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RESUMO 

 

 O crescimento do número de cervejarias artesanais no Brasil tem feito 

aumentar a atenção para esse setor.  As cervejarias locais tem ganhado espaço no 

território brasileiro como já acontece em outros lugares do mundo. Além do mais, 

órgãos apontam um forte crescimento do setor cervejeiro em vários países, inclusive 

Brasil.  

Esta tendência de crescimento do setor, atrelados aos conhecimentos das 

técnicas de produção da cerveja já adquiridos, fizeram com que surgisse a 

oportunidade de construção de uma cervejaria. A proposta deste trabalho é 

apresentar modelos para essa tomada de decisão, baseado em fluxo de caixa 

descontado, múltiplos e principalmente opções reais.  

Os modelos de avaliação se mostraram complementares. A teoria das opções 

reais foi importante para capturar o valor da flexibilização no processo decisório, 

mostrando o quanto é valorizado a opção de expandir a cervejaria a qualquer 

momento.  

Palavras-chave: avaliação de investimentos; opções reais; cervejaria. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 The increase in the number of small brewerys in Brazil has increased even 

more attention to this sector. As local breweries have the space that does not exist 

Brazilian with what happens in other places of the world. In addition, several studies 

points to to the brewing sector growth in several countries, including Brazil. 

 The valuation models were complementary. The theory of real options was 

important in capturing the value of flexibilization in the decision-making process, 

showing how valued the option of expanding the brewery is at any moment. 

 This trend of growth processes, linked to the producing beer knowledge made 

an opportunity to construct a brewery from scratch. By the way, this work is showing 

signs of decision making. 

Keywords: valuation, real options, brewery. 
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1) INTRODUÇÃO 

 

 É pretendido com este capítulo apresentar os objetivos do presente trabalho, 

assim como o contexto em que foi desenvolvido. Inicialmente teremos a motivação, 

o que nos levou ao desenvolvimento deste trabalho. Posteriormente traremos o que 

pretendemos alcançar. 

 

1.1 Motivação 

Um estudo feito por Marco Aurélio Bedê (2016) ao SEBRAE apontou que 

23,4% das empresas com até dois anos de existência declararam falência no ano de 

2012. Os principais motivos apontados pelos empresários destas empresas inativas 

foram a falta de capacidade na gestão do negócio, além de pouco ou nenhum 

planejamento antes e depois de fundar o negócio. Falta de experiência na área e 

diferenciar produtos ou serviços não foram pontos relevantes. 

Uma empresa normalmente surge da habilidade que seu fundador tem em 

oferecer um produto ou serviço. Com isso, ele imagina aumentar seus lucros 

maximizando suas vendas. Mas a falta de planejamento pode desperdiçar uma boa 

ideia. A análise de viabilidade econômico-financeira auxilia empreendedores e 

investidores a tomarem as decisões corretas no inicio do investimento ou 

empreendimento. Portanto avaliar a viabilidade de um projeto antes de executá-lo 

torne-se imprescindível. 

Souza (2014) argumenta que tradicionalmente as decisões de avaliação são 

baseadas em métodos convencionais como payback, taxa interna de retorno (TIR), 

índice de retorno e valor presente líquido (VPL). São modelos de fácil execução mas 

que trazem problemas, principalmente por considerarem os riscos de maneira 

homogênea. Outros modelos como fluxo de caixa descontado (FCD), múltiplos de 

comparação e teoria das opções reais são mais assertivos. No entanto são menos 

utilizados devido à complexidade matemática ou a complexidade com que são 

apresentados. 

Já a algum tempo temos produzido cervejas artesanalmente e elas têm 

conquistado o público local. Um bom produto caseiro pode-se tornar um bom 

negócio. Ademais, como veremos no decorrer deste trabalho, o mercado cervejeiro 

tem se mostrado promissor e pequenas cervejarias locais tem conseguido destaque. 

Então, construir uma cervejaria aparenta ser vantajoso. 

Assim, surge-se a oportunidade de avaliar um projeto real de empresa. E a 

conclusão deste trabalho servirá para decidir se o projeto será executado ou não. No 

caminho para isso, ainda será possível apresentar e debater as metodologias de 

avaliação de um negócio, com foco na teoria de opções reais, um modelo mais 

moderno que tem por objetivo capturar o valor da flexibilidade no processo decisório. 
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1.2  Objetivo 

Este trabalho propõe apresentar modelos para auxiliar na tomada de decisão de 

investimento de uma cervejaria, já que o autor é mestre-cervejeiro e o mercado de 

cervejas artesanais, como abordaremos a diante, têm-se mostrado promissor. O 

número de novas cervejarias cresceu de maneira exponencial no Brasil, se 

aproximando do grande número de cervejarias existentes nos Estados Unidos e 

Europa. 

As complexidades dos métodos de avaliação acabam se tornando uma barreira 

de entrada para que os empreendedores avaliem um negocio corretamente, por isso 

nesse trabalho pretendemos apresentar estes métodos de maneira simples, 

portanto, de fácil leitura e entendimento. Queremos tornar as técnicas de avaliação 

de um ativo em uma ferramenta acessível, sem deixar de lado a precisão dos 

resultados.  

Pretendemos ainda, colocar fluxo de caixa descontado, múltiplos e opções reais 

lado a lado, e então observar seus pontos fortes e fracos. Daremos destaque a 

teoria de opções reais, que tem como característica medir quanto vale o poder de 

flexibilidade em um processo de decisão durante a execução de um projeto. Ao fim 

deste projeto queremos ter resposta para duas perguntas: “É viável do ponto de 

vista econômico-financeiro a construção da cervejaria?” e “Os métodos de avaliação 

utilizados mostraram-se efetivos?”. 

Este trabalho quanto a sua forma está dividido em seis capítulos, incluindo esta 

introdução. Os fundamentos teóricos tanto os de cunho econômico e financeiro 

quantos os com relação à produção de uma cerveja encontram-se no segundo 

capítulo. O terceiro capítulo contém a metodologia empregada, assim como o passo 

a passo para sua eventual replicação. Os resultados obtidos são trazidos no capítulo 

número cinco. Tecemos os comentários finais sobre tudo que foi trabalhado no 

quinto capítulo e finalizamos com as referencias às bibliografias consultadas no 

sexto e último capítulo. 
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2) REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar e debater os métodos utilizados 

para analisar a viabilidade do ponto de vista financeiro de um projeto de empresa. 

Traremos três metodologias e discorremos sobre os pontos positivos e negativos de 

cada uma. Posteriormente, teremos sobre a indústria cervejeira e o panorama do 

mercado neste setor. 

 

2.1 Análises de investimentos 

Todo ativo tem um valor (DAMODARAN, 2010) e para analisar a viabilidade 

de um investimento é preciso compreender sua fonte. O valor de ativo está ligado a 

sua capacidade de geração de fluxos de caixa ao longo de um determinado período 

de tempo (COPERLAND; KOLLER; MURRIN, 2002). A ideia é que não se pague em 

um ativo mais do que ele possa valer, ou o contrário quando a avaliação parte de 

quem o quer vender. Apesar de parecer óbvia essa informação, muitas vezes a 

certeza do preço justo não é uma verdade muito confiável, fazendo que negócios 

não sejam bem sucedidos.  

É um costume corriqueiro justificar o preço de um ativo com a argumentação 

de que no futuro alguém pode pagar mais caro por ele, porém errado 

(DAMODARAN, 2010). Na busca pela precisão na hora de avaliar ativos, já que 

existem alguns mais simples e outros bem complexos de se precificar, surgiram-se 

vários métodos de avaliação. Esses modelos procuram aproximar cada vez mais do 

valor real desses ativos, como payback, taxa interna de retorno e valor presente 

líquido, são razoavelmente simples e tem um resultado satisfatório, mas com 

limitações (BERK; DEMARZO, 2009). Dada essas dificuldades, outros métodos de 

avaliação se popularizaram. 

Existem basicamente outras três metodologias de avaliação. O fluxo de caixa 

descontado (DCF), primeiramente, projeta os fluxos de caixa futuros e assim associa 

um valor a esse ativo. Depois vem a avaliação relativa ou múltiplos de empresas 

comparáveis (BERK; DEMARZO, 2009), que é feita comparando variáveis comuns 

entre as empresas e assim atribuindo um valor ao ativo. Já a ultima é chamada de 

avaliação de direitos contingentes, quando se faz uso de modelos de precificação de 

opções para atribuir valor à ativos financeiros ou reais que têm a característica de 

opções. (DAMODARAN, 2010) 

A avaliação por fluxo de caixa descontado é a base para os outros dois 

modelos já que nela há aspectos fundamentais. Basicamente o DCF define o valor 

de um ativo pela previsão dos fluxos de caixa futuros descontado a uma taxa que 

reflita o grau de risco desses fluxos de caixa (COPERLAND; KOLLER; MURRIN, 

2002). Procura-se determinar o valor intrínseco desse ativo, ou seja, considerar 
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aquele valor que seria atribuído por um indivíduo que tivesses todas as informações 

e conseguisse projetar todos os fluxos de caixa futuros (FCF) e taxa de desconto 

com absoluta perfeição.  

Há basicamente três caminhos para utilizar o DCF, o primeiro é avaliar 

somente a participação acionária do negócio, a segunda é avaliar a empresa como 

um todo, não só a participação dos acionistas mas de todos os que tem direitos na 

empresa e por fim, avaliar a empresa por partes. Na sua construção podemos 

projetar os fluxos de caixa futuro livres (FCFF) da empresa e deduzir a taxa de 

desconto, assim alcançado o Valor Econômico da Empresa (Enterprise Value). Se 

subtrairmos desse valor a dívida liquida da empresa chegaremos ao Valor 

Econômico do Patrimônio Liquido (Equity Value) ou Valor da Empresa para os 

Acionistas (COPERLAND; KOLLER; MURRIN, 2002).  

Apesar de ter bons fundamentos financeiros, as dificuldades de sua geração 

começam a aparecer quando os fluxos de caixa futuro não são positivos e os 

períodos estimados não possuem um bom grau de confiabilidade. Ou seja, quando 

mais longe do cenário ideal mais difícil será a estimação por método de fluxo de 

caixa descontado (DAMODARAN, 2010). Além disso, os cálculos podem se tornar 

cada vez mais complexos, sendo muitas vezes inviável sua realização.  

Na realidade, a grande maioria dos ativos que avaliamos hoje é por meio de 

avaliação relativa, o grande motivo é a facilidade do seu cálculo. Quando pensamos 

em comprar uma casa, por exemplo, pesquisamos o preço de casas na vizinhança 

ou uma casa de mesmo padrão como mesmo número de cômodos, qualidade de 

acabamento, semelhança de região entre outras características que serviriam de 

comparação. Portanto, procuramos pontos em comum para compará-los e assim ver 

se o preço da casa em questão está de acordo com outras de mesmas qualidades.  

Nesse método que também é chamado de múltiplos comparáveis, a avaliação 

de qualquer ativo funciona basicamente do mesmo jeito que usamos no exemplo da 

casa. Damodaran (2010) diz que a precificação do ativo deriva de variáveis comuns 

que podem ser comparadas como lucros, fluxos de caixa, valores contábeis ou 

receitas. Podendo calcular índices como preço/lucro setorial médio, preço/valor 

contábil ou patrimonial e preço/venda, são alguns utilizados para fins de 

comparação.  

Torna-se muito atrativo, pois o conceito é simples e fácil, podemos utilizar 

múltiplos para obter uma estimativa de valor de ativos e empresas de maneira 

rápida, especialmente nos casos onde há um grande número de empresas 

comparáveis, com dados públicos e um mercado que as precifica de maneira 

eficiente. Porém, as limitações aparecem quando não acontecem essas três últimas 

características.  

Berk e DeMarzo (2009) argumentam que se as empresas comparáveis 

fossem idênticas, os múltiplos seriam exatamente correspondentes. Claramente, na 
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prática tal exemplo torna-se raro e a utilidade dos múltiplos dependerá da natureza 

das diferenças entre as empresas e a sensibilidade dos múltiplos a essas 

diferenças, de todo modo, é uma métrica útil de ser usada para chegar ao valor de 

um ativo em comparação a outros métodos. 

A despeito dos exemplos citados, Hull (2016) critica modelos tradicionais que 

utilizam uma abordagem com valor presente liquido. Ele acredita que muitas 

oportunidades de investimentos têm opções embutidas, ou seja, em um negócio há 

a opção de expandir o investimento, de abandonar, de diferir e assim por diante. 

Tomemos como exemplo uma empresa que cogita a construção de uma nova 

fábrica para um novo produto. Caso esse produto dê muito certo ela pode expandir 

essa fábrica ou abandoná-la, caso o produto seja um fracasso. Essas opções 

possuem características e riscos muito diferentes daquelas de um projeto básico, 

portanto precisam de taxas de descontos diferentes. É o modelo de opções reais ou, 

como Damodaran (2010) aponta avaliação por direitos contingentes.  

Berk e DeMarzo (2009) comparam opção real à opção financeira, esta última 

dá à seu portador o direito de comprar ou vender um ativo enquanto uma opção real 

dá o direito de tomar uma decisão empresarial. Além disso, opções reais dificilmente 

serão negociadas em mercados competitivos, como bolsa de valores, o que não 

acontece com calls e puts. Mesmo apresentando tais diferenças boa parte dos 

princípios das opções financeiras se aplica às opções reais, principalmente o fato do 

tomador da decisão, após receber novas informações, poder escolher a alternativa à 

agregar mais valor ao investimento.  

Já as limitações, segundo Damodaran (2010), ocorrem para avaliar opções de 

longo prazo sobre ativos não negociados. Quando se pressupõe uma variância 

constante e os rendimentos dos dividendos não são seriamente analisados e 

contestados a curto prazo, compromete-se o longo prazo. Ademais, quando o ativo 

subjacente não é negociado os dados de entrada do valor daquele ativo e sua 

variância devem ser estimados, pois não são encontrados em mercados financeiros. 

Assim, quanto mais projeções à longo prazo, mais erros de estimativas podem 

ocorrer.  

Portanto, existem basicamente três abordagens básicas para a avaliação de 

um projeto, a primeira é fluxo de caixa descontado a valor presente, em que os 

fluxos de caixa são descontados a uma taxa ajustada ao risco de estimativa daquele 

valor, a segunda opção é avaliação por múltiplos, onde o valor de uma empresa se 

baseia na relação patrimônio liquido e lucros, fluxos de caixa, valor contábil ou 

vendas de empresas que podem ser comparadas e a terceira é de opções reais, 

quando um ativo é avaliado de acordo com o modelo de precificação de opções. 

Todos os modelos têm suas qualidades e limitações, como não são mutuamente 

excludentes, daremos lugar para cada um deles nesta avaliação. 
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2.2 O negócio cervejaria 

As cervejarias começaram como uma atividade doméstica e posteriormente 

foram ganhando um espaço regional. Com o movimento de globalização que 

aconteceu pós-segunda guerra mundial a indústria cervejeira tornou-se um grande 

negócio de dimensão internacional. Esse seguimento teve um faturamento de US$ 

405,9 bilhões em 2008, crescendo em média 1,7% ao ano.  

É um setor que combina tradição de um negócio milenar com indústrias 

modernas e eficientes. As marcas se preocupam com um conceito social, investem 

alto em propagandas que assimilam a bebida à felicidade, juventude, sexualidade, 

além de patrocinarem grandes eventos esportivos. Isso faz com o público se torne 

fiéis consumidores dessas marcas.  

Assim como em outros seguimentos, o mapa do mundo cervejeiro sofre 

mudanças periodicamente, pelas diversas fusões e aquisições de grandes 

empresas. Com a retração de tradicionais mercados consumidores as grandes 

cervejarias expandiram para mercados emergentes como China, Rússia e Brasil. 

Com isso o market share em 1998 das 10 maiores cervejarias era de 37% e em 

2008 já era 65%. Os maiores produtores hoje são China, Estados Unidos, Rússia, 

Alemanha, Brasil, México, Japão e Reino Unido, respectivamente. (MORADO, 2009) 

É uma indústria de destaque na geração de empregos de forma direta e 

indireta. Em seu processo de produção, segundo John Palmer (2006), um sistema 

não muito complexo mas que também não chega a ser simples. Consiste 

basicamente em 5 etapas: 

1 - Dissolver a cevada maltada em água quente formando açúcares; 

2 - Esta solução de açúcar de malte é fervida com lúpulo, que confere amargor  e 

aromas característicos; 

3 - Resfria-se a solução e se adiciona levedura para começar a fermentação;  

4 - A levedura fermenta os açúcares, liberando gás carbônico, álcool etílico e outros 

aromas; 

5 – Quando se completa a maturação, engarrafa-se a cerveja ajustando a 

carbonatação. 

Portanto, combinando os quatro ingredientes principais, água, malte, lúpulo e 

levedura, como uma receita culinária, é possível atingir diferentes tipos, com sabores 

e aromas diferentes (DREDGE; 2014). Segundo o Guia de estilos do Beer Judge 

Certification Program, são 121 estilos separados em categorias que obedecem a um 

padrão.  

Andrew Curry (2017) mostra que a cerveja é a segunda bebida alcoólica mais 

consumida no mundo. No continente asiático a opção preferida são os destilados, já 
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na África vinho de palma, hidromel e outras bebidas locais tem a preferência da 

população. Povos com tradições mais antigas de consumo de álcool, como os 

europeus, tendem a beber mais cerveja. No oriente médio e sudoeste da Ásia, as 

leis e tradição limitam o seu consumo.  

Como bebida alcoólica mais consumida em algumas partes do mundo, 

Morado (2009) apresenta que do consumo mundial, 80% é de cervejas tipo Lager, 

na maioria Pilsen, e que dentro disso as chamadas “Lager Premium” vem 

aumentando sua participação. Segundo o autor, esse fenômeno sugere um 

amadurecimento da exigência sensorial do consumidor e consequentemente uma 

tendência para a criação de cervejas mais elaboradas, com matéria prima de melhor 

qualidade.  

Stefenon (2012) argumenta que os padrões de consumo vêm se tornando 

mais exigentes e tem aumentado a preferência por produtos de qualidade superior e 

maior sofisticação. São os casos de vinhos mais finos, cafés especiais e, 

recentemente, cervejas artesanais também chamadas de cervejas premium ou 

gourmet.  

Com isso, o mercado de cerveja vem atraindo um grande número de 

empreendedores que apostam nesse segmento para começar um novo negócio ou 

agregar valor a um estabelecimento de gastronomia. Em 2015, segundo a 

Associação Brasileira de Indústria de Cerveja, foram 11 bilhões de litros de cerveja, 

abastecendo 1,2 milhão de pontos de venda em todo o Brasil. (SEBRAE; 2017) 

 

2.2.1 O panorama do setor cervejeiro 

Uma bebida que começou a ser produzida há 9 mil anos (CURRY; 2017) 

sugere a cerveja não é nenhuma novidade. Em algumas regiões seu consumo tem 

declinado enquanto cresce aceleradamente em outras partes do mundo. Na Europa, 

tradicional consumidora, a taxa marginal de crescimento tem sido cada vez menor. 

Morado (2009) traz algumas hipóteses para tal fato: (i) consequência de campanhas 

antialcoolismo; (ii) taxação excessiva da cerveja; (iii) pouca oferta de cervejas mais 

complexas do que a pilsen; (iv) competição acirrada com outras bebidas. 

Segundo a MarktLine (2015), na Europa, entre os anos de 2010 e 2014 o 

consumo, em volume, de cerveja diminuiu 0,3% e a expectativa para o período de 

2014-2019 é de um aumento de 1,5%. Para se ter uma ideia da diferença entre os 

países europeus, os franceses bebem por ano 30 litros de cerveja enquanto na 

Bélgica essa média é de 72 litros. Em contraste, o vinho atinge os 42,4 litros e 31,7 

litros, respectivamente. Já os alemães bebem 107 litros anuais e no Reino Unido 66 

litros per capita. Já o número de cervejarias artesanais em 2017, apontados pela 

empresa Statista (2018), é de 1655 no Reino Unido, 1295 na Alemanha, 942 na 

Itália, 664 na Espanha e 662 na França. 
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Na Ásia o crescimento tem sido moderado, de 5,4% a taxa anual de 

crescimento entre 2010-2014. Especificamente na China, essa taxa foi de 10,4%, no 

mesmo período, e no Japão ela declinou em 2,9%. Pela diversidade entre os países, 

assim com na Europa, uma análise dos continentes como um todo podem não 

traduzir a realidade. 

No continente americano, a taxa de crescimento anual do consumo de cerveja 

no Brasil tem sido relevante, 6,4% entre 2010-2014, enquanto de 0,8% nos Estados 

Unidos e 0,6% no Canadá. E sua previsão para o período de 2014-2019 é de 3,7% 

(MARKTLINE; 2015).  A Brewers Association (2018), associação que representa 

parte das cervejarias norte-americanas demonstraram que em 2017 funcionaram no 

país 3.812 microcervejarias, além de 2.252 brewpubs (bares que produzem e 

vendem sua própria cerveja).  

O crescimento do mercado cervejeiro nacional pode ser correlacionado com o 

aumento do poder aquisitivo da população. O Brasil tem experimentado o 

crescimento de microcervejarias locais, justificado pela oportunidade de empreender 

um negocio lucrativo em um mercado que cada vez mais demanda diversificação de 

produto (MORADO; 2009). Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (2017), órgão responsável pelas cervejarias no Brasil, nos últimos 15 

anos o número de indústrias cervejeiras no país cresceu 7,5 vezes. Em 2010 eram 

266 e em 2017 o número de cervejarias chegou a 674, sendo aproximadamente 

80% delas localizadas na região sul do país. 

Apesar da ligeira retração do mercado europeu, o mercado global tem tido um 

crescimento de taxas maiores que 2% ao ano há décadas (MORADO; 2009). 

Representou em 2014 US$ 494,4 bi com taxa de crescimento anual de 2,9% (2010-

2014). E nesse mesmo período países como Brasil, China e Índia tem tido uma taxa 

alta de crescimento no setor e têm previsão de continuar fortemente acelerada 

(MARKTLINE; 2015). 
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3) METODOLOGIA 

No decorrer deste capítulo abordaremos de maneira técnica três 

metodologias de avaliação de empresa: fluxo de caixa descontado, múltiplos de 

comparação e teoria das opções reais. Em todos os casos apresentaremos todas as 

premissas necessárias, os dados de entrada e a execução, junto da respectiva 

justificativa. 

 

3.1 Fluxo de caixa descontado  

 Na avaliação de um ativo, as empresas jovens ou iniciantes recebem uma 

atenção particular porque é tida por muitos como uma avaliação impossível de ser 

feita, devido à falta de dados históricos. Neste caso, Damodaran (2010) discorda e 

argumenta que ela é somente mais difícil de ser realizada, em comparação à 

empresas já estabelecidas, pois os fundamentos das avaliação não mudam. O valor 

de um ativo está no valor presente dos fluxos de caixa esperados decorrente de 

suas operações, o que muda no caso das empresas iniciantes é a maneira de 

estimar estes fluxos de caixa, que normalmente são baseados em demonstrações 

financeiras históricas.    

Assim, o autor refere a existência de 3 fontes para se buscar informações, a 

primeira são as demonstrações financeiras correntes da empresa, que servem para 

determinar o quão lucrativo ela tem sido e quanto reinvestir a fim de gerar 

crescimento futuro; temos a série histórica passada da empresa, que permite ver os 

lucros e histórico de receitas, e assim, perceber o quão cíclico é o negocio; por fim, 

podemos ver a concorrência da empresa ou grupos similares, com isso verificamos 

seu desempenho comparado às concorrentes e observar dados-chave sobre risco, 

crescimento e fluxos de caixa. Seria ótimo se pudéssemos utilizar essas 3 fontes de 

informação, porém, com empresas iniciantes isso não acontece, então podemos 

substituir mais de uma informação e menos de outra caso não tenhamos escolha. 

No desenvolvimento de modelos de fluxo de caixa descontado acreditamos 

que cada ativo possui um valor intrínseco e tentamos estimar esse valor analisando 

os fundamentos do ativo. Assim, a método de cálculo envolve encontrar as 

premissas do plano de negócios, projeção dos fluxos de caixa livre para empresa, 

determinar a taxa de desconto, trazer a projeção dos fluxos de caixa livres à valor 

presente, estimar a taxa de crescimento e com ela o valor presente do valor residual, 

e por fim, calculamos o valor da empresa. Do valor da companhia, se subtrairmos a 

dívida liquida, teremos o valor econômico do patrimônio liquido.  
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Figura 3.1. Passo a passo do fluxo de caixa descontado. Elaborado pelo autor. 

Fonte: ASSAF NETO (2014) 

 

 Pode ser também exemplificado pela equação matemática abaixo, 

onde o valor é valor do ativo avaliado, FC é o fluxo de caixa de cada período e k é a 

taxa de desconto. 

       
   

      
 

   

      
 

   

      
   

   

      
 

 

 Existem três princípios importantes para se estabelecer um critério ótimo na 

tomada de decisão de um investimento e elas estão incorporadas no DCF. São: a 

avaliação processada com base nos fluxos de caixa de natureza operacional; o 

risco, do investidor que tem as suas preferências na relação risco e retorno; valor 

presente do ativo com base na taxa de desconto apropriada para remunerar os 

detentores do capital. Isso faz desse modelo uma das principais metodologias 

empregadas para avaliar empresas. (ASSAF NETO; 2014) 

  

3.1.1 Premissas do negócio  

A história conta como grandes empresas tiveram inicio em um cantinho da 

casa de seus fundadores. Assim, o projeto da empresa que aqui avaliamos também 

já existe de maneira informal. É a cervejaria Terra Boa, que tem alguns estilos de 
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cerveja e vende na média 600 unidades por mês. A proposta aqui em avaliação é 

profissionalizar e expandir esse o negócio. 

 O mestre-cervejeiro estudou os detalhes da bebida e do processo de 

produção. Com isso, desenvolveu alguns rótulos: Pilsner, cerveja pilsen como 

estamos acostumados, mas puro malte, mais concentrada e encorpada; Weiss, 

cerveja de trigo bem leve, com aroma característico de banana e cravo; Red Ale, 

cerveja avermelhada, leva maltes caramelos, tem um equilíbrio entre doçura e 

amargo; American Pale Ale, tem uma carga maior de lúpulo, consequentemente 

mais amarga e forte, é uma cerveja para quem já está acostumado. No todo, são 

cervejas leves e fáceis de beber.  

 

 

Figura 3.2. Cervejas Terra Boa. Registrada pelo autor. 

 

3.1.1.1 Plano de negócio – planta fabril 

 Foi pensado em uma estrutura de fábrica bem enxuta, compacta e eficiente. 

Seria montado em um barracão que já pertence a família do fundador, e conta com 

água disponível e de boa qualidade para o fim cervejeiro. A capacidade inicial de 

produção seria de 2400 litros, o que daria 4 mil unidades de garrafas de 600 ml, 

trabalhando 8 horas em um dia por semana e mão de obra do mestre-

cervejeiro/administrador e um ajudante. 

 Para tudo isso, há a necessidade de equipamentos automatizados, que sejam 

eficientes e precisos. Assim, chegamos a itens que atendem bem a esse quesito e 

são capazes de atender toda a demanda.  
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Equipamentos R$ 

Brassagem     35.000,00  

 Cozinha Tri-block automática 300L       35.000,00  

Fermentação      48.300,00  

 4 Fermentadores inox autorefrigerados - 
300L       48.000,00  

Lavadora de alta pressão (WAP)            300,00  

Moagem        2.650,00  

 Moedor de rolos inox        2.500,00  

 Balança digital            150,00  

Envase      16.640,00  

 Cilindro CO2            600,00  

 Envasadora pneumática automática       10.000,00  

 Arrolhador pneumático        3.200,00  

 Rotuladora semi-automática        1.250,00  

 Compressor de ar            440,00  

 Escorredor e vinator            300,00  

 Mesa de manuseio inox            700,00  

 Mangueiras            150,00  

Instrumentos            450,00  

 Refratômetro            200,00  

 Pá cervejeira            100,00  

 Baldes atóxicos             100,00  

 Erlenmeyer               30,00  

 Pipeta              20,00  

Outros        1.300,00  

 Armário para utensílios            400,00  

 Geladeira para estocagem             900,00  

Escritório         4.500,00  

 Computador        2.000,00  

 Mesa com 3 cadeiras        1.000,00  

 Ar condicionado        1.000,00  

 Impressora            500,00  

Burocracia      10.000,00  

 Abertura de Firma e Certificação junto ao MAPA      10.000,00  

Reforma do Prédio      21.225,00  

 Mão de obra - Pedreiro      10.000,00  

 Material de construção        5.000,00  

 Material Elétrico e Eletricista        4.000,00  

 Vidro, forro de PVC e telas         2.225,00  

    

Total   140.065,00  
 

Tabela 3.1. Custo de implantação da fábrica. Elaborado pelo autor. 
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 O espaço escolhido para comportar a fábrica é um barracão de 

aproximadamente 70 m², anexo à um restaurante em um posto de combustível. A 

localização é a Rodovia MG 449, KM 1,6 no município de Arceburgo-MG. Fica na 

divisa do Estado de São Paulo e Minas Gerais, o que facilita o escoamento para 

grandes centros como Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo além de ter um grande 

tráfego de veículos na própria rodovia.  

 No planejamento da planta baixa da cervejaria, foi levada em conta a 

organização de todos os equipamentos permitindo uma maior eficiência na hora da 

produção, ou seja, equipamentos próximos e que tivessem um fluxo produtivo. 

Começando pela recepção e armazenagem da matéria-prima, processamento, 

envase, rotulagem, armazenamento e expedição. Tudo em um fluxo contínuo, sem 

os processos se cruzarem. 

 Para a produção e posterior comercialização de cervejas no Brasil, é preciso 

que cervejaria seja aprovada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, assim como cada marca de cerveja. Para a aprovação da planta 

fabril, é necessário que sejam atendidas exigencias que garantam a qualidade 

higiênico-sanitária dos produtos. E um laudo físico-quimico de cada estilo da cerveja 

atestará essa qualidade, não só da produção mas também a proporção de cada 

ingrediente usado na elaboração da cerveja. 

No projeto da cervejaria em análise, preocupou-se em atender todas as 

exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, não só nos 

equipamentos para produção mas também na matéria-prima utilizada, e 

consequente o custo de tudo isso. Portando chegamos a uma planta fabril que 

julgamos ser a mais pertinente. 
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Figura 3.3. Planta baixa da cervejaria. Elaborada pelo autor. 
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3.1.1.2 Custo do produto 

 Definimos custos a partir de Martins (2010), onde custo é um gasto relativo ao 

bem ou serviço utilizado na produção de bens ou serviços. Então os custos são 

desembolsos que podem ser atribuídos ao produto final, diferente de despesas que 

são de caráter geral e de difícil vinculação aos produtos obtidos. Assim, na 

elaboração dos custos dos produtos, adicionamos custos com matéria-prima, 

garrafas, rótulos, tampinhas e caixa de papelão, além da energia elétrica e mão de 

obras relacionadas diretamente a produção. 

 Os materiais para a produção foram orçados em grandes fornecedores no 

Brasil, WE Consultoria (Porto Alegre-RS) e ArteBrew (Campinas-SP) para matéria-

prima, Embavidro para as garrafas e Grafix para os rótulos. Em todos esses 

fornecedores há a possibilidade de abaixar mais custo dos produtos se comprados 

em maiores quantidades. 

 Os quatros estilos de cerveja que serão produzidos, condizem com os quatro 

fermentadores que planejamos. Como possuem ciclos de fermentação e maturação 

de 14 dias, será possível fazer duas bateladas de 300 litros por dia de produção e 

assim produzir um mesmo estilo de cerveja duas vezes no mês, os quatro tipos 

(Pilsner, American Pale Ale, Red Ale e Weiss) totalizariam 8 vezes. 

  Os custos de cada cerveja ficaram muito próximos entre sim, apesar de usar 

maltes, lúpulos e leveduras diferentes. A ideia inicial é de se manter um custo médio 

das 4, até porque a quantidade vendida de cada uma deve ser bem próxima.   

  

Custo do Produto 

  
Pilsner 

American 
Pale Ale 

Red 
Ale 

Weiss 

Matéria-prima 1,39 1,48 1,47 1,37 

Garrafa 1,24 1,24 1,24 1,24 

Rótulo 0,54 0,54 0,54 0,54 

Tampinha 0,04 0,04 0,04 0,04 

Caixa c/12 0,13 0,13 0,13 0,13 

Sub Total Unitário 3,34 3,43 3,42 3,32 

          

Energia  0,05 0,04 0,04 0,04 

Mão de obra 0,07 0,07 0,07 0,07 

Custo unitário  3,46 3,54 3,53 3,43 

Custo unitário 
médio 3,49 

 

Tabela 3.2. Custo do produto. Elaborada pelo autor. 
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3.1.2 Projeção dos fluxos de caixa livres para empresa 

 O fluxo de caixa livre de uma empresa é o montante de recursos que pode ser 

extraído dela sem que se seu valor seja reduzido, ou seja, é o rendimento de um 

período que a empresa pode produzir. Berk e DeMarzo (2009) ainda ressaltam que 

existem importantes diferenças entre rendimentos e fluxo de caixa livre, afirmam que 

rendimentos incluem débitos que não são de caixa, como a depreciação, em 

contrapartida não incluem o custo do capital de investimento. O fluxo de caixa livre 

de uma empresa é o efeito incremental produzido por aquele projeto. Portanto, há o 

cuidado para diferenciar fluxo de caixa livre de lucro líquido. 

 Na previsão de lucros incrementais são projetadas as vendas e deduzidos os 

custos das mercadorias vendidas, obtendo o lucro bruto. Despesas gerais e 

administrativas, pesquisa e desenvolvimento, custo de oportunidade, amortização e 

depreciação são subtraídos do lucro bruto, chegamos ao EBIT. Desse último tiramos 

o imposto e temos o NOPAT, que será subtraído o investimento em capital de giro e 

capex. A depreciação e amortização são acrescidas novamente e assim alcançamos 

o fluxo de caixa livre de cada período. (BERK, DeMARZO; 2009)  

 

  Período 

(=) Vendas    

(-) Custo Produtos vendidos   

(=) Lucro Bruto   

(-) Despesas Gerais e Administrativas    

(-) Pesquisa e Desenvolvimento   

(-) Depreciação/Amortização    

(-) Custo de oportunidade    

(=) EBIT   

(-) Imposto de Renda   

(=) Nopat   

(-) Investimento em Capital de Giro   

(-) Capex   

(+) Depreciação/Amortização   

(=) Fluxo de Caixa Livre para a Empresa   
 

Tabela 3.3. Projeção do fluxo de caixa livre. Elaborada pelo autor. Fonte: BERK, 

DeMARZO; 2009 

 

 Existem muitos meios para se modelar o crescimento das receitas. 

Cooperland, Koller e Murrin (2002) fizeram um estudo sobre a Heineken sugerindo 

um modelo em que o crescimento das receitas é uma função do crescimento do 

volume, variação média dos preços e das aquisições. Com base nisso, pensamos 

que o volume de vendas do projeto em questão, será uma crescimento gradativo. 
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Começará com 2 mil unidades por mês, o que corresponde com apenas a metade 

da capacidade de produção inicialmente montada. No decorrer do tempo, com a 

solidificação da empresa e de seus produtos, além de uma fábrica mais eficiente, 

aumentará mil unidades mensais a cada ano, até chegar a  6 mil unidades por mês 

(capacidade máxima comportada) . 

 O preço médio das cervejas artesanais nacionais nas prateleiras dos 

supermercados é de 18 reais. Algumas feitas por grandes cervejarias como as 

marcas Colorado, Eisenbahn e Baden Baden tem preço na média de R$ 15, e esse 

é preço final que imaginamos para nossa cerveja. A ideia de vender aos varejistas 

por 9,95 é que ele poderá revender ao preço que gire em torno de 15 tendo uma boa 

margem, que favorecerá ele preferir ter nosso produto nas prateleiras. Além disso, 

nossa cerveja será competitiva à outras o que sugere ao cliente também preferir a 

nossa. 

 A tendência de crescimento do mercado cervejeiro, 3,7% por ano até 2019 

(MARKTLINE; 2015) no Brasil, além de um crescimento acelerado particularmente 

das artesanais é um ponto favorável para garantir a capacidade máxima de vendas 

da cervejaria. Tendo em vista também que ela seria pioneira na região e que 6 mil 

unidades por mês é um volume que o mercado poderia absorver.   

   No item 3.1.1.2 discutimos de maneira detalhada sobre a formação do custo, 

que foi de R$ 3,49 por unidade.  A formação do Lucro bruto é dada pela diferença 

entre receitas das vendas de produtos e os custos incorridos para produzi-los e 

vendê-los. No caso de nosso projeto, o lucro bruto será de R$ 155.006,94 no 

primeiro ano, e crescerá de acordo com o aumento da capacidade produtiva e 

inflação. A margem bruta será de 64,91% em todos os anos.  

O grupo de itens que temos na sequência é chamado de despesas 

operacionais. Envolvem despesas decorrentes das atividades comuns para se dirigir 

a empresa e não estão diretamente ligados à produção dos produtos a serem 

vendidos. Em despesas gerais e administrativas planejamos R$ 10.800,00 para o 

primeiro ano e um crescimento que acompanhará a inflação. Envolve o serviço de 

contabilidade de um escritório e assinatura de um químico responsável, exigido pela 

legislação na produção de bebidas alcoólicas, os quais já fizemos o orçamento de 

ambos. 

Sobre despesas de marketing e vendas, um autônomo para fazer a 

movimentação das mídias sociais foi consultado. Entra as despesas com o vendedor 

que trabalhará no regime de pronta entrega, ou seja, visitará os varejistas da região 

e já entregar o produto de imediato. Receberá comissão de 8% sobre as vendas, o 

que dará R$ 19.104 no primeiro ano. O proprietário exercerá a função de 

administrador e mestre-cervejeiro, por isso foi destinado um pró-labore de R$ 5 mil 

mensais no primeiro ano para ele. É bom reforçar que com a estrutura planejada, a 

produção da cerveja se dará basicamente uma vez por semana até o fim do terceiro 

ano e posteriormente chegará a 6 vezes no mês. Sendo assim, existirá um tempo 
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para que sejam desenvolvidas funções admistrativas. A fábrica se localizará em um 

espaço que pertence à família do dono da cervejaria, em um barracão que comporte 

toda a estrutura além de já contar com água pronta para o uso e inclusa na locação. 

 Chegamos a índices muito comuns para as análises financeiras. O lucro da 

empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização ou EBITDA (earnings 

before interest, taxes, depreciation and amortization), que reflete o que a obteve de 

suas operações. Quando incluímos outras fontes de receita ou despesas que 

possam surgir de atividades que não são a parte central dos negócios de uma 

empresa, ou seja, deduzimos a depreciação e amortização, encontramos o EBIT 

(earnings before interest and taxes). Em nossa estimativa, a margem EBIT foi de 

20,73% no primeiro ano, e vai subindo de acordo com o aumento do volume de 

vendas. (BERK, DeMARZO; 2009) 

 Em 2018 passou a vigorar a Lei complementar nº 155/2016 que permite que 

cervejarias com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano atuem pelo regime 

tributário de Simples Nacional. A empresa terá uma carga tributária reduzida e 

unificada, com o imposto de renda já incluso. O cálculo do Documento de 

Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que é a guia de pagamento dos tributos, é 

feito por meio de comparação entre as alíquotas aplicadas sobre cada faixa do 

Simples incidente sobre o seguimento da empresa. No nosso caso, nos 

enquadraremos no Anexo II, correspondente à indústria e o imposto a ser pago irá 

variar de acordo com a receita bruta da empresa, seguindo o método de cálculo 

explicitado pela Receita Federal na Resolução CGSN nº 140, de 22 de Maio de 

2018. 

 

 
 

Tabela 3.4. Base de cálculo do imposto. Fonte: Resolução CGSN nº 140, de 22 de 
Maio de 2018. Publicado no DOU de 24/05/2018, seção 1, página 20. 
 

 Com base na receita bruta dos 12 meses anteriores definiremos a faixa de 

cálculo.  A partir alíquota nominal e valor a deduzir obteremos a alíquota efetiva. 

Esta útima aplicada à receita bruta do mês em questão, indicará o valor do imposto 

a ser pago no mês. Assim durante todo o primeiro ano nos enquadraremos na 2ᵃ 
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faixa, com aliquota efetiva de 5,31%, que irá variar em cada mês subsequente. No 

fim do ano um o NOPAT (lucro operacional liquido após impostos) de R$ 26 mil. 

 

Ano 1 2 3 4 5 

Receita Bruta (R$) 238.800 376.110 526.554 691.102 870.788 

Alíquota efetiva 

(%) 
5,31% 

5,31 - 

6,2 
6,31 - 7,3 7,37 - 7,95 7,99 - 8,57 

Imposto (R$) 12.686 21.810 36.099 53.098 72.136 
 

Tabela 3.5. Cálculo do Simples Nacional. Elaborada pelo autor. 

 

 Outro item do nosso demonstrativo de resultado é variação do capital de giro. 

Cooperland, Koller e Murrin (2002) incluem no capital de giro: caixa operacional, 

contas a receber, estoques e despesas antecipadas menos contas a pagar e outros 

passivos correntes. Não incluem fontes de recursos de curto prazo como dividas de 

curto prazo ou dividendos a pagar. Sendo assim, estimamos o investimento em 

capital de giro com a capacidade de construirmos um estoque inicial que suportaria 

3 meses de venda, além de pagarmos nossas despesas com 30 dias e só receber 

referente as vendas com 45 dias. Portanto a variação em capital de giro será alta no 

ano zero, cairá nos anos sequentes e só crescerá quando aumentar a produção.   

 Na estrutura produtiva que planejamos para a cervejaria, a quantidade de 

fermentadores é um limitador da produção. Com mais um fermentador, aumentamos 

12 mil garrafas de cerveja por ano e nossa planta fabril comporta mais dois, além 

dos 4 iniciais. Por isso, para capex (investimentos em bens de capital) estimamos 

comprar mais um fermentador no inicio do ano 4 e outro no ano 5. Com isso 

aumentamos nossa produção em um momento que a empresa já estará mais 

consolidada no mercado. Calculamos ainda, uma amortização e depreciação de 10 

mil reais por ano. Em consulta ao fabricante dos maquinários, afirmaram que a 

longevidade dos equipamentos é muito grande, por serem todos em aço inox 304 

com pouco material eletrônico.  

 Sendo assim, como sugerido por Damodaran (2010), seguimos as três etapas 

básicas para a geração dos fluxos. Primeiramente estimamos os lucros gerados 

sobre os investimentos. Depois projetamos a parcela desse lucro que se destina aos 

impostos. Por fim, desenvolvemos a medida de quanto da empresa será reinvestido 

em crescimento futuro. O resultado é o fluxo de caixa livre para empresa, que é 

negativo em aproximadamente 161 mil reais no ano zero, ou seja, é o investimento 

inicial. No fim do primeiro ano atinge os R$ 34 mil positivo e cresce de forma 

exponencial quando aumentamos a produção e por consequência a quantidade de 

produtos vendidos.    
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Tabela 3.6.Projeção do fluxo de caixa livre para a cervejaria. Elaborada pelo autor. 
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3.1.3 Estimativa do custo de capital 

 Credores e investidores esperam ser remunerados pelo custo de 

oportunidade do investimento de seus recursos em uma empresa em vez de outra 

de risco semelhante. O custo médio ponderado do capital (WACC) é o valor do 

dinheiro no tempo ou a taxa de desconto, usada para trazer o as projeções dos 

fluxos de caixa livres a valor presente para todos os investidores.  

 É importante, ao estimar o WACC, perceber que ele deve condizer com a 

abordagem geral de avaliação e com a definição do fluxo de caixa a ser descontado. 

Para a estimação do DCF a estimativa do custo de capital deve, entre outras: (i) 

compreender uma média ponderada dos custos de todas as fontes de capital; (ii) ser 

computada após os impostos devidos pela empresa; (iii) utilizar taxas nominais de 

retorno construídas a partir das taxas reais e da inflação prevista; (iv) ajustar para o 

risco sistemático suportado por cada fornecedor de capital. 

 A fórmula geral para a estimativa do WACC (Weighted Average Capital Cost) 

após impostos é simplesmente a média ponderada do custo de capital: 

 

      
 

   
         

 

   
   

 

Onde, 

D =Total da dívida (debt) 
E = Total do patrimônio líquido (equity) 

   = Custo da dívida 
   = Custo de capital próprio 
T = Alíquota tributária 
 
 

O esquema real de ponderação pode se tornar bem complexo, já que é 

necessária uma ponderação de valor de mercado separada para cada fonte de 

capital envolvendo pagamentos de caixa, presente e futuro. E na prática são 

adotadas premissas simplificadoras. Seguiremos três passos correlatos envolvidos 

no desenvolvimento da taxa de desconto: desenvolvimento das ponderações de 

valor do mercado para a estrutura de capital; estimativa do custo de oportunidade do 

financiamento da dívida ou não-acionário; estimativa do custo de oportunidade do 

capital próprio ou acionário. (COPERLAND; KOLLER; MURRIN, 2002) 

 Inicialmente, no desenvolvimento do WACC devemos determinar uma 

estrutura de capital para a empresa que estamos avaliando, isto é, fornecer as 

ponderações de financiamento. É correto utilizar um WACC para cada ano, 

refletindo a  estrutura de capital do ano em questão. Mas na prática, caso entenda 
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que as alterações previstas não afetam de forma significativa o valor da empresa, 

pode-se usar um só WACC para toda a previsão.  

 No nosso caso, a estrutura de capital que definimos é toda de capital próprio, 

ou seja, inicialmente não será usado financiamento por endividamento. Todos os 

custos iniciais para a instalação da planta de produção da cervejaria, além da 

variação de capital de giro serão provenientes de recursos próprios do fundador da 

empresa. Sendo assim, a etapa intermediária da nossa estimativa, determinação do 

custo de financiamento que não pelo capital ordinário, perde a valia já que não 

haverá capital de terceiros em nosso projeto. 

 O terceiro passo é a estimativa do custo de financiamento pelo capital 

ordinário. É tido como o de mais difícil estimação porque não pode ser diretamente 

observado no mercado. Os modelos de precificação de bens de capital (CAPM) e 

precificação de arbitragem (APM) são os mais recomendados, apesar de ambos 

possuírem problemas associados a sua aplicação, inclusive a dificuldade de 

mensuração. Usaremos o CAPM que é o modelo mais difundido pelos manuais 

financeiros. (COPERLAND; KOLLER; MURRIN, 2002) 

 Coperland e Weston (1992) abordaram com detalhes o modelo CAPM, que 

determina que o custo de oportunidade do capital próprio seja igual ao retorno sobre 

os investimentos livres de risco mais o risco sistêmico da empresa (beta) 

multiplicado pelo preço de mercado do risco (prêmio pelo risco). A equação é 

definida assim: 

  

                   

Onde, 

   = Custo de capital próprio 
   = Taxa de retorno livre de risco 

      = Taxa de retorno para a carteira do mercado como um todo 
           = Prêmio pelo risco de mercado 

  = Risco sistemático do capital próprio 
 

 

Portando, para utilizar a abordagem do CAPM e assim determinarmos o custo 

do capital próprio, é preciso estimar três fatores: a taxa livre de risco, prêmio pelo 

risco de mercado e risco sistêmico ( ). Assim, passaremos a definir essa abordagem 

para a estimativa de cada um. 

Na determinação da taxa livre de risco, Damodaran (2010) diz que em um 

ativo livre de risco os seus retornos reais devem ser iguais as seus retornos reais. 

Além disso, ele não pode ter risco de inadimplência e risco de reinvestimento. Por 

isso nos aproximamos mais dos títulos emitidos pelo governo, não porque são mais 
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organizados que as empresas, mas porque controlam a cunhagem das moedas e 

pelo menos em termos nominais devem cumprir suas promessas.    

 Não existe um ativo totalmente livre de risco, então partimos para os que 

estão mais próximos disso. No Brasil a alternativa seria utilizar o rendimento de um 

título do tesouro brasileiro como Letras do Tesouro Nacional de longo prazo (LTN), 

Taxa DI (CDI) futura e NTN em termos reais com vencimento de longo prazo. Há a 

possibilidade também de usarmos títulos públicos dos Estados Unidos como T-Bond 

de longo prazo ou até mesmo de países europeus, que apresentam baixíssimo risco 

de default.      

 O risco do governo brasileiro de não honrar seus compromissos é 

razoavelmente maior do que o risco do governo norte-americano, por exemplo. Mas 

para o nosso projeto de investimentos, que não necessita de um capital inicial muito 

alto (aproximadamente R$ 160 mil), para uma empresa inicialmente pequena e um 

cenário nacional relativamente estável, optamos em basear nossa taxa livre de risco 

em uma LTN de vencimento de 5 anos, que é o tempo de estimativa dos nossos 

fluxos de caixa livre. O rendimento dela é de 9,2% ao ano. 

 O prêmio pelo risco no mercado é a diferença entre a taxa prevista de retorno 

sobre a carteira de mercado e a taxa livre de risco. É uma das questões financeiras 

mais embaraçosas (COPERLAND; KOLLER; MURRIN, 2002) e já gerou muito 

debate. Por isso, Gonçalves Jr., Rochman, Eid Jr., Chalela (2011) estimaram através 

de 3 métodos qual seria o prêmio pelo risco no mercado brasileiro. Foram elas: 

abordagem retrospectiva, com cotações históricas da Ibovespa, IBrX e FGV-100; 

abordagem prospectiva, em que observaram um retorno esperado com ativos no 

futuro; abordagem indireta, em que fizeram a estimativa através da SML (Security 

Market Line). 

 Portando, partindo da premissa que dados passados não garantem o futuro, 

optamos pela estimativa prospectiva, que através do Modelo de Gordon (1962) 

modificado, com base em 131 empresas analisadas entre janeiro de 1996 a 

dezembro de 2008 e sem outliers, obtiveram um retorno da carteira de mercado de 

17,31%. Por coerência, a LTN que adotamos como título livre de risco será a mesma 

para o prêmio por risco de mercado, que será de 8,11% ao ano.  

 Risco sistemático, o beta, é quanto o retorno de uma ação responde às 

variações no retorno de uma carteira diversificada de mercado, ou seja, é a 

sensibilidade do retorno do ativo ao retorno do mercado em geral (BERK; 

DEMARZO, 2009). É o único fator de risco relevante no CAPM. Temos algumas 

definições quanto ao valor do beta: 

 Beta = 1 (em módulo) – Os ativos se comportam da mesma maneira que o 

mercado. Se o mercado sobe, os ativos também sobem, o mesmo ocorre se 

houver uma baixa no mercado. São chamados de ativos tipo médio.  
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 Beta > 1 (em módulo) – São ativos do tipo agressivos. Se o mercado sobe a 

uma determinada taxa, os ativos sobem mais que o mercado. Agora se o 

mercado cai, ele cairá mais que o mercado. 

 Beta < 1 (em módulo) – Estes são ativos tipo defensivos. Se mercado sobe, 

ele subirá menos que o mercado. Se o mercado cai, ele cairá menos. Ainda, 

se o beta for menor que zero, o ativo se comportará de maneira contraria ao 

mercado. Se for igual a zero ele será indiferente ao mercado ou livre de risco.  

Como no nosso caso, estamos projetando uma empresa, não temos um beta 

específico. Cooperland, Koller e Murrin (2002) sugerem que nesse caso deve-se 

usar a média dos betas do setor, que costuma ser confiável e estável. Ainda diz que 

para construir uma média setorial, é preciso remover a alavancagem dos betas e aí 

sim estimar a média. Com o beta não-alavancado médio, pode então, ser 

novamente alavancado para a estrutura de capital da empresa em questão.  

Sendo assim a única empresa que possui beta disponível e é do mesmo setor 

que a do nosso projeto é a Cervejaria AmBev, que possui beta alavancado de 0,25. 

Curiosamente Berk e DeMarzo (2009) falaram que o beta de grandes empresas de 

alimentos e bebidas são muito insensíveis, portando parecem que a demanda de 

seus produtos não está relacionada com os altos e baixos da economia como um 

todo. Então, a comparação feita com a AmBev é feita pela falta de outros dados 

comparáveis e acessíveis.    

Desalavancamos o beta da AmBev, com base nos dados do seu relatório de 

dados financeiros de 31 de dezembro de 2017. O beta desalavancado foi igual a 

0,2445 e não foi preciso alavancar segundo a estrutura do capital da nossa 

cervejaria, pois não temos capital não acionário, portanto usaremos o beta 

desalavancado médio do setor. 

Assim, chegamos ao custo do capital próprio (  ) que será de 11,18%. Ainda, 

que nossa estrutura de capital não envolve financiamentos de terceiros, o resultado 

do CAPM será o mesmo do WACC, pois o custo da dívida (  ) é zero. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.7. CAPM e WACC. Elaborada pelo autor. 

 WACC 

   0 

  1 

   0 

   11,18% 

  0 

     11,18% 

CAPM  

   9,2% 

   17,31% 

  Alavancado 0,25 

  Desalavancado 0,2445 
    

   11,18% 
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3.1.4 Valor residual  

 As empresas, de uma maneira geral, apresentam uma vida indeterminada. 

Por isso, muitas calculam a maior parte de seu valor de mercado com base em 

oportunidades futuras, demonstrando grande atratividade pela continuidade de suas 

operações. Sendo assim, faz se necessário o cálculo do valor residual que pode ser 

feito pelo valor em continuidade da empresa. (ASSAF NETO, 2017) 

 O valor da empresa em continuidade supõe que ela continuará em atividade e 

é estimada a uma taxa de crescimento dos fluxos de caixa. É calculada pela 

seguinte expressão, também conhecida como fórmula do fluxo de caixa livre na 

perpetuidade (COPERLAND; WESTON, 1988):  

 

                
                               

   
 

Onde, 

n + 1 = período imediatamente seguinte ao final do período explícito; 
K = taxa de desconto adotada na avaliação; 
g = taxa de crescimento estimado dos fluxos de caixa.  

 

 A taxa de crescimento é um item de suma importância nesse cálculo. Ela é 

determinada pelas novas oportunidades de negócio pra a empresa e suas 

necessidades de reinvestimento e retornos previstos dos capitais investidos. Assaf 

Neto (2017) argumenta que ela não deve ser demasiadamente elevada e deve estar 

abaixo do crescimento da economia, já que é difícil admitir seja capaz de crescer 

que uma taxa anual de crescimento da economia como um todo.  

 No nosso caso, como já argumentamos, a capacidade produtiva é um 

limitador do aumento das vendas. A partir do inicio do 5º ano trabalharemos com a 

capacidade máxima de produção, o que torna, com aquela planta de fabricação, 

impossível um crescimento. Portanto nossa taxa de crescimento estimado dos fluxos 

de caixa livres (g) será zero. Nestas condições o valor residual será R$ 2.700.255.  

 

Perpetuidade 

FCF(n+1) R$      301.985,58 

g 0% 

K 11,18% 

 
R$  2.700.255,02 

 

Tabela 3.8. Valor residual. Elaborada pelo autor. 
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3.2 Múltiplos de mercado 

Na avaliação feita por meio de fluxo de caixa descontado, o objetivo é 

encontrar o valor dos ativos dados seus fluxos de caixa, características de risco e 

crescimento. Na avaliação de múltiplos de mercado, a finalidade é avaliar os ativos 

com base em como ativos semelhantes são corretamente cotados no mercado. 

Damodaran (2010) alerta que embora sejam fáceis de usar e intuitivos, também são 

fáceis de serem mal utilizados.   

 A ideia fundamental da avaliação relativa por múltiplos é que ativos similares 

deveriam ter preços similares. Seria o mesmo fundamento para sabermos o preço 

de um apartamento, pesquisaríamos os de outros apartamentos com características 

parecidas, como mesmo bairro, número de cômodos, tipo de construção entre outras 

características. É uma técnica de triangulação de dados, uma regra de três, 

calculando a média ou mediana do índice, obteríamos uma importante referência de 

valor da empresa.  

Assaf Neto (2017) define que a avaliação relativa, tem por objetivo encontrar 

o valor corrente dos ativos através de uma comparação feita com outros valores de 

empresas que são entendidas como comparáveis, sendo assim a precificação por 

múltiplos precisa basicamente de dois conjuntos de informações: valor de uma 

empresa comparável e um padrão de referência, como lucros, EBITDA e vendas. O 

autor exemplifica o uso do método, dizendo que a empresa pode ter o preço que 

equivale a 2,5 vezes seu faturamento. Se hipoteticamente as vendas dela chegarem 

a $ 10 milhões, o seu valor é de $ 25 milhões. 

 

 
 

Figura 3.4. Exemplo do cálculo de múltiplos. Fonte: ASSAF NETO, Alexandre. 

Valuation - Métricas de Valor e Avaliação de Empresas. Página 206. 

   

 É um modelo que ganhou muita popularidade, grande parte de relatórios de 

pesquisas de ações e de muitas avaliações de aquisições, baseiam-se em múltiplos 

tais como índice preço/vendas e valor/EBITDA, e empresas comparáveis. Uma das 

razões para essa popularidade é a sua simplicidade. Uma avaliação baseada em 

múltiplos pode ser feita com suposições muito menos explícitas e bem mais 

rapidamente do que uma avaliação de DCF. Ainda, uma avaliação relativa é simples 

e fácil de entender, consequentemente é mais fácil de apresentar à clientes e 
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consumidores. Por fim, uma avaliação de empresas comparáveis refletirá muito 

provavelmente a situação corrente do mercado, já que ela tem por objetivo medir o 

valor relativo e não o intrínseco. (DAMODARAN, 2010) 

 Berk e DeMarzo (2009) afirmam que é bom usar múltiplos de valor da 

empresa, pois representam o valor total dos negócios subjacentes da empresa ao 

invés de apenas o valor do patrimônio e é vantajoso se quisermos comprar 

empresas com diferentes graus de alavancagem. Ainda justificam que como 

desembolsos de capital podem variar substancialmente de um período para o outro, 

a maioria dos profissionais contam com os múltiplos de valor de empreendimento 

por EBTIDA. 

 Para evitar erros na utilização de dados Damodaran (2010) lista quatro 

passos para testar a confiabilidade da avaliação relativa: (i) assegurar que o múltiplo 

seja definido consistentemente e uniformemente entre as empresas em 

comparação; (ii) verificar a distribuição inter-setorial do múltiplo, entre as empresas 

do setor e do mercado como um todo; (iii) verificar quais fundamentos definem o 

múltiplo, e se mudanças nesses fundamentos, traduzem em mudanças no múltiplo; 

(iv) encontrar empresas adequadas à comparação e controlar as diferenças que 

possam persistir entre elas. 

 Sendo assim, seguiremos algumas etapas para nossa avaliação por múltiplos 

de comparação. A primeira será a de obter empresas comparáveis à que estamos 

avaliando, obteremos algum parâmetro comparável, calcularemos os múltiplos para 

cada empresa da amostra, posteriormente a média e em posse desses dados, 

teremos como chegar ao valor da empresa. 

 

 3.3 Opções reais 

 O termo opções reais foi proposto por MYERS (1977), quando ele abordou as 

oportunidades de expansão de uma empresa como sendo análogas às opções de 

compra de uma opção financeira. Iniciava assim uma nova abordagem de análise de 

investimentos, que faz analogia entre uma opção financeira e um projeto de 

investimento.  

Flexibilidade do negócio é a característica básica para uma avaliação de 

empresa por meio de opções reais (ASSAF NETO, 2017). Uma opção real dará o 

direito de tomar determinada decisão empresarial, como fazer um investimento de 

capital. A distinção fundamental que existe entre opções financeiras e opções reais é 

que, basicamente, as opções financeiras e os ativos subjacentes sobre os quais elas 

se baseiam, são negociados em mercados competitivos, como bolsas de valores, e 

as opções reais, não. (BERK; DeMARZO, 2009)  

 A maioria das vezes, quando avaliamos um projeto, temos que tomar 

decisões em um momento que menos sabemos sobre o negócio. É chamado por 
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alguns autores de “big requirements up front”, quando definimos todos os requisitos 

no inicio do projeto, momento em que se têm menos informações sobre ele. As 

opções reais tentam resolver tal problema, assim permitem que o gestor escolha a 

opção mais atraente depois de ter obtido novas informações, o que agrega valor a 

uma oportunidade de investimento. 

 Tomar decisões e se comprometer cedo demais sem informações suficientes 

leva, normalmente, à escolhas equivocadas. Uma avaliação por direitos 

contingentes seria se preocupar em analisar todos os cenários possíveis e deixar as 

opções em aberto para execução. Algumas opções possuem um custo para se  

manterem em aberto, como o ticket do cinema, onde se tem a opção de se assistir 

ao filme ou não, te fornecendo o direito de ir, não o dever. 

 As abordagens que apresentamos até o presente momento, Fluxo de caixa 

descontado e Múltiplos, têm focado na decisão do investimento inicial sem 

considerar, de maneira mais explicita, as decisões futuras que podem ser tomadas 

ao longo da vida do projeto. Supusemos que as projeções de fluxo de caixa já 

incorporassem o efeito das decisões futuras que pudessem ser tomadas. A proposta 

desse novo método de avaliação é ver como esses fluxos de caixa, portando o VPL, 

são determinados quando a cervejaria tem que reagir a mudanças nas condições 

empresariais ao longo do projeto. (BERK; DeMARZO, 2009)  

  Minardi (2004) lembra que as empresas hoje enfrentam um cenário de 

incertezas, mudanças rápidas e competição intensa. Novas informações chegam a 

todo o momento o que gera gradativamente novas incertezas sobre o mercado e o 

fluxo de caixa. Assim, as empresas reveem suas posições estratégicas e alteram 

seus planos de investimentos de acordo com a mudança do ambiente e dificilmente 

terão uma gestão passiva assumida na projeção dos fluxos de caixa. 

 A flexibilidade de poder alterar o plano de investimento possibilita capitalizar 

novas oportunidades favoráveis ao negócio e diminuir as perdas. O valor da 

oportunidade de investimento aumenta, já que expandem seu potencial de ganho e 

limita seu potencial de perdas relativas a um gerenciamento passivo ligado às 

expectativas iniciais. Portando, um modelo que ignora as flexibilidades, como VPL e 

DCF, muitas vezes podem subavaliar os projetos. 

 Opções financeiras capturam essa flexibilidade, assim há oportunidade de 

uma metodologia que utilize uma técnica similar. Berk e DeMarzo (2009) trouxeram 

através de parâmetros de Black-Scholes as similaridades de uma opção real e uma 

opção financeira: 
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Opção financeira   Opção real 

Preço das ações  S Valor de mercado corrente do ativo 

Preço de exercício K Investimento à vista exigido 

Data do vencimento T Data de decisão final 

Taxa de juros livre de risco Rf Taxa de juros livre de risco 

Volatilidade das ações σ Volatilidade do valor do ativo 

Dividendo Div FCF perdido devido ao adiamento 
 

Tabela 3.9. Comparação entre opção financeira e opção real. Elaborada pelo autor.  

 

 Coperland, Koller e Murrin (2002), justificam que uma opção confere a seu 

detentor o direito de comprar e vender um ativo a um preço predeterminado (preço 

de exercício), por um dado período de tempo (prazo da opção). Existem as opções 

call que dão o direito de comprar e as opções put, o direito de vender. As opções 

podem ser encontradas no balanço tanto do lado do passivo quanto do ativo.  

 As opções que estão do lado do ativo são geralmente ligadas à flexibilidade. 

Uma empresa que tem as opções de adiar seu início, expandi-las, contraí-las, 

abandoná-las ou encerrar e reiniciar suas atividades, ou seja, mais flexível, é mais 

valiosa que a mesma empresa sem essas opções. Essas opções do ativo são 

importantes não somente porque afetam o valor da empresa, mas porque 

proporcionam critérios explícitos para a tomada de decisões em relação às 

operações da empresa. Hull (2016) exemplifica essas opções embutidas nos 

projetos: 

 Opções de abandono: é uma opção de encerrar ou vender um projeto. É 

comparada a uma opção de venda americana sobre o valor do projeto.  

 Opções de expansão: é a opção de investir mais e aumentar a produção caso 

as condições sejam favoráveis. Uma opção americana sobre o valor da 

capacidade adicional. 

 Opções de contração: é a opção de diminuir as operações do projeto. É como 

uma opção americana sobre o valor da capacidade perdida. 

 Opções de diferir: uma opção muito importante para um gestor é poder adiar 

um projeto. É uma opção de compra americana sobre o valor do projeto. 

 Opções de estender a vida: é possível aumentar a vida de um ativo pagando 

uma quantia fixa. É uma opção de compra americana sobre o valor futuro.  

As técnicas que são mais adotadas e úteis de precificar uma opção são o modelo 

binomial e o modelo de Black-Scholes. O modelo para determinar o valor de uma 

opção proposto por Fischer Black e Myron Scholes em 1973 tem dedução em uma 

carteira replicante, mas também pode ser feita a partir de um modelo binomial. Black 

e Scholes estudaram que quando mais se subdividir o prazo de uma opção, mais 

variações possíveis nos preços das opções podem ser calculadas, formando assim, 

uma distribuição lognormal. (ASSAF NETO, 2016) 
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O modelo Black-Scholes não prevê dividendos e é aplicado somente para 

opções europeias, cujo exercício da opção ocorre somente no vencimento. Como 

justificado anteriormente por Hull (2016) e também por Berk e DeMarzo (2009), as 

opções reais de uma empresa na maioria das vezes podem ser executadas a 

qualquer momento, portando é uma opção americana. Sendo assim nos 

atentaremos ao outro modelo de precificação de opções, a árvore binomial.  

Modelo binomial foi trabalhado por Cox, Ross e Rubinstein (1979) e tem como 

ideia central que os preços valorizam ou desvalorizam em um determinado período 

de tempo. Sendo assim, a árvore binomial prevê uma quantidade finita de tentativas 

e os resultados são independentes, portanto, o produto de um evento não interfere 

no outro. Permanecem inalteradas as possibilidades de up (sucesso) e down 

(insucesso) durante todo o experimento.   

Na construção de uma árvore de decisão é feito um diagrama, que descreve os 

diferentes preços do ativo durante o prazo que resta da opção. A árvore pode conter 

vários nós e cada um deles apresentará o preço do ativo caso ele suba ou caia. Em 

uma avaliação mais criteriosa é recomendado que estime vários passos de tempo e 

nós nos cálculos binomiais.  

 

3.3.1 Precificação das opções 

 Como já discutimos, na identificação de fatores em potencial de flexibilidade 

estratégica e operacional temos as opções de um ativo. Tais opções podem agregar 

valor à um projeto, porém, muitas vezes são mal avaliadas ou até esquecidas. No 

caso da cervejaria em avaliação, mostrou-se pertinente trabalharmos com a opção 

de expansão.  

 Para precificarmos essas opções faremos uso do modelo binomial, como 

justificamos no item anterior. Assaf Neto (2016) expõe que a ideia principal do 

modelo binomial é que os preços se comportam temporalmente valorizando-se ou 

desvalorizando-se, criando apenas dois resultados em cada período: o ativo pode 

subir (u – up) ou o ativo pode cair (d – down). O modelo prevê um número finito de 

tentativas e os resultados dos experimentos são independentes.  
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 No momento atual o preço do ativo é conhecido, representado por S. No 

primeiro momento existem dois preços possíveis: Su e Sd, representando o maior e o 

menor preço do ativo, respectivamente. Já no segundo instante são três os 

possíveis preços para o ativo: Su
2, Sud e Sd

2. E assim será, de acordo com cada nó 

da árvore de decisão. Para definir o preço do ativo em cada estágio, faremos uso 

das equações do modelo binomial, ilustradas na figura 3.5. 

 Hull (2016) reforça as equações trazidas por Assaf Neto (2016) e fala sobre 

definir o preço da opção do ativo. Exemplifica que um ativo cujo preço é S0 tem uma 

opção sobre tal ativo com preço atual de f. Essa opção tem uma duração de tempo T 

e durante a vida dela o preço do ativo pode subir de S0 para outro nível, S0U, ou 

descer de S0 para nível, S0d. Se o preço do ativo subir para S0U, supõe-se que o 

resultado da opção seja: fu; se o preço do ativo cai para S0d, supõe-se que o 

resultado da opção seja fd. O autor ainda traz alguns argumentos matemáticos e 

chega à seguinte equação para precificação da opção: 

 

 f  e-rt.[ p. fu (1 p). fd ] 

 

 
Figura 3.5. Equações do modelo binomial. Fonte: ASSAF NETO,A. Finanças 
Corporativas e Valor. Página 449. Atlas. São Paulo, 2016 
 

Os dados para a avaliação das opções vêm da associação, que já fizemos, 

com as opções financeiras. O preço de exercício da opção (K) serão os custos de 

entrada no mercado, ou seja, o investimento adicional que será feito na opção. Já o 

valor do ativo subjacente (S) se tornará os fluxos de caixa esperados hoje, em 

outras palavras, o valor presente dos fluxos de caixa que seriam gerados 

atualmente. (DAMODARAN, 2010) 
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Para estimar a variância, Berk e DeMarzo (2009) dizem que é possível usar a 

variância de empresas que são negociadas publicamente e presumir que essa 

volatilidade seja um bom indicador para a volatilidade do mercado subjacente. Hull 

(2016) mostra que um outro caminho é realizar uma simulação de Monte Carlo que 

gera cenários alternativos em um mundo risk-neutral, sendo provável que em alguns 

cenários a empresa se saia muito bem e em outros vá à falência e encerre suas 

operações.  

Damodaran (2010), em seu livro, mostra alguns casos que fez uso do desvio 

padrão de empresas publicas de mesmo setor, presumindo ser um bom indicador 

para o desvio-padrão no valor da opção. Assim, fizemos uso do volume de vendas 

anual da AmBev no Brasil dos últimos 11 anos (2007-2017), sendo ela a única 

empresa (como já justificamos) com dados públicos comparáveis com o nosso 

projeto em análise. Ao trabalhar os dados chegamos ao desvio-padrão de 0,0758.  

 

  Ano 
Volume ('000 

hl) 
   2007 94.607,59 
   2008 95.093,87 
   2009 103.397,84 
   2010 113.725,57 
   2011 113.960,45 
   2012 117.486,61 
   2013 113.148,01 
   2014 117.508,89 
   2015 114.354,14 
   2016 106.961,44 
   2017 106.360,00 
   

   Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 

94.607,59 117.508,89 108.782,22 0,0758 
 

Tabela 3.10. Volume de vendas da AmBev no Brasil. Fonte: Portal de Relações com 

Investidor da AmBev. Dados trabalhados pelo autor. 

 

Em muitas situações, as empresas que tem uma opção não sabem com 

certeza o tempo de validade dela, portanto fazem opções renováveis ou opções com 

vidas arbitrárias. Essa falta de informação se torna até justificável, já que a empresa 

não pode ter boas estimativas antes da execução do projeto, visto que pode não 

existir muita informação sobre o mercado subjacente.  
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Quando a empresa define uma vida para a opção ela estabelece uma 

restrição interna sobre si mesmo. Conceitualmente, o tempo de uma opção pode ser 

definido pelo tempo que a execução daquela opção continua viável, assim com o 

passar do tempo a concorrência pode crescer e o mercado não absorver a 

expansão. Neste caso a vida de nossa opção, assim como a previsão do DCF, será 

de 5 anos (T), como o período de um ano para cada etapa.    

Na definição da taxa livre de risco, escolhemos assim como no método do 

Fluxo de Caixa Descontado uma LTN de vencimento de 5 anos, que também é o 

tempo de vida das nossas opções. O rendimento desta Risk Free é de 9,2% ao ano. 

 Por fim, com todas estas equações e dados definidos, pudemos desenvolver 

nossa árvore binomial ainda sem nenhuma opção. O valor que encontramos para o 

projeto foi de R$ 1.802.000, algo muito próximo daquilo que encontramos avaliando 

pelo método de Fluxo de Caixa Descontado. Mas ainda passaremos a avaliar as 

opções e determinar se elas têm algum valor significante para esse projeto. 
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Resultados 

 Taxa Up do Ativo (u)  1,0345  

Taxa Down do Ativo (d)      0,9667  
Probabilidade (p)  0,7654  
Preço (f) 1.802.000 

Parâmetros 

 Call 
 Número de Nós (T) 5 

Prazo para o Vencimento (t) 1 

Taxa Livre de Risco (Rf) 0,0920 

Volatilidade (σ) 0,0758 

Preço do Ativo (S0) 1.948.861 

Preço de Exercício (K) 161.013 

0 1 2 3 4 5 

     

 
2.308.826  

     
2.147.813  

    
2.231.871  

 
    

2.073.794  
 

   
2.157.481  

 
2.157.481  

   
2.002.286  

 
1.996.468  

  
2.085.571  

 
2.085.571  

 
  

1.933.205  
 

1.927.494  
 

 
2.016.058  

 
2.016.058  

 
2.016.058  

 
1.866.469  

 
1.860.862  

 
1.855.045  

1.948.861  
 

1.948.861  
 

1.948.861  
 1.802.000  

 
1.796.495  

 
1.790.784  

 
 

1.883.904 
 

1.883.904 
 

1.883.904 

 
1.734.316  

 
1.728.709  

 
1.722.891  

  
1.821.112  

 
1.821.112  

 
  

1.668.746  
 

1.663.035  
 

   
1.760.414  

 
1.760.414  

   
1.605.218  

 
1.599.401  

    
1.701.738  

 
    

 1.543.660  
 

     
1.645.018  

 

 
 

   

 1.484.005  
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4) RESULTADOS 

 Nesse capítulo apresentaremos o resultado da avaliação da cervejaria por 

meio dos três métodos que tratamos neste presente trabalho. A ideia de é poder 

colocar cada um lado a lado, e então, perceber se os métodos foram eficientes e 

poder comparar o valor da cervejaria a partir deles. 

 

4.1 Fluxo de caixa descontado 

 A fase final do processo de avaliação por meio do fluxo de caixa descontado é 

determinar o valor econômico da companhia. Para isso vamos seguir os passos: (1) 

descontar para o presente, a taxa do WACC, os fluxos de caixa livre previstos; (2) 

descontar para o presente, ao WACC, o valor da perpetuidade; (3) calcular o valor 

operacional, somando valor presente dos fluxos de caixa livres previstos (1) ao valor 

presente da continuidade (2) além do capital investido no inicio das operações. 

(COPERLAND; KOLLER; MURRIN, 2002) 

 

 

 

 

A soma do valor presente dos fluxos de caixa é de R$ 520.591 e o valor 

presente da perpetuidade é R$ 1.589.283. Somados ao capital investido (-) R$ 

161.013 chegaremos ao valor econômico da companhia (Enterprise value), R$ 

1.948.861, já que não se prevê dívidas, é o mesmo valor para os acionistas (Equity 

value). 

Na avaliação pelo método de fluxo de caixa descontado seguimos todos os 

passos citados como essenciais por Assaf Neto (2017): projeções dos fluxos de 

caixa futuros; definição da maturidade explícita da empresa; valor da continuidade e 

definição do custo de capital.  

 

 

 

 

 

 

 

Valor  =  Capital investido no 

inicio da previsão 

Valor presente dos 

fluxos de caixa livres 

previsto durante o 

período de previsão 

Valor presente dos 

fluxos de caixa livres 

após o período de 

previsão explícita  

+

  
+
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Valor Econômico da Companhia 

Ano 0 1 2 3 4 5 

Fluxo de Caixa 
Livre para a 
Empresa 

-151.013 34.898 88.548 140.381 210.419 301.987 

 
Valor residual 

     
2.700.255 

       Valor presente do 
FFCF  

31.387 71.631 102.138 137.696 177.740 

Valor presente da 
Perpetuidade      

1.589.283 

              

  Investimento inicial    - 161.013     

   Valor Total dos Fluxos  520.591     

   Valor Total da Perpetuidade  1.589.283     

   Valor Total da Empresa  1.948.861     
 

Tabela 4.1. Valor total da empresa pelo DCF. Elaborada pelo autor. 

  

O valor total da empresa que chegamos é de R$ 1.948.861, se dá 

principalmente pelo valor da perpetuidade, já que fizemos projeções para cinco 

anos. Como Damodaran (2010) mostra, o valor residual é calculado através da 

última projeção do fluxo de caixa livre, que no nosso caso é alta, já que a empresa 

estará em sua maturidade, como argumentamos no item 3.1.2.  

 

4.2 Múltiplos de comparação  

 Definimos empresa comparável, como aquela que atua no mesmo setor de 

atividade e apresenta porte, riscos e retornos similares àquela que está em 

avaliação. Sendo assim, existem certas dificuldades práticas na identificação dessas 

empresas, o que pode trazer imprecisões nos resultados dos múltiplos. (ASSAF 

NETO, 2017) 

 Na escolha de nossa empresa comparável nos voltamos novamente para a 

AmBev. No nosso cenário não existem outras cervejarias pequenas, como a do 

nosso projeto, com dados acessíveis. A AmBev é a única que atua no ramo de 

cervejas, em território brasileiro e que tem dados públicos disponíveis, como ela 

configura entre as maiores empresas do país e comercializa vários tipos de bebidas, 

comparar nosso projeto de cervejaria com a AmBev pode gerar um otimismo 

exagerado. Mas como não temos outra opção, seguiremos utilizando a AmBev como 

base de comparação, guardando essa ressalva. 
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  Portando não conseguiremos estabelecer uma média de empresas, já que 

possuímos somente uma. Recorremos ao relatório financeiro da AmBev de 

31/12/2017 e obtemos o valor de sua EBITDA. A cotação de sua ação (ABEV3) foi 

de 18,13 no fechamento do dia 21/06/18, e significou um enterprise value de 287 

bilhões. 

 Usamos o índice valor da empresa/EBITDA e o resultado do múltiplo foi 14,3. 

Ao comparar com a empresa em avaliação, multiplicamos pela média dos 5 anos de 

projeções do EBITDA (item 3.1.2), resultando em R$ 2.922.211 para o valor da 

cervejaria em avaliação. 

 

AmBev  (R$) milhões 

Qtde Preço Dívida EBITDA Equity Value Firm Value FV/EBITDA 

15.718  18,13 2.553,1  20.148  284.960  287.514  14,3 

              

              

     Cervejaria em avaliação (R$)      

     Média do EBITDA 204.778,98      

    Múltiplo Ambev 14,3      

    Enterprise Value 2.922.211,74      

    Dívida Líquida 
                        
-     

    Equity Value 2.922.211,74      

 Tabela 4.2. Enterprise value pelo método de múltiplos. Elaborada pelo autor. 

 

Este valor da empresa atingido, comparado aos outros métodos, apresenta 

ser o mais alto. A dificuldade em encontrar uma empresa comparável pode ser uma 

justificativa (COPERLAND, 2002). Ademais, a diferença entre a projeção do EBITDA 

do primeiro para o quinto ano, fez com que se fosse feito uma média do EBITDA. 

Portando uma falta de precisão deste indicador pode trazer um resultado incorreto 

(JÚNIOR; GAUDI, 2012). 

Mesmo sendo muito populares no mercado os múltiplos funcionam muito bem 

como uma medida adicional, possibilitando confrontar com outros métodos. Aqui 

podemos comparar com a metodologia do fluxo de caixa descontado, percebemos 

que chegamos a valores da empresa não tão próximos, o que pode significar 

bastante. Portando a avaliação por múltiplos de mercado é uma informação muito 

útil, porém não pode ser tratada como única e definitiva. (ASSAF NETO, 2017) 

 

4.3 Opção de expansão 

 Algumas empresas podem investir em um ativo que tenha VPL negativo sobre 

o projeto inicial, devido à expectativa de altos valores presentes líquidos sobre 
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projetos futuros. Em outras palavras, às vezes uma empresa pode entrar em um 

projeto, pois acredita que com ele é possível realizar mais investimentos ou adentrar 

em outros mercados no futuro. 

Coperland, Koller e Murrin (2002) explicam que a opção de expandir um 

projeto é equivalente a uma opção call americana. Essa opção dá o direito à uma 

empresa de realizar investimentos futuros para, por exemplo, aumentar a taxa de 

produção caso as condições do projeto se mostrarem favoráveis. É uma opção de 

mais valor para negócios mais voláteis. 

Existem três principais casos que tal opção pode render percepções úteis, 

primeiramente, as aquisições estratégicas, quando uma empresa acredita que a 

transação lhe trará benefícios no futuro, como entrada em um mercado crescente. 

Segundo é pesquisa, desenvolvimento e teste de despesa de mercado, sendo 

empresas que podem encontrar uma grande oportunidade ou concluir que são 

inviáveis. Por fim, há os projetos de múltiplos estágios, situação em que a empresa 

desloca-se por estágios, permitindo que ela avance de acordo com a demanda.  

Podemos nos enquadrar no primeiro caso, já que o mercado de cervejas 

artesanais é uma crescente, mas principalmente em um investimento de múltiplos 

estágios. O projeto da cervejaria tem uma incerteza sobre o porte do mercado e o 

sucesso final do projeto assim, começar pequeno e expandir em estágios permite 

reduzir perdas caso o projeto não venda tão bem como o previsto, além de ser 

possível aprender sobre o mercado a cada estágio.  

No entanto, investir em estágios pode permitir que concorrentes entrem no 

mercado com uma escala total. É possível a elevação dos custos, visto que a 

empresa não está faturando as economias de escala. São pontos a serem levados 

em consideração na hora de definirmos a vida da opção.  

Os dados da opção de expansão são os mesmos que utilizamos na árvore 

binomial sem nenhuma opção, com exceção do preço de exercício e ativo 

subjacente. O preço de exercício da opção (K) serão os custos de entrada no 

mercado, ou seja, o investimento adicional que será feito na opção de expansão, a 

compra de mais dois fermentadores. Já o valor do ativo subjacente (S) se tornará os 

fluxos de caixa esperados decorrentes da expansão hoje, em outras palavras, o 

valor presente dos fluxos de caixa que seria gerado pelo aumento da produção hoje. 

(DAMODARAN, 2010) 

Desenvolvemos o modelo binomial primeiramente sem nenhuma expansão 

durante todo o projeto, ou seja, removemos qualquer capex. Os Fluxos de caixa 

esperados são provenientes exclusivamente do custo inicial de implantação da 

cervejaria. Assim, chegamos ao valor de R$ 1.085.986 para essa primeira etapa do 

projeto. 
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Parâmetros 

 Call 
 Número de Nós (T) 5 

Prazo para o Vencimento (t) 1 

Taxa Livre de Risco (Rf) 0,0920 

Volatilidade (σ) 0,0758 

Preço do Ativo (S0) 1.232.847  

Preço de Exercício (K) 161.013 

 

 

0 1 2 3 4 5 

     

 
1.460.560 

     
1.299.547 

    
1.411.879 

 

    
1.253.801 

 

   
1.364.820 

 
1.364.820 

   
1.209.625 

 
1.203.807 

  
1.319.330 

 
1.319.330 

 

  
1.166.964 

 
1.161.252 

 

 
1.275.355 

 
1.275.355 

 
1.275.355 

 
1.125.767 

 
1.120.160 

 
1.114.342 

1.232.847 
 

1.232.847 
 

1.232.847 
 1.085.986 

 
1.080.481 

 
1.074.770 

 

 
1.191.755 

 
1.191.755 

 
1.191.755 

 
1.042.167 

 
1.036.560 

 
1.030.742 

  
1.152.033 

 
1.152.033 

 

  
999.667 

 
993.956 

 

   
1.113.635 

 
1.113.635 

   
958.440 

 
952.622 

    
1.076.517 

 

    
918.440 

 

     
1.040.636 

     
879.623 

 

Aplicamos no modelo somente a opção de expandir a cervejaria. No caso, 

devido à limitação de espaço físico, a expansão seria a compra de mais dois 

fermentadores de 300 litros cada. Com essa única alteração dos equipamentos e 

aumento dos custos variáveis, é possível adicionar duas mil garrafas de cerveja por 

mês à produção. O custo de ampliação seria de R$ 44.948 e o VPL dos fluxos de 

caixa provenientes da expansão seria R$ 1.447.965. 

Resultados 

Taxa Up do Ativo (u) 
               

1,0345  

Taxa Down do Ativo (d)        0,9667  

Probabilidade (p)      0,7654  

Preço (f) 1.085.986  
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Na avaliação por meio do fluxo de caixa descontado, previu-se a compra de 

um fermentador no ano 4 e outro no ano 5, pressupondo que a empresa já estaria 

madura para poder ampliar suas vendas além da capacidade inicial de produção. 

Nessa proposta o valor do projeto seria de 1.948.861. Porém quando executamos o 

modelo de opções reais, avaliando separadamente a opção de expansão, chegamos 

a um valor total de 2.533.951. Assim concluímos que a opção de expandir a 

cervejaria a qualquer momento vale R$ 585.090, um aumento de aproximadamente 

30%.  

Parâmetros 

Call 
 Número de Nós (T) 5 

Prazo para o Vencimento (t) 1 

Taxa Livre de Risco (Rf) 0,0920 

Volatilidade (σ) 0,0758 

Preço do Ativo (S0) 1.488.962 

Preço de Exercício (K) 44.948 

 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 

     

   
1.763.981  

     
1.719.033  

    
1.705.186  

 
    

1.661.058  
 

   
1.648.351  

 
1.648.351  

   
1.605.027  

 
1.603.403  

  
1.593.411  

 
1.593.411  

 
  

1.550.877  
 

1.549.282  
 

 
1.540.301  

 
1.540.301  

 
1.540.301  

 
1.498.543  

 
1.496.977  

 
1.495.353  

1.488.962  
 

1.488.962  
 

1.488.962  
 1.447.965  

 
1.446.428  

 
1.444.833  

 
 

1.439.334  
 

1.439.334  
 

1.439.334  

 
1.397.575  

 
1.396.010  

 
1.394.386  

  
1.391.360  

 
1.391.360  

 
  

1.348.826  
 

1.347.231  
 

   
1.344.985  

 
1.344.985  

   
1.301.661  

 
1.300.037  

    
1.300.156  

 
    

1.256.027  
 

     
1.256.821  

     
1.211.873  

Resultados 

Taxa Up do Ativo (u)      1,0345  

Taxa Down do Ativo (d)    0,9667  

Probabilidade (p)      0,7654  

Preço (f) 1.447.965  
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5) CONCLUSÃO 

O crescimento do número de cervejarias artesanais no Brasil tem feito 

aumentar a atenção para esse setor.  As cervejarias locais tem ganhado espaço no 

território brasileiro, o que já acontece em outros lugares do mundo, como Europa, 

Ásia e América do Norte. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (2017), o número de novas cervejarias cresceu 750% desde 2002. 

Além do mais, órgãos como Marktline (2015) apontam um forte crescimento do setor 

cervejeiro em vários países, inclusive Brasil. 

Esta tendência de crescimento do setor, atrelados aos conhecimentos das 

técnicas de produção da cerveja já adquiridos, fizeram com que surgisse a 

oportunidade de construção de uma cervejaria.  E para isso seria preciso que 

fizéssemos um estudo que atestasse a viabilidade econômico-financeira de tal 

projeto e assim decidirmos pela sua execução. A elaboração deste trabalho veio 

com este objetivo. 

No entanto, para avaliar tal projeto, percebeu-se que existiam vários modelos, 

com qualidades e pontos fracos, para se precificar um ativo. Decidimos então, 

escolher três metodologias de avaliação que serviria além de meio de comparação 

seria útil para se complementarem. Com isso, poderíamos confrontá-las e analisar 

cada uma, com destaque para a teoria de opções reais.  

O fluxo de caixa descontado (DCF) possui muitos fundamentos financeiros, o 

que faz dele uma metodologia muito utilizada. As dificuldades em sua execução 

surgem porque ele precisa de muitos dados relevantes e tem uma certa 

complexidade e incerteza no processo. Compreender bem o negócio que está sendo 

avaliado é uma premissa do modelo e, no nosso caso, isso não foi um problema e 

sim uma vantagem.  

O valor da empresa encontrado a partir do DCF mostrou-se alto se 

comparado ao valor de investimento do projeto. Isto se pode dar pela estrutura 

enxuta da fábrica, facilidade com imóvel e água. A não necessidade de contratação 

de um mestre-cervejeiro e administrador, já que o proprietário ocupará essas 

funções, reduzem bastante os custos.  

Fazer a projeção dos fluxos de caixa futuros de maneira assertiva foi uma 

preocupação, pois elas serviram de base para os três modelos.  Para o método de 

múltiplos se fez uso da projeção do EBITDA. O valor da empresa com essa 

metodologia foi o mais alto das três. A dificuldade surgiu pela grande diferença de 

projeção de EBITDA, de um ano para o outro. Isso aconteceu pela proposta de 

vendas crescente que colocamos, quando no primeiro ano a capacidade ociosa era 

grande. Foi preciso fazer uma média do EBITDA, para alcançar um valor equilibrado.  

O problema com empresas comparáveis surgiu não só para encontrarmos o 

múltiplo do setor, mas também na busca do beta e desvio-padrão. No Brasil, existe 
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apenas uma única empresa com dados públicos que serviria de comparação. É a 

AmBev, empresa que está entre as maiores do país. Usar o múltiplo dela para 

comparar com nosso projeto pode trazer inconsistência. Sendo assim, o valor da 

cervejaria com base nos múltiplos se mostrou um pouco distante do encontrado em 

outras metodologias. 

Trabalhar com opções reais traz dificuldades principalmente por conta da 

complexidade com os cálculos. No então ela captura a flexibilidade existente durante 

a execução de um projeto. Ela precifica a opção de poder tomar determinadas 

decisões de acordo com o movimento do mercado e a situação da empresa. Faz 

isso utilizando basicamente a metodologia das opções financeiras. 

Analisamos as opções que o projeto da cervejaria poderia trazer, 

consequentemente descartando aqueles que não eram relevantes. Uma opção de 

contração implicaria em vender alguns fermentadores e continuar apenas com a 

cerveja que mais vende. O valor recebido com a venda destes fermentadores seria 

pequeno demais e nada impossibilita de fazer um só estilo de cerveja em todos 

fermentadores. Outras opções como a de esperar e a de abandono também não se 

mostraram relevantes e assim descartadas. 

Fizemos uso da opção de expansão. Aplicamos a metodologia do no fluxo de 

caixa descontado, chegamos ao valor de 1.948.861 para a cervejaria. 

Posteriormente trouxemos uma árvore binomial sem nenhuma expansão e outra só 

com o valor da expansão. O resultado foi que a opção de expansão valorizou em 

aproximadamente 30% a cervejaria. Poder aumentar as vendas da cervejaria 

mostrou-se importante, porque os custos se diluem e reduz a capacidade ociosa da 

fábrica.   

Por fim, percebemos que os três métodos trouxeram resultados diferentes um 

dos outros, sendo DCF e opções reais mais próximos entre si. No entanto é claro 

que as metodologias se complementam. O fluxo de caixa descontado é uma boa 

base, múltiplos faz com que nos atentemos às empresas do mesmo setor, 

consequentemente, concorrentes. Já opções reais, a mais completa mostra o valor 

das opções que pode estar escondidas no projeto, ademais ela capta um pouco 

mais as variações do mercado e como a empresa se comportaria com tais 

oscilações.  

Este projeto mostrou-se extremamente aplicável à prática, até porque foi 

baseado em uma empresa que muito provavelmente existirá no futuro. Poderá 

contribuir com estudos acadêmicos da área de valuation, já que buscamos também 

apresentar todas as teorias de maneira clara e objetiva, em que fosse possível 

replicar de maneira exata o que tratamos. 

Ao longo do curso deste estudo, tivemos algumas dificuldades que geraram 

ideias que podem trazer trabalhos relevantes para futuros pesquisadores. A principal 

seria aprofundar um pouco mais na aplicabilidade de métodos de avaliação para 



54 
 

pequenas empresas. O pequeno empreendedor pode deixar de fazer uma avaliação 

econômico-financeira pelo alto custo e difícil execução, tais avaliações ficando 

direcionadas apenas para grandes projetos. Talvez uma nova modelagem, aplicadas 

em massa, teriam um custo reduzido, possibilitando a sua utilização em pequenos 

projetos.  
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