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Resumo
Este artigo tem como objetivo mostrar como podemos verificar a coerência entre as

taxas assumidas para o crescimento dos fluxos de caixa futuros da empresa e sua
capacidade de atinǵı-las na hora de fazer um valuation.

1 Verificando a coerência entre as taxas de cresci-
mento dos fluxos de caixa futuros e a atual reali-
dade da empresa

1.1 Introdução

Um dos pontos mais importantes do valuation pelo método do fluxo de caixa descontado é
a chamada taxa de crescimento na perpetuidade. Encontrar um valor plauśıvel para essa
taxa é essencial para que o valuation seja o mais fidedigno posśıvel. Ao tentar estimar
essa variável, é muito comum que o analista se sinta tentado a buscar variáveis passadas
que ajudem de alguma forma a determinar como elas se comportarão no futuro. Existe
uma forte tendência a acreditar que o crescimento médio dos fluxos de caixa passados
tende a se repetir no futuro. Entretanto, essa hipótese não possui nenhuma base teórica
que a sustente e quanto mais voláteis foram os crescimentos passados, mais dif́ıcil fica
estimar os crescimentos futuros. Além desses fatos, existem mais 2 pontos que são muito
relevantes e que devem ser levados em consideração:

• Quanto mais rápido foi o crescimento no passado, mais se torna improvável que ele
se repita no futuro.

• Se a empresa muda ou diversifica atividades, não é razoável afirmar que atividades
diferentes irão produzir resultados semelhantes.
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Contudo, se a empresa analisada for ĺıder no setor em que ela atua, e este, por sua vez,
for maduro, a comparação com resultados anteriores pode ser de grande valia para se
determinar os crescimentos futuros.
Também existem analistas que utilizam de mecanismos muito simplistas para tentar de-
terminar o crescimento perpétuo do fluxo de caixa da companhia. Muitos atribuem o
crescimento do PIB ou da inflação como sendo as taxas de crescimento na perpetuidade.
O problema disso é que as estimativas para crescimento do PIB sempre são revistas bem
como as de inflação, e é muito ingênuo afirmar que a empresa que você está analisando
crescerá rigorosamente à essas taxas, uma vez que, dentro de um mesmo setor, existem
empresas mais ou menos eficientes do que outras, e a atenção para esse detalhe é funda-
mental para determinar as taxas de crescimento esperadas para cada uma, assim como
seu valor de mercado

2 Como calcular o fluxo de caixa

Antes de discutirmos os métodos que iremos utilizar para determinar o crescimento dos
fluxos de caixa na perpetuidade, devemos entender primeiramente quais são as variáveis
que o determinam.
Primeiramente, o fluxo de caixa é o montante ĺıquido de dinheiro ou equivalentes de caixa
que foram transferidos para dentro ou para fora da empresa. Resumidamente, a habilidade
da companhia de criar valor para os seus acionistas é determinada pela sua habilidade de
gerar fluxos de caixa positivos, isto é, receber mais dinheiro do que desembolsar, e pela
sua capacidade de maximizar esses fluxos de caixa positivos no longo prazo, ou seja, de
conseguir aumentar essa diferença entre capital recebido / capital desembolsado ano após
ano.
Para determinar esses fluxos de caixa precisamos encontrar antes as variáveis que o
compõe. A fórmula para o cálculo do fluxo de caixa livre da empresa é:

FCLF = EBIT + Depreciação − Impostos − Investimentos − ∆Nec.Cap.giro (1)

3 Como determinar o crescimento do lucro operaci-
onal após impostos (NOPAT)

Olhando para a fórmula acima podemos ver que para maximizarmos nosso fluxo de caixa,
devemos maximizar nosso EBIT ou lucro operacional. O aumento do lucro operacional
pode ser gerado nas seguintes hipóteses: aumento da eficiência operacional (a empresa
consegue incrementar o retorno financeiro de suas operações sem aumentar seus ńıveis
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de investimento) ou efetivação de um montante maior de investimento obtendo a mesma
taxa de retorno.
Deste modo, é estabelecida uma fórmula que representa a variável de crescimento “g”
esperado de longo prazo no NOPAT (Lucro operacional após impostos) de uma empresa,
a partir de sua taxa de reinvestimento e de seu retorno sobre o capital (ROC):

gNOPAT = Taxa de reinvestimento do NOPAT ∗ ROC (2)

onde:
gNOPAT = taxa de crescimento do lucro operacional após impostos

ROC = NOPAT

Patrimônio ĺıquido + d́ıvidas(3)

Taxa de reinvestimento sobre NOPAT = investimento ĺıquido + ∆ V ar.Cap.giro

NOPAT
(4)

Essa fórmula descreve o que foi dito anteriormente, o lucro operacional após impostos
(NOPAT) aumenta conforme aumentamos a taxa de reinvestimento e o retorno sobre o
capital da empresa
Este método busca estabelecer uma coerência entre o crescimento do NOPAT e o cres-
cimento dos fluxos de caixa futuros esperados da empresa, visto que o lucro operacional
é uma variável determinante para o fluxo de caixa. Utilizando o método, conseguiremos
responder à questão: “Qual taxa de crescimento do meu fluxo de caixa eu consigo obter
em função das informações sobre reinvestimento e rentabilidade?”
Para ilustrar a pergunta anterior vamos a um exemplo:
Suponha que uma casa de análise tenha divulgado um relatório no qual o preço alvo para
as ações de uma determinada empresa já madura é de 15,00.No relatório eles explicam a
metodologia utilizada e as premissas adotadas sendo uma delas a que eles esperam que
os fluxos de caixa da empresa cresçam a uma taxa de 8,5% ao ano na perpetuidade.
Algumas outras informações foram dadas como o retorno sobre o capital (ROC) de 18%,
Custo médio ponderado de capital (WACC) de 15% e que o lucro operacional anual após
impostos (NOPAT) utilizado como base de cálculo na perpetuidade era de 500 milhões.
A receita operacional ĺıquida anual subiu 1 bilhão (de 4 para 5) e a necessidade de capital
de giro se manterá no ńıvel histórico de 10% da variação anual do faturamento.
Com esses dados, já podemos verificar se a companhia consegue manter uma taxa de
crescimento de 8,5% na perpetuidade seguindo esses passos:

• Calcular a variação anual da necessidade de capital de giro

10% * 1 bilhão = 100 milhões
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Calcular a variação da necessidade de capital de giro é importante pois ela é uma das
variáveis que determinam o fluxo de caixa livre da empresa. Aumentos nas receitas vem
acompanhados de aumentos nos custos operacionais e isso faz com que a empresa precise
destinar mais capital para manter suas operações, reduzindo assim seu fluxo de caixa
livre. Em empresas maduras que operam em setores consolidados, a variação histórica na
necessidade de capital de giro tende a não mudar muito. Nesses casos, podemos utilizar
as variações médias passadas para estimar as variações futuras. Já em empresas não
tão maduras as projeções ficam mais dif́ıceis. Essas companhias ainda não possuem um
vasto histórico de variações nas necessidades de capital de giro e estão constantemente
realizando investimentos, contratando novos profissionais e realizando empréstimos. Por
esses motivos, é dif́ıcil prever o quanto irá crescer a necessidade de capital de giro. Nesses
casos é interessante utilizar a última variação observada, visto que a próxima tende a não
ficar muito distante.

• Calcular o fluxo de caixa livre da empresa no ano em questão:

500 milhões (lucro operacional após impostos) – 100 milhões (variação na necessidade de
capital de giro) – 0 (investimentos ĺıquidos) = 400 milhões
Nesse passo, o leitor pode se perguntar onde estão a depreciação e os impostos no cálculo
desse fluxo de caixa livre. A resposta é simples. Se você reparar bem, verá que 500 milhões
é o lucro operacional após impostos, ou seja, EBIT – impostos. Com relação à depreciação,
para nosso modelo funcionar assumiremos que a empresa à cada peŕıodo irá repor
a depreciação
Por exemplo:
No peŕıodo a empresa teve 10 mil de depreciação em seus ativos, isso quer dizer que para
repor essa depreciação a empresa deveria separar 10 mil para que futuramente pudesse
adquirir um novo ativo para repor esse que será totalmente depreciável, em outras pala-
vras, ela está juntando o dinheiro necessário para a aquisição de um novo equipamento
no futuro. Matematicamente isso é demonstrado pela equação (1)
Vamos aplicar os dados do nosso exemplo:
FCL = 500 milhões (NOPAT) + 10 mil (depreciação) – 100 milhões (variação da neces-
sidade de capital de giro) – 10 mil (Investimentos)
Com investimentos me refiro ao valor destinado à reposição de depreciação, mais o valor
desembolsado em novos investimentos (O que não ocorreu no nosso exemplo).
Sendo assim, os investimentos totalizam:
10 mil (Investimento para cobrir depreciação) + 0 (Novos investimentos realizados)
Reaplicando na fórmula do fluxo de caixa livre temos:
FCL = 500 Milhões + 10 mil - 10 mil - 100 milhões = 400 milhões
Dessa forma introduzimos uma nova variável:
Investimentos ĺıquidos = Investimentos - Depreciação
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Como os investimentos foram de 10 mil (0 em novos investimentos + 10 mil para re-
por a depreciação) e a depreciação foi de 10 mil, temos que a empresa não teve novos
investimentos ĺıquidos.

• Calcular o valor presente do fluxo de caixa da empresa na perpetuidade.

Sendo:
g=8,5%
WACC=15%

V alor da empresa = FCLn−1 ∗ (1 + g)
(WACC − g) (5)

= 400 ∗ 1, 085
0, 065 = 6.154 milhões (6)

Repare que foi utilizada a fórmula do crescimento perpétuo diretamente para determinar
o valor da empresa, isso foi feito pois estamos tratando de uma empresa madura em um
setor consolidado e é razoável afirmar que essas empresas não vão ter grandes crescimentos
nos seus fluxos de caixa nos próximos anos. Dito isso seus fluxos tendem a crescer a taxas
semelhantes ano após ano.
Após esses cálculos, iremos verificar se a hipótese levantada pelo analista de a empresa
conseguir atingir um crescimento perpétuo de 8,5% é teoricamente posśıvel de ser concre-
tizada. Para isso, utilizaremos o método anteriormente apresentado:
A = Lucro operacional após impostos = 500 milhões
B = Investimentos ĺıquidos = ZERO
C = Variação na necessidade de capital de giro = 100 milhões
D = Taxa de reinvestimento do EBIT = (C+B)/A = (0 + 100)/500 = 20%
E = Retorno sob o capital (ROC) = 15%
A Taxa de crescimento posśıvel na perpetuidade será de 0,20*0,15 = 3,0%. Esse valor
é muito inferior ao assumido pelo analista e isso nos leva a concluir que um crescimento
na perpetuidade de 8,5% é imposśıvel de ocorrer, dado os atuais ńıveis de investimento e
rentabilidade da empresa.
Para que a taxa assumida pelo analista seja atingida a empresa deverá maximizar sua
taxa de reinvestimento do NOPAT ou seu ROC. Contudo fazer isso é muito complicado
visto que caso a empresa aumente sua taxa de reinvestimento sobre o NOPAT, além de
estar assumindo novos riscos, ela estará reduzindo o seu fluxo de caixa livre.
O ponto chave para a empresa aumentar sua taxa de crescimento na perpetuidade é a
maximização do ROC. Isso poderá ser atingido se a empresa conseguir elevar seus lucros
com o mesmo ńıvel de investimento ou que o crescimento marginal dos lucros seja maior
que o crescimento marginal dos investimentos. Isso acontecerá se a empresa melhorar
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sua eficiência operacional que consiste em produzir mais gastando menos sem afetar a
qualidade de seu produto.
É trabalho do analista verificar se existe essa possibilidade na empresa analisada. En-
tretanto é imposśıvel para a empresa melhorar sua eficiência operacional infinitamente,
tendendo a se aproximar de um ROC máximo. Por esse motivo, inclúımos a variável de
crescimento perpétuo no valuation pelo método do fluxo de caixa descontado. Com o
passar do tempo, o fluxo de caixa tende a crescer a uma taxa fixa.
É importante salientar que tudo o que foi descrito acima se trata de um modelo e o valor
obtido não estará 100% correto. O objetivo é apenas verificar se a taxa de crescimento
que esperamos na perpetuidade é algo plauśıvel ou não, dada as condições de investimento
e rentabilidade da empresa.
Em empresas maduras, a taxa de crescimento na perpetuidade tende a se aproximar do
crescimento potencial do setor onde ela atua. Não é razoável assumir que empresas blue
chips como Vale ou Petrobrás irão crescer mais que seus setores no longo prazo dado à
representatividade que essas companhias têm nesses setores.
Assim como afirmei anteriormente, determinar as taxas de crescimento de empresas novas
em setores com alto potencial de crescimento é algo muito dif́ıcil sobretudo na questão
da perpetuidade. Para essas empresas, é recomendável que se utilize janelas temporais
maiores antes de aplicar a perpetuidade de forma que seja posśıvel introduzir as altas
taxas de crescimento previstas para essas empresas nos primeiros anos.
Voltando ao nosso exemplo, vamos verificar qual seria um valor mais plauśıvel para o
preço alvo das ações da empresa analisada
Verificamos que uma taxa na perpetuidade de 3,0% seria o mais adequado. Mantendo
todo o resto constante: custo de capital de 15%, ROC de 18%, lucro operacional anual
após impostos utilizado como base de cálculo na perpetuidade de 500 milhões, variação
do capital de giro de 10,0% da variação da receita anual que por sua vez foi de 1 bilhão.
O valor da empresa é dado pela equação (5)

400 ∗ 1, 03
0, 12 = 3.333 milhões (7)

O valor da empresa obtido com a taxa máxima posśıvel de crescimento dado os padrões
atuais de rentabilidade e reinvestimento é cerca de 54% menor que a projeção do analista.
Essa taxa é enorme e o preço alvo da ação com esses parâmetros seria de apenas 6,90 (15
* (1-0,54)). O relatório do analista falava que o preço alvo para as ações da companhia
seria de 15,00 e acabamos de provar que este é um valor extremamente incoerente com a
realidade da companhia.
Esse exemplo ilustra bem o que pode acontecer caso o analista não verifique a consistência
de suas premissas, várias casas de análise atribuem taxas de crescimento extremamente
irreais e induzem seus clientes a cometerem erros que geram grandes prejúızos.
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Vamos verificar agora o quanto do seu lucro operacional a empresa deveria reinvestir para
obter a taxa de crescimento esperada pelo analista:

• Encontrar a taxa de reinvestimento necessária para um crescimento de 8,5% na
perpetuidade dado um ROC de 18%

Taxa de reinvestimento x ROC = crescimento posśıvel do NOPAT
Taxa de reinvestimento x 0,18 = 0,085
Taxa de reinvestimento necessária = 0,085/0,18 = 47,22%

• Encontrar a quantidade necessária de investimento para um crescimento de 8,5%
a.a dado um ROC de 18%

Dado que o NOPAT = 500 milhões
0,4722 = (Soma dos investimentos ĺıquidos + Investimentos em capital de giro) / 500
milhões;
Soma dos investimentos ĺıquidos + Investimentos em capital de giro = 236,10 milhões.
Assumindo que as projeções de necessidades futuras de capital de giro estão corretas,
serão necessários 236,10 – 100 milhões = 136,10 milhões de investimento adicionais anuais
para que a empresa conseguisse obter a taxa de crescimento assumida pelo analista que
produziu o relatório.
Como dito anteriormente, um acréscimo na quantidade de investimento reduz o fluxo de
caixa livre da empresa. Mantendo todas as outras variáveis constantes e mudando apenas
o montante investido conseguiremos encontrar o novo preço alvo da ação
O novo fluxo de caixa livre da empresa será = 500 milhões – 236,10 milhões = 263,90
milhões. Utilizando este valor como base para o cálculo na perpetuidade chegaremos ao
seguinte valor:
Valor da empresa = 263,90 * 1,085 / (0,15 – 0,085) = 4.405,10 milhões
Mesmo utilizando a mesma taxa de crescimento assumida pelo analista, nosso preço alvo
para a ação é cerca de 28,41% menor do que o informado pelo relatório.
Após esse exemplo o leitor pode pensar na seguinte hipótese: “Então quanto mais a
empresa investe, mais aumenta a taxa de crescimento esperado dos seus fluxos de caixa?”
Vamos verificar isso.
Suponha que a empresa utilize 90% do seu NOPAT para investimento e capital de giro,
qual será a taxa de crescimento esperada na perpetuidade?
Mantendo os mesmos dados e mudando apenas a taxa de reinvestimento temos:
FCL = 500 milhões (NOPAT) – 450 milhões (variação do capital de giro + investimentos
ĺıquidos) = 50 milhões
Taxa de crescimento posśıvel na perpetuidade = 0,90 (taxa de reinvestimento do NOPAT)
x 0,18 (ROC) = 16,20%
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Jogando na fórmula da perpetuidade obtemos:
50 * (1+0,162) / (0,15 – 0,162)
= 58,1 / (- 0,012) = - 4.841.66 Milhões
Depois desse exemplo dizemos que sim, aumentar a taxa de reinvestimento aumenta a
taxa de crescimento na perpetuidade, entretanto isso não faz sentido na prática visto que
o valor presente dos fluxos de caixa deu negativo. Isso se deve ao fato da quebra de
uma das premissas fundamentais do valuation pelo fluxo de caixa descontado: A taxa
de crescimento na perpetuidade deve ser menor que o custo de capital da
empresa. O resultado obtido é mais uma prova de que não devemos utilizar taxas de
crescimento perpétuas muito altas.
Outra pergunta pode ter surgido “Existe então um ńıvel ótimo de reinvestimento para a
companhia?” a resposta é sim, mas isso é da área de administração financeira o que não
é o foco desse artigo
Depois de tudo o que foi apresentado, espero que tenha ficado claro para o leitor a im-
portância de se verificar a consistência entre a taxa de crescimento assumida para o cálculo
da perpetuidade e a capacidade da companhia de realizá-la. Taxas muito altas na per-
petuidade não condizem com a realidade visto que quanto mais madura a companhia se
torna, mais dif́ıcil fica para ela manter seu ritmo de crescimento em um patamar elevado
(lei dos rendimentos decrescentes). Para companhias nas quais esperam-se crescimentos
elevados, o ideal é utilizar janelas maiores de crescimento rápido e é isso que veremos a
seguir.

4 Consistência no curto prazo: Qualquer patamar de
crescimento é posśıvel

No curto prazo as companhias conseguem obter altas taxas de crescimento nos seus fluxos
de caixa. É muito comum no noticiário corporativo vermos empresas que cresceram 50, 60
ou até mais de 100% de um ano para o outro. Essas taxas elevadas acontecem com mais
frequência em empresas small caps que possuem uma pequena fatia do mercado e que,
com o passar do tempo, vão conseguindo dominar parcelas maiores. Contudo, determinar
uma taxa de crescimento no curto prazo é algo muito complicado, visto que as empresas a
qualquer momento podem anunciar novos investimentos, emissão de novas ações, fusões e
aquisições entre outros eventos extraordinários que mudam completamente o crescimento
esperado dos seus fluxos de caixa.
Por conta disso, fica muito dif́ıcil estimar as taxas de crescimento para os próximos 5,6
ou 10 anos. Diante disso, trago aqui uma nova ferramenta que pode ser muito útil na
hora de decidir em investir ou não em determinada empresa, essa ferramenta é conhecida
como Valuation reverso.
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Como o leitor já sabe, o valuation envolve uma série de projeções e a qualidade final
do estudo é diretamente ligada ao fato dessas projeções terem sido ou não atingidas.
Acertar em cheio uma projeção, sobretudo na economia brasileira, é algo muito dif́ıcil.
Por esse motivo, o valuation reverso pode ser útil, pois ele elimina o trabalho de se projetar
crescimentos futuros nos fluxos de caixa das empresas.
O valuation reverso consiste em apenas encontrar qual a taxa de crescimento os fluxos de
caixa da companhia devem ter para que o valor atual de suas ações seja igual ao seu valor
intŕınseco.

V alor da empresa =
n∑

i=0

FCL0 ∗ (1 + t)n

(1 + WACC)n
+ FCLn−1 ∗ (1 + g)

(WACC − g) (8)

Vamos a um exemplo para ilustrar o uso dessa ferramenta
Suponha que no balanço de 2018 uma empresa tenha reportado que seu NOPAT foi de
300 milhões, ROC = 15%, WACC = 13%, variação na necessidade de capital de giro =
30 milhões. Além disso ela anunciou novos investimentos nas suas operações na ordem de
70 milhões que serão aplicados no ińıcio de 2019. Sabe-se também que em 2017 o ROC
era de 12%

• Calcular a taxa de reinvestimento do NOPAT

Investimentos ĺıquidos = 70 milhões
Variação na necessidade de capital de giro = 30 milhões
Taxa de reinvestimento do NOPAT = 70 + 30 / 300 = 33,33%

• Calcular a taxa de crescimento posśıvel do NOPAT na perpetuidade

Taxa de crescimento posśıvel = 0,3333 x 0,15 = 5%
Suponha agora que a empresa tenha o valor de mercado de 10 bilhões. Qual deverá ser a
taxa de crescimento dos fluxos de caixa da empresa para que esse valor seja atingido?
Para responder essa questão, primeiramente deveremos determinar a nossa janela de cres-
cimento rápido antes de aplicar a perpetuidade no valuation. É consenso no mercado
aplicar taxas de crescimento elevadas nos fluxos de caixas dos próximos 3 até 10 anos.
Entretanto, prever quanto o fluxo de caixa da empresa vai crescer daqui a 10 anos é com-
plicado. Por esse motivo uma janela temporal de 5 anos é a mais comum e, se for o caso,
poderá ser revista à medida que novos demonstrativos financeiros são publicados.
Dito isso, iremos usar uma janela temporal de 5 anos.
FCL = NOPAT – Investimentos ĺıquidos – Variação na necessidade de capital de giro
Obs: lembre-se de nossa premissa que a empresa irá repor sua depreciação.
FCL = 300 + 15 - 70 - 30 = 215 milhões

10.000.000.000 =
5∑

i=0

215.000.000 ∗ (1 + t)n

(1 + 0, 13)n
+ FCL5 ∗ (1 + 0, 05)

(0, 08) (9)
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Resolvendo essa equação isolando a variável “t” que representa o crescimento do fluxo de
caixa nos 5 primeiros anos acharemos t = 7,637%. Isso significa que no atual preço da
ação, o mercado espera que os fluxos de caixa da companhia cresçam à uma taxa média
constante de 7,637% nos primeiros 5 anos, assumindo que a empresa consiga atingir
seu máximo ńıvel de crescimento na perpetuidade mantendo suas atuais condições de
reinvestimento e rentabilidade.
Dado isso, nosso trabalho agora é apenas verificar se essa taxa de crescimento é posśıvel
ou não de ser atingida dada à realidade atual da companhia para concluir se investir nas
suas ações é viável ou não.
Para fazer isso, nós precisaremos basicamente das mesmas coisas de quando verificamos a
consistência das taxas de crescimento no longo prazo: Taxa de reinvestimento do NOPAT
e ROC da empresa. Todavia, uma nova variável será inclúıda no nosso modelo.
Imagine um empresário que possúıa 4 lojas de roupas que em 2018 produziram um ROC
de 15%. No começo de 2019, ele abriu 2 novas lojas. Em 2019 o ROC atingido com todas
as 6 lojas foi de 20%. Como será composto o crescimento do NOPAT em 2019?
A contribuição das 2 novas lojas ao lucro operacional após impostos da empresa é dado
por:
Crescimento do NOPAT relativo às duas novas lojas = Taxa do NOPAT reinvestido nas
duas novas lojas * ROC
Mas esse cálculo apresenta apenas parte do crescimento. A parcela relativa às 4 lojas
originais pode contribuir para o acréscimo ou decréscimo do NOPAT da companhia. Em
2018 o investimento nas 4 unidades originais trazia um ROC de 15%, em 2019 o ROC
passou para 20%. Em outras palavras, com os mesmos recursos, a empresa está sendo
mais eficiente, pois as 4 lojas originais também aumentaram seu lucro ĺıquido sem ter sido
necessário um novo investimento nelas. O crescimento no lucro é dado por:

Novo ROC − ROC anterior

ROC anterior
(10)

Substituindo às variáveis vemos que as 4 lojas originais adicionaram 33,33% à mais no
lucro final da empresa em 2019 em relação a 2018

20% − 15%
15% = 33, 33% (11)

Associando as duas parcelas chegamos ao crescimento de curto prazo do NOPAT da
empresa:

Taxa de reinvestimento do NOPAT ∗Novo ROC + Novo ROC − ROC anterior

ROC anterior
(12)

A explicação para essa fórmula é que o crescimento de curto prazo apresenta as mesmas
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componentes do crescimento na perpetuidade (Taxa de reinvestimento e rentabilidade)
mas devemos adicionar um fator que nada mais é que o ganho de produtividade que a
empresa obteve de um ano para outro sobre os investimentos originais (4 primeiras lojas)
É importante salientar que, caso no próximo ano a empresa abra mais lojas, os investi-
mentos originais passam a ser as 6 lojas que a empresa já possúıa antes de realizar o novo
investimento.
Continuando com nosso exemplo, suponha que o lucro operacional anual das 4 primeiras
lojas em 2018 era de 200 mil e receita anual ĺıquida de 500 mil. O investimento no ińıcio
de 2019 para abrir as 2 novas lojas foi de 80 mil. O capital de giro dessa empresa costuma
variar em torno de 6% da receita anual que em 2019 passou a ser de 750 mil. Em 2019 o
ROC saiu de 15% para 20%. Qual o valor que podemos obter de crescimento do fluxo de
caixa no curto prazo dada essas condições?

• Calcular o crescimento do NOPAT derivado das 2 novas lojas:

Valor investido = 80 + 0,06 * 250 (variação do capital de giro) = 80 + 15 = 95
NOPAT = 200
Taxa de reinvestimento = 95 / 200 = 47,50%
Crescimento do NOPAT derivado das 2 novas lojas = 47,50% x ROC
= 0,475 x 0,20 = 0,095
Isso quer dizer que só a abertura dessas 2 novas lojas gerou um aumento de 9,5% no
NOPAT da empresa em 2019 com relação à 2018.
Como vimos anteriormente, as 4 lojas originais aumentaram sozinhas o lucro da empresa
em 33,33% apenas pelo ROC ter subido de 15 para 20% de 2018 para 2019. Sendo assim,
o crescimento do NOPAT no curto prazo posśıvel de ser atingido pela companhia é dado
pela equação (11)
Subistituindo:
0,475 * 0,2 + 0,3333 = 42,83%
Voltando ao nosso exemplo original, a empresa estava com um valor de mercado de 10
bilhões e verificamos que para isso ocorrer seu fluxo de caixa nos 5 primeiros anos deveria
crescer a uma taxa média constante de 7,637%. Vamos verificar se nas atuais condições
isso é posśıvel:
Taxa de reinvestimento do NOPAT = 33,33%
Novo ROC = 15%
ROC anterior = 12%
O crescimento posśıvel no curto prazo será de (usando a equação 11)
0,3333 * 0,15 + ((0,15 – 0,12) / 0,12) = 0,05 + 0,25 = 30%
Desse modo é posśıvel que a empresa aumente seu NOPAT em 30% caso o novo investi-
mento traga os mesmos resultados que os já realizados pela empresa. Portanto, podemos
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concluir que é viável se investir nas ações dessa empresa visto que é totalmente posśıvel
que o fluxo de caixa da empresa aumente em 7,637% a.a nos próximos 5 anos.
Depois de toda essa apresentação, espero que o leitor tenha entendido como podemos
verificar se as taxas de crescimento dos fluxos de caixa das companhias condizem ou
não com a realidade. O valuation reverso é uma ferramenta poderosa quando usada em
conjunto com os testes de consistência para o crescimento perpétuo e de curto prazo dos
fluxos de caixa da empresa, visto que com elas conseguimos verificar se a empresa tem
capacidade ou não de gerar os resultados que o mercado espera.
Com relação especificamente ao crescimento de curto prazo, reitero novamente que qual-
quer taxa é posśıvel de se obter. O valor que encontramos é o máximo nas condições
atuais, mas caso a empresa receba mais injeção de capital e melhore sua eficiência ope-
racional no curto prazo, as taxas de crescimento dos seus fluxos de caixa serão diferentes.
Por esse motivo, é muito importante que o analista refaça esse trabalho sempre que uma
nova demonstração financeira for publicada.
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