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APLICAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO PARA AVALIAÇÃO DE VALOR 

DE EMPRESA: 

Estudo de caso RUMO S.A. 

 

RESUMO 

 

No atual cenário de mercado, com o avanço da globalização, a competitividade entre as 

organizações está cada vez mais acirrada e, por consequência, a necessidade de busca pela 

melhoria e por novas formas de obtenção de recursos se faz cada dia mais vital para que uma 

organização continue no mercado. Desta forma, este trabalho visa aplicar a metodologia de 

fluxo de caixa descontado para avaliação de valor econômico de empresas. Com análise de 

estudo de caso da empresa RUMO S.A., foi avaliado que esta metodologia de cálculo de valor 

econômico se mostrou aderente ao valor patrimonial de mercado da empresa no longo prazo, 

com algumas ressalvas para o desempenho da empresa no período analisado. 

 

Palavras-chaves: 1. Fluxo de caixa descontado 2. valuation 3. Taxa de desconto 4. Ação 

 

1 INTRODUÇÃO 

 No atual cenário de mercado, com o avanço da globalização, a competitividade entre 

as organizações está cada vez mais acirrada e, por consequência, a necessidade de busca pela 

melhoria e por novas formas de obtenção de recursos se faz cada dia mais vital para que uma 

organização continue no mercado. Desse modo, é preciso que as organizações tenham a 

tendência de observação de mercado para que seja possível acompanhar as variações de 

mercado ao qual estão inseridos e, por consequência, manterem-se competitivos. Para isso, é 

necessário que chamem a atenção do mercado e dos investidores a fim de que atraiam novos 

investimentos por meio do conhecimento de novas pessoas sobre os seus negócios. Nesse 

modo, este estudo tem a intenção de dissertar acerca da metodologia de fluxo de caixa 

descontado para análise de mercado de capitais nacional com foco no mercado de ações. 

 

1.1 Objetivo geral 
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O objetivo geral do estudo consiste em explorar a metodologia de cálculo de valor 

econômico de empresas (valuation) com aplicação direta do fluxo de caixa descontado 

utilizando dados reais das demonstrações de resultados da empresa RUMO S.A. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 Cálculo do valor econômico de uma empresa sob a ótica da metodologia do fluxo 

de caixa descontado (FCD). 

 Analisar o desempenho da empresa no período escolhido no estudo de caso; 

 Tecer comentários e sugestões sobre os resultados encontrados. 

 

1.3 Metodologia 

Trata-se de uma aplicação direta da metodologia de análise de fluxo da caixa 

descontado como maneira de mensurar o valor econômico de uma empresa. Após aplicação, 

serão discutidos os resultados encontrados com sugestões para futuras pesquisas relacionadas. 

 

A natureza dessa pesquisa é de caráter descritivo com aplicação da metodologia do 

fluxo de caixa descontado (FCD) em estudo de caso. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Sistema financeiro nacional 

De acordo com ASSAF NETO (2005), o Sistema Financeiro Nacional tem 

essencialmente o objetivo de repasse de recursos dos investidores aos setores produtivos e de 

consumo. É constituído de vários segmentos de mercado, voltados à áreas de interesse gerais, 

como monetária e habitação por exemplo, passando por fiscalização dos órgãos superiores 

competentes. Conforme descrito por ALLEN e GALE (2001), estes são cruciais para alocar os 

recursos de uma economia contemporânea e moderna, canalizando recursos poupados das 

famílias ao setor de produção e alocando fundos de investimento entre as firmas. 

Segundo ROSS; WESTERFIELD; JAFFE (2002), é inegável que o dinheiro é 

principal fator de movimentação global. É mandatário, seja em questões unicamente 
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financeiras ou nas relacionadas a poder, interesse e influência. Embora pareça um campo 

relativamente simples para indivíduos que têm contato restringido apenas a situações 

corriqueiras do sistema financeiro, como pagamento de contas por exemplo, não imagina 

quão complexo e ramificado é o sistema. Pelo volume das negociações e transferência ser 

variável de país a país, cada nação articula meios e caminhos para que essa organização seja 

voltada ao seu próprio benefício, por se tratar do ideal básico de uma das partes tomar por 

empréstimo um montante e, com isso, cria-se um ativo entre as partes (fornecedora e 

receptora), onde a segunda paga juros acerca do valor em relação ao tempo 

2.2 Gestão de risco 

De acordo com ASSI (2012), a Gestão ou Gerenciamento de Risco, nomeado com a 

sigla GRIS, é uma forma de gerenciamento e controle por meio da adoção de melhores 

práticas na organização como um todo, relacionando áreas de infraestrutura, política e 

metodologia, a fim de gerir de forma mais eficiente os limites de risco aceitáveis de capital, 

precificação e carteira, entendendo-se por risco a incerteza sobre a ocorrência de perdas e 

prejuízos ao longo do processo. Basicamente, trata-se de antever e evitar perdas por meio de 

um gerenciamento eficiente. 

2.2.1 Gerenciamento de risco financeiro 

Segundo HOJI (2010) e ASSAF NETO (2010) a gestão de risco no setor financeiro 

inicia-se, sobretudo, pela consideração de riscos que compreendam ganho ou perda de 

recursos financeiros para a organização, além da volatilidade, relacionada à observação de 

resultados inesperados com relação aos ativos e passivos. 

São considerados em dois grupos, sendo estes os riscos estratégicos e não estratégicos. 

Os riscos estratégicos são aqueles que são assumidos de forma voluntária, onde a exposição a 

tais situações contribuem à ascensão de atividades comerciais, enquanto os riscos não 

estratégicos são aqueles que não fazem parte da carta de controle e não são assumidos de 

forma estratégica.  

Esse tipo de gerenciamento fornece determinada parcela de proteção contra tais 

incertezas, já que as instituições têm por objetivo primordial gerenciar os riscos financeiros de 

forma ativa e compreendendo riscos a fim de prever eventos adversos não controlados. 

Existem basicamente seis principais tipos de riscos relacionados a gestão de risco: 

- Risco de mercado: relacionado à mudança de precificação e taxas do mercado de 

finanças, reduzindo valores de um título da carteira. 
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- Risco de crédito: relacionado à possibilidade de não cumprimento de partes 

contratuais por uma das partes da negociação, afetando o valor de posição da instituição 

financeira. 

- Risco de liquidez: relacionado ao risco da capacidade da instituição financeira 

levantar fundos para rolar a dívida pré-existente, além do risco de a instituição ficar 

impossibilitada de realizar transações ao preço prevalecente de mercado.  

- Risco operacional: relacionado a perdas resultantes de falha do sistema, gerência, 

conceitos defasados, fraudes e erro humano (causados pelos operadores), bem como a 

conjuntura organizacional da empresa (hierarquia corporativa e risco jurídico). 

2.3 Fluxo de Caixa Descontado (FCD) 

Segundo ASSAF NETO (2010) o fluxo de caixa descontado de uma empresa deve ser 

considerado como o somatório dos fluxos de caixa de todos os detentores de direitos da 

companhia, incluindo os acionistas e os detentores de dívidas (credores). Este fluxo, por sua 

vez, pode ser expresso da seguinte forma:  

(=) Lucro Operacional (1- alíquota de imposto)  

(+) Depreciação e amortização  

(-) Investimentos  

(-) Variação da necessidade de capital de giro 

(=) Fluxo de caixa da empresa  

O fluxo de caixa da empresa parte do lucro operacional, descontado do imposto 

marginal da empresa. Além disso, temos que somar a depreciação, descontarmos os 

investimentos e a variação da necessidade de capital de giro.  

Este fluxo, deverá ser descontado pelo Custo Médio Ponderado de Capital (Weighted 

Avarage Cost of Capital – WACC). Este, por sua vez, é estimado a partir da média ponderada 

entre o custo do capital próprio, e o custo do capital de terceiros. A determinação do custo do 

capital de terceiros é feita pela ponderação do custo das diversas dívidas onerosas, descontado 

o benefício fiscal. O Custo Médio Ponderado do Capital (Weighted Avarage Cost of Capital – 

WACC), pode ser assim determinado: 

WACC = Ke ( E/ [ E+D]) + Kd (D/[D+E])  

Ke = custo do capital próprio  
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Kd = custo das dívidas após impostos  

E = valor de mercado do capital próprio  

D = valor de mercado das dívidas  

Vale ressaltar que desconto do Fluxo de Caixa da Empresa pelo Custo Médio 

Ponderado de Capital (WACC) determina o valor total da empresa, isto é, o valor para todos 

os detentores de capital, proprietários e credores de dívidas onerosas. Assim sendo, na 

determinação do valor para o acionista deveremos descontar do fluxo de caixa da empresa o 

valor da dívida onerosa e todos os ativos não relacionados à operação. 

Em termos econômicos, o custo de capital da empresa é um custo de oportunidade e 

representa a taxa de retorno da melhor proposta de investimento disponível de forma 

alternativa à proposta em consideração, de risco similar. 

 

3 PROCEDER METODOLÓGICO 

Para aplicação direta da metodologia de fluxo de caixa descontado, foram analisados 

os balanços patrimoniais e demonstrativos de resultados da companhia RUMO S.A., aberta e 

listada em bolsa de valores. 

Foram utilizados os dados oficiais dos balanços patrimoniais e demonstrativos de 

resultados da RUMO S.A. dos exercícios de 2015 e 2016, além de indicadores 

disponibilizados pela Comissão de Valores Mobiliários. A análise de valor econômico da 

empresa foi realizada à luz de indicadores usuais de mercado de ações e desempenho da 

companhia ao longo dos anos de 2015 e 2016. 

3.1 Contextualização da RUMO S.A. 

A empresa resultante da fusão entre Rumo Logística e ALL Logística, concluída em 

2015, atuou, até o final do período do estudo de caso, como a maior operadora logística com 

base ferroviária independente da América Latina, oferecendo uma gama completa de serviços 

de logística com operações de transporte intermodal door-to-door domésticas e internacionais, 

carregamento e entrega local, terminal portuário e serviços de armazenagem, incluindo 

inventário e gestão de centros de distribuição.  

A principal área de atuação se estende sobre os estados de Mato Grosso, São Paulo e 

todos os estados da região sul do Brasil. A rede ferroviária abrange uma área responsável por 
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aproximadamente 80% do PIB do Brasil, onde quatro dos portos mais ativos no país estão 

localizados e através do qual a maior parte da produção de grãos do Brasil é 

exportada.

 

Figura 1 Malha ferroviária sob gestão da RUMO S.A. Fonte: Apresentação institucional (ri.rumolog.com) 

A ampla base de ativos oferece serviços de transporte para os clientes em uma ampla 

variedade de setores do mercado, que incluem principalmente commodities agrícolas, como 

grãos (soja, milho e farelo de soja), açúcar e produtos derivados da cana, bem como produtos 

industrias como combustível, materiais de construção, papel e celulose, produtos siderúrgicos, 

produtos químicos, petroquímicos, produtos elétricos e eletrônicos, peças automotivas, 

materiais de embalagem e bebidas. 

Com a fusão das empresas que originaram a Rumo S.A., o Plano de Negócios1 

aprovados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, estipulou seus 

investimentos de expansão na companhia ferroviária. Para os primeiros 18 meses de atividade 

após a fusão, os aportes previstos foram de R$ 2,8 bilhões, sendo outros R$ 4,6 bilhões 

injetados até 2019, totalizando R$ 7,4 bilhões. 

Considerando que a companhia tem atividades diversas em sua cadeia produtiva, as 

análises de seu desempenho são divididas em três operações, com informações detalhadas 

contidas nos anexos A, B e C, respectivamente, sendo elas: 

                                                 
1 Plano de negócio aprovado pelo CADE. Matéria jornalística divulgada pelo caderno Negócios do jornal O 

Estado de São Paulo, veiculada em 24/04/2015. 
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- Operação Norte: composta pelas Malha Norte, Malha Paulista e Operação Portuária 

em Santos. 

- Operação Sul: composta pelas Malha Oeste e Malha Sul. 

- Operação de Contêineres: Operações de contêineres incluindo a Brado Logística. 

3.2 Indicadores analisados  

Os indicadores utilizados na análise financeira de valor econômico são listados a 

seguir, sendo estes os indicadores de extrema importância para a correta metrificação dos 

resultados da empresa estudada: 

- Receita operacional líquida (ROL): segundo ASSAF NETO (2012) a receita 

operacional líquida é a receita bruta menos os impostos incidentes sobre a venda e descontos e 

abatimentos concedidos, sendo o indicador mais importante na análise de formação de fluxo 

de caixa para qualquer companhia. É o indicador tradicional para medida de desempenho da 

atividade operacional. Este indicador desconsidera despesas de depreciação. 

- Depreciação e amortização: Depreciação é a alocação sistemática do valor 

depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, o registro da redução do valor dos 

bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. No 

entanto, a amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo 

intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao 

longo do tempo. A consideração deste indicador é de grande importância para empresas que 

possuem muito valor patrimonial alocado em ativos tangíveis, como é o caso da RUMO S.A., 

considerando as locomotivas, estações e demais infraestruturas. Indicador imprescindível para 

o cálculo do EBITDA. 

- EBITDA: A sigla corresponde a "Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and 

Amortization", ou seja, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. De modo 

geral, o EBITDA representa a geração operacional de caixa da companhia, ou seja, o quanto a 

empresa gera de recursos apenas em suas atividades operacionais, sem levar em consideração 

os efeitos financeiros e de impostos inerentes a atividade econômica da companhia. 

- Lucro líquido: equivale ao rendimento definitivo da venda dos serviços/produtos 

prestados pela empresa. Em outras palavras, o lucro líquido é o ganho final obtido após 

contabilização da totalidade das despesas empresariais. 

- CAPEX: a sigla correspondente a CAPital EXpenditure, são os recursos utilizados por uma 
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empresa para adquirir, atualizar e manter ativos físicos, como propriedades, edifícios 

industriais ou equipamentos. O CapEx é frequentemente utilizado para realizar novos projetos 

ou investimentos pela empresa. Esse tipo de gasto financeiro também é feito pelas empresas 

para manter ou aumentar o escopo de suas operações. 

-Fluxo de caixa operacional: representam todos os valores cuja aplicação está 

relacionada com a produção e comercialização dos bens e serviços da empresa. Deve conter 

como entradas de capital positivo, os recebimentos das vendas dos produtos/serviços 

produzidos e comercializados; e como saídas de capital, os elementos que estão ligados à 

geração, administração e comercialização de tais produtos como pagamentos a fornecedores, 

gastos com serviços e variação do capital de giro (working capital). 

-Fluxo de caixa de investimento: envolvem a aquisição e venda de ativos que serão 

utilizados na produção de bens de uso e serviços, a concessão e o recebimento de 

empréstimos e financiamentos, as movimentações relativas às aplicações financeiras e as 

participações acionárias em outras empresas. Em outras palavras, todos os resultados 

financeiros da empresa. 

-Fluxo de caixa das atividades de financiamento: concentram as informações dos 

recursos excedentes que poderão ser utilizados em aplicações financeiras, bem como em caso 

de falta de caixa, a possibilidade existente e o resgate de uma aplicação ou ainda a captação 

de novos recursos. Dispõem também das informações de amortizações e juros oriundos dos 

financiamentos pegos pela companhia. 

4 RESULTADOS, ANÁLISES E DISCUSSÃO 

No processo de elaboração de um fluxo de caixa deverão ser utilizadas as técnicas 

gerenciais, com base na projeção das vendas e dos custos da empresa, diminuindo ou 

eliminando os desperdícios dos seus caixas. Desta forma o fluxo de caixa constitui-se em 

instrumento essencial para que a empresa tenha agilidade e segurança em suas atividades 

operacionais. Logo, o fluxo de caixa deverá refletir com precisão a situação econômica da 

empresa.  

Contudo, para a correta avaliação do fluxo de caixa da empresa, é necessária extração 

das informações contidas no demonstrativo de resultados da companhia, bem como a situação 

do seu balanço patrimonial. Considerando informações contidas nos demonstrativos de 

resultados (DR) e balanços patrimoniais (BP) dos exercícios de 2015 a 2016, temos as 

seguintes informações:  
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Tabela 1 - Demonstração de Resultados dos Exercícios 2015/2016 Fonte: demonstrações financeiras 

(ri.rumolog.com) 

DR 1T15 2T15¹ 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 

Receita Operacional 

Líquida 

               

970,1  

           

1.220,3  

           

1.357,7  

           

1.254,3  

           

1.185,9  

           

1.376,2  

           

1.437,8  

           

1.438,8  

Custo dos Serviços 

Prestados 

            

(702,6) 

            

(766,0) 

            

(921,4) 

            

(938,1) 

            

(871,0) 

            

(907,5) 

            

(939,0) 

            

(939,0) 

Lucro (Prejuízo) 

Bruto 

               

267,5  

               

454,3  

               

436,3  

               

316,2  

               

314,8  

              

468,7  

              

498,8  

              

499,8  

EBITDA 

               

311,5  

               

586,9  

               

551,6  

               

467,8  

               

444,6  

              

593,0  

              

642,9  

              

644,9  

Lucro Líquido 

(Prejuízo)  

            

(226,2) 

                 

33,2  

               

(43,7) 

            

(162,7) 

            

(185,1) 

              

(32,6) 

              

(58,9) 

              

(57,9) 

 

Tabela 2 Balanço Patrimonial 2015/2016 Fonte: demonstrações financeiras (ri.rumolog.com) 

BP 2T15¹ 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 

TOTAL DO 

ATIVO 20.984,7 21.502,4 21.562,7 21.581,2 23.432,3 23.108,7 23.108,7 

Passivo 16.930,8 17.497,6 17.718,5 17.918,2 17.265,3 16.999,2 16.999,2 

Patrimônio 

Líquido  4.053,8 4.004,8 3.844,2 3.663,1 6.167,0 6.109,5 6.110,5 

TOTAL DO 

PASSIVO E 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 20.984,7 21.502,4 21.562,7 21.581,2 23.432,3 23.108,7 23.109,7 

 

Para a construção do fluxo de caixa (FC) da companhia RUMO S.A. deverão ser 

consideradas os três principais fluxos de caixa, sendo eles fluxo da caixa operacional, fluxo de 

caixa de investimentos e fluxo da caixa de financiamentos. 

Tabela 3 - Fluxo de Caixa Fonte: Release de resultados 2016 (ri.rumolog.com) 

FC 1T15  2T15¹ 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 

(a)Atividades 

Operacionais 

                      

-    

                

503,4  

               

598,0  

               

404,7  

               

354,0  

               

392,8  

               

691,4  

        

691,4  

(c)Atividades 

Investimento 

                      

-    

             

(471,6) 

            

(387,6) 

            

(511,3) 

            

(283,2) 

             

(539,2) 

             

(434,6) 

     

(434,6) 

(d)Atividades 

de 

Financiamento 

        

(409.271) 

 
               

(67,7) 

            

(136,4) 

            

(260,9) 

            

(321,3) 

           

1.604,6  

             

(612,8) 

     

(611,8) 

 

Por sua vez, para o cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC), foram 

consideradas algumas premissas econômicas que são de suma importância para a precificação 

do valor da companhia: 
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- Os empréstimos e financiamentos operacionais da RUMO S.A. são em grande parte 

originários de recursos subsidiados, consolidando um custo efetivo médio de 10% a.a., o que 

significa que o taxa equivalente por semestre é de 2,41% a.t. 

- Sendo a alíquota média dos impostos atribuídos à atividade operacional de 19% 

a.a.2, temos uma alíquota trimestral de 4,44% a.t. 

- A taxa livre de risco foi considerada como sendo a cotação do título público 

soberano americano com prazo de 30 anos (t-bond 30y), posicionado na data de 31/03/2015 

(sendo a data término do primeiro trimestre de 2015 – 1T15) no valor de 2,5% a.a. 

- Sendo o prêmio de risco o indicador que mostra o retorno mínimo esperado pelo 

investimento operacional da companhia, foi utilizado como base o risco de calote soberano, 

tendo em vista que os investimentos operacionais da empresa devem se embasar na 

expectativa de retorno operacional acima de investimentos em dívidas soberanas. Conforme 

histórico da empresa internacional de classificação Standard & Poor's (S&P) o rating 

soberano em 31/03/2015 era BB+, significando um prêmio de risco, segundo DAMODARAN 

(http://pages.stern.nyu.edu), de 9,35% a.a. (2,3% a.t.).   

- O spread soberano Brasil (EMBI+ Brasil), posicionado em 31/03/2015, era de 3,22% 

a.a. segundo dados oficiais do IPEA Data. 

- Em 31/03/2015 a RUMO S.A. possuía aproximadamente 299 milhões de ações 

subscritas negociadas em bolsa de valores antiga BVM&F Bovespa (atual B3). 

Tendo em vista as premissas utilizadas para o cálculo do desconto do fluxo de caixa, 

abaixo analisamos o valor econômico de mercado da RUMO S.A. dentro da metodologia 

estipulada. 

Tabela 4 - Fluxo de Caixa Descontado 

WACC (Em milhões) 1T15 2T15¹ 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 

Custo de capital   4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 

WACC   3,1% 3,1% 3,1% 3,0% 3,4% 3,4% 3,4% 

Fluxo de Caixa 

Descontado 910,8  -34,77  69,58  -335,51  -222,15  1.234,82  -291,59  -281,25  

 

Os valores obtidos dos fluxos de caixa refletem a situação negativa que se encontra a 

companhia. Dentre os oito períodos avaliados, apenas 3 deles apresentaram retornos positivos. 

                                                 
2 Fonte: notas explicativas das Demonstrações de Resultados RUMO S.A. 2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
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O maior impacto sofrido pelo fluxo de caixa da companhia foram os altos gastos com recursos 

para adquirir, atualizar e manter ativos físicos (Capex), contidos no item (b) do anexo F. 

A maior parte destes gastos com capex se deram à expansão de atividades e 

maquinários adquiridos pela companhia. Estes investimentos são obrigatórios, tendo em vista 

as exigências legais relacionadas a linha de crédito obtidas pela companhia. 

Desta forma, chegamos ao valor econômico de R$ 3,79 para cada ação da companhia 

negociada em mercado, com data de avaliação posicionada em 31/05/2015, considerando que: 

 - O valor presente líquido (VPL) da companhia é dado pela soma de todos os fluxos de 

caixa descontados dos períodos avaliados; 

- O valor da ação é dado pela divisão do VPL pelo número de ações ordinárias (ON) 

disponibilizadas em mercado secundário de bolsa de valores. 

Tabela 5 - Valor Econômico 

Valor Presente Líquido (milhões)            1.049,9  

# de ações em mercado (milhões) 299 

Preço ação (valuation)  R$           3,79  

Com este valor justo para a cotação da ação, vimos que há uma grande defasagem 

entre o preço cotado no mercado e o valor justo calculado pelo fluxo de caixa descontado. 

Esta defasagem foi agravada pelos altos investimentos de Capex de expansão. Sendo que, 

caso a empresa não precisasse investir as quantias referentes à expansão, seu preço por ação 

saltaria para o valor de R$ 9,12. 

Tabela 6 - Valor Econômico sem Capex Expansão 

Valor Presente Líquido (milhões)             2.726,3  

# de ações em mercado (milhões) 
299 

Preço ação (valuation)  R$            9,12  

 

Com a definição do valor econômico da companhia, representado pelo preço da uma 

ação ordinária, verificou-se também o histórico de cotação da ação, a partir do momento em 

que houve o cálculo do valuation.  
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Figura 2 Histórico cotação RUMO3 (ordinária) Fonte: Economática 

 

Desta maneira, com o preço da ação calculado para R$ 3,79, momento em que a ação 

da companhia se mantinha acima de R$ 14,00 por ação, a indicativa para algum investidor 

seria de venda das ações ordinárias, tendo em vista a perspectiva de valor abaixo do 

negociado em mercado. 

É importante salientar que o período escolhido para a analisar os resultados da 

empresa, compreendendo os exercícios de 2015 e 2016, foram altamente impactados pela 

fusão (merge) ocorrida pelas companhias. Esse tipo de evento requer que as empresas 

envolvidas aprovem um Plano de Negócio junto ao CADE. 

O plano de negócio da Rumo envolveu o comprometimento da companhia no 

investimento em expansão da malha ferroviária, bem como a substituição de ativos de menor 

eficiência. Considerando que a empresa se encontrou em um cenário de altos investimentos 

em expansão da atividade, a geração de caixa da companhia foi prejudicada no curto prazo, 

tendo em vista que investimento em expansão apenas gera resultados posteriores ao 

investimento. 
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Em uma análise, desconsiderando os investimentos em Capex de expansão, viu-se que 

o valor econômico da empresa foi precificado em R$ 9,12 tornando a precificação mais 

fidedigna com as expectativas do mercado secundário de ações, mas ainda com viés negativo. 

Percebeu-se que ao longo do período do estudo, momento em que os resultados da 

companhia foram sendo divulgados (2015 – 2016), as ações da companhia foram sendo 

reprecificadas com ênfase negativa, chegando a ficar abaixo dos R$ 2,00 no início do 

exercício de 2016, resultado da pouca consistência na geração de caixa da empresa. 

Adicionalmente, houve incremento de depreciação e amortização ao longo do período 

analisado, em virtude dos maiores investimentos realizados ao longo dos últimos dois anos, 

substituindo ativos de menor eficiência, conforme o Plano de Negócios 

Vários fatores levaram a empresa a se desvalorizar na época analisada, sendo os 

principais influenciadores negativos de caixa os altos CAPEX (recorrente e expansão) 

investidos pela empresa e as amortizações oriundas do passivo da companhia, com elevadas 

taxas de juros. A melhora do cenário para companhia ao longo de 2017 pode ser parcialmente 

justificada pelo início do ciclo de retorno dos primeiros investimentos em expansão da 

atividade operacional significativa mudança na estrutura do passivo da companhia com a 

notícia de linha de crédito subsidiada pelo BNDES3 com taxas menores de financiamento. 

Desta forma, o modelo proposto para o cálculo do valor econômico da companhia 

apresentou sensibilidade o suficiente para corroborar uma tendência baixista de mercado, 

diante dos resultados apresentados pela empresa, comprovando a eficácia do método.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De maneira a evidenciar a aplicação do método de fluxo de caixa descontado para o 

cálculo do valor econômico de uma empresa, este trabalho teve como exemplificação a 

análise de uma empresa de capital aberto listada na principal bolsa de valores brasileira, a 

RUMO S.A. 

Com a aplicação do método, foram verificados alguns pontos importantes sobre a 

utilização desta metodologia para o cálculo do valor econômico, sendo o primeiro deles a 

coerência das estimativas dos fluxos de caixa feitas pelos analistas com relação às suas 

respectivas projeções de lucros, ponto que é fundamental para a determinação do valor de 

uma empresa. O trabalho se limitou em analisar demonstrativos de resultados e balanços 

                                                 
3 Noticia vinculada pelo caderno Empresas do jornal Valor Econômico em 23/10/2017 às 12h36 

(http://www.valor.com.br/empresas/5165730/rumo-esta-prestes-receber-r-35-bilhoes-do-bndes-segundo-diretor) 
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patrimoniais passados, tendo em vista um espectador posicionado no passado. Desta forma, o 

fluxo de caixa real observado no estudo foi considerado como se o investidor estivesse 

posicionado no primeiro trimestre de 2015, sendo os fluxos estimados. 

Embora esse método seja o mais utilizado para a obtenção do valor da empresa, é 

comum verificar-se na prática a utilização de taxas de desconto incorretas (WACC ou 

CAPM), levando a resultados não satisfatórios. 

Verificou-se também que a análise de períodos curtos de geração de caixa pode 

proporcionar resultados distorcidos da companhia. Um exemplo disto foram os altos valores 

referentes ao capex de expansão, impactando negativamente a geração de caixa de 

investimento.  

O período analisado da companhia foi marcado pelos altos níveis de investimentos, o 

que acarretou em uma distorção da geração de caixa da empresa. Tendo em vista que, 

segundo o Plano de Negócio da Rumo estipulou investimentos na ordem de R$ 7,4 Bilhões 

até o final de 2019, percebeu-se que a geração de caixa da companhia poderá ser impactada 

por conta do Capex. 

Assim, destaca-se que o método do fluxo de caixa descontado é bastante prejudicado 

quando o período analisado não é longo o suficiente, tendo em vista o grande volume 

financeiro gasto com investimentos estrutural da empresa. Por outro lado, no entanto, a 

escolha de um período muito longo, acaba por enfraquecer a previsibilidade das previsões de 

resultados, além de expor as previsões às possíveis mudanças das premissas de perfilhamento 

de dívidas e macroeconômicas utilizadas. 

Desta forma, para uma análise mais fidedigna é necessário que o período analisado 

pelo método do fluxo de caixa descontado englobe também exercícios onde os investimento 

em expansão tenham se consolidado como acréscimo de receitas operacionais com o aumento 

de malha ferroviária e aumento da eficiência dos ativos da companhia, desde que se 

mantenham, com certo nível de segurança, as premissas utilizadas para o desconto do fluxo de 

caixa. 

Segundo HOUTHAUSEN e VERRECCHIA (1990), a variação no preço das ações é 

impactada pelas informações e eventos relacionadas a companhia, sendo que por fim, cabe 

elucidar que, o método de precificação de uma empresa pela análise de sua geração de caixa 

ao longo de um determinado período, serve apenas para nortear investidores que pretendem 

ser acionistas das empresas analisadas. 
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ANEXOS 

Fonte Anexos A, B, C, D e E: demonstrações financeiras RUMO (ri.rumolog.com) 

 

Anexo A - Operação Norte  

Norte (Em milhões) 1T15 2T15¹ 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 

Volume (TKU) 5.389 6.968 8.125 8.183 7.003 7.141 7.976 7.976 

Produtos Agrícolas 4.755 6.283 7.398 7.493 6.475 6.574 7.323 7.323 

Soja 3.047 3.946 156 0 3.566 4.131 44 44 

Farelo de Soja 1.023 1.344 1.188 919 1.010 1.413 894 894 

Milho 267 559 5.571 6.093 1.551 343 5.705 5.705 

Açúcar 417 434 484 480 347 687 679 679 

Fertilizantes 1 0 0 0 0 0 0 0 

Produtos Industriais 634 686 727 690 528 567 653 653 

Combustível 447 499 648 648 500 567 653 653 

Papel e Celulose 187 187 79 43 28 0 0 0 

TM Transporte (R$/TKU x 1000) 94,3 101,8 91,2 84,7 100,6 104,8 97,7 97,7 

Volume elevado (TU) 2.470 1.952 3.747 3.514 2.855 3.513 4.153 4.153 

TM Elevação 18,8   21,0  20,8 21,0 21,5 23,9 24,2 24,2 
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Anexo B - Operação Sul 

Sul (Em milhões) 1T15 2T15¹ 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 

Volume Operações 

Sul (TKU) 
3.111 

3.709 3.844 3.408 2.627 3.238 3.544 3.544 

Produtos Agrícolas 2.072 2.624 2.842 2.531 1.864 2.351 2.476 2.476 

Soja 985 1.573 923 197 1.131 1.522 630 630 

Farelo de Soja 188 209 138 68 89 122 99 99 

Milho 204 0 772 1.144 306 0 449 449 

Açúcar 250 586 742 733 223 543 988 988 

Fertilizantes 177 198 236 140 67 162 303 303 

Trigo 201 1 0 206 46 1 8 8 

Arroz 67 56 32 44 3 0 0 0 

Produtos Industriais 1.038 1.086 1.002 876 763 887 1.068 1.068 

Combustível 577 571 554 489 463 496 559 559 

Madeira, Papel e 

Celulose 184 216 185 185 128 190 260 260 

Construção Civil 164 191 178 151 133 162 200 200 

Siderúrgicos e 

Mineração 57 50 35 16 39 38 49 49 

Outros 57 58 51 36 0 2 0 0 

TM Transporte 

(R$/TKU x 1000) 
73,6 86,3 82,7 73,5 85,6 91,2 85,4 85,4 
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Anexo C – Operação Containers 

Conteiners (Em milhões) 1T15 2T15¹ 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 

Volume Total em containers 

mil 19.766 20.804 19.285 17.876 15.799 16.856 15.311 15.311 

TM Intermodal (R$ 

mil/contêineres) 2,5 4,0 2,2 4,1 2,7 3,1 2,6 2,6 

Volume Total (milhões de 

TKU) 532 574 524 541 445 457 379 379 
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Anexo D - Demonstração de Resultados dos Exercícios 2015/2016 

DR (Em milhões) 1T15 2T15¹ 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 

Receita Operacional Líquida 

               

970,1  

           

1.220,3  

           

1.357,7  

           

1.254,3  

           

1.185,9  

           

1.376,2  

           

1.437,8  

           

1.438,8  

Custo dos Serviços Prestados 

            

(702,6) 

            

(766,0) 

            

(921,4) 

            

(938,1) 

            

(871,0) 

            

(907,5) 

            

(939,0) 

            

(939,0) 

Combustível e lubrificantes 

            

(153,8) 

            

(183,2) 

            

(202,8) 

            

(211,9) 

            

(175,6) -184,1 

            

(191,4) 

            

(191,4) 

Depreciação e amortização 

            

(172,5) 

            

(176,8) 

            

(193,0) 

            

(213,3) 

            

(206,2) -212,9 

            

(222,8) 

            

(222,8) 

Custo logístico 

            

(102,7) 

               

(85,6) 

            

(170,6) 

            

(166,4) 

            

(115,5) 

              

(41,2) 

            

(155,5) 

            

(155,5) 

Manutenção (peças e serviços) 

               

(12,7) 

               

(65,0) 

               

(70,7) 

               

(67,3) 

               

(61,4) 

              

(53,3) 

              

(49,1) 

              

(49,1) 

Custos com pessoal 

               

(99,8) 

            

(112,3) 

            

(112,1) 

            

(114,7) 

            

(107,9) 

            

(140,2) 

            

(126,5) 

            

(126,5) 

Arrendamento e concessão 

               

(46,1) 

               

(47,4) 

               

(47,5) 

               

(52,1) 

               

(50,8) 

              

(51,9) 

              

(49,2) 

              

(49,2) 

Arrendamento operacional 

               

(11,8) 

               

(13,9) 

               

(14,6) 

               

(13,6) 

               

(14,2) 

              

(17,1) 

              

(19,8) 

              

(19,8) 

Serviço com Terceiros 

               

(16,3) 

               

(19,2) 

               

(29,6) 

               

(29,0) 

               

(53,5) 

              

(53,9) 

              

(58,7) 

              

(58,7) 

Outros custos de operação 

               

(86,8) 

               

(62,8) 

               

(80,5) 

               

(69,8) 

               

(85,9) 

              

(53,3) 

              

(66,0) 

              

(66,0) 

Lucro (Prejuízo) Bruto 

               

267,5  

               

454,3  

               

436,3  

               

316,2  

               

314,8  

              

468,7  

              

498,8  

              

499,8  

Margem Bruta (%) 27,6% 37,2% 32,1% 25,2% 26,5% 34,1% 34,7% 34,7% 

Despesas comerciais, Gerais e 

Administrativas 

               

(98,7) 

               

(84,2) 

               

(95,2) 

               

(82,6) 

               

(85,9) 

              

(84,4) 

              

(88,7) 

              

(88,7) 

Outras Receitas (Despesas) Operacionais, 

líquidas 

               

(29,8) 

                 

40,0  

                 

15,2  

                 

16,6  

                   

5,8  

                 

(9,5) 

                   

3,9  

                   

3,9  

Depreciação e amortização                                                                                                                      
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172,4  176,9  195,3  217,7  209,8  215,6  226,4  227,4  

EBITDA 

               

311,5  

               

586,9  

               

551,6  

               

467,8  

               

444,6  

              

593,0  

              

642,9  

              

644,9  

Resultado de Equivalência Patrimonial 
                 

(0,1) 

                   

0,2  

                   

4,1  

                   

6,9  

                   

3,6  

                   

2,6  

                   

2,6  

                   

2,6  

Resultado Financeiro Líquido 

            

(338,7) 

            

(328,5) 

            

(399,4) 

            

(428,2) 

            

(430,6) 

            

(406,6) 

            

(424,0) 

            

(424,0) 

Lucro / prejuízo antes do IR 

            

(197,1) 
 81,6  

               

(43,0) 

            

(184,2) 

            

(195,8) 

              

(29,2) 

              

(58,8) 

              

(58,8) 

Imposto de Renda e Contribuição Social 

               

(26,5) 

               

(44,8) 

                   

1,9  

                 

15,2  

                 

10,8  

                 

(3,4) 

              

(51,4) 

              

(51,4) 

Operações Descontinuadas 

                      

-    

                 

(3,6) 

                 

(2,6) 

                      

-    

                      

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Provisão para impairment 

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Lucro Líquido (Prejuízo)  

            

(226,2) 

                 

33,2  

               

(43,7) 

            

(162,7) 

            

(185,1) 

              

(32,6) 

              

(58,9) 

              

(57,9) 
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Anexo E - Balanço Patrimonial 2015/2016 

BP (Em milhões) 2T15¹ 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 

Ativo 

       Caixa e equivalentes de caixa 874,7 948,7 581,3 327,8 1.782,9 1.426,9 1.426,9 

Contas a receber de clientes 240,9 208,2 165,6 202,7 247,1 272,9 272,9 

Estoques 106,8 190,9 225,8 217,6 212,8 293,4 293,4 

Outros ativos circulantes 460,8 362,9 356,7 352,0 403,9 463,8 463,8 

Imobilizado 8.813,9 9.122,4 9.404,1 9.637,6 10.051,9 10.301,7 10.301,7 

Intangível 7.801,4 7.784,8 7.862,4 7.863,7 7.862,1 7.816,2 7.816,2 

Outros ativos não circulantes 2.686,3 2.884,5 2.966,7 2.979,8 2.871,6 2.533,8 2.533,8 

TOTAL DO ATIVO 20.984,7 21.502,4 21.562,7 21.581,2 23.432,3 23.108,7 23.108,7 

Passivo 
    

   Empréstimos e financiamentos 7.965,8 8.311,7 8.585,2 8.663,0 8169,6 8052,5 8052,5 

Fornecedores 701,8 745,9 419,1 557,8 473,3 527,9 527,9 

Ordenados e salários a pagar 134,5 170,8 149,9 137,0 135,3 140,3 140,3 

Outros passivos circulantes 972,6 1.107,7 1.467,7 1.294,6 1.275,7 1.336,3 1.336,3 

Outros passivos não circulantes 7.156,1 7.161,5 7.096,6 7.265,8 7.211,4 6.942,2 6.942,2 

Passivo 16.930,8 17.497,6 17.718,5 17.918,2 17.265,3 16.999,2 16.999,2 

Patrimônio Líquido  4.053,8 4.004,8 3.844,2 3.663,1 6.167,0 6.109,5 6.110,5 

Total do Passivo e Patrimônio 

Líquido 20.984,7 21.502,4 21.562,7 21.581,2 23.432,3 23.108,7 23.109,7 
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Fonte Anexo F: Release de resultados 2016 (ri.rumolog.com) 

Anexo F - Fluxo de Caixa 

FC (Em milhões) 1T15 2T15¹ 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 

EBITDA 

 

               

586,9  

               

551,6  

               

467,9  

               

444,6  

               

593,1  

               

642,9  

        

348,0  

Efeitos não caixa 

 

                 

40,0  

                 

51,2  

                 

82,9  

                 

44,7  

                 

(9,1) 

                 

35,3  

     

(122,9) 

Variação working capital 

 

            

(132,8) 

               

(12,4) 

            

(134,4) 

            

(114,9) 

             

(209,9) 

                    

0,6  

        

(46,0) 

Resultado financeiro operacional 

 

                   

9,3  

                   

7,5  

               

(11,7) 

               

(20,4) 

                 

18,7  

                 

12,6  

        

(14,3) 

(a)Atividades Operacionais 

                      

-    
               

503,4  

               

598,0  

               

404,7  

               

354,0  

               

392,8  

               

691,4  

        

164,8  

 Capex Total   

            

(471,7) 

            

(387,6) 

            

(515,3) 

            

(284,9) 

             

(539,2) 

             

(440,9) 

     

(434,3) 

(b) Recorrente   

            

(172,5) 

            

(215,1) 

            

(223,1) 

            

(148,0) 

             

(197,0) 

             

(139,3) 

     

(162,1) 

 Expansão   

            

(299,2) 

            

(172,5) 

            

(292,2) 

            

(136,9) 

             

(342,2) 

             

(301,6) 

     

(272,2) 

 Dividendos recebidos   

                      

-    

                      

-    

                   

4,0  

                   

1,7  

                      

-    

                    

6,3  

               

-    

(b)Atividades Investimento 

                      

-    
            

(471,7) 

            

(387,6) 

            

(511,3) 

            

(283,2) 

             

(539,2) 

             

(434,6) 

     

(434,3) 

 Captações 
(284.767) 

           

1.637,3  

               

586,8  

               

548,0  

               

326,1  

           

2.531,7  

                 

69,2  

        

788,2  

 Amortização principal / juros 

        

(124.504) 

         

(1.799,3) 

            

(765,5) 

            

(697,3) 

            

(652,9) 

         

(3.480,2) 

             

(674,3) 

     

(756,2) 

Outros 
  

                 

94,3  

                 

42,3  

            

(111,6) 

                   

5,5  

           

2.553,1  

                 

(7,7) 

        

(12,1) 

(c)Atividades de Financiamento 

        

(409.271) 
               

(67,7) 

            

(136,4) 

            

(260,9) 

            

(321,3) 

           

1.604,6  

             

(612,8) 

          

19,9  
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Anexo G - Fluxo de Caixa Descontado 

WACC (Em milhões) 1T15 2T15¹ 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 

Patrímônio Líquido (Equity) 

 

        

4.053,8  

           

4.004,8  

           

3.844,2  

           

3.663,1  

           

6.167,0  

           

6.109,5  
6.110,5  

Empréstimos e Financiamento 

(Debts) 

 

           

7.965,8  

           

8.311,7  

           

8.585,2  

           

8.663,0  

           

8.169,6  

           

8.052,5  
    8.052,5  

E/D+E 

 

33,7% 32,5% 30,9% 29,7% 43,0% 43,1% 43,1% 

D/D+E 

 

66,3% 67,5% 69,1% 70,3% 57,0% 56,9% 56,9% 

Emprést. e Financ. (% a.t.) 

 

2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 

Alíquota Imposto 

 

4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 

Custo de capital   4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 

Beta 

 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Prêmio de risco 

 

2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 

Spread Soberano 

(EMBI+Brasil) 

 

0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Taxa livre de Risco 

 

0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

WACC   3,1% 3,1% 3,1% 3,0% 3,4% 3,4% 3,4% 

Fluxo de Caixa Descontado 910,8 (34,85) 69,63  (335,51) (222,15) 1.234,82  (291,59) (197,72) 
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Anexo H - Fluxo de Caixa Descontado sem Capex Expansão 

FC 1T15 2T15¹ 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 

 EBITDA   

               

586,9  

               

551,6  

               

467,9  

               

444,6  

               

593,1  

               

642,9  

        

348,0  

 Efeitos não caixa   

                 

40,0  

                 

51,2  

                 

82,9  

                 

44,7  

                 

(9,1) 

                 

35,3  

     

(122,9) 

 Variação working capital   

            

(132,8) 

               

(12,4) 

            

(134,4) 

            

(114,9) 

             

(209,9) 

                    

0,6  

        

(46,0) 

 Resultado financeiro operacional   

                   

9,3  

                   

7,5  

               

(11,7) 

               

(20,4) 

                 

18,7  

                 

12,6  

        

(14,3) 

(a)Atividades Operacionais 

                       

-    
               

503,4  

               

598,0  

               

404,7  

               

354,0  

               

392,8  

               

691,4  

        

164,8  

Capex Total   

            

(172,5) 

            

(215,1) 

            

(223,1) 

            

(148,0) 

             

(197,0) 

             

(139,3) 

     

(162,1) 

Recorrente   

            

(172,5) 

            

(215,1) 

            

(223,1) 

            

(148,0) 

             

(197,0) 

             

(139,3) 

     

(162,1) 

Expansão   
       

Dividendos recebidos   

                      

-    

                      

-    

                   

4,0  

                   

1,7  

                      

-    

                    

6,3  
               -    

(b)Atividades Investimento 

                       

-    
            

(172,5) 

            

(215,1) 

            

(219,1) 

            

(146,3) 

             

(197,0) 

             

(133,0) 

     

(162,1) 

Captações 

         

(284.767) 

           

1.637,3  

               

586,8  

               

548,0  

               

326,1  

           

2.531,7  

                 

69,2  

        

788,2  

Amortização principal / juros 

         

(124.504) 

         

(1.799,3) 

            

(765,5) 

            

(697,3) 

            

(652,9) 

         

(3.480,2) 

             

(674,3) 

     

(756,2) 

Outros 
  

                 

94,3  

                 

42,3  

            

(111,6) 

                   

5,5  

           

2.553,1  

                 

(7,7) 

        

(12,1) 

(c)Atividades de Financiamento 

         

(409.271) 
             

(67,7) 

            

(136,4) 

            

(260,9) 

            

(321,3) 

           

1.604,6  

             

(612,8) 

          

19,9  

 


