ISSN: 2358-2693

WACC no Agronegócio: Um Estudo Empírico no Setor Sucroenergético
Graziela Longo – FETAC - graziilongo83@gmail.com
Rafael Todescato Cavalheiro - FETAC - rafaeltodescato@hotmail.com
Andreia Maria Kremer – UFMS - andreiakremer@hotmail.com
Recebido em 27/12/2017
Aprovado em 08/07/2018

RESUMO
Este estudo tem por objetivo estimar o custo médio ponderado de capital de uma agroindústria
sucroenergética, dada a importância econômica, social e ambiental dessa atividade para o
Brasil. Para tanto, foi realizado um estudo de caso de natureza descritiva, com abordagem
quantitativa, valendo-se do modelo WACC, conforme recomendado por Damodaran (1997).
Dentre as principais contribuições de ordem teórica e prática, verificadas neste estudo,
destacam-se a aplicação do modelo CAPM para estimar o custo do capital próprio, bem como
a utilização do custo do capital de terceiros livre do benefício da dívida. Utilizou-se como risk
free a T-bond 10 anos, convertida em moeda local utilizando o risco-país EMBI+ Brasil, a
taxa de câmbio corrente e a cotação prevista para o ano de 2018 no Relatório Focus. Para o
market risk premium foi utilizado o estudo de Fernandez, Ortiz e Acín (2016) e, com relação
ao Beta, optou-se pela adoção do unlevered beta do setor agrícola, calculado por Damodaran.
A aplicação do modelo permitiu estimar o custo médio ponderado de capital para a
agroindústria sucroenergética, que totalizou 14,05%.
Palavras-chave: Custo do Capital Próprio, Custo do Capital de Terceiros, CAPM, WACC.
ABSTRACT
The objective of this study is to estimate the weighted average cost of capital of a sugarcane
agroindustry, given the economic, social and environmental importance of this activity for
Brazil. For this, a descriptive case study with a quantitative approach was carried out, using
the WACC model as recommended by Damodaran (1997). Among the main theoretical and
practical contributions we have found in this study, the application of the CAPM model to
estimate the cost of equity, as well as the use of the third-party capital cost free of debt benefit
stand out. The ten-year T-bond, translated into local currency using EMBI + Brazil country
risk, the current exchange rate and the expected exchange rate for 2018 in the Focus Report
was used as risk free. It was used as a risk free to T-bond 10 years, converted into local
currency using the EMBI + Brazil country risk, the current exchange rate and the predicted
price for 2018 in the Focus Report. The study of Fernández, Ortiz and Acín (2016) was used
for the premium market risk and, in relation to Beta, the adoption of the unlevered beta of the
agricultural sector calculated by Damodaran was chosen. The application of the model
allowed us to estimate the weighted average cost of capital for the sugarcane agroindustry,
which totaled 14.05%.
Keywords: Cost of Equity, Cost of debt, CAPM, WACC.
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1 Introdução
Na era do conhecimento e da informação, o ambiente organizacional tornou-se
dinâmico e competitivo, principalmente pelas inovações tecnológicas, desenvolvimento do
mercado de capitais e do comércio internacional, exigindo que as empresas utilizem seus
recursos de maneira eficiente, para sobreviver no mercado. A gestão e continuidade dos
negócios dependem da qualidade das decisões tomadas por seus gestores, sendo essas,
geralmente pautadas em dados e informações viabilizadas pela contabilidade (ASSAF NETO,
1997).
As informações contábeis possibilitam que os stakeholders acompanhem e
analisem o desempenho das organizações, com um alto nível de precisão, comparando os
resultados de um período corrente e monitorando constantemente se os objetivos, previamente
listados, estão sendo atingidos (SZUSTER, 2013). Como o enfoque da contabilidade sempre
foi o de subsidiar a tomada de decisão, visto que aponta, informa, demonstra e interpreta os
elementos patrimoniais de caráter econômico e financeiro (SILVA, 2007), pode-se considerar
que utilizar essas informações tornou-se indispensável na gestão dos negócios (MARION,
1998).
Desse modo, para que as empresas consigam sobreviver nesse mundo
competitivo, faz-se necessário dominar as operações e técnicas do setor em que atua,
buscando utilizar técnicas de gestão que maximizem a riqueza do acionista e garantam a
sustentabilidade econômica da organização. No que se refere às companhias brasileiras, podese dizer que estas ainda são financiadas por recursos próprios, o que, teoricamente, se pondera
como um padrão prejudicial, considerando que o custo do capital próprio excede, em sua
maioria, ao custo do capital de terceiros (ASSAF NETO, 2000).
Dado o alto custo do capital próprio e das implicações da escolha da estrutura de
capital para a gestão empresarial, a Teoria de Finanças tem destacado há algumas décadas a
importância de se estimar o custo de capital de uma empresa. Sabe-se que é através dessa
estimativa que se pode avaliar o processo de tomada de decisão financeira, tendo como
objetivo maximizar o retorno do investimento dos acionistas e investidores. Porém, a
aplicação das técnicas financeiras apresenta uma série de dificuldades, uma vez que não há
um modelo único ou padronizado, que atenda de forma satisfatória as particularidades, riscos,
incertezas relacionadas a cada negócio ou a cada decisão financeira (ASSAF NETO, 2003).
Dentre os diversos tipos de empresas que poderiam ser objeto de estudo, sob o
enfoque do custo de capital, optou-se por estudar uma empresa do agronegócio, que atua no
setor sucroenergético. Tal escolha está baseada no fato de que o Brasil é o maior produtor
global de cana-de-açúcar, com 651.841 mil toneladas, produção que gerou 38.734 mil
toneladas de açúcar e 27.254 mil m³ de etanol, além da geração de emprego que supera em
seis vezes o ramo petrolífero (FARINA, 2010; UNICA, 2017).
Nesse sentido, devido à importância do setor sucroenergético para a economia
brasileira e pela relevância da informação contábil e financeira para a tomada de decisão, este
estudo tem por objetivo estimar o custo médio ponderado de capital de uma agroindústria
sucroenergética. Dessa forma será identificada a remuneração mínima exigida pelas fontes de
capital, de modo que, a partir de tal informação, seja possível a tomada de decisão de forma
mais assertiva. Os resultados obtidos podem ser adotados empiricamente pela empresa e
contribuem teoricamente, pois oferece um estudo prático, normalmente escasso na área de
finanças.
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2 Custo de Capital
O custo de capital representa a taxa de retorno mínima que os investidores e
credores esperam obter nos projetos em que investem (PRATT; GRABOWSKI, 2010). Em
outra perspectiva, o custo de capital representa “a remuneração que a empresa oferece para
os fornecedores dos recursos de que necessita” (FIPECAFI, 2006, p. 207). O custo de
capital também pode ser definido como uma taxa de atratividade para novos investidores
que estiverem interessados em aplicar seus recursos em determinado empreendimento
(GITMAN, 1997, 2004).
A estimativa do custo de capital representa um importante subsídio para os
tomadores de decisão. Segundo Tomazoni e Menezes (2002), as decisões financeiras podem
ser classificadas em decisões de investimento, relacionada a onde investir, decisões de
financiamento, relacionadas à forma de financiamento, e as decisões de dividendos, relativas à
distribuição de lucros. Do ponto de vista econômico, para que um investimento seja viável, é
imprescindível que o retorno proporcionado pelo investimento supere o custo de capital que o
financia.
Se os projetos de investimento oferecerem um retorno superior ao custo de
capital, o valor da empresa é maximizado, se os projetos tiverem a taxa de retorno inferior ao
custo de capital, a empresa terá seu valor de mercado reduzido (GITMAN, 2004; GIMENES
et al., 2009). Para analisar a formação do custo de capital dentro de determinadas empresas
faz-se necessário seguir alguns princípios básicos: o risco de negócio, o risco financeiro e o
cálculo do custo de capital (GIMENES, et al., 2009).
Portanto, “o princípio financeiro fundamental de toda empresa é oferecer um
retorno de seus investimentos que cubra, pelo menos, a expectativa mínima de ganho de seus
proprietários de capital” (ASSAF NETO; LIMA; ARAÚJO, 2008, p. 73). Existem vários
métodos para estimar o custo de capital, sendo alguns deles apresentados nas próximas
seções.
2.1 Estimativa do Custo do Capital Próprio e o Capital Asset Pricing Model - CAPM
No tocante ao custo de capital próprio, Silva e Quelhas (2006, p. 388), asseguram
que “é a taxa de retorno mínima requerida pelos investidores para realizar um determinado
investimento”. Deliberado ainda por condições específicas da empresa como tamanho, idade,
grau de risco, liquidez, alavancagem, qualidade e divulgação (HASAN; HOSSAIN; HABIB,
2015).
Para mensurar o custo de capital próprio pode ser utilizado o Modelo Capital
Asset Pricind Model (CAPM). O modelo CAPM possibilita estimar o custo do financiamento
pelo capital próprio (COPELAND; KOLLER; MURRIN, 2002). Assaf Neto, Lima e Araujo
(2008) mencionam que o modelo do CAPM, adotado pela maioria dos analistas de mercado,
define o custo de oportunidade de capital, indicativo da taxa de retorno mínima que o
investidor exige em suas decisões financeiras.
O CAPM, proposto inicialmente por William Sharpe (1964) e John Lintner
(1965), é um modelo de precificação de ativos, muito utilizado na tomada de decisões em
condições de risco, permitindo também se estimar a taxa de retorno exigida pelos
investidores, considerando a remuneração satisfatória do risco sistemático (ASSAF NETO,
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2005). Na avaliação de investimentos, o retorno esperado de cada ativo é comparado com o
retorno mínimo estimado pelo CAPM, também conhecido como custo de oportunidade, para
decidir se um projeto é viável ou não. Essa é uma das principais utilidades da estimativa do
custo de capital, pois é útil para a tomada de decisão de investimentos e também de
financiamentos (DA; GUO; JAGANNATHAN, 2012).
Esse modelo considera que o custo de oportunidade do capital esteja de acordo
com os valores livres de risco, mais o risco sistêmico da organização, multiplicado pelo ágio
procedente do risco, ou seja, valor de mercado pelo risco sofrido. (DAMODARAN, 2009;
MARTELANC; PASIN; PEREIRA, 2010). Segundo Damodaran (2009) o modelo CAPM
pode ser utilizado na aproximação do custo de capital próprio através da Equação:
𝐾 = 𝑅 + [𝑅 − 𝑅 ] × β
Onde:
𝐾 : custo de capital próprio
𝑅 : taxa de retorno do ativo livre de risco
β : risco sistemático
𝑅 − 𝑅 : prêmio de risco de mercado
O CAPM é calibrado através de dados empíricos, para estimar o retorno esperado
de todos os ativos de determinada empresa. Esse modelo utiliza o beta, que representa o grau
de influência das variações globais do mercado na evolução da cotação dessa ação ou carteira
de ações, medindo assim o seu risco sistemático (SANTOS; FONTES, 2012). Esse risco é
determinado pelos fatores de mercado que atingem todas as empresas, independente do tipo
de investimento, desde que o capital da empresa seja próprio, como inflação, crises cambiais
etc. Já todos os outros riscos são diversificáveis, pois tem a contribuição da variância na
precificação de um ativo, tais como, a concorrência, as greves e o endividamento (CUNHA;
MARTINS; ASSAF NETO, 2014). Segundo Assaf Neto et al. (2008), o prêmio pelo risco de
mercado é considerado no CAPM como a diferença entre o retorno médio das ações (ativos
com risco) e a taxa de retorno média dos títulos públicos, considerados como de risco zero.
Com relação a taxa livre de risco (Risk free), Copeland, Koller, e Murrin (2002, p. 202)
afirmam que “teoricamente, a taxa de livre risco é o retorno sobre os títulos livre de risco de
inadimplência e inteiramente desligado dos retornos de qualquer outro elemento encontrado
na economia”.
Apesar da ampla discussão sobre modelos que estimam o custo de capital, bem
como, as variadas críticas ao modelo CAPM, Blank et al. (2014) afirmam que até o momento,
é o modelo mais utilizado na prática, seja por ser intuitivo ou por sua simplicidade. De acordo
com Grahan e Harvey (2001), o modelo CAPM é utilizado por 73,5% dos executivos
financeiros das maiores empresas americanas.
2.2 Capital de Terceiros
Os empréstimos e financiamentos onerosos, de longo prazo, representam o capital
de terceiros da empresa. Dessa forma, o custo do capital de terceiros (𝐾 ) é compreendido
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como os juros pagos pela organização, após a dedução do Imposto de Renda (IR) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). De acordo com Gitman (2004), o custo
do capital de terceiros pode ser classificado como os juros que os provedores de capital
requerem para financiar uma empresa. Esses juros geram um benefício fiscal, devido a sua
dedutibilidade na apuração do IR e da CSLL, acarretando na redução do custo da dívida,
tornando-se mais interessante para a empresa tomadora de recursos (GITMAN, 2004).
Nesse sentido, Damodaran (2009) afirma que como os juros são dedutíveis do IR, o
custo da dívida após tributação é uma função da alíquota fiscal. O benefício fiscal decorrente
do pagamento de juros torna mais baixo o custo da dívida após tributação, ao compará-la
como o custo antes do pagamento dos impostos. Além disso, o autor menciona que o
benefício aumenta, à medida que a alíquota também aumenta.
De acordo com Martins (2001) o custo do capital de terceiros pode ser estimado
através da seguinte equação:

𝐾 = 𝐾 × (1 − 𝑖)
Em que:
Ki = Custo do capital oneroso de terceiros líquido dos efeitos tributários
K = Custo do capital de terceiros antes da tributação
i = Alíquota dos tributos sobre o lucro
De acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (1995), o benefício fiscal da dívida pode
aumentar o fluxo de caixa da organização, uma vez que elevando o nível do capital de
terceiros, a empresa pode reduzir seus impostos. Portanto, ao se estimar o custo de capital das
organizações, o benefício fiscal da dívida deve ser considerado.
2.3 Custo Médio Ponderado de Capital
O custo de capital total será estimado somente após a identificação dos custos de
todas as fontes financiadoras do negócio, resultando assim no custo médio ponderado de
capital, considerando a participação de cada fonte na estrutura de capital da empresa
(BRAGA, 1989). De acordo com Gitman (1997), o custo de capital de uma empresa é
representado por uma média ponderada, considerando assim as taxas estimadas para custo do
capital próprio e de terceiros, com as respectivas participações de cada fonte na composição
da estrutura de capital.
2.3.1 Modelo Weighted Average Cost of Capital – WACC
A estrutura de capital de uma empresa é definida através do volume de capital de
terceiros e de capital próprio que ela utiliza. Conforme apresentado anteriormente, essas
fontes são onerosas e a estimativa do custo de capital se difere de acordo com a natureza da
fonte. Para estimar o custo de capital da empresa, de modo geral, autores como Póvoa (2007)
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e Ross, Westerfield e Jaffe (1995) recomendam a utilização do modelo Weighted Average
Cost of Capital (WACC).
O WACC corresponde ao custo médio ponderado do capital utilizado pela
empresa, que é calculado pela ponderação entre custo efetivo de cada tipo de capital e sua
participação percentual na empresa. A maioria dos administradores utiliza esse método para
estabelecer uma taxa de retorno nas decisões de investimento, sendo esse o limite
determinante na viabilidade ou inviabilidade de determinado projeto (ASSAF NETO, 2009).
Segundo Damodaran (1997) a fórmula de ponderação do custo de capital próprio e
de terceiros (WACC) é dada pela seguinte Equação:
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾 × (

)

+𝐾 ×(1−𝑇)×(

)

Onde:
𝐾 = custo de capital próprio
𝐾 = custo do capital de terceiros
T = alíquota do imposto de renda para empresa
D = debt ou valor da dívida
E = equity ou valor do capital próprio
(D + E) = capital total
Assim como no estudo de Gimenes et al. (2009), esse estudo seguiu o modelo
proposto por Damodaram (1997) para estimar o WACC da agroindústria do setor
sucroenergetico.
3 Procedimentos Metodológicos
Com a finalidade de atender o objetivo de estimar o custo médio ponderado de
capital de uma agroindústria sucroenergética, foi realizado um estudo de caso de natureza
descritiva com abordagem quantitativa.
3.1 Caracterização do objeto de estudo
A agroindústria, objeto deste estudo, está localizada na região sul do estado de
Mato Grosso do Sul, considerada uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar do estado.
Sua sociedade é composta por familiares, organizada em forma de sociedade por quotas de
responsabilidade limitada. O grupo familiar é responsável pela gestão dessa e outras empresas
de ramos distintos da agricultura. A estrutura de capital da agroindústria analisada é
apresentada na Tabela 1.
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Tabela 1 - Estrutura de Capital.
Item

Capital financiado

Dívida (D)

R$ 163.920.000,00

Equity (E)

R$ 189.529.000,00

(D+E)

R$ 353.449.000,00

D/E

0,8648808

D/(D+E)

0,4637727

E/(D+E)
0,5362273
Fonte: Elaborado pelos autores com base nas demonstrações contábeis da empresa.

A organização está enquadrada no regime tributário do Lucro Real, com uma
alíquota de Imposto de Renda de 15%, acrescida de 10% por exceder o lucro tributável de R$
240.000,00 e a alíquota de 9% relativa a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. Também
está sujeita ao pagamento de 2,85% sobre a receita bruta relativa à contribuição ao Fundo de
Apoio ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), e por exercer atividade agrícola dispõe da
suspensão das contribuições ao PIS e da COFINS e tem o ICMS diferido de acordo com o
Decreto estadual nº 9.895/2000.
3.2 Técnicas de coleta de dados
A técnica de coleta de dados adotada nesse estudo é a análise documental, que
segundo Vergara (2009), refere-se ao estudo sistematizado desenvolvido com base em
documentos que ainda não receberam nenhuma análise aprofundada, visto que objetiva
analisar e interpretar a informação bruta, buscando atribuir sentido e significado. A coleta de
dados foi realizada em relatórios internos, informações de fluxo de caixa, demonstrações
financeiras, contas consolidadas e indicadores econômicos, como também contatos
telefônicos e por e-mail com o gerente financeiro e supervisor contábil.
3.3 Métodos de mensuração
Sabendo que a empresa utiliza-se de recursos de capital próprio e de capital de
terceiros, o cálculo para encontrar a taxa de desconto, deste estudo, será realizado através do
custo médio ponderado de capital (WACC), conforme sugerido por Póvoa (2007) e Ross,
Westerfield e Jaffe (2002). Já o custo de capital de terceiros foi estimado considerando o
benefício fiscal da dívida, conforme recomendado por Martins (2001).
O custo de capital próprio foi calculado utilizando o modelo CAPM. Onde o Rf
representa a taxa livre de risco (risk free), utilizando para esse cálculo a Treasury bonds (Tbond) com prazo de resgate em 10 anos, disponível no site do Tesouro americano, cotada no
dia 31 de março de 2017 a 2,40%. Sendo essa taxa calculada em dólar, faz-se necessário
realizar a conversão para uma taxa em moeda nacional. Essa conversão foi realizada com base
no estudo de Cavalheiro, Kremer e Gimenes (2017), que utiliza a seguinte equação:
(1 + 𝑖 ) =

1
. (1 + 𝑖 ∗ + 𝑐𝑟𝑝). 𝐸
𝐸
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Onde: 𝑖 representa a taxa em real, 𝑖 ∗ a taxa em dólar e o crp é o country risk
premium, representado pelo índice EMBI+ Brasil calculado pela empresa JP Morgan Chase,
cotado no dia 31 de março de 2017 a 270 pontos. Já a variável 𝐸𝑡 demonstra a taxa do câmbio
vigente na data t e a 𝐸
a taxa prevista do câmbio na data t+1, sendo 𝑡 a data ou período.
Para a variável 𝐸𝑡 utilizou-se a taxa de câmbio em 31 de março de 2017 (R$/US$) 3,1678
publicada pelo Banco Central do Brasil (BCB, 2017). Já para a variável 𝐸𝑡+1𝑒 foi utilizado a
cotação de 3,40 (R$/US$) prevista para o ano de 2018 apresentada no Relatório Focus do
BCB de 31 de março de 2017 (BCB, 2017).
Após a estimativa da taxa livre de risco, estabeleceu-se a taxa do ágio pelo risco
de mercado [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓], onde se optou pela utilização da taxa de 8,2%, identificado por
Fernandez, Ortiz e Acín (2016) para o mercado brasileiro, ao estudar essa taxa em setenta e
um países.
O beta (𝛽) representa a proporção de risco da ação frente ao mercado. Nesse
contexto foi aplicado o unlevered beta do setor Farming/Agriculture calculado em 0,59 por
Aswath Damodaran. Como o beta setorial está desalavancado, é necessário alavancá-lo de
acordo com a estrutura de capital da empresa em estudo. Para realizar esse cálculo utilizou-se,
conforme sugerido por Damodaram (1997), a seguinte Equação:
𝛽

= 𝛽 . 1 + (1 − 𝑡).

𝐷
𝑃𝐿

Sendo, o beta não-alavancado representado por 𝛽𝑁𝐴, o beta alavancado por 𝛽𝐴, a
alíquota do imposto de renda por 𝑡, e o índice de alavancagem através da razão entre o valor
da dívida (D) e o patrimônio líquido (PL). Em seguida, foi estimado o custo do capital
próprio, utilizando o modelo CAPM. Findo a estimativa do custo do capital próprio e do custo
do capital de terceiros, foi finalmente estimado o WACC.
4 Resultados e Análises
Nessa seção serão apresentados os cálculos relativos à estimativa do custo do
capital de terceiros, do custo do capital próprio e, por fim, estimado o WACC.
4.1 Custo do capital de terceiros
Uma vez que o capital de terceiros da empresa em estudo tem seus investimentos
financiados por programas de apoio ao agronegócio local, a maior parte das linhas de crédito
rural é subsidiada através do governo brasileiro, isso justifica as taxas de juros reduzidas
contratadas pela empresa. Na tabela abaixo são especificadas todas as fontes de
financiamento, levantadas no mês de março de 2017, bem como a ponderação da taxa de juros
do capital de terceiros.
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Tabela 2 - Detalhamento e ponderação das Fontes de Capital de Terceiros
Fonte
FCO

Capital financiado
R$ 28.719.000,00

Proporção (P)
17,52%

Taxa de Juros (I)
7,33%

PxI
1,28%

BNDES Finame

R$ 46.646.000,00

28,46%

9,03%

2,57%

BNDES Plantio

R$ 26.020.000,00

15,87%

10,00%

1,59%

Crédito Rural

R$ 9.602.000,00

5,86%

11,72%

0,69%

CPR-F

R$ 52.933.000,00
32,29%
12,49%
TOTAL
R$ 163.920.000,00
100,00%
Fonte: Elaborado pelos autores com base nas demonstrações contábeis da empresa

4,03%
10,16%

A dívida onerosa gera um benefício fiscal ao tomador dos empréstimos,
deliberado pela dedutibilidade das despesas financeiras no cálculo do (IR). Dessa forma, o
valor do custo dos empréstimos e financiamentos diminui. O custo efetivo da dívida,
considerando o benefício fiscal é calculado a seguir.
𝐾𝑖 = 𝐾 × (1 − 𝑖)
𝐾𝑖 = 0,1016 × (1 − 0,34)
𝐾𝑖 = 0,1016 × 0,66
𝐾𝑖 = 0,067056
Verifica-se que o custo da dívida após o benefício fiscal diminuiu de 10,16% a.a.
para 6,71% a.a., sendo o custo efetivo do capital de terceiros empregado no cálculo do
WACC.
4.1 Custo do capital próprio (Ke)
Utilizou-se como modelo o CAPM para se estimar o custo do capital próprio. Para
tanto, aplicou-se como a taxa livre de risco a T-bond, com prazo de recuperação de 10 anos,
estimada 2,40%. Como essa taxa é calculada em dólar, foi realizada a conversão para uma
taxa em moeda local. Para tanto, foi empregado o risco-país EMBI+ Brasil, cotado em 270
pontos, a taxa de câmbio de (R$/US$) 3,1678 e a cotação prevista para o ano de 2018 de
(R$/US$) 3,4000. Todas as cotações referem-se ao dia 31 de março de 2017. Abaixo
demonstramos o cálculo dessa conversão.
(1 + 𝑖 ) =

1
. (1 + 𝑖 ∗ + 𝑐𝑟𝑝). 𝐸
𝐸

1
. (1 + 0,0240 + 0,0270). 3,4000
3,1678
(1 + 𝑖 ) = 0,315676495 . 1,051 . 3,40
(1 + 𝑖 ) = 1,128038387233
(1 + 𝑖 ) = 1,128038387233 − 1
𝑖 = 0,128038387233

(1 + 𝑖 ) =
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Consequentemente, a taxa livre de risco em dólar convertida para a moeda
brasileira totalizou 12,80%. Nota-se aqui o impacto da taxa de câmbio na conversão da taxa
americana para a moeda brasileira, haja vista que no estudo de Cavalheiro, Kremer e Gimenes
(2017), essa taxa aumentou de 2,57% para 7,11%. Foi utilizada essa taxa na formação da
estimativa do custo de capital próprio da empresa em estudo.
Já para a determinação do beta (𝛽) foi realizada a alavancagem do unlevered beta
de 0,59 do setor Farming/Agriculture, calculado por Aswath Damodaran, em janeiro de 2017.
Já as informações referentes à dívida e ao patrimônio líquido utilizaram-se os valores
apresentados na Tabela 1. O cálculo do beta alavancado é apresentado a seguir.
𝐷
𝑃𝐿
163.920.000,00
𝛽 = 0,59. 1 + (1 − 0,34).
189.529.000,00
𝛽 = {0,59. [1 + 0,66 . 0,864880836]}
𝛽 = {0,59. 1,570821352}
𝛽 = 0,926784597538
𝛽 = 𝛽 . 1 + (1 − 𝑡).

O beta alavancado de 0,926784597538 configura a proporção do risco sistemático
da empresa em estudo, utilizado no CAPM para estimativa do custo do capital próprio.
Como prêmio pelo risco de mercado, foi utilizada a taxa de 8,2%, identificada por
Fernandez, Ortiz e Acín (2016). Logo após o levantamento de todas essas informações, foi
realizado o cálculo do custo do capital próprio através do modelo CAPM, conforme segue.
𝐾 = 𝑅 + [𝑅 − 𝑅 ] × β
𝐾 = 0,128038387233 + 0,082 × 0,926784597538
𝐾 = 0,128038387233 + 0,0759963369981
𝐾 = 0,2040347242311
O custo previsto do 𝐾 totalizou 20,40%, sendo este considerado na ponderação
do WACC.
4.3 Custo Médio Ponderado de Capital (WACC)
A empresa em questão se financia tanto com capital de terceiros, como com
capital próprio, calculando-se assim o custo médio ponderado de capital, empregando o
modelo WACC. As variáveis (
e (
foram resgatadas da Tabela 1. O WACC é
)
)
apresentado conforme cálculo abaixo.
𝐸
𝐷
+𝐾 ×(1−𝑇)×
(𝐷 + 𝐸 )
(𝐷 + 𝐸 )
WACC = 0,2040347242311 × 0,5362273 + 0,067056 × 0,4637727
WACC = 0,109408989280687 + 0,0310987421712
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾 ×
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WACC = 0,140507731451887
Após a estimativa e análise do custo do capital de terceiros e do custo de capital
próprio utilizando o modelo CAPM, conclui-se que a estimativa do custo médio ponderado de
capital (WACC) da agroindústria sucroenergética totalizou 14,05% a.a. Sendo essa a taxa que
deve ser utilizada na gestão da empresa, principalmente na tomada de decisões de
investimento e de financiamento.
Nota-se que apesar do período, estrutura de capital e características das empresas
serem diferentes, o WACC aqui identificado se aproxima dos 14,94% a.a. identificado por
Gimenes et al. (2009) para uma cooperativa agropecuária. Contudo, há de se destacar que
Gimenes et al. (2009) identificou um custo do capital próprio de 11,58% a.a., muito inferior
ao aqui verificado e no que tange o custo da dívida, nota-se também uma grande diferença,
haja vista que os autores verificaram um custo de 19,05% a.a. e o custo aqui levantado totaliza
6,71% a.a. Tais diferenças demonstram que apesar de seguir o mesmo modelo de estimativa, a
estrutura de capital, as escolhas contábeis relativas as taxas, as condições macro e micro
econômicas e o período impactam diretamente no custo médio ponderado de capital das
empresas.
5 Considerações Finais
Diante do contexto de mudanças, a área de finanças empresariais esta preparada
para atender à crescente complexidade dos negócios e das operações de mercado (ASSAF
NETO, 1997). Nesse sentido, este estudo se propôs a estimar o custo médio ponderado de
capital de uma agroindústria sucroenergética, dada a importância econômica, social e
ambiental dessa atividade para o Brasil. Para tanto, foi realizado um estudo de caso de
natureza descritiva com abordagem quantitativa, valendo-se do modelo WACC, conforme
recomendado por Damodaran (1997).
As principais contribuições, de ordem teórica e prática, verificadas neste estudo
são destacadas a seguir:

Foi realizada uma aplicação empírica do modelo WACC no contexto do
agronegócio, ficando evidente que há variáveis disponíveis para utilização do
modelo no Brasil;

A aplicação do modelo permitiu estimar o custo médio ponderado de
capital para a agroindústria sucroenergética que totalizou 14,05%;

Como a empresa se financia tanto com capital próprio (53,62%), como
com capital de terceiros (46,38%), existe uma série de decisões que impactam
na estimativa do WACC. Nesse estudo, verificou-se com base na literatura que
o modelo CAPM é o mais utilizado pelo mercado (BLANK et al., 2014), sendo
essa a primeira escolha do cálculo;

O modelo CAPM envolve a escolha de uma taxa livre de risco, definida
através de benchmark, conforme recomendado por Assaf Neto, Lima e Araújo
(2008). Com risk free optou-se pela utilização da T-bond 10 anos, por
considerar a solidez e estabilidade da economia dos Estados Unidos, admitida
como a de menor risco para os investidores. Ressalta-se que devido a essa taxa
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ser calculada em dólar se faz necessário convertê-la para a moeda nacional.
Para tanto utilizou-se o risco-país EMBI+ Brasil, a taxa de câmbio corrente e a
cotação prevista para o ano de 2018 no Relatório Focus. Para o market risk
premium foi utilizado o estudo de Fernandez, Ortiz e Acín (2016), por ser uma
expectativa de diversos profissionais de finanças do mundo. Com relação ao
Beta, optou-se pela adoção do unlevered beta do setor agrícola calculado por
Damodaran e alavancado pela estrutura de capital da empresa em estudo;

Com relação ao capital de terceiros, optou-se por considerar o benefício
da dívida, calculado após a ponderação das fontes de capital de terceiros,
conforme recomendado por Martins (2001).
É sabido que para verificar se a empresa está criando valor é preciso
primeiramente verificar se as fontes de capital estão sendo remuneradas de maneira adequada.
Nesse sentido, o WACC pode ser utilizado na tomada de decisão, tanto de investimento como
de financiamento, pois ele representa uma importante referência para a análise dos resultados
e da criação de valor do negócio.
Adverte-se que os achados desse estudo não podem ser generalizados, por se
tratar de um estudo de caso, que aborda a complexidade de se estimar o custo de capital, são
levadas em consideração as características e particularidades da empresa objeto de estudo, o
que limita o alcance do cálculo. Outra limitação é a utilização de dados generalistas como o
Beta calculado por Damodaram e o prêmio pelo risco de mercado levantado por Fernandez,
Ortiz e Acín (2016).
Sugere-se para estudos futuros que sejam feitas outras escolhas contábeis para
verificar os impactos da mudança de variáveis no WACC. Outra sugestão é a comparação
dessas escolhas, aplicadas em outras agroindústrias, tanto do setor sucroenergético quanto do
agronegócio de modo geral.
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