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Free Cash Flow

Definição de Fluxo de Caixa Livre 

Caixa gerado pela empresa depois de pagar todos os custos e 
despesas operacionais, impostos, além de suas necessidades de 
investimento em CapEx contínuo e o financiamento de seu capital de 
giro.

Receita Líquida
  (-) Custo do Produto Vendido

(=) Resultado Bruto
  (-)Despesas

(=) LAJIDA ou EBITDA
  (-) Depreciação

(=) LAIR ou EBIT
  (-) Imposto de Renda

(=) NOPAT

(+) Depreciação
(-) Variação no Capital de Giro Líquido (NOWC)

(-) Variação de ativos de longo prazo (CAPEX)

(=) Fluxo de Caixa Livre
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Valor Presente Líquido

Por meio desse método é possível entender o retorno de um projeto 
em valores reais, diferentemente da abordagem nominal que desconsidera 
variáveis como a inflação. Sua base teórica reside nas grandes afirmações 
de Finanças I:

-  “Um real hoje vale menos que um real amanhã”
- “ Um real sem risco vale mais do que um real com risco”
- “Valor presente depende apenas da projeção de fluxo de caixa 

descontado pelo custo do capital”
- “Já que valor presente corresponde a dinheiro HOJE, você pode 

somar o vpl de diferentes projetos”

Na prática se calcula a soma do investimento (C0) e todos os fluxos 
de caixa futuros (Ct n vezes) trazidos a valor presente pela taxa de 
desconto (elevado a qtd de períodos = t)

Cálculo de Valor Presente

Cálculo simples de divisão que a partir de uma ganho futuro (FV, 
future value) é possível obter o valor correspondente no presente (PV, 
present value). Por meio do divisor ser a taxa de desconto (r) somada a 
uma unidade e elevado pelo número de períodos futuros (t).

Taxas de descontos: Inflação, juros, custo do capital entre outros.

Custo do Capital → É a taxa de retorno esperado de um 
investimento considerando os custos do projeto, o custo da oportunidade 
e o risco do projeto.

Custo da Oportunidade→ custo econômico (diferente de custo 
contábil)  para oportunidades perdidas de investimento



Cálculo de VPL
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Exemplo

Como fazer no excel → https://calculadorajuroscompostos.com.br/como-calcular-vpl-e-tir-no-excel/

https://calculadorajuroscompostos.com.br/como-calcular-vpl-e-tir-no-excel/


Valuation - Conceitos Básicos
O que é Valuation

Valuation é o termo em inglês para “Avaliação de Empresas”. É o 
processo de estimar quanto uma empresa vale, determinando seu 
preço justo e o retorno de um investimento em suas ações. Ou seja, 
é o processo de determinar o valor intrínseco de um ativo.

No Valuation uma parte é ciência e outra parte é arte. A parte da 
ciência nada mais é do que a conta. Existe um consenso sobre quais 
as fórmulas devem ser utilizadas para se determinar o valor de uma 
empresa. Na parte da arte, existem dois fatores: qual modelo utilizar 
e  quais premissas serão utilizadas no modelo.

Trash in, Trash out - Vale lembrar que quanto maior o número de 
inputs no modelo, maior a probabilidade de cometer erros

Abordagens para o Valuation

Basicamente existem duas abordagen principais para a realização 
do valuation. Não necessariamente essas abordagens são 
antagônica. Na verdade, muitas vezes elas acabam sendo 
complementares.

Fluxo de Caixa Descontado - Quem utiliza esse método busca trazer 
a valor presente o fluxo de caixa esperado para o ativo no futuro. 
Dessa forma, ele é utilizado para determinar o valor intrínseco de 
um ativo. 

Múltiplos Comparativos - Também é possível realizar o valuation 
comparativo, o qual busca estimar o valor de um ativo através do 
preço de ativos semelhantes utilizando de variáveis comuns como: 
lucro, valor patrimonial, fluxo de caixa etc. Exemplos: P/VP, P/L, 
EV/EBITDA.
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Valuation - Fluxo de Caixa Descontado 
Modelo de Fluxo de Caixa Descontado

O Fluxo de Caixa Descontado é a ferramenta para avaliação de empresas mais comum entre os 
analistas do mercado financeiro. É a avaliação pelo fluxo de caixa descontado (em inglês, 
discounted cash flow – DCF). O modelo assume que o valor justo de um ativo é calculado pelo 
valor presente da soma dos fluxos de caixa futuros projetados, descontados a uma taxa. Esta 
taxa é composta por todos os custos de capital e todos os riscos inerentes ao negócio que está 
sendo avaliado. Desta forma, para estimar os fluxos de caixa e a taxa de desconto o investidor 
precisará incorrer em premissas consistentes, levando em consideração todos os fundamentos 
que compõem o desempenho de uma empresa.

Fórmula Matemática:

       

Onde: 
E(CFn) = Fluxo de caixa estimado para o período t
r = taxa de desconto
n = vida útil do ativo

Exemplo

Por exemplo, considere uma taxa de desconto de 
10%, uma vida
útil de 4 anos e a seguinte projeção de fluxo de 
caixa: Investimento Inicial: 80.000; Primeiro ano: 
20.600; Segundo ano: 22.800; Terceiro ano: 27.400; 
Quarto ano: 32.200.

Ao trazer a valor presente:
Primeiro ano = 20.600/(1,1) = 18.727
Segundo ano = 22.800/(1,1)^2 = 18.842
Terceiro ano =  27.400/(1,1)^3 = 20.586
Quarto ano = 32.200/(1,1)^4 = 21.993

Valor presente = - 80.000 + 18.727 + 18.842 + 20.586 
+  21.993 = 149

20.600

80.000

22.800 27.400 32.200
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Valuation - Fluxo de Caixa Descontado 
Modelo de Fluxo de Caixa Descontado

O Fluxo de Caixa Descontado é a ferramenta para avaliação de empresas mais comum entre os 
analistas do mercado financeiro. É a avaliação pelo fluxo de caixa descontado (em inglês, 
discounted cash flow – DCF). O modelo assume que o valor justo de um ativo é calculado pelo 
valor presente da soma dos fluxos de caixa futuros projetados, descontados a uma taxa. Esta 
taxa é composta por todos os custos de capital e todos os riscos inerentes ao negócio que está 
sendo avaliado. Desta forma, para estimar os fluxos de caixa e a taxa de desconto o investidor 
precisará incorrer em premissas consistentes, levando em consideração todos os fundamentos 
que compõem o desempenho de uma empresa.

Fórmula Matemática:

       

Onde: 
E(CFn) = Fluxo de caixa estimado para o período t
r = taxa de desconto
n = vida útil do ativo

Passo a Passo

1º Etapa → Estudo da empresa alvo e definição 
dos “Key performance drivers”

- Análise da empresa e do Setor
- Definição de premissas 

2º Etapa → Projeção do Fluxo de Caixa 
- Elaboração do modelo futuro
- Cálculo do VPL 

3º Etapa → Cálculo do Weighted Average Cost of 
Capital 

- Em breve…..

4º Etapa → Determinação do Valor Terminal
- Em breve…..
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Overview: Projeções Financeiras
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OverviewUma projeção deve ser...

 Uma projeção financeira é uma maneira de fazer uma previsão de como estará a empresa no futuro. 
Assim como vimos da última vez, o resultado que queremos obter dessa projeção é o Free Cash Flow 
(FCF) da empresa no futuro. O FCF é o caixa gerado pelas operações depois de pagar todos os 
investimentos que garantam o crescimento. A fórmula de FCF é essa e vamos continuar 

Realista

Flexível

Simples
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 Dessa forma, a projeção pode ter diversas utilidades: para saber o valor da empresa (Valuation), para 
saber o retorno de um projeto, para saber a performance da empresa no futuro, para saber a viabilidade 
financeira de um negócio.

Para fazer a modelagem, é necessário saber que o resultado que queremos obter é o cálculo do FCF 
no futuro, assim, as principais contas que devem ser projetadas são os elementos que compõem o FCF, que são: 
NOPAT, Depreciação, Capital de Giro Líquido (NOWC) e CAPEX. 

Uma projeção financeira é encarada de maneira completamente diferente entre empresas de grande 
porte e de médio/pequeno porte. Para empresas de grande porte, muitas vezes os gerentes já realizaram 
projeções de caixa para o futuro, basta que os consultores chequem se a projeção é realista. Já para 
empresas de médio/pequeno porte, dificilmente serão encontradas projeções. Além do mais, dificilmente 
serão encontrados dados financeiros realistas ou contas que façam sentido nos demonstrativos financeiros 
da empresa, uma vez que são de menor porte. 

Essa é a realidade da maior parte das empresas com que a EJFGV trabalha. Na maioria dos projetos, 
os dados financeiros das empresas não são suficientes e podem, até mesmo, nem fazer sentido. Assim, 
para uma projeção, é necessário um ótimo alinhamento das operações e custos da empresa do cliente com 
o time de consultores.

FCF = NOPAT + Depreciação - ∆NOWC - ∆CapEx 



Levantamento de Premissas
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Overview Levantamento de premissas

Performance 
Histórica

Tendências

Benchmarks

Para que se faça uma projeção, primeiramente é necessário o levantamento de premissas que vão 
dizer e mostrar como será o comportamento de cada conta que compõe o FCF no futuro. Basicamente, o 
que queremos achar é: “Por base no que é possível definir a maneira como o NOPAT, Depreciação, 
NOWC e CAPEX vão mudar daqui para frente nessa empresa?”.

Na maioria dos casos, as empresas não fazem projeções e, consequentemente, não possuem essas 
premissas. Dessa forma, existem 3 principais meios de se levantar premissas:

INVESTMENT BANKING – JOSHUA ROSEMBAUM & JOSHUA PEARL – CHAPTER 3, STEP II

• Performance histórica financeira: dados referentes às operações financeiras do cliente de em torno 
dos últimos 3 anos pode ser bem útil.

• Tendências do setor: pesquisa e análise setorial são um dos principais meios de se levantar 
premissas, especialmente voltadas para o crescimento setor de forma geral, que pode representar 
sobre o provável crescimento nas vendas das empresas também.

• Benchmarks: saber as premissas levantadas por outras empresas do mesmo setor 



Premissas da projeção
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Como definir premissas para projeção das principais contas

Para a projeção de NOPAT, é necessário a projeção de todas as outras contas que resultarão nele, que são:

Vendas: Para projetar as vendas, é necessário “mais arte que ciência”. A taxa de mudança das vendas da empresa irá derivar do 
entendimento do setor, como análise de market share, futuros aumentos em preços, possíveis mudanças de demanda e mudanças no 
comportamento do consumidor. Muitas projeções de crescimento do setor apresentam dados de curto-prazo, por exemplo para 3 anos, 
que podem ser usados. No entanto, para o cálculo da taxa de crescimento a longo-prazo pode ser útil fazer benchmark com empresas do 
setor ou, em último caso, assumir uma mudança constante na taxa de crescimento até ela se tornar estável.

CMV e Despesas: Para projetar essas duas contas, geralmente calcula-se a margem bruta, para verificar o comportamento do CMV 
perante as vendas, e a porcentagem de despesas em relação as vendas. Essas duas margens podem ser mantidas durante toda a projeção. É 
possível que haja uma mudança nessa taxa no meio da projeção, no entanto é necessário que a mesma seja justificada.

EBIT e EBITDA : Com os cálculos das projeções de Vendas e CMV/Despesas, já é possível fazer o cálculo do EBITDA. No entanto, 
em muitas projeções, essas contas são calculadas de maneira direta, como porcentagem das vendas, como uma margem EBIT. Se não 
houver razões para mudanças nessa taxa, é possível manter essa porcentagem durante toda a projeção.

Essas são as principais contas que devem ser projetadas para servir como base para a projeção de FCF. Agora, temos de transformar 
o EBIT em FCF por meio do cálculo do NOPAT (a partir do EBIT), Depreciação, NOWC e CAPEX.
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Projeção – NOPAT e Depreciação
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Explicação

NOPAT

O cálculo do NOPAT (Net Operational Profit After Taxes) segue basicamente a 
fórmula ao lado.

Nós já temos o EBIT, então é necessário somente fazer a projeção do Imposto de 
Renda ao longo dos anos que, na maior parte das vezes, se manterá igual ao longo de toda 
projeção. Assim, já é possível chegar ao NOPAT, que é o primeiro elemento do FCF.

Depreciação e Amortização

A projeção da depreciação e amortização são feitas de maneira muito simples. 
Muitas vezes essas contas são calculadas na mesma conta pelo nome de “D&A”. Existem 
duas maneira de se projetar D&A: em contas separadas ou com base no EBIT e EBITDA.

Com base em EBIT e EBITDA: É possível chegar ao D&A calculando a diferença 
entre o EBIT e o EBITDA calculados. Uma vez que já temos essas contas projetadas, já 
podemos realizar esse cálculo.

Em contas separadas: É o mais indicado, uma vez que é mais simples. A depreciação 
geralmente é considerada como uma porcentagem do CAPEX (imobilizado) e que é 
mantida durante toda a projeção. Já a amortização é considerada como uma porcentagem 
de Ativos Intangíveis e, assim como a depreciação, pode ser mantida durante toda a 
projeção.
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NOPAT = EBIT * (1 - %Imposto de Renda)

Depreciação = %CAPEX

Amortização = %Intangíveis

Fórmulas



Investimento em NOWC 
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Capital de Giro Líquido (NoWC)

Capital de Giro Líquido pode ser definido como ativos circulantes não monetários 
menos passivo circulante. O capital de giro então representa o investimento realizado nos 
ativos de curto prazo, e também o valor total necessário para financiar o ciclo operacional. 
Logo, todos os componentes necessários para determinar o NWC de uma empresa podem ser 
encontrados no balanço patrimonial, como explicitado no exemplo abaixo.

Para a projeção fluxo de caixa livre, é importante estimar o quanto será investido em 
capital de giro durante os anos de projeção. Um aumento no capital de giro de um ano para o 
outro é um uso de caixa, portanto, um redutor do FCF para aquele período. Esse tipo de 
investimento é típico de empresas em estratégia de crescimento. A investimento em capital de 
giro em uma ano pode ser calculado pela fórmula.
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ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
Contas a Receber Contas a pagar 

Estoque Passivo Acumulado / Atrasado

Outros ativos circulantes Outros passivos circulantes

Balanço Patrimonial Resumido

Exemplos de investimento em 
NOWC

Investimento em Capital de Giro ( ∆NWC) = NWC,n – NWC, n-1 

Compra de estoque para sustentar 
um crescimento esperado das 

vendas.

Pagamentos de obrigações de curto 
prazo 



Método “quick and dirty”
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Investimento em NWC como % das vendas do período

O método mais simples, porém pouco preciso, envolve tomar como premissa que o investimento em capital de giro 
segue um padrão de variação conforme as vendas. Esse método pode ser útil na ausência de informações detalhadas sobre a 
empresa. Dessa forma, assume-se uma premissa de baseada no % das vendas. O mais comum é que seja utilizada média 
histórica do quanto a variação do NWC representou das vendas. Assim, fixamos esse valor e o extrapolamos para os anos 
seguintes. 
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Ano 2017 2018 2019 2020F 2021F

Vendas $10000 $10000 $10000 $12000 $14000

∆ NWC 700 800 1000 996 1162

NWC como % 
de vendas

7% 8% 10% 8,3% 8,3%

O NWC dos anos de projeção irão 
variar conforme a média dos 3 anos 

passados.



Investimento em Ativos Imobilizado
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Explicação
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Investimentos em Ativos Imobilizados, ou CapEx, é de suma importância para a projeção do fluxo de caixa livre.  Isso por que, um 
importante componente dessa fórmula é o quanto a companhia despendeu para compra de imóveis, plantas e equipamentos. Dessa 
maneira, para estimar o quanto será investido em CapEx nos próximos anos, existem duas abordagens comumente utilizadas: definição 
de premissas de crescimento do Imobilizado durante os anos de projeção ou receber guidance da gestão, o que deve informar quais 
projetos serão realizados futuramente

Levantamento de Premissas de Crescimento Guidance da Gestão 

Outro método para prever o quanto será despendido na 
compra de ativos de longo prazo por uma empresa é ouvir o 
que gestão tem a dizer sobre. Esse método é o mais preciso e 
amplamente utilizado por bancos de investimento e 
consultorias estratégicas, tendo em vista o estreito contato 
com o management que os consultores possuem.

Para companhias de capital aberto usualmente 
utiliza-se os formulários de referência e pronunciamentos da 
Diretoria como fonte de informação. Dessa maneira, mesmo 
que não informado exatamente a quantia de CapEx futura, é 
possível estimar a partir desse tipo de comentário e 
divulgação pública.
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