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1. Dados contábeis históricos 
2. Projeção das demonstrações financeiras 
3. Drivers históricos e drivers projetados 

 OPEX - Operational Expenditure 
 CAPEX – Capital Expenditure 
 WC - Working capital 
 ROA – Return of Assets 
 ROE – Return of Equity 
 Ebtida e margem Ebtida 
 Ebit e margem Ebit 
 EVA – Economic Value Added 
 Cálculo Cagr –Compound Annual Grouth Rate 

  

4. Fluxo de Caixa Projetado 
 Valor terminal - modelo de Gordon (perpetuidade) 
 Taxa de crescimento perpétua 
 Necessidade de capital de giro (NCG) 
 Fluxo de caixa livre da empresa (FCFF) 
 Valor do ativo 

  

5. Taxa de Desconto 
 Estrutura de capital próprio e de terceiros 
 WACC - Weighted Average Cost Capital 

  

6. Goodwill – Ágio gerado numa combinação de negócios 
7. Impairment – Valor recuperável dos ativos não financeiros 
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Ebtida e margem Ebtida & Ebit e margem Ebit 

“Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” 
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Lucro antes dos impostos e efeitos financeiros (EBIT) 
+ Depreciação e amortização 
= Lucro antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 
- Imposto de Renda e Contribuição Social sobre EBIT 
- Investimentos em ativo fixo (CAPEX) 
+/- Variação no capital circulante líquido (ccl) 
= Fluxo de caixa livre (FCL) 

EBITDA é a sigla de “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, que significa "Lucros antes 
de juros, impostos, depreciação e amortização", em português. 
 
O EBITDA é um indicador financeiro, também chamado de Lajida, e representa quanto uma empresa gera de 
recursos através de suas atividades operacionais, sem contar impostos e outros efeitos financeiros.  O EBITDA é 
importante para os empresários e administradores de empresas, pois dá a possibilidade deles não analisarem 
apenas o resultado final da organização, e sim o processo com um todo, e esse indicador é bastante utilizado no 
mercado de ações. 
 

O EBITDA é utilizado essencialmente para analisar o desempenho das organizações, pois ele é capaz de medir a 
produtividade e a eficiência da empresa, um ponto que é essencial para o empresário que pretende investir. O 
termo é bastante utilizado por analistas financeiros em análise de balanços de contabilidade de empresas de 
capital aberto. 

Ebtida e margem Ebtida & Ebit e margem Ebit 
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INSTRUÇÃO CVM Nº 527, DE 04 DE OUTUBRO DE 2012 

Art. 2º  O cálculo do LAJIDA e do LAJIR deve ter como base os números apresentados nas demonstrações 

contábeis de propósito geral previstas no Pronunciamento Técnico CPC  26 – Apresentação das Demonstrações 

Contábeis. 

§ 1º Não podem compor o cálculo do LAJIDA e do LAJIR divulgados ao mercado, valores que não constem 

das demonstrações contábeis referidas no caput, em especial da demonstração do resultado do exercício. 

§ 2º A divulgação do cálculo do LAJIDA e do LAJIR deve ser acompanhada da conciliação dos valores 

constantes das demonstrações contábeis referidas no caput. 

 Art. 3º  O cálculo do LAJIDA e do LAJIR não pode excluir quaisquer itens não recorrentes, não operacionais ou de 

operações descontinuadas e será obtido da seguinte forma: 

 I – LAJIDA - resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras 

líquidas das receitas financeiras e das depreciações, amortizações e exaustões; 

II – LAJIR – resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o lucro e das despesas financeiras 

líquidas das receitas financeiras. 

Ebtida e margem Ebtida & Ebit e margem Ebit 
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EBITDA - “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” 

INSTRUÇÃO CVM Nº 527, DE 04 DE OUTUBRO DE 2012 

Art. 6º  Os administradores da companhia devem dispensar à divulgação das informações de natureza não 
contábil tratadas nesta Instrução o mesmo tratamento dado à divulgação das informações contábeis. 
  
Art. 7º Toda a divulgação relativa ao LAJIDA ou LAJIR deve ser feita de forma consistente e comparável com a 
apresentação de períodos anteriores e, em caso de mudança, deve ser apresentada justificativa, bem como a 
descrição completa da mudança introduzida. 
  
Art. 8º A divulgação dos valores do LAJIDA ou do LAJIR deve ser feita fora do conjunto completo de 
demonstrações contábeis previsto no pronunciamento Técnico CPC 26 – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis. 
  
Art. 9º A divulgação do cálculo do LAJIDA ou do LAJIR, conforme previstos nos arts. 3º e 4º desta Instrução, 
devem ser objeto de verificação por parte do auditor independente da companhia nos termos da norma NBC TA 
720 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
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Net Operating Profit After Taxes 
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O que é 'Lucro operacional líquido após impostos - NOPAT' 
O lucro operacional líquido após impostos (NOPAT) é um lucro potencial em caixa da empresa se 
sua capitalização não fosse alavancada - ou seja, se não tivesse dívida.  
 
O NOPAT é frequentemente usado em cálculos de valor econômico agregado (EVA). O NOPAT é 
uma visão mais precisa da eficiência operacional para empresas alavancadas, e não inclui a 
economia fiscal que muitas empresas obtêm devido à dívida existente. 
 
 
O lucro operacional líquido após o imposto é calculado como o lucro operacional multiplicado por 1, 

menos a alíquota: 
 

NOPAT = Lucro Operacional x (1 - Taxa de Imposto) 
 
 

OBS: O lucro operacional também é conhecido como lucro antes de juros e impostos (EBIT). 

Net Operating Profit After Taxes 
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Por exemplo..... 
 

Se o EBIT for de US $ 10.000 e a taxa de imposto for de 30%, o cálculo será de US $ 10.000 

multiplicado por 1 menos 0,3, ou 0,7, o que equivale a US $ 7.000. Esta é uma aproximação dos fluxos 

de caixa após impostos sem a vantagem fiscal da dívida.  
 

Observe que ..... 
 

Se uma empresa não possui dívida, o lucro operacional líquido após impostos é o mesmo que o lucro 

líquido após os impostos.  
 

 

 

Ao calcular o lucro operacional líquido após impostos, os analistas gostam de comparar com empresas 

similares no mesmo setor, porque alguns setores têm custos mais altos ou mais baixos do que outros. 

Net Operating Profit After Taxes 
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Return Over Invested Capital 
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ROIC  
 

Return Over Invested Capital, ou Retorno sobre o Capital Investido 
 

 

 

O ROIC é o retorno sobre o capital total investido, isto é, o capital próprio somado ao capital de terceiros. 

 

Portando, o ROIC é um método muito utilizado para determinar o desempenho financeiro de uma empresa, 
sendo inclusive considerado como a fonte mais confiável para tal fim. 
 
IMPORTANTE: Observe que utilizando o indicador de Retorno sobre o Capital Investido é possível ter 
uma visão geral da performance financeira da empresa, mas não tem como saber especificamente quais 
investimentos estão gerando retorno. 
 
Então, se formos resumir tudo isso, podemos dizer que o ROIC apresenta, em termos percentuais, quanto 
dinheiro a organização tem capacidade de gerar com o capital investido. 

 

www.incial.adm.br 
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ROIC  
 

Return Over Invested Capital, ou Retorno sobre o Capital Investido 
 

Calculando o ROIC ... 
 
Para calcular o Retorno sobre o Capital Investido é necessário ter em mãos as informações apuradas sobre as 
demonstrações contábeis da empresa: 
 

 Demonstrativo de Resultados do Exercício – DRE 
 Balanço Patrimonial 

 
Para encontrar o ROIC é preciso subtrair os dividendos pagos durante o ano do lucro líquido e dividir a 
diferença pelo capital investido.  
 
Assim, temos ... 
 

ROIC = NOPAT / Valor Contábil do Capital Investido 
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ROIC  
 

Return Over Invested Capital, ou Retorno sobre o Capital Investido 
 

Exemplo .... 
 
Digamos que a empresa XYZ fabrica e vende equipamentos para usinagem. Os diretores acharam que está na 
hora de conseguir mais capital, e um investidor entrou na jogada. 
 

Para saber se vale a pena investir na empresa ele pediu informações sobre o Lucro Líquido, os Dividendos, e 
o Capital Investido Total . 
 

 NOPAT: R$ 100.000,00 
 Dividendos: R$ 20.000,00 
 Capital Investido Total: R$ 150.000,00 

 

Com os dados acima, o investidor aplicou a fórmula de ROIC: 
 

 ROIC = NOPAT / Valor Contábil do Capital Investido 
 ROIC = R$ 100.000 – R$ 20.000/R$ 150.000 
 

Fazendo os cálculos temos que ROIC = 0,53 ou seja, chegamos ao resultado de que ROIC = 53%. 
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Cagr  
Compound Annual Growth Rate 
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Cagr – Compound Annual Growth Rate 

Fórmula: 
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Cagr – Compound Annual Growth Rate 
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Capex 
 

Capital Expenditure 
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Capex - Capital Expenditure 

CAPEX .... 
é a sigla da expressão inglesa capital expenditure (em português, despesas de capital ou 
investimento em bens de capital) e que designa o montante de dinheiro despendido na aquisição 
(ou introdução de melhorias) de bens de capital de uma determinada empresa.  

 
O CAPEX .... 

é, portanto, o montante de investimentos realizados em equipamentos e instalações de forma a 
manter a produção de um produto ou serviço ou manter em funcionamento um negócio ou um 
determinado sistema.  
 

O OPEX (operational expenditure) ... 
refere-se ao custo associado à manutenção dos equipamentos e aos gastos de consumíveis e outras 
despesas operacionais, necessários à produção e à manutenção em funcionamento do negócio ou 
sistema.  

 
Por exemplo ... 

a aquisição de uma máquina é CAPEX, enquanto o custo com a sua manutenção é OPEX. 

Projeção do Balanço Patrimonial 
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Capex - Capital Expenditure 

Projeção do Balanço Patrimonial 

www.incial.adm.br 



31 

Capex - Capital Expenditure 

Projeção do Balanço Patrimonial 
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Capital Circulante Líquido 
CCL / NCG 
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Fluxos e Caixa Livres (FCL) 

FCL Ano 3 

Lucro Operacional Ajustado (LOA) =     137 

(+) Depreciação +       18 

 = Fluxo de Caixa Bruto =     155 

Variação no Capital de Giro Operacional Líquido (-)     22 

CAPEX (-)     20 

 = Fluxo de Caixa Livre =     113 

O Fluxo de Caixa Livre é calculado a partir de ajustes realizados sobre as contas da demonstração de 
resultados do Exercício, conforme abaixo. 

Contas Ano 2 Ano 3 

ACo 202 249 No Fluxo de 
Caixa Livre Pco 146 171  (Ano 3 – Ano 2) 

CGOL (Aco – Pco) 56 78 22 

OBS: Como a variação do capital de giro ($ 22) foi positiva, tem-se uma saída no cômputo do Fluxo de Caixa Livre ou 
uma necessidade de capital de giro.   Isso significa que foi necesário um investimento em capital de giro para suportar 
as operações projetadas. 33 

Capital Circulante Líquido (CCL / NCG) 
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Capital Circulante Líquido (CCL / NCG) 
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Metodologia do Fluxo de Caixa  
Descontado 
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  Ebtida – Earns Before Tax Interest Depreciation and Amortization 

 (-)  Capex – Capital Expendidure 

(+/-)  NCG – Necessidade de Capital de Giro 

(=)  Fluxo de caixa livre (FCF) 

Metodologia do Fluxo de Caixa  
Descontado 
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Utilização de técnicas de valor presente para mensurar o 
valor em uso 

Apêndice 

Período projetivo Dados históricos Data base 

4 2 1 3 5 

WACC  

Perpetuidade 

(=)      Ebtida – Earns Before Tax Interest Depreciation and Amortization 
 (-)      Capex – Capital Expendidure 
(+/-)   NCG – Necessidade de Capital de Giro 

Identificação dos “Drivers” 
 

• Análise horizontal 
• Análise vertical 
• Ebitda 
• Margens líquidas e brutas 
• Normalização de dados 
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PROJEÇÕES                           ANO ... 

Receita Operacional líquida 
(-) Custos e Despesas 
(+) Depreciação e Amortização 
(-) IR & CSLL 
(-) Investimentos 
(-) Necessidade de Capital de Giro 
 = Fluxo de Caixa Livre 
 

Receita Operacional líquida 
(-) Custos e Despesas 
(+) Depreciação e Amortização 
(-) IR & CSLL 
(-) Investimentos 
(-) Necessidade de Capital de Giro 
 = Fluxo de Caixa Livre 
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Experiência 

Expertise 

Análise Histórica 

Pesquisa 

Conhecimento 

Avaliador 

Ativo 

Estratégia 

Operações 

M
e

rc
ad

o
 D

rive
rs Receita Operacional líquida 

(-) Custos e Despesas 
(+) Depreciação e Amortização 
(-) IR & CSLL 
 = EBITDA 
(-) Capex 
(-) Necessidade de Capital de Giro 
 = Fluxo de Caixa Livre 

PROJEÇÕES                            ANO 1 

PROJEÇÕES                            ANO 2 

Valor Residual             (Terminal) 

Baseado na 
perpetuidade do 

último fluxo de caixa 
projetado. 

(Cagr) 

Valor Recuperável    =>   Valor em Uso 

Metodologia do Fluxo de Caixa Descontado 
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Custo Médio Ponderado do Capital 
Wacc - Weighted Average Cost Capial 
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Custo Médio Ponderado do Capital 
Wacc - Weighted Average Cost Capial 

A realização de um teste de recuperabilidade pelo Método do Valor em Uso utilizando 

o Fluxo de Caixa Descontado implica em descontar os fluxos com base na capacidade 

dos ativos de gerarem uma rentabilidade mínima requerida pelo investidor para colocar 

seu capital no ativo (taxa de desconto). Ao valor presente do fluxo de caixa soma-se o 

valor da perpetuidade, o qual procura-se estabelecer o valor associado à operação 

além do período de projeções. A taxa de desconto utilizada considera as variáveis do 

detentor do capital e será estimada a partir da metodologia do Custo Médio Ponderado 

de Capital (WACC):  
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Custo Médio Ponderado do Capital 
Wacc - Weighted Average Cost Capial 
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Custo Médio Ponderado do Capital 
Wacc - Weighted Average Cost Capial 

Custo de Capital de Terceiros (kd) 
• Para fins do custo de capital de terceiros, considerou-se um custo nominal de dívida antes de impostos, de 
13,57%, calculado com base na média ponderada dos custo dos empréstimos e financiamentos reportados 
pela Empresa na data-base.  Após o efeito dos impostos o custo de capital de terceiros é de 8,96%.  
 
Estrutura de Capital (E/D) + (D/E) 
• A estrutura de capital adotada foi definida com base nos empréstimos e financiamentos reportados no 
balancete consolidado da Empresa de 31 de dezembro de 2010, como sendo o montante de capital de 
terceiros, e o Valor da Empresa (Equity value), como sendo o montante de capital próprio. Portanto, a 
estrutura de capital calculada foi de 95,37% de capital próprio e 4,63% de capital de terceiros. 
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Custo Médio Ponderado do Capital 
Wacc - Weighted Average Cost Capial 

Por exemplo ....  

Custo do capital  
de terceiros 

=  
 despesas financeiras  –  economia de IRPJ e CSLL 

Passivo Oneroso 
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Custo Médio Ponderado do Capital 
Wacc - Weighted Average Cost Capial 
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Economic Value Add 
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Economic Value Add 
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Impairment & Goodwill 
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Valor recuperável é o 
maior entre: 

Valor Líquido de venda dos 
Ativos, subtraídos dos custos 

de venda.  
Valor em uso 

Análise do Valor Recuperável 

 
 

Valor Contábil 
Valor Recuperável 

Deterioração 

 
 

Valor Contábil 

 
 

 
 

Valor 
Recuperável 

Não há 
Deterioração 

Análise Deterioração 

X 

Valor Contábil Líquido 

Valor que um ativo pode 
proporcionar através do seu 

uso, independente de quanto 
ele vale no mercado.  

Valor atribuído a um ativo na 
situação em que se espera 
ocorrer uma troca, valor de 

mercado 

PME Seção 27.12  

CPC 01 R1 - 19 

Não é 
obrigatório os 

dois testes 52 

 
 

Valor Contábil Valor Recuperável 

Deterioração 

Reversão Deterioração 



Valor Patrimonial 

Valor Justo 

Goodwill 
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Capitalizados 
separadamente 
CPC 15.10 & CPC 

15.32 

Custo de aquisição e Data Room DRE  (P & L) CPC 15.53 

Custo de reorganização Não reconhecido CPC 15.11 

53 

Valor Patrimonial 

Valor Justo 

Goodwill 

Remensuração 
em até um ano 

CPC 15.45 

Não amortiza, exposto 
CPC 01 CPC 15.69d. 

Reconhecimento 
no BP ? 

Critério de 
Realização?  

Reversível ? 

Combinação de Negócios 
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