas semelhantes, mas pode ser utilizada também para comparar o 

atual desempenho da empresa com seu histórico.   

O método parte do princípio que ativos com mesmos fluxos de caixa, risco e 

crescimento futuros possuem mesmo valor. Sendo assim, ao encontrar empresas que 
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apresentem as mesmas três características, tornasse possível conhecer seus preços através 

de comparações. Este processo de avaliação comparativa considera que as variações nos 

preços dos ativos têm relação direta e proporcional com as variações dos componentes 

geradores de valor para as empresas, de modo que os riscos associados ao investimento 

estão implicitamente inseridos nos múltiplos. 

 

2.2.1- Fatores que explicam a popularidade do método 

De acordo com Assaf Neto (2014), a avaliação relativa se torna uma das técnicas 

de avaliação de empresas mais utilizadas, em função da sua simplicidade. Segundo 

Damodaran (2002), a popularidade do método se dá por três motivos principais. Primeiro, 

a avaliação pode ser concluída com a utilização de um número menor de premissas, 

tornando-a mais simples e rápida que uma avaliação do fluxo de caixa descontado. 

Segundo, a facilidade de compreensão, dado a simplicidade do método, faz com que seja 

mais agradável em uma apresentação aos clientes e investidores. Por último, é mais 

provável que uma avaliação relativa reflita o clima atual do mercado, uma vez que as 

informações utilizadas para a realização do valuation são baseadas em dados atuais do 

mercado de capitais, refletindo as expectativas de mercado. 

 

2.2.2- Limitações do modelo 

As principais críticas ao método estão relacionadas a falta de precisão dos 

resultados. Koller et al. (2010) e Damodaran (2002) afirmam que empresas de um mesmo 

setor podem apresentar múltiplos distintos devido a diferenças específicas de cada 

empresa, como: rentabilidade, alavancagem, potencial para crescimento, tamanho da 

empresa, região geográfica onde a empresa está situada e vantagens competitivas. 

Damodaran (2002) afirma que a diferença entre o método do FCD e o método 

relativo está no fato de que, no primeiro, são assumidas algumas premissas de forma 

explícita, enquanto que no segundo método estas premissas permanecem implícitas e é, 

portanto, mais difícil ajustá-las para obter resultados mais acurados.  Outra limitação 

citada na literatura é a forte premissa de que o mercado está valorando adequadamente as 

empresas comparáveis. Caso esta hipótese não se comprove, pode se estar avaliando a 

empresa com base em um múltiplo sub ou superavaliado. Schreiner (2007) ressalta que 
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em decorrência de a metodologia utilizar os dados de mercado, a mesma poderá omitir 

ou gerar valor em períodos de crise e de bolhas especulativas.  

 

2.2.3- Empresas Comparáveis  

Tanto Damodaran (2002) como Koller et al. (2015) sugerem selecionar empresas 

comparáveis com base na rentabilidade, potencial de crescimento, risco e não com base 

na indústria. Sendo assim, é possível concluir que os fundamentos é que devem ser 

similares e não as atividades. Todavia, argumentam que procurar por empresas 

pertencentes a mesma indústria é um bom ponto de partida. 

Rosenbaum e Pearl (2009) defendem a factibilidade do método a partir das 

premissas de que as companhias comparáveis partilham das mesmas características 

financeiras, de mercado, administrativas e dos direcionadores de desempenho, como 

também possuem os mesmos riscos. O resultado da avaliação é um intervalo de 

estimativas no qual os avaliadores, pela sua experiência e sensibilidade, indicarão o valor 

o qual os mesmos acreditam que uma determinada empresa vale.  

 

2.2.4- Etapas para realizar a análise 

Damodaran (2002):  

● Definir o múltiplo de forma consistente e medi-lo uniformemente nas empresas 

que estão sendo comparadas.  

● Estar ciente da distribuição transversal do múltiplo, não apenas entre as empresas 

do setor em análise, mas também em todo o mercado. 

● Analisar o múltiplo e entender não apenas o que os fundamentos determinam o 

múltiplo, mas também como as mudanças nesses fundamentos se traduzem em 

mudanças no múltiplo. 

● Encontrar as empresas certas a serem usadas para comparação e controlar por 

diferenças que possam persistir. 
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2.2.5- Múltiplos escolhidos  

 

Os múltiplos escolhidos para este trabalho foram os seguintes. Primeiro, a relação 

preço/lucro, calculada como valor de mercado por ação dividido pela expectativa de lucro 

por ação (P/L). Segundo, a relação preço/valor contábil, calculada como o preço que 

pagam por uma ação dividido pelo valor contábil do patrimônio líquido (P/PL). Terceiro, 

o valor da empresa em relação ao EBITDA, calculado como enterprise value (EV) 

dividido pelo earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA), 

sendo assim, (EV/EBITDA). 

“Todo múltiplo, seja de lucro, receita ou valor contábil, é 

função das mesmas três variáveis - risco, crescimento e 

potencial de geração de fluxo de caixa. Intuitivamente, 

então, as empresas com taxas de crescimento mais altas, 

menos risco e maior potencial de geração de fluxo de caixa 

devem negociar em múltiplos mais altos do que as empresas 

com menor crescimento, maior risco e menor potencial de 

fluxo de caixa”. (Damodaran, 2002). 

 

Diante disso, para comparar corretamente as empresas, deve-se conhecer a 

natureza das relações entre os fundamentos e o múltiplo. Por esse motivo as fórmulas dos 

múltiplos escolhidos foram derivadas de modo a expor seus fundamentos. Sob essa ótica, 

portanto, identificar as variáveis fundamentais que determinam cada múltiplo e como as 

mudanças nesses fundamentos afetam o seu valor é requisito primordial na análise 

relativa. 

 

2.2.6- Relação Preço-Lucro (P/L) 

 

Também conhecido como índice Preço-Lucro, o múltiplo P/L é um dos mais 

utilizados e reportados no mercado de capitais. Seu cálculo consiste em dividir o preço 

da ação de uma empresa pelo seu lucro por ação. Schreiner et al. (2007) e Koller et al. 

(2010), afirmam que o uso das estimativas de lucros futuros resulta em melhores 

resultados. A razão para isso é fato de que os múltiplos prospectivos têm um desvio menor 

entre empresas comparáveis e são consistentes com os fundamentos da avaliação, 
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especialmente porque o valor de uma empresa é igual ao valor descontado das 

expectativas futuras do fluxo de caixa. 

 

“O múltiplo preço-lucro (P/L) é o mais amplamente usado 

e mal utilizado de todos os múltiplos. Sua simplicidade o 

torna uma escolha atraente em aplicações que variam de 

precificar ofertas públicas iniciais a fazer julgamentos sobre 

valor relativo, mas seu relacionamento com os fundamentos 

financeiros de uma empresa é frequentemente ignorado, 

levando a erros significativos nas aplicações.”. 

(Damodaran, 2002, p.659) 

 

Diante do panorama apresentado acima, para fazer a aplicação correta do 

múltiplo é necessário entender que tipo de limitações ele possui. Segundo Koller et al., 

(2010), o fato de o lucro líquido ser a última linha do demonstrativo de resultados, implica 

que o múltiplo pode ser distorcido por diferentes estruturas de capital e diferentes políticas 

contábeis. Outro ponto de atenção destacados pelos autores está no fato de que empresas 

que reportam ganhos negativos não podem ser estimadas ou fazer parte do grupo de 

empresas comparáveis. Por último, alertam que o P/L pode ser afetado de forma 

discricionária pelos gestores da empresa, por exemplo, aumentando a alavancagem 

financeira - os pagamentos de juros diminuem os ganhos que podem, portanto, aumentar 

o múltiplo de P/L.  

Os fundamentos do múltiplo P/L podem ser obtidos usando o modelo de 

desconto de dividendos de crescimento estável (Damodaran, 2002): 

 

Valor da empresa = P0 =
DPA1

𝐾𝑒−𝑔𝑛
     (1) 

 

DPA1 = PR ∗ LPAt ∗ (1 + gn)          (2) 

 

 Em que DPA1 é o dividendo esperado no próximo ano, LPAt é o lucro por ação, 

ke é o custo de capital próprio, gn é a taxa de crescimento estável esperada e PR (payout 

ratio). 
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Fazendo a substituição da equação (2) na (1) e dividindo ambos os lados pelo 

LPA, obtemos a relação Preço-Lucro de uma empresa com crescimento estável: 

 

Fórmula 18: Relação Preço-Lucro 

         
P0

LPA0
= P/L =

PR ∗ (1+gn)

Ke−gn
       (3) 

(Damodaran, 2002) 

 

 

2.2.7- Relação Preço-Valor Patrimonial por Ação (P/VPA) 

 

Este múltiplo consiste na divisão do preço da ação pelo valor do patrimônio 

líquido por ação. O valor encontrado fornece uma razão entre o valor de mercado e o 

valor do patrimônio líquido de uma empresa. 

Uma das vantagens da utilização deste método é que o valor do patrimônio 

líquido tende a ser bastante estável ao longo do tempo, facilitando a comparação com o 

valor de mercado. Entretanto, como alerta Martelanc et al. (2005), o P/VPA é também 

influenciado pelos métodos contábeis adotados e pelos critérios de conservadorismo das 

empresas, sendo assim importante entender tais fatores ao realizar a análise.  

Assim como a relação P/L, a relação P/VPA também pode ser obtida através do 

modelo de desconto de dividendos. Para isso, é necessário definir outro fundamento 

crucial para interpretar corretamente o múltiplo. O ROE (return on equity), ou seja, o 

retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, expresso como:  

 

Fórmula 19: Retorno sobre o patrimônio líquido 

           ROE =  
LPA0(1+gn)

VPA0
                   (4) 

(Damodaran, 2002) 

 

Em que LPA0 é o lucro por ação no período corrente, gn é a taxa de crescimento 

estável esperada e VPA0 é o valor patrimonial por ação no período corrente. 

Isolando o lucro por ação da equação (3) e dividindo ambos os lados pelo VPA0 

é possível estimar a relação P/VPA para uma empresa de crescimento estável: 
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Fórmula 20: Relação Preço-Valor Patrimonial por Ação 

          
P0

VPA0
= P/VPA =

PR ∗ ROE

Ke−gn
            (5) 

(Damodaran, 2002) 

 

2.2.8- Relação EV/LAJIDA 

 

O múltiplo EV/LAJIDA é mais apropriado do que o P/L para comparar empresas 

com diferentes alavancagens financeiras (dívidas), porque o LAJIDA - Lucro Antes de 

Juros, Impostos, Depreciação e Amortização - é um valor de lucro pré-juros, em contraste 

com o lucro líquido, que é pós-juros. Além disso, Koller et al. (2010 defende que o melhor 

direcionador de valor para um múltiplo seria o LAJIDA.  

Ao adicionar novamente a depreciação e a amortização, o LAJIDA controla as 

diferenças de depreciação e amortização entre os negócios comparados. Por esse motivo, 

o EV/LAJIDA é frequentemente utilizado na avaliação de empresas com uso intensivo 

de capital, por exemplo, empresas do setor de siderurgia. Tais negócios normalmente têm 

despesas substanciais de depreciação e amortização. O EV (enterprise value, em 

português, valor da firma), posicionado no numerador da relação, é a soma do valor de 

mercado da empresa acrescidos do valor de mercado da dívida líquida.  

“Use o múltiplo certo. Para a maioria das análises, o valor 

da da firma em relação ao EBITDA é o melhor múltiplo 

para comparar avaliações entre empresas. Embora a relação 

P/L seja amplamente usada, ela é distorcida pela estrutura 

de capital e ganhos e perdas não operacionais”. (Koller, 

Copeland, Murrin, 2010, p.314) 

 

Segundo Damodaran (2002), como a receita de juros do caixa não é contabilizada 

no EBITDA, não compensar o caixa resultará em uma superavaliação do valor real do 

múltiplo. O autor apresenta o múltiplo da seguinte forma: 
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Fórmula 21: Relação EV/LAJIDA  

EV

LAJIDA
=

Valor de merdado da empresa + Valor de mercado da dívida − Caixa e quivalentes de caixa

LAJIDA
    (6)    

(Damodaran, 2002) 

 

Uma outra maneira de analisar o múltiplo EV/LAJIDA é através da metodologia 

proposta por Koller, et al., (2015), em que partindo da fórmula abaixo (7) conseguem 

demonstrar que o múltiplo é uma função do retorno sobre o capital investido (ROIC), da 

taxa de crescimento estável espera (gn), da média ponderada do custo de capital (WACC), 

da alíquota de imposto de renda (T) e da depreciação (D). 

 

                                   EV =
LAJIR ∗ (1−T) ∗ (1− 

gn
ROIC

)

WACC−gn
                       (7) 

 

De acordo com Koller et al. (2010), o ROIC é definido da seguinte forma: 

 

Fórmula 22: Retorno sobre o capital investido 

                                        ROIC =
LAJIR ∗ (1−T) 

Capital Investido
                          (8) 

Koller, Goedhart, Wessels (2015) 

 

Em que LAJIR*(1-T) é o lucro operacional líquido menos impostos ajustados. Ao 

reescrever LAJIR*(1-T) como LAJIDA*(1-T) *(1-D) e dividir os dois lados por LAJIDA, 

encontramos a seguinte relação:  

 

                           
EV

LAJIDA
=

(1−T) ∗ (1−D) ∗ (1− 
gn

ROIC
)

WACC−gn
                         (9) 
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3- Metodologia 

Este trabalho tem por objetivo estudar os principais métodos de avaliação de 

empresas e, através de pesquisas quantitativas e qualitativas, aplicar o mais usualmente 

utilizado em um estudo de caso. Portanto, neste capítulo será exposta a metodologia 

utilizada para estimar o valor intrínseco da Weg S.A. – empresa escolhida para elaboração 

do estudo.  

Como apresentado no capítulo anterior, existe mais de um modelo capaz de 

avaliar o valor de uma empresa. Para o trabalho em específico, o método escolhido foi o 

fluxo de caixa descontado pelo âmbito da firma. Tal escolha está pautada nas seguintes 

conclusões: o método reflete as estimativas da administração da empresa quanto ao 

desempenho financeiro futuro, consegue capturar as perspectivas de crescimento de longo 

prazo, identificar os principais fatores de criação de valor e avaliar a sensibilidade do 

valor da empresa a cada um desses fatores. 

A metodologia do FCFF contém algumas etapas essenciais para sua aplicação. 

Primeiro, deve-se realizar a projeção do fluxo de caixa livre da firma, que tem como 

principais parâmetros o lucro operacional (LAJIR), a alíquota de imposto de renda, a 

depreciação, os investimentos em ativos intangíveis e imobilizados (CAPEX) e a variação 

do capital de giro. Em segundo lugar, é necessário determinar da taxa de desconto - 

retorno que os investidores exigem para aplicar seus recursos em um ativo dado o seu 

risco e custo de oportunidade – e, por último, estimativa do valor terminal da firma na 

perpetuidade. O FCFF é calculado conforme a equação exposta na seção 2.1.5.2 do 

capítulo anterior.  

Fórmula 6: Fluxo de Caixa Livre da Firma 

FCFF = LAJIR (1- T) + Depreciação - CAPEX – Variação do Capital de Giro 

Damodaran (2002) 

 

3.1- Principais premissas da Avaliação 

Para a realização da análise e projeção do FCFF foram analisados dez anos de 

resultados da empresa, período que compreende os anos de 2010 a 2019. O modelo foi 

concluído após a divulgação, pela Weg S.A., dos resultados do terceiro trimestre deste 
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ano. Sendo assim, o quarto trimestre é uma estimativa em linha com os resultados já 

apresentados pela empresa até então. Adicionalmente, foram projetados mais quatro anos.  

Os resultados apresentados pela empresa em seus demonstrativos financeiros – 

DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício), Balanço Patrimonial e Demonstrativo 

de Fluxo de Caixa - foram comparados em três fontes distintas de forma conservadora 

com o objetivo de mitigar qualquer possível erro na divulgação dos mesmos. São as 

fontes: Weg (2019), Fundametus (2019), BM&FBovespa (2019).  

 

3.1.1- Taxa de Desconto  

 No capítulo Referencial Teórico, o WACC (Custo Médio Ponderado de Capital) 

foi apresentado como a taxa adequada para o modelo de FCFF. Para encontrar o valor do 

WACC é necessário obter os valores relativos ao custo de capital próprio (Rs), ao custo 

de capital de terceiros (Rb) e realizar a ponderação através da relação entre o valor de 

mercado da empresa (S) e o valor de mercado da dívida bruta (B), conforme a equação 

exposta na seção 2.1.5.2.  

Fórmula 14: Custo Médio Ponderado de Capital 

WACC =
B

S + B
∗ Rb (1 − T) +

S

S + B
∗ Rs 

Koller, Goedhart e Wessels (2015) 

 

3.1.1.1- Custo de Capital Próprio 

Para calcular o custo do capital próprio foi utilizado o modelo do CAPM. 

Todavia, devido a empresa estar inserida em um mercado com alta volatilidade e com um 

histórico relativamente pequeno em moeda estável, se faz necessário a determinação do 

CAPM ajustado para mercados emergentes, ou seja, determinado com parâmetros de 

mercados mais estáveis com um ajuste do risco país, conforme Damodaran (2003). Sob 

essa ótica, a fórmula do CAPM foi reescrita da seguinte forma:  

Fórmula 23: Custo de Capital Próprio em Países Emergentes 

Rs = Rf + βl (Rm – Rf) + CRP 

Damodaran (2003) 
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As oportunidades de investimento em países emergentes são acompanhadas por 

riscos mais altos devido à fatores geopolíticos e macroeconômicos que precisam ser 

considerados. Por exemplo, instabilidade política, flutuações da moeda, alterações 

regulamentares no país investido, inflação e probabilidade de inadimplência.  

Para a taxa livre de risco (Rf) foi utilizado o retorno dos TBonds americanos de 

10 anos, obtido no Bloomberg (2019), em 01/11/2019, com valor de 1,71% a.a.. 

A escolha da taxa de juros americana se deu pelo fato de ser um mercado maduro. 

Além disso, quanto ao prazo escolhido, segundo Koller et al. (2002), para representar o 

ativo livre de risco poderiam ser escolhidos três diferentes títulos do governo. Títulos de 

curto prazo (os TBills de 3 meses), de médio prazo (TBonds de 10 anos) e de longo prazo 

(TBonds de 30 anos). Como as taxas de custo prazo não equivalem ao período de projeção 

e as de longo prazo são mais suscetíveis à taxa de inflação, e têm um ágio maior pela 

menor liquidez, as taxas dos TBonds de 10 anos são as que mais se aproximam do período 

de projeção dos fluxos de caixa da firma, portanto, foi a taxa escolhida. 

O CRP (Country Risk Premium), ou seja, prêmio de risco país, é o retorno ou 

prêmio adicional exigido pelos investidores para compensá-los pelo maior risco associado 

ao investimento em um país considerado emergente, em comparação com investimentos 

em país desenvolvido. Para este, a taxa utilizada foi o Embi+ Risco Brasil - índice que se 

baseia na diferença entre a taxa de retorno dos títulos brasileiros e a oferecida por títulos 

emitidos pelo Tesouro americano. O índice é calculado pelo banco JP Morgan e foi obtido 

em 25/10/2019, com valor de 2,31% a.a. (IPEA, 2019). 

O prêmio de risco (Rm – Rf) foi calculado através da diferença entre o retorno 

médio de uma carteira diversificada de ações, no caso, o índice S&P 500 de 1928 a 2018 

e a média do retorno dos TBonds americanos de 10 anos para o mesmo período. O prêmio 

de risco foi obtido no dia 25/10/2019, com o valor de 6,26% a.a. através do portal do 

professor Damodaran (2019). 

O coeficiente beta utilizado nos cálculos foi determinado através da abordagem 

do Beta ascendente, conforme a equação exposta no capítulo anterior, na seção 2.1.4.1.2.   
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Fórmula 11: Beta Alavancado da Empresa 

βl =  βu [1 + (
B

S
) (1 − T)] 

Damodaran (2002) 

Para o cálculo da alíquota de impostos (T) foram respeitadas as regras impostas 

pela Receita Federal. No Brasil, a alíquota de impostos é de 34% a.a. para as empresas, 

sendo 25% a.a. de imposto de renda e 9% de contribuição social. O beta desalavancado, 

ou seja, sem dívida, do setor de máquinas foi obtido em 25/10/2019 através do site do 

Damodaran (2019) e o valor e encontrado para este foi 0,99. 

Como os parâmetros utilizados para encontrar o Rs estão em dólares, o resultado 

será um custo do capital próprio também em dólares. Todavia, como os valores do fluxo 

de caixa da firma projetados estão em reais, o Rs foi convertido para reais através da 

relação de paridade da taxa de juros apresentada por Ross et al. (2011). 

 

Fórmula 24: Paridade da Taxa de Juros  

(1 + Rs R$) = (1 + Rs US$) ∗
(1 + π BR)

(1 + π US)
 

Ross, Westerfield, Jaffe (2011) 

Em que:  

π US = Expectativa de inflação para os Estados Unidos  

π BR = Expectativa de inflação para o Brasil 

Rs US$ = Custo de capital próprio em dólares  

Rs R$ = Custo de o capital próprio em reais 

Para a expectativa de inflação do Brasil foi utilizado o valor de 3,5% a.a., meta de 

inflação para 2022, a mais longa projetada pelo Banco Central. O valor foi obtido por 

meio do site do Banco Central do Brasil (2019), no dia 28/10/2019. Já a expectativa de 

inflação americana foi conseguida através do site do Fundo Monetário Internacional 

(FMI, 2019), tendo um valor de 2% a.a., no dia 28/10/2019. 
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3.1.1.2- Custo de Capital de Terceiros  

O custo de capital de terceiros foi obtido no relatório de auditoria independente 

realizado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, datado de 14 de 

outubro de 2019, relativo as informações consolidadas até o terceiro trimestre de 2019 da 

WEG S.A. O relatório foi divulgado ao público em geral no dia 23/10/2019 através do 

site da empresa (Weg, 2019). 

 

3.1.1.3- Perpetuidade  

Como dito anteriormente, as projeções foram realizadas até o ano de 2023, a partir 

de então foi estimado o valor presente dos fluxos de caixa da firma na perpetuidade. Para 

a análise em específico foi adotado o modelo de perpetuidade com crescimento constante 

descrito pela fórmula apresentada na seção 2.1.5.2 deste trabalho. 

Fórmula 16: Perpetuidade com crescimento 

Valor da perpetuidade =  
FCFFn+1

WACC − gn
 

Martelanc, Pasin e Pereira (2010) 

A taxa de crescimento do fluxo de caixa na perpetuidade foi calculada levando 

em consideração o crescimento médio real das vendas dos últimos dez anos (2010 – 

2019). Além disso, foi acrescido ao (gn) a expectativa de inflação de longo prazo 

calculada pelo Banco Central para o Brasil. 

Para encontrar o valor da firma levando em consideração os valores dos anos 

projetados mais o valor terminal na perpetuidade foi adotada a seguinte fórmula, 

conforme exposto na seção 2.1.5.2: 

 

Fórmula 17 – Valor presente dos fluxos de caixa da Firma e da perpetuidade 

Valor Presente da Firma = ∑
FCFFt

(1+WACC)t
t=n
t=1 +

FCFFn+1

(WACC− gn)
x 

1

(1+WACC)n  

Damodaran (2002) 
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4- Estudo de Caso da Weg S.A. 

Neste capítulo é dedicado ao estudo de caso da Weg S.A., baseado no modelo 

de fluxo de caixa descontado. Inicialmente, será exposto um breve relato sobre a 

conjuntura econômica mundial, com maior ênfase no cenário macroeconômico brasileiro. 

Em segundo lugar, serão apresentados alguns dados sobre o principal setor de atuação da 

empresa. Na sequência, um breve histórico sobre a empresa, suas operações e resultados 

econômico-financeiros recentes. Por último, serão apresentadas todas as premissas e 

projeções para a realização do valuation. 

 

4.1- Conjuntura macroeconômica 

4.1.1- Cenário Externo 

A economia mundial tem apresentado sinais de desaceleração da atividade 

econômica e as previsões de crescimento têm sido revistas para baixo. Segundo o Fundo 

Monetário Internacional (FMI, 2019) a previsão de crescimento da economia global para 

o ano de 2019 é de 3%, sendo este o menor patamar de crescimento desde a crise 

financeira de 2008 e, em 2020, projeta que o crescimento será de 2,7%. Os principais 

motivos para as revisões das expectativas estão atrelados a tensão geopolíticas como, por 

exemplo, incertezas quanto as negociações do Brexit e disputas comerciais entre os 

Estados Unidos e a China. 

Os PMIs (purchasing managers’ indexes) de junho – indicadores baseados em 

sondagens junto às empresas visando captar sua percepção quanto à situação dos negócios 

– indicam uma forte queda iniciada em meados de 2018. Ao analisar o gráfico 1, é notório 

que a pior deterioração tem ocorrido na Zona do Euro, onde o PMI caiu de 60,6 pontos 

no início de 2018 para 47,6 pontos em junho de 2019. Além disso, o comércio 

internacional também tem sido impactado pelas tensões entre as principais potencias 

econômicas do mundo e como reflexo disto, cresceu apenas 0,4% em volume até abril de 

2019, em comparação ao igual período de 2018, conforme a carta de conjuntura número 

44, elaborada pelo IPEA (2019). 
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Gráfico 1: PMIs (Indústria) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bloomberg, elaborado pelo Ipea 

 

Gráfico 2: Crescimento do comércio internacional – e volume 

(variação anual, em %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CPB World Trade Monitor, elaborado pelo Ipea 

 

Em relação as taxas de juros praticadas nas principais economias, o baixo 

dinamismo da atividade econômica e a tendências de inflação mais baixa tanto em países 

desenvolvidos quanto em grande parte dos países considerados emergentes, geram 

estímulo para o afrouxamento da política monetária. Segundo IPEA (2019), na Zona do 

Euro a inflação anual ao consumidor em maio foi de 1,2%, nos Estados Unidos foi de 

1,8% e na China - afetada pelo aumento da inflação de alimentos, reflexo da febre suína, 

foi de 2,7%. 
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Gráfico 3: Inflação – índice cheio (Estados Unidos, Zona do Euro e China 

(variação anual, em %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat e National Bureau of Statistics,  

   Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea 

 

Diante desse panorama, a trajetória futura da curva de juros nessas economias 

tem sido impactada. Segundo IPEA (2019), nos Estados Unidos, as taxas de juros dos 

títulos do Tesouro americano atingiram menos de 2% a.a. em julho de 2019. Na Europa, 

países como Suécia, Alemanha e Dinamarca já praticam taxas de juros negativas com o 

objetivo de gerar um aquecimento na economia através do aumento do consumo e 

estímulo ao investimento em renda variável e economia real. 

 

Gráfico 4: Rendimentos dos TBonds de 10 anos 

(em % a.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bloomberg, elaborado pelo Ipea 
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4.1.2- Cenário Interno 

O Brasil segue uma trajetória lenta de recuperação após uma das piores crises já 

vistas no país. Vale relembrar que em 2015 o PIB (Produto Interno Bruto) apresentou 

uma queda de 3,8% e, em 2016, uma queda de 3,6% ano conta ano (IBGE, 2019). 

Todavia, ao analisar alguns indicadores de atividade econômica referentes aos primeiros 

meses do terceiro trimestre de 2019 é possível notar uma recuperação da demanda interna 

alinhada com o baixo patamar de inflação, redução da taxa básica de juros, melhoria do 

ambiente de negócios e redução do desemprego. 

De acordo com dados das Contas Nacionais Trimestrais (IBGE, 2019), o PIB 

cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2019, em relação ao mesmo trimestre do ano 

anterior (dados com ajuste sazonal). A projeção central para o crescimento do PIB em 

2019 foi estimada em 0,9% segundo o Relatório de Inflação do Banco Central do Brasil 

de setembro deste ano, para 2020 a estimativa é de 1,8%. O relatório destaca que as 

projeções estão condicionadas ao cenário de continuidade das reformas estruturais e 

ajustes na economia brasileira.  

Gráfico 5: Expectativa de crescimento do PIB anual (em %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Expectativas de Mercado/BCB 

 

No caso da taxa de juros, em outubro de 2019 o Copom (Comitê de Política 

Monetária) reduziu a meta da Selic de 5,5% para 5% ao ano. De acordo com as 

expectativas do Copom a taxa deve se manter nesse patamar até o final de 2020, já em 

2021 é projetado uma elevação de 0,25 p.p. em janeiro e em fevereiro e, seguindo essa 

trajetória, atingir 7% a.a. no final de 2021, se mantendo nesse nível até o final de 2023. 

 

https://www.poder360.com.br/economia/copom-reduz-taxa-basica-de-juros-para-5-ao-ano/
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Gráfico 6: Meta da taxa Selic (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Expectativas de Mercado/BCB 

 

As expectativas de inflação para 2019, 2020, 2021 e 2022 estão em torno de 

3,3%, 3,6%, 3,75% e 3,5%, respectivamente, conforme o Boletim Focus do Banco 

Central publicado em 14/11/2019. 

 

Gráfico 7: IPCA (variação %)                            Gráfico 8: Expectativa de Mercado (IPCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE e BCB                                                         Fonte: IBGE e BCB                                             

                 

 

Em relação ao mercado de trabalho, de acordo com os dados da Pesquisa 

Nacional por Amostras em Domicílio (PNAD Contínua, 2019), houve uma elevação do 

número de trabalhadores ocupados carteira no setor privado de mais de 1 ponto percentual 

em 2019. Ademais, segundo dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged,  
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2019), no acumulado do ano de 2019 a economia brasileira gerou 841.589 mil novos 

postos de trabalho com carteira assinada. 

 

Gráfico 9: População ocupada dessazonalizada 

(em milhões de pessoas) 

 

Fonte: Secretaria de Trabalho/ME e Relatório de Inflação/BCB 

 

 

4.2- Breve histórico do setor  

A economia segue operando com alto nível de ociosidade dos fatores de 

produção, refletido nos baixos índices de utilização da capacidade da indústria. Todavia, 

segundo o Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (IPEA, 2019), os 

investimentos tiveram um crescimento de 1,4% entre os meses de setembro e agosto de 

2019, na série com ajuste sazonal e uma ampliação de 3% na comparação do terceiro 

trimestre de 2019 conta o terceiro trimestre de 2018 

A Formação Bruta de Capital Fixo atingiu o seu ponto máximo 2º trimestre de 

2013 e na recessão recuo 32% até o último trimestre de 2016, desde então não conseguiu 

voltar ao mesmo patamar pré-crise, apresentando um avanço de 8,6% até o segundo 

trimestre de 2019. Todavia, vale destacar que esse avanço tem como principal 

impulsionador o setor de máquinas e equipamento, que exibe uma melhora gradual desde 

2017, conforme ilustrado na pesquisa do IPEA (2019) no gráfico 10. 
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Gráfico 10: Indicador Ipea mensal de FBCF e Componentes 

(Índice dessazonalizado, média de 1995 = 100) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo de Conjuntura /Dimac/Ipea 

 

A demanda interna por bens industriais obteve um crescimento de 4,3% em 

setembro de 2019 contra setembro do ano passado, superando o desempenho da produção 

industrial para o mesmo período - alta de 1,1% - segundo a Pesquisa Industrial Mensal de 

Produção Física (PIM-PF, 2019). Ao levar em consideração a variação acumulada em 

doze meses, demanda registrou uma variação negativa (-1%) e a produção industrial           

(-1,3%). 

 

Gráfico 11: Demanda por bens industriais versus produção industrial 

(Taxa de variação em doze meses, em %) 
 

 

Fonte: Ipea e IBGE 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ipea e IBGE 
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A indústria brasileira de máquinas e equipamentos, de acordo com a Associação 

Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ, 2019), apresentou queda 

de 5,2% em julho 2019 comparado ao mesmo mês do ano de 2018, entretanto o 

crescimento foi de 2,4% na comparação com junho deste ano, totalizando R$ 6,953 

milhões de receita líquida.  Segundo a ABIMAQ, o resultado de julho se deu, 

principalmente, pelos números do mercado doméstico, recuo de aproximadamente 9,8% 

em relação ao mês anterior (junho/2019) e queda de 17,2% quando comparado a julho de 

2018. Porém, no acumulado entre janeiro e julho, o setor cresceu 5,8% e a variação 

acumulada em 12 meses até julho de 2019 foi de 3,6% como apresentado no gráfico 12, 

obtido na carta de conjuntura do IPEA. 

Gráfico 12: Variação acumulada e 12 meses (em %) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ipea 
 

 

No cenário externo é possível notar uma desaceleração, principalmente, em 

mercados onde o setor de máquinas e equipamentos nacionais tem maior presença 
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(Mercosul, Zona do Euro e China). Entretanto, os Estados Unidos ganharam espaço ao 

ponto de recentemente se tornar o principal destinos das máquinas e equipamentos 

nacionais, cerca de 1/3 do volume exportado. 

Na América Latina, influenciado principalmente pela crise no mercado 

argentino, as vendas de máquinas em 2019 chegaram a 31,9% do volume exportado do 

setor, número que já foi mais de 50%. A Argentina, representava cerca de 15% das vendas 

nacionais de máquinas e equipamentos em 2017 e, atualmente, este valor está em 6%, ou 

em termos financeiros, de US$1,4bi para cerca de US$600 milhões anualizado. 

 

4.3- Breve histórico da empresa 

A Weg foi fundada em 1961, em Jaraguá do Sul, no nordeste catarinense, por 

Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus, cuja junção das 

iniciais deu origem ao nome da empresa. Os empresários deram início as operações da 

Weg - uma empresa do setor de motores elétricos - com o objetivo de se aproveitar da 

influência do ciclo desenvolvimentista na economia nacional dos anos 60. Além disso, 

Jaraguá do Sul havia se tornado uma região industrial bastante dinâmica, atraindo, 

principalmente, as indústrias dos setores de química, plástico, mecânica, metalurgia, têxtil 

e elétrica. 

Mesmo com o cenário favorável da economia brasileira, a empresa teve que 

enfrentar desafios cruciais para o seu desenvolvimento, como escassez de mão de obra 

qualificada e dificuldade de adquirir insumos em uma região que estava se 

industrializando, mas ainda tinha um DNA rural. Todavia, a Weg conseguiu superar tais 

desafios através de programas de treinamento de pessoal e criação de sistemas de logística 

de forma inteligente. Demonstrando desde cedo um quadro de excelência em governança. 

O ponto de inflexão que fez com que a Weg passasse de uma marca desconhecida 

para a líder do setor ocorreu quando a gestão da empresa resolveu implantar sua própria 

rede de distribuição e serviços através de parceria com oficinas de manutenção de motores 

elétricos, transformando-as em distribuidores de seus produtos e assistentes técnicos 

quando necessário.  

A estratégia permitiu que ocorresse a estruturação de uma rede de vendas e 

serviços, um diferencial que tornou a Weg apta a concorrer com os principais fabricantes 
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de motores elétricos no país como, por exemplo, Arno, Eberle e General Electric. Agora, 

como uma marca conhecida e obtendo crescimento contínuo das vendas, a Weg viu 

necessidade de realizar investimentos em suas plantas industriais de modo a verticalizar 

o seu processo produtivo, como é apresentado na figura abaixo. 

Figura 1: Verticalização produtiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site de relação com investidores da WEG S.A 

A filosofia de investimentos pesados em qualificação da mão de obra, pesquisa 

e desenvolvimento e aprimoramento dos parques fabris, tornaram a Weg capaz de 

competir com sucesso a nível global. Tendo como sua principal vantagem competitiva o 

fato de que os seus principais concorrentes têm alta dependência de fornecedores externos 

para concretização de seus processos industriais, enquanto a Weg possui mais liberdade 

em seus processos dado a verticalização de sua produção. 

Ao longo de sua história, é evidente que os acionistas da empresa adotaram uma 

forte filosofia de investimentos que possibilitaram a Weg se tornar competitiva no 
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mercado global. A internacionalização da empresa teve início marcado com algumas 

relações comerciais, em 1970, com países da América Latina – Paraguai, Uruguai e 

Equador – em específico. E ganhou força a partir da inauguração da WEG 

EXPORTADORA S.A., em 1988, empresa do grupo Weg com o objetivo de centralizar 

todo o comércio com o exterior. 

A consolidação da Weg como uma empresa que almejava a internacionalização 

veio a partir das primeiras filiais fora do território nacional, na década de 90. Com isso a 

empresa conseguiu melhorar aspectos logísticos, diminuir a dependência de fornecedores 

e distribuidores e expandir as vendas diretas para grandes clientes. São exemplos de filiais 

abertas neste período: Estados Unidos (1991), Bélgica (1992), Argentina (1994), Japão 

(1994), Austrália (1995), Alemanha (1995), Inglaterra (1997), Suécia (1998), França 

(1998), Espanha (1998) e México (1999).  

O século 21 aparece na história da Weg como o período de maior expansão e 

fortalecimento do seu processo de internacionalização. Segundo o último relatório anual 

de resultados, a Weg possui fábricas em 12 países e 29 filiais comerciais em países 

estratégicos, realiza vendas para mais de 130 países, possui mais de 2.000 técnicos 

cobrindo os 5 continentes e, dado números tão expressivos, as vendas da empresa para o 

mercado externo superaram o doméstico, atingindo 58% das vendas totais em 2018, 

conforme informações divulgadas pela empresa em seu site de relação com investidores. 

Figura 2: Presença global e distribuição da receita líquida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site de relação com investidores da WEG S.A 
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4.4- Produção e vendas 

A Weg possui um mix de produtos diversificados que tornam as vendas mais 

resilientes e trazem maior estabilidades aos resultados, uma vez que existe a possibilidade 

de crescimento em diferentes períodos do ciclo econômico – focando seus esforços nos 

mercados e produtos com melhores performance para o período. Atualmente, o portfólio 

da empresa está dividido em quatro segmentos principais:  

• Equipamentos Eletro-Eletrônicos Industriais (55% da receita): impulsionado 

pela produção industrial e formação bruta de capital fixo envolvendo projetos 

de alta complexidade; 

• Geração, transmissão e distribuição de energia (GTD) (30% da receita): expõe 

a WEG a pequenas usinas hidrelétricas, térmicas e eólicas, além de fornecer 

transformadores e subestações de energia em um modelo de negócios 

integrado;  

• Motores para uso doméstico (baixa complexidade) (10% da receita): 

impulsionado pelo crescimento econômico geral, pois esses motores são 

usados principalmente pelos fabricantes de eletrodomésticos; 

• Tintas e vernizes (5% da receita): é a mais nova linha de negócios da empresa 

e tem grande colaboração com as linhas de negócio citadas acima, dado a 

produção verticalizada desenvolvida pela Weg. 
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Figura 3: Diversificação produtiva 

 

Fonte: Site de relação com investidores da WEG S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site de relação com investidores da WEG S.A 

 

 

4.5- Estrutura de Capital e Governança Corporativa 

A Weg está entre as 100 empresas de melhor reputação no Brasil de acordo com 

estudos realizados pela Merco – consultoria espanhola – e alcança o primeiro lugar no 

setor de bens de capital. Além disso, a empresa também está entre as 100 melhores quando 

analisados parâmetros como: gestor com melhor reputação, empresa mais responsáveis e 

nível de governança corporativa. A metodologia do estudo levou em consideração cerca 

de 2 mil pessoas entre: especialistas, consumidores e executivos. O resultado do estudo 

foi divulgado pela Weg através de seu site em 14/05/2018. 

Outra característica que funciona como bom indicativo de boa governança é o fato 

da Weg fazer parte do Novo Mercado – segmento da B3 que leva as empresas ao mais 

elevado padrão de governança corporativa. Neste deve ser adotado um conjunto de regras 

societárias que ampliam os direitos dos acionistas, além da divulgação de políticas e 

existência de estruturas de fiscalização e controle. 
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Figura 4: Composição acionária 

 (em 31/10/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site de relação com investidores da WEG S.A 

 

Figura 5: Estrutura societária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site de relação com investidores da WEG S.A 
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4.6- Análise Econômico-Financeira 

 

Nesta seção do trabalho será feita a análise econômico-financeira da WEG S.A., 

apresentando de forma sucinta os principais resultados e fatos que levaram a empresa a 

obtê-los. A análise foi realizada através da observação dos resultados históricos dos 

demonstrativos financeiros - DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício), Balanço 

Patrimonial e Demonstrativo de Fluxo de Caixa – divulgados pela empresa em seu site 

de relação com investidores para os anos de 2015, 2016, 2017 e 2018. 

Tabela 1: Histórico de resultados da Weg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Demonstrativos Financeiros da Weg S.A., elaboração própria 

A Weg entre os anos de 2015 a 2018 apresentou um crescimento médio anual de 

receita líquida no valor de 12%, em 2018 a receita atingiu R$ 11.970 milhões, 

apresentando crescimento de 25,7% em relação a 2017. No Brasil, tal crescimento foi 

impulsionado, principalmente, pela performance da área de Geração, Transmissão e 

Distribuição de energia (GTD), que teve grande expansão em projetos de geração de 

energia solar e pela resiliência nas vendas de equipamentos de automação e motores de 

baixa tensão. Já no exterior, o crescimento de receita é explicado principalmente pelas 

aquisições da WEG Transformers USA e da Indústria e Comercio de Turbinas e 

Transmissões Ltda (TGM).  Ao final deste período, o mercado doméstico representava 

42,5% da receita total e o mercado externo 57,5%. O crescimento médio anual do LAJIR 

foi e 9,1% e de 27,5% no acumulado de 2018 contra 2017, produzindo uma margem 

LAJIR de 12,6% em 2018, contra uma média anual de 12,1% para os anos analisados. 
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O período analisado, em grande parte, é marcado por uma das piores recessões 

econômicas já ocorridas no Brasil. Em 2015, o PIB teve queda de aproximadamente 4%, 

a inflação estava em alta e a taxa de câmbio desvalorizada. Diante desse panorama 

adverso, a produção industrial brasileira caiu 8,3% quando comparada com o ano de 2014 

e a produção de bens de capital 25,5%. Entretanto, mesmo com as dificuldades citadas, a 

Weg obteve um crescimento de receita líquida consolidada de 24,5% contra o ano 

anterior. A linha de negócios que mais contribuiu para o resultado positivo foi a de GTD, 

com crescimento de 60% da receita líquida, como consequência do lançamento de novos 

produtos de energia eólica. Outro destaque foi o setor de motores para uso doméstico, que 

cresceu 37% no ano, puxado pelo bom desempenho no mercado exterior, principalmente, 

após a aquisição do Grupo SINYA/CMM na China. 

Profundas mudanças no ambiente econômico e político mundial, por exemplo, 

no Brasil, com o afastamento e substituição da Presidente, queda da produção industrial  

e na geração de bens de capital brasileira de aproximadamente 7,5% e 13% no ano, 

respectivamente, são alguns fatores que fizeram a receita da Weg atingir 4% de queda em 

relação ao ano anterior. No mercado interno, a receita líquida acumulou queda de 5,3% 

e, no externo, 3% em reais.  Entretanto, a empresa conseguiu manter as suas margens 

equilibradas e, em determinados casos, melhorá-las. Como exemplo, a margem líquida 

foi de 11,9% no ano e a margem de capital de giro avançou de 30,2% em 2015 para 22,2% 

em 2016. 

 O ano de 2017, a atividade econômica brasileira apresentou uma leve 

recuperação em virtude da redução da inflação e da taxa básica de juros, levando a uma 

melhoria do ambiente de negócios e expansão da atividade industrial. A receita líquida 

consolidada alcançou R$ 9.523,8 milhões, um crescimento de 1,7% no ano. Sendo assim, 

o resultado consolidado das operações, em reais, apresentou queda de 5,1% na área de 

GTD, 2,7% na área de motores para uso doméstico e 2,3% na área de tintas e vernizes. A 

área de equipamentos eletroeletrônicos industriais foi a que obteve o melhor desempenho, 

com crescimento de 7,1% na receita líquida em relação a 2016. 

Os valores da depreciação foram calculados pela empresa através de um método 

linear que leva em consideração a vida útil econômica dos bens. Como visto na tabela 1, 

a depreciação apresentou uma margem média anual em relação a receita de 3.14% no 

período, com pouca variação entre os anos. As margens de CAPEX e de capital de giro 

também apresentam baixa oscilação ao longo dos anos, com médias anual de 3,9% e 
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25,8% respectivamente. Vale destacar que as médias foram puxadas para cima 

principalmente pelo ano de 2015, dado que neste, a Weg seguiu um programa de elevados 

investimentos em ativos fixos para expansão e modernização de sua capacidade 

produtiva, sendo 43% dos investimentos destinado às instalações no Brasil e 57% às 

unidades produtivas no exterior. O capital de giro da Weg foi calculado conforme tabela 

abaixo: 

Tabela 2: Histórico do capital de giro 

 

 

 

 

Fonte: Demonstrativos Financeiros da Weg S.A., elaboração própria 

Ao analisar o gráfico de rentabilidade abaixo, é indubitável que mesmo passando 

por períodos de adversidade, tanto no ambiente doméstico como no ambiente externo, a 

Weg foi capaz de manter altos nível de rentabilidade. Isso foi possível graças a uma gestão 

premiada que conseguiu crescer a receita, ganhar escala, melhorar as margens e alocar 

capital e forma eficiente. 

Gráfico 13: Rentabilidade da Weg 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Demonstrativos Financeiros da Weg S.A., elaboração própria 

 

2015 2016 2017 2018

ROE 20,47% 18,32% 17,73% 18,22%

ROA 8,88% 8,06% 8,32% 9,11%

ROIC 10,28% 11,01% 14,07% 16,52%
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O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), apresentou uma média de 18,69% 

entre os anos de 2015 a 2018. Para o retorno sobre os ativos totais (ROA), esse valor foi 

de 8,59% e para o retorno sobre o capital investido (ROIC), o valor foi de 12,97%. O 

destaque vai para o ROIC que tem exibido melhoras ano após ano, atingindo 16,52% no 

ano de 2018. Além disso, como é apresentado na tabela abaixo, o lucro líquido teve um 

crescimento de 15,8% entre 2018 e 2015, mantendo a margem líquida relativamente 

estável no período. 

Tabela 3: Lucro líquido e dividendos pagos 

 

Fonte: Demonstrativos Financeiros da Weg S.A., elaboração própria 

Ao analisar o histórico da empresa, ficou evidente que a Weg enxerga as fusões 

e aquisições com uma fonte de crescimento, pois através dessas transações a empresa 

consegue acesso a novos mercados e tecnologias, além de possibilitar a a venda cruzada 

de produtos dado o portfólio diversificado da empresa. Como visto no gráfico 14, 

excluindo os novos negócios, a variação cambial e as fusões e aquisições, a receita da 

Weg teriam caído 11% entre os anos de 2014 e 2017, todavia o crescimento foi de 21% 

no período. 

 

Gráfico 14: Impacto das aquisições e novos negócios 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Site de relação com investidores da WEG S.A 
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4.7- Premissas e Projeções 

Como foi explicado na metodologia, o modelo foi concluído após a divulgação 

dos resultados do terceiro trimestre de 2019, portanto, o resultado do quarto trimestre se 

configura como a primeira estimativa. Sendo assim, foram projetados os exercícios de 

2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. De acordo com Póvoa (2007), após 5 anos de projeção 

as estimativas de geração de caixa se tornam muito incertas, assim o horizonte de projeção 

do modelo está de acordo com o autor. 

Tabela 4: Projeção do fluxo de caixa livre da Weg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Demonstrativos Financeiros da Weg S.A., elaboração própria 

A projeção do LAJIR, da depreciação e amortização, do CAPEX e da variação 

do capital de giro foram feitas baseadas na relação destes com a receita líquida, ou seja, 

suas margens históricas. A fim de mitigar os efeitos da recessão recente, foi elaborado 

uma tabela que leva em consideração dez anos de resultados, dessa forma foi possível 

entender melhor o comportamento das margens no longo prazo. Além disso, as 

perspectivas de conjuntura macroeconômica brasileira e mundial também foram levadas 

em consideração. 
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Tabela 5: Crescimento de receita e margens históricas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Demonstrativos Financeiros da Weg S.A., elaboração própria 

Foi observado que a média de crescimento da receita líquida em 10 anos é de 

12,7%, com base nos dados históricos obtidos nos relatórios da própria companhia. Em 

2019, os dados até o terceiro trimestre são observados, havendo necessidade de estimar 

somente o último trimestre do ano. Esse foi projetado através da expectativa de que o 

crescimento de receita observado até o momento se mantivesse até o fim do ano de 

exercício, sendo assim, um crescimento de 12,5% no ano. 

 Com a expectativa de melhora no ambiente de negócios brasileiro, foi projetado 

2020 um crescimento de 13,5% das receitas e para 2021, 2022 e 2023, um crescimento 

nominal de receita de 11%, abaixo da média histórica devido a menor expectativa de 

inflação para os próximos anos. 

Observando a tabela 5 é possível notar que a margem LAJIR apresenta um 

comportamento pouco volátil, apresentando uma média histórica anual de 13% entre os 

anos de 2010 a 2018. Para projetar o primeiro ano foi levado em conta o crescimento do 

EBITDA e da depreciação até o terceiro trimestre de 2019 e, após essa etapa, atribuir que 

o patamar de melhora operacional se manterá até o fim do ano. Para o ano de 2020, foi 

assumido que a melhoria da margem operacional da Weg se manteria em crescimento, 

atingindo o patamar de 14,5% (tabela 4), sendo reflexo dos ganhos de margem em 

operações tanto no Brasil como no exterior. 

Para o cálculo da alíquota de impostos (T) foram respeitadas as regras impostas 

pela Receita Federal. No Brasil, a alíquota de impostos é de 34% a.a. para as empresas, 

sendo 25% a.a. de Imposto de Renda e 9% de Contribuição Social. 
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A depreciação se manteve entre 4,2% da receita em 2010 e 2,6% em 2018, tendo 

como média no período o valor de 3,3%. Já o CAPEX, apresentou uma média de 4,4% 

para o mesmo período, puxados para cima pelos anos de 2010, 2014 e 2015 – anos de 

forte investimento em melhorias operacionais e capacidade produtiva. Em relação à 

margem do capital de giro, a média histórica é de 27,8%. Com o objetivo de eliminar os 

resultados fora do padrão bem-comportado da Weg, para as margens do capital de giro, 

depreciação e CAPEX, foi adotado a média móvel de 3 anos.  

 

4.7.1- Taxa de desconto  

Como explicado no capítulo 2 deste trabalho, de acordo com Stowe et al (2010), 

a taxa utilizada para descontar o fluxo de caixa da firma deve ser o custo médio ponderado 

de capital, conhecido como WACC, visto que está leva em conta o custo de capital de 

terceiros e o custo de capital próprio. Diante disso, serão apresentados os cálculos para 

estimar o custo de capital próprio através do CAPM e calcular o custo do capital de 

terceiros através dos demonstrativos financeiros da empresa.    

 

4.7.1.1- Custo do capital próprio  

O custo do capital próprio foi estimado através do modelo CAPM adaptado para 

o caso de países emergentes: 

Fórmula 18 – Custo de Capital Próprio em Países Emergentes 

Rs = Rf + βl (Rm – Rf) + CRP 

Entretanto, antes de estimar o custo de capital próprio é necessário realizar o 

cálculo do beta alavancado do setor em que a empresa está inserida. Para isso foi utilizado 

o beta desalavancado do setor de máquinas foi obtido em 25/10/2019, no site do 

Damodaran. 

Fórmula 11 – Beta Alavancado da Empresa 

βl =  βu [1 + (
B

S
) (1 − T)] 
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Tabela 6: Parâmetros para cálculo do beta alavancado 

 

 

 

  

Fonte: Elaboração própria 

Parâmetros utilizados do cálculo do custo de capital próprio: 

• Taxa livre de risco: a taxa utilizada foi o retorno dos TBonds americanos de 10 

anos. Informação obtida no portal do Bloomberg em 01/11/2019, com valor de 

1,71% a.a.. 

• Prêmio de risco: calculado através da diferença entre o retorno médio do S&P 500 

de 1928 a 2018 e a média do retorno dos TBonds americanos de 10 anos para o 

mesmo período, encontrando o valor de 6,26% a.a.. 

• Beta alavancado: 1,02196 (calculado acima). 

• Prêmio de risco país: a taxa utilizada foi o Embi+ Risco Brasil, com valor de 

2,31% a.a. em 25/10/2019.  

   Rs = Rf + βl (Rm – Rf) + CRP 

   Rs = 1,71% + 1,02196 (6,26%) + 2,31% 

Rs = 10,42% 

Como os parâmetros utilizados para encontrar o Rs estão em dólares, o resultado 

será um custo do capital próprio também em dólares. Sendo assim, o Rs foi convertido 

para reais através da relação de paridade da taxa de juros. Para o Brasil, a expectativa de 

inflação utilizada foi de 3,5% a.a., meta de inflação para 2022, a mais longa projetada 

pelo Banco Central. Já o valor utilizado para a expectativa de inflação americana foi de 

2% a.a., segundo dados do FMI. 

 

Fórmula 19 – Paridade da Taxa de Juros  

(1 + Rs R$) = (1 + Rs US$) ∗
(1 + π BR)

(1 + π US)
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(1 + Rs R$) = (1 + 10,42%) ∗
(1 + 3,5%)

(1 + 2%)
 

Rs = 12,04% 

 

4.7.1.2- Custo de Capital de Terceiros  

O custo de capital de terceiros foi obtido no relatório de auditoria independente 

realizado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, datado de 14 de 

outubro de 2019, relativo as informações consolidadas até o terceiro trimestre de 2019 da 

WEG S.A. O relatório foi divulgado ao público em geral no dia 23/10/2019 através do 

site relação com investidores da empresa, o custo ponderado médio da dívida em reais é 

de aproximadamente 7,08% ao ano. 

 

4.7.1.3- Custo médio ponderado de capital (WACC)  

O custo médio ponderado de capital da Web S.A. foi obtivo através da utilização 

dos parâmetros da tabela 7 aplicados na fórmula 14, apresentada inicialmente na seção 

2.1.5.2 do Referencial Teórico. 

  Fórmula 14 – Custo Médio Ponderado de Capital 

WACC =
B

S + B
∗ Rb (1 − T) +

S

S + B
∗ Rs 

 

Tabela 7: Parâmetros para cálculo do WACC 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4.7.2- Taxa de Crescimento dos Fluxos de Caixa 

A taxa de crescimento do fluxo de caixa na perpetuidade foi calculada levando 

em consideração o crescimento médio real das vendas dos últimos nove anos (2010 – 

2018) e o valor obtido foi de aproximadamente 6% a.a.. Em relação ao PIB, a Weg 

apresentou um crescimento médio de receita 5% maior no período. Além disso, foi 

acrescido ao (gn) a expectativa de inflação de longo prazo para o Brasil, 3,5% a.a. segundo 

expectativas do Banco Central. Sendo assim, a taxa de crescimento utilizada na projeção 

foi 9,71% a.a.., ou seja, (1+0,06) * (1+0,035). 

Tabela 8: Crescimento de receita da Weg versus crescimento do PIB 

  

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.8- Valor da Weg S.A.  

Para encontrar o valor justo das ações da Weg é necessário descontar os fluxos da 

firma projetado pelo WACC, logo em seguida deve-se subtrair o valor de mercado da 

dívida líquida do valor da firma e, por último, dividir o valor justo da firma pelo número 

de ações disponíveis no mercado. Conforme será exposto abaixo: 

 

Valor da Firma 

= 797.132 +
851.954

(1 + 0,117)1
+

1.082.681

(1 + 0,117)2
+

1.184.586

(1 + 0,117)3
+

1.313.296

(1 + 0,117)4
 

+
1.313.296 ∗ (1 + 0,0971)

(0,117 −  0,0971)
  x  

1

(1 + 0,117)4
 

Valor da firma = 50.708.417 

 



 

66 
 

Conforme explicado anteriormente, o valor justo da Weg S.A. foi encontrado 

deduzindo do valor da firma, o valor da sua dívida líquida extraído do relatório de 

resultados mais recente, divulgado pela empresa no dia 23/10/2019.  

Tabela 9: Valor justo da firma versus valor de mercado 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Segundo o portal Fundamentus, no dia 23/10/2019 a Weg S.A. tinha 2.098.660 

milhões de ações. Dividindo o valor justo das ações da empresa encontrado no valuation 

pela quantidade de ações negociadas, é possível chegar ao valor justo de R$ 23,75 por 

ação. No entanto a WEGE3, alguns dias após a divulgação dos resultados do terceiro 

trimestre, mais precisamente no dia 07/11/2019, estava cotada a R$ 28,90 e o valor de 

mercado da empresa era de R$ 60.651 bilhões, ou seja, o valor de mercado da Weg estava 

cerca de 18% maior do que o valor justo das ações encontrado através do método do fluxo 

de caixa descontado da firma. 

Gráfico 15: Histórico do preço de mercado da Weg  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte e elaboração: BM&FBovespa 
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A partir do gráfico 16, é possível observar a trajetória consistente de valorização 

das ações da Weg S.A. desde 2015, quando o preço da ação aumentou de cerca de R$ 12 

para mais de R$ 29 em novembro de 2019. Apesar da empresa apresentar melhorias 

contínuas em todas as suas linhas de negócios entre esses anos como, por exemplo, no 

terceiro trimestre de 2019, um crescimento de 18,4% no LAJIDA e 3,5% na receita 

líquida contra o mesmo período em 2018, o valuation precificado pelo mercado está 

acima do encontrado neste trabalho através do estudo dos fundamentos da empresa.  

Alguns fatores que podem explicar o otimismo do mercado em relação ao 

desempenho futuro da Weg. A empresa é a líder na fabricação de máquinas e 

equipamentos industriais no Brasil, o que faz com a mesma tenha o ganho de escala como 

uma de suas principais vantagens. As margens do setor de bens industriais são apertadas 

- extensiva necessidade de investimento em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

capital -, criando uma barreira de entrada para novos concorrentes. Além disso, o alto 

nível de eficiência operacional, a baixa alavancagem financeira e a resiliência dos 

resultados em diferentes momentos dos ciclos econômicos fazem com que os investidores 

aceitem pagar valores mais altos pelas ações da empresa. 

Outras variáveis fora do controle da empresa também têm contribuído para essa 

valorização. A aprovação da reforma da previdência e debate acerca de outras reformas 

estruturais que racionalizam os gastos públicos brasileiros como, por exemplo, a 

tributária. A redução da taxa Selic, taxa básica de juros da economia, ao seu menor 

patamar histórico, partindo de 14,25% a.a. em 2016 para 5% a.a. no atual momento. Com 

a perspectiva de juros estruturalmente menores no longo prazo, há redução do custo de 

capital da empresa e, consequentemente, elevação do valuation. Além disso, os 

rendimentos mais baixos da renda fixa fazem com que haja um redirecionamento de parte 

dos recursos dos investidores para a bolsa, assim valorizando o preço de mercado das 

ações mais demandadas.  
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5- Considerações Finais  

 

O presente trabalho se propôs a utilizar o método do fluxo de caixa descontado, 

mais precisamente, o fluxo de caixa livre da firma para realizar o estudo de caso aplicado 

a Weg S.A.. A escolha do método se deu pelo fato de ser um dos mais utilizados para o 

valuation, visto que reflete as estimativas da administração quanto ao desempenho futuro 

dos negócios e permite identificar os principais fatores que determinam o valor da 

empresa. 

Para realizar o estudo foi seguido um processo minucioso de análise, 

primeiramente, apresentando os principais modelos utilizados para realizar o valuation. 

Em seguida, como objetivo de entender quais são os principais fatores que afetam os 

resultados da empresa, foi realizado uma análise da conjuntura macroeconômica 

doméstica e externa. Além disso, uma parte da pesquisa foi dedicada ao entendimento do 

histórico e perspectivas do setor.  

Nos itens destinados ao histórico da empresa e análise econômico-financeira, 

além de estudar as bases de dados provenientes dos demonstrativos de resultados anuais 

da Weg, outros fatores qualitativos foram importantes para realizar as projeções de 

resultados. Por exemplo, o histórico de investimentos em expansão de capacidade 

produtiva, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, fusões e aquisições e 

internacionalização da marca, acompanhado de resultados financeiros positivos e 

crescentes consistentemente, explicam a excelência da empresa em alocação de capital e 

gestão de recursos. Sendo assim, a regularidade de resultados da Weg ao longo do tempo 

facilitou a realização das projeções de fluxos de caixa futuros.   

Com base na análise do setor, é possível concluir que o crescimento da produção 

industrial é correlacionado ao nível de atividade econômica. Após um longo período 

recessivo, a recuperação da produção industrial tem sido gradual. Entretanto, mesmo 

neste panorama desfavorável, a Weg S.A. conseguiu apresentar indicadores sólidos e 

sustentáveis como, por exemplo: crescimento de 22,6% de receita líquida entre os anos 

de 2015 e 2018, com margem média de crescimento de 12% a.a., aumento do retorno 

sobre o capital investido, atingindo 16,52% no ano de 2018, segundo cálculos próprios, e 

manutenção das margens de lucro próximas aos níveis históricos.  
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 A estabilidade dos resultados está ligada, principalmente, ao fato de que a 

empresa adota estratégias de diversificação em seu portfólio.  O mix diversificado de 

produtos e a presença global da Weg ampliam suas fontes de receitas e possibilitam a 

obtenção de resultados mais resilientes, focando seus esforços nos mercados e produtos 

com melhores performance para o período.  

O valor justo da Weg encontrado através da aplicação do modelo de fluxo de 

caixa da firma foi de R$ 49,842 bilhões, ou seja, R$ 23,75 por ação. Todavia, no dia 

07/11/2019, a empresa possuía um valor de mercado de 60.651 bilhões, assim sendo, uma 

cotação de R$ 28,90 por ação. Sob essa ótica, de acordo com o FCFF, o preço atual da 

ação no mercado está supervalorizado em cerca de 18%. 

O presente trabalho tem finalidade exclusivamente acadêmica e apesar do 

método e das premissas utilizadas serem consistentes com o setor e com a empresa, os 

resultados apresentados não devem ser entendidos como uma indicação de investimento.    
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