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1. Fluxos de caixa financeiros
a. Fluxo de caixa operacional
FC O = Lucro Líquido + Juros + Depreciação
FC O = EBIT − IR + Depreciação
b. Fluxo de caixa dos ativos
FC(A) = FC O − ∆CCL − ∆Imobilizado bruto
c. Fluxo de caixa dos credores
FC B = Juros − ∆Dívida
d. Fluxo de caixa dos acionistas
FC S = Dividendos − ∆Capital Social
FC S = Lucro Líquido − ∆Patrimônio Líquido
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2. Projeção de crescimento da empresa
a. Indicadores de valor de mercado
Valor de Mercado (VM)
VM = Preço da ação ∗ Número de ações
Índice Valor de Mercado/Valor Contábil
VM Valor de Mercado por ação
=
VC
Valor Contábil por ação
Valor da Empresa (VE)
VE = Valor de Mercado + Valor das dívidas − Caixa
Método DuPont
ROE = Margem Líquida ∗ Giro do Ativo ∗ Multiplicador do Patrimônio Líquido
Lucro líquido Receita
Ativo
ROE =
∗
∗
Receita
Ativo Patrimônio Líquido
b. Necessidade de Aporte Financeiro (NAF)
NAF =

Ativo
Passivo Variável
Margem Receita ∗ b
∗
∗ ∆Receita −
∗ ∆Receita −
Líquida Projetada
Receita
Receita

c. Taxa de crescimento interna
g=

b ∗ ROA
1 − b ∗ ROA

d. Taxa de crescimento sustentável
g=

b ∗ ROE
1 − b ∗ ROE

2

3. Análise de fluxos de caixa descontados
a. Valor Futuro
VF = VP ∗ 1 + r

W

b. Valor Presente
VP =

VF
1+r

W

c. Valor Presente Líquido
VPL = −CX + VP
d. Taxa Efetiva Anual (TEFa)
r
TEFa = 1 +
m

Y

−1

e. Perpetuidade
VP =

C
r

f. Perpetuidade crescente
VP =

C
r−g

g. Anuidade
VP =

C
1
∗ 1−
r
1+r

W

h. Anuidade crescente
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C
VP = ∗ 1 −
r

1+g
1+r

W

4. Análise de projetos
a. Método Payback
Definição: É o tempo necessário para pagar o investimento inicial
Como calcular:
1. Encontrar os fluxos de caixa acumulados de cada ano do projeto
2. O payback é o ano em que o fluxo de caixa acumulado é zero
Se não tiver um ano com fluxo de caixa acumulado igual a zero:
3. Payback = último ano com FC negativo +
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b. Taxa Interna de Retorno (TIR)
Definição: é a taxa de retorno em que o VPL é zero
Como calcular:
Ano 0

-$20.000

Ano 1

$8.000

Ano 2

$12.000

Ano 3

$15.000

c. TIR Incremental
Definição: é a taxa de retorno em que os VPLs de dois projetos são iguais
Como calcular:
1. Verificar o VPL a uma taxa de 0% de cada projeto
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2. Verificar a TIR de cada projeto
Caso 1:

Caso 2:

Se for o caso 2, deve-se encontrar a TIR Incremental
3. Subtrair os fluxos de caixa de um projeto com os fluxos de caixa do outro
projeto de cada ano (Exemplo: Projeto 2 – Projeto 1)
4. Calcular a TIR

5. Fluxos de caixa incremental
a. Fluxos de caixa incremental
Definição: Fluxos de caixa provocados por um investimento em um projeto
Custos irrecuperáveis: Um custo que acontece antes da decisão de aceitar ou não
o projeto. Não é um fluxo de caixa incremental, portanto, deve-se ignorar esse
custo
Custos de oportunidade: Um fluxo de caixa que a empresa deixa de ganhar se
aceitar o projeto. É um fluxo de caixa incremental, portanto, deve-se incluir esse
custo
Sinergia: A venda de um produto aumenta a venda de outro produto da empresa.
É um fluxo de caixa incremental, portanto, deve-se incluir esse custo
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Erosão: A venda de um produto prejudica a venda de outro produto da empresa.
É um fluxo de caixa incremental, portanto, deve-se incluir esse custo
Fluxo de caixa operacional
FC O = Lucro Líquido + Depreciação
Fluxo de caixa de investimento
FC Investimento = Máquina + ∆Capital de Giro + Custo de oportunidade
Fluxo de caixa total
FC Total = FC O + FC Investimento

6. Análise de risco
a. Ponto de equilíbrio contábil
Definição: é a quantidade vendida necessária para pagar as despesas contábeis,
ou seja, em que o lucro líquido é zero
b. Ponto de equilíbrio financeiro
Definição: é a quantidade vendida necessária para pagar as despesas
financeiras, ou seja, em que o VPL é zero

7. Avaliações dos títulos de dívida
a. Preço de um título
VP =

VF
1+r

+
W

C
1
∗ 1−
r
1+r

W

b. Taxa real
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(1 + taxa real) =

(1 + taxa nominal)
(1 + taxa de inflação)

8. Avaliação dos preços de uma ação
a. Preço de uma ação com dividendos constantes
PX =

Div
r

b. Preço de uma ação com dividendos de crescimento constante
PX =

Div
r−g

c. Taxa de crescimento
g = b ∗ ROE
d. Taxa de retorno
r=

Div
+g
PX

e. Valor Presente Líquido da Oportunidade de Crescimento
VPLOC = −CX + VP
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