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RESUMO 
 
O presente trabalho buscou abordar aspectos financeiros da empresa JBS S/A 
(JBSS3), nesse contexto, apresentou como objetivo analisar as informações contábeis 
de domínio público da empresa utilizando a técnica de Valuation do Fluxo de Caixa 
Descontado para determinação do preço justo do ativo e análise do panorama setorial 
o qual a companhia atua. Como metodologia o trabalho utilizou o método de estudo 
de caso, que é indicado principalmente para dados que proporcionem uma 
oportunidade para estudar, de uma forma menos aprofundada, um determinado 
aspecto de um problema em pouco tempo. Concluindo que o melhor desempenho da 
empresa no futuro dependerá de diversos fatores relacionados a administração e o 
mercado em si. Portanto, outras avaliações com outros cenários se fazem 
necessárias, se o desejo do avaliador é determinar o valor com maior precisão e em 
diferentes circunstâncias. 
 
Palavras-chave: Avaliação de empresas; Fluxo de Caixa Descontado; JBS S/A. 

 



ABSTRACT 
 
 
The present work sought to address financial aspects of the company JBS S / A 
(JBSS3), in this context, it aimed to analyze the accounting information in the public 
domain of JBS S / A using the Discounted Cash Flow Valuation technique to determine 
the fair price of the asset and analysis of the sectorial panorama in which the company 
operates. As a methodology, the work used the case study method, which is mainly 
indicated for data that provide an opportunity to study, in a more or less in-depth way, 
a certain aspect of a problem in a short time. In conclusion, the company's best 
performance in the future will depend on several factors related to management and 
the market itself. Therefore, other evaluations with other scenarios are necessary, if 
the evaluator's desire is to determine the value more accurately and in different 
circumstances. 
 
Keywords: Company valuation; Discounted Cash Flow; JBS S / A. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Brasil ocupa posição de destaque no cenário internacional como um 

importante exportador de commodities agrícolas. O agronegócio tem alcançado 

protagonismo e destaque nas pautas econômicas do país devido a sua 

representatividade para a economia brasileira. Para exemplificar essa importância, no 

ano de 2020, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada e a 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CEPEA/CNA), o setor foi 

responsável por 26,6% do Produto Interno Bruto Brasileiro.  

Nas últimas décadas, a expansão do agronegócio tem gerado um impacto 

transformador na economia brasileira em diferentes pilares. A implementação de 

novas tecnologias aliadas a condições climáticas favoráveis e extensão territorial 

impulsionou o aumento contínuo da produtividade, maximizando a eficiência em toda 

a cadeia produtiva do agronegócio e abrindo perspectivas de crescimento futuro. 

O crescimento da produção teve grande relevância no controle dos preços no 

mercado interno, garantindo o abastecimento, controle da inflação, criação de 

emprego e distribuição de renda. O crescente volume exportações, decorrente do 

aumento da produção, impactou de forma positiva a balança comercial e contribuiu 

para a geração de divisas para o país.  

Considerando a relevância do agronegócio para economia Brasileira e o 

mercado globalizado, as empresas têm necessidade de fazer análises cada vez mais 

minuciosas para realização de investimentos e captação recursos.  

É importante salientar os impactos socioeconômicos da crise da saúde pública 

ocasionada pela pandemia do novo coronavírus e como afeta diretamente os 

mercados globais, causando tensão entre investidores e oscilação nos preços dos 

ativos.  

Nesse contexto, o respectivo trabalho tem como objetivo analisar a empresa 

JBS S/A, líder mundial no processamento de proteína animal. Através da análise 

contextualizada das informações contábeis de domínio público, por meio do método 

do fluxo de caixa descontado.  

 

1.1  Apresentação da Empresa 

 



A JBS SA foi fundada por José Batista Sobrinho em Anápolis, Goiás em 1953. 

É uma Multinacional brasileira e uma das líderes mundiais na indústria de alimentos. 

Atualmente, sua sede está localizada em São Paulo, com operações em 15 países e 

com mais de 230.000 funcionários (JBS, 2020). 

A empresa possui portfólio diversificado atuando na comercialização de 

produtos in natura e congelados a operações sustentáveis para a cadeia de valor do 

negócio tais como biodiesel e gestão de resíduos. A JBS S/A exporta para mais de 

150 países (JBS, 2020). 

Atualmente, a empresa é a segunda maior em faturamento do país, ficando 

atrás apenas da Petrobrás S/A (PETR4). No segundo trimestre de 2020, com a alta 

do dólar e aumento da demanda, a JBS reportou receita de R$ 67,6 bilhões frente a 

R$ 50,9 bilhões da Estatal (TOORGE, 2020). 

A estrutura de capital e propriedade inclui a J&F Investimentos S.A. e a 

empresa Formosa, sendo controladora da companhia com 40,97% das ações da 

empresa. O BNDES Participações S.A detém 21,82%, e os demais acionistas 

minoritários detêm 36,83% das ações.  A empresa também detém 0,38% das ações 

em tesouraria (JBS, 2020).  

Em 2015, a JBS adquiriu a Moy Park, empresa especializada em 

processamento de aves e produtos pré-fabricados, tornando a segunda maior 

processadora de carne suína dos Estados unidos. Em 2016, a Pilgrim's (subsidiária) 

adquiriu a GNP (Gold’n Plump), uma empresa de produtos de frango de alto valor 

agregado que opera nos Estados Unidos (JBS, 2017). 

Em 2017, a JBS USA concluiu a aquisição da Plumrose, empresa que atua em 

produtos pré-fabricados e segmentos de mercado de alto valor agregado, como 

bacon, presunto, fatias de carne e fatias de porco, que são comercializados por 

marcas bem conhecidas. Em 2018, a empresa elegeu o atual diretor executivo 

Gilberto Tomazoni (JBS, 2018). 

Em 2019, realizou a aquisição da Tulip, líder na produção de carne suína e 

alimentos preparados com operações no Reino Unido para criar uma líder em proteína 

e alimentos preparados na Europa, e da Marba, uma das marcas mais tradicionais no 

segmento de frios e embutidos e referência no segmento de mortadelas no Estado de 

São Paulo (JBS, 2019). 

 



1.2  Identificação do Problema 

 
Nas últimas décadas o segmento alimentício apresentou crescimento e 

representatividade na composição do produto interno bruto brasileiro. A atual situação 

global, decorrente da pandemia do novo coronavírus, trouxe incertezas no ambiente 

econômico e modificou as relações de consumo até então existentes.  

A incerteza gera volatilidade nos mercados, com impactos diretos nas taxas 

de juros, câmbio e bolsa de valores, tal cenário inviabiliza investimentos, projetos e 

contratações, dessa forma, as empresas devem avaliar seus fundamentos, a situação 

econômico-financeira bem como desenvolver estratégias que visem a manutenção de 

seus negócios e geração de valor para os stakeholders (pessoas e organizações 

envolvidas nos projetos da empresa). 

 Na atual conjuntura, é imprescindível a avaliação econômico-financeira da 

JBS S/A para determinar o preço justo do ativo e as perspectivas no longo prazo da 

companhia como maneira de afastar movimentos especulativos. 

 
 

1.3  Objetivos 

 

Esse trabalho tem como objetivo analisar as informações contábeis de 

domínio público da JBS S/A no período de 2016 a 2020, utilizando o método do fluxo 

de caixa descontado (FCD). 

 

2. METODOLOGIA 

 
De acordo com a pesquisa de Vergara (2015), certos tipos de pesquisa podem 

ser determinados por dois critérios principais, a saber, sobre o objetivo e o método. 

Em termos de finalidade, esta pesquisa é explicativa, em termos de meios, é 

bibliográfica e documental. O objetivo da pesquisa explicativa é buscar conhecimento 

aprofundado, seu papel é identificar os fatores que podem fazer com que esses 

eventos ocorram, ajudando assim a explicar os motivos da exposição (RODRIGUES, 

2007). 

Segundo Vergara (2015), é possível definir pesquisa bibliográfica como aquela 

realizada em instituições públicas e privadas a partir de documentos arquivados, com 



o objetivo de investigar fatos e manifestações que possam levantar suspeitas ou 

auxiliar no entendimento e Objetivos da pesquisa. 

Pode-se definir pesquisa documental, segundo Vergara (2015), como aquela 

que é realizada com base em documentos arquivados, em órgãos públicos e privados, 

com o intuito de averiguar fatos e imposições que possam gerar dúvidas ou contribuir 

para o entendimento e objetivos propostos pelo estudo. Na seleção dos dados foram 

considerados os relatórios contábeis e demonstrações financeiras da JBS S/A, 

englobando o período de 2016 a 2020, disponível no site da Bolsa de Valores 

Brasileira (B3), fazendo da empresa o objeto do estudo de caso apresentado. 

Em relação ao método de avaliação de empresa, optou-se pelo fluxo de caixa 

descontado, de acordo com Muller e Telô (2003) existe inúmero metodologia de 

avaliação de empresas, no entanto o método mais utilizado e reconhecido é o fluxo 

de caixa descontado. Ainda em relação ao método, Povoa (2012) explica que o fluxo 

de caixa descontado é considerado o melhor método para avaliar o valor da empresa, 

pois evidencia a capacidade de geração de riqueza do empreendimento. 

 

3. AVALIAÇÃO DA EMPRESA 

 

3.1 Análise das demonstrações financeiras 

 

O estudo utiliza demonstrações financeiras consolidadas (balanço e 

demonstração de resultados), referentes ao período de 2016 a 2020, as informações 

relevantes foram retiradas das notas explicativas fornecidas pelo site da companhia, 

para uma melhor compreensão será feita a análise dos principais indicadores 

econômico-financeiros da empresa.  A Tabela 1 apresenta os indicadores de 

endividamento. 

 

Tabela 1 – Análise dos índices de Liquidez da JBS S/A 

Índice de Endividamento 2020 2019 2018 2017 2016 

Dívida Líquida/ PL 1,15 1,45 1,84 1,86 1,97 

Dívida Líquida/EBITDA 2,25 3,19 6,57 6,71 7,10 

Liquidez Corrente 1,48 1,47 1,71 1,24 1,02 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Status Invest/JBS S/A. 

 



A razão entre dívida líquida e patrimônio líquido apresenta o montante que a 

empresa utiliza de capital de terceira para financiar as suas atividades em relação ao 

patrimônio líquido. É possível observar na Tabela 1, um decrescimento ao longo do 

período. O que mostra uma melhoria no grau de alavancagem da empresa. 

A razão entre a dívida líquida e o Ebitda, mostra o nível de alavancagem da 

empresa, considera o nível de dívida líquida, e o quanto a empresa está gerando com 

suas atividades operacionais do momento analisado. A empresa apresentou ao longo 

do tempo resultados relevantes, em 2016 obteve o maior valor do período analisado, 

tendo 7,10 vezes a geração de caixa da empresa para o pagamento da dívida líquida, 

no entanto em média tal indicador apresentou valores baixos atingindo o valor de 2,25 

em 2020, o que pode revelar a resistência da empresa a momentos de crise, por 

mostrar que é geradora de caixa e, portanto, possui uma certa segurança. 

O indicador de liquidez corrente é utilizado para mensurar a curto prazo de 

tempo, a capacidade de pagamento da empresa. Dessa forma a liquidez corrente 

consiste na razão entre os ativos e passivo circulante da companhia, apresentado a 

capacidade de pagamento da empresa consequentemente sua saúde financeira. É 

possível observar na Tabela 1 que houve um aumento pouco expressivo desse índice 

ao longo do tempo, em 2016, seu valor era de 1,02 enquanto em 2020 seu valor foi 

de 1,48, o que demostra que a empresa cada vez menos depende da geração de 

caixa, pois o ativo circulante está superior ao passivo circulante. 

 

Tabela 2 – Análise dos índices de Eficiência da JBS S/A 

Indicares de Eficiência 2020 2019 2018 2017 2016 

Margem EBITDA 7,59% 6,59% 3,95% 4,14% 3,87% 

Margem Líquida 1,70% 2,97% 0,01% 0,33% 0,14% 

Margem Bruta 16,73% 15,62% 14,50% 14,57% 12,51% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Status Invest/JBS S/A. 

 

O indicador Margem EBITDA, mostra a capacidade operacional de caixa da 

empresa, ou seja, representa a aptidão da companhia em gerir recursos mediante as 

atividades operacionais. No entanto o indicador não considera os impostos e os 

efeitos financeiros. É possível observar ao longo do tempo que o indicador teve um 

aumento substancial no período de análise tendo seu melhor resultado em 2020 com 



um lucro de 7,59%, ou seja, a empresa teve um crescimento expressivo na 

capacidade operacional de gerar caixa para a companhia. 

O indicador margem liquida é a razão entre o lucro líquido e a receita líquida da 

companhia, mostra o resultado líquido das operações da empresa, logo está 

diretamente ligado ao nível de rentabilidade que a companhia consegue em suas 

operações. Ao analisar a Tabela 2 é possível identificar assim como a margem 

EBTIDA um aumento gradual na margem da empresa, com um movimento expressivo 

em a partir de 2018, chegando a lucrar 1,70% em 2020. 

A margem bruta é uma métrica utilizada para identifica a rentabilidade bruta da 

companhia, sendo a razão entre o lucro bruto e a receita líquida. A partir da margem 

bruta é possível tirar algumas conclusões sobre a eficiência da empresa. É possível 

observa que a margem bruta da empresa ao longo do tempo manteve em patamares 

altos, tendo um crescimento a partir de 2018 chegando ao seu valor mais alto em 2020 

com uma margem bruta de 16,73%. Indicando um grande potencial de utilização de 

investimento para geração de lucro na empresa. 

 

Tabela 3 – Análise dos índices de Rentabilidade da JBS S/A 

Indicares de Rentabilidade 2020 2019 2018 2017 2016 

Returno n Equity (ROE) 11,48% 20,48% 0,10% 2,20% 0,98% 

Return on Assets (ROA) 2,81% 4,80% 0,02% 0,49% 0,23% 

Return Over Invested Capital 
(ROIC) 

15,44% 14,56% 6,99% 7,96% 7,80% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Status Invest/JBS S/A. 

 
O retorno sobre o patrimônio líquido é um indicador de rentabilidade que indica 

a eficiência da empresa na geração de lucro a partir dos seus recursos. O seu cálculo 

leva em conta o patrimônio líquido e os valores investidos no negócio, inclusive o de 

acionistas. O ROE serve para a companhia como um demonstrativo de eficiência na 

aplicação de seus recursos próprios.  Isso pois as informações interpretadas por esse 

indicador contribuem para identificação da qualidade da gestão financeira da 

empresa. É possível observar na Tabela 3 que o indicador dentro do período analisado 

vem de um aumento, desde 2018, chegando a patamares de 11,48% em 2020. 

O retorno sobre o Ativo é um índice de rentabilidade de ativos que demostra o 

quanto uma empresa é rentável em relação ao seu conjunto de ativo. Logo com o 

ROA, é possível analisar a qualidade da gestão financeira da empresa a sua eficiência 



no uso de ativos. Assim como o ROE o retorno sobre o ativo apresentou o mesmo 

comportamento tendo um aumento expressivo ao longo do tempo. 

O retorno sobre o capital investido é uma métrica utilizada para informar, em 

termos percentuais, quanto dinheiro uma companhia consegue gerar em razão do 

capital investido, com o ROIC é possível ter uma visão geral sobre a performance 

financeira da companha. É possível observar pela Tabela 3 que no período analisado 

a JBS S/A apresentou um aumento gradual do indicador tendo um aumento abrupto 

no período de 2019, o que indica um retorno cada vez maior da empresa no capital 

investido. 

 

3.2 Análise setorial 

 

O Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo, sendo o maior 

exportado de carne bovina, com quase 20% porcento da produção mundial. Em 2018 

ultrapassou os Estado Unidos se tornando o maior exportador de aves do mundo 

correspondendo a 39% do total de exportações globais (FGV, 2019).  

Com a China aumentando drasticamente suas importações de carne suína nos 

últimos dois anos, o Brasil também interveio para atender esta demanda. A expansão 

massiva da produção teve impactos dramáticos sobre os brasileiros, tornando o país 

cada vez mais dependente do setor frigorífico para manter um superavit comercial. 

Segundo dados da Pesquisa Pecuária Municipal (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística-IBGE, 2018), em 2016, o número de bovinos no Brasil era de 218 milhões, 

cerca de 40 milhões de suínos e 1,4 bilhão de frangos (FGV, 2019).  

A concentração de suínos e frangos estão no sul do país, respondendo por 50% 

e 45% do rebanho, respectivamente, seguidos da região sudeste, com 17% e 27%, 

respectivamente, no caso do efetivo bovino, esse padrão muda, a região responsável 

pelo maior rebanho é o Centro-Oeste, que responde por 34%, com 75 milhões de 

cabeças, seguida da região Norte, com 22%, cerca de 48 milhões de cabeças (FGV, 

2019). 

O Brasil possui um dos maiores rebanhos de bovinos, suínos e aves do mundo. 

Alguns dos fatores que contribuem para o aumento desses números são: expansão 

territorial, clima favorável e investimento em pesquisa agropecuária. O 

desenvolvimento tecnológico para produtores e agroindústrias do setor tem se 



traduzido em ganhos de produtividade. A distribuição da produção de carne brasileira 

é desigualmente distribuída entre as regiões e estados brasileiros (FGV, 2019). 

Segundo dados da Pesquisa Pecuária Municipal (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística-IBGE, 2018), o número de bovinos no Brasil em 2016 foi de 

218 milhões, cerca de 40 milhões de suínos e 1,4 bilhão de frangos. O rebanho de 

suínos e frangos estão no sul do país, respondendo por 50% e 45% do rebanho, 

respectivamente, seguidos da região sudeste, com 27. No caso do efetivo bovino, 

esse padrão muda, a região responsável pelo maior rebanho é o Centro-Oeste, que 

responde por 34%, com 75 milhões de cabeças, seguida da região Norte, com 22%, 

cerca de 48 milhões de cabeças (FGV, 2019). 

 

Tabela 5  – Composição do rebanho. 

 
Fonte: Fundação Getúlio Vargas. 

 

 

No consumo per capita de carnes no Brasil, o frango é o mais expressivo. Os 

brasileiros consomem em média 14 quilos de carne suína e 37 quilos de carne bovina 

por ano, enquanto o consumo de frango no mesmo período é de 45 quilos. O frango 

não só fornece proteínas saudáveis, mas também tem um preço mais acessível que 

os outros dois tipos de alimentos, aumentando o consumo per capita, impulsionando 

seu consumo per capita (FGV, 2019). 

 

Tabela 6  – Consumo Brasileiro per capita de carne. 



 
Fonte: Fundação Getúlio Vargas. 

O Brasil não é apenas um grande produtor de carne, mas também tem um bom 

desempenho no mercado externo neste segmento. Globalmente, ocupa a posição 

mais alta nas exportações de carne bovina e de frango e é o quarto maior exportador 

de carne suína (FGV, 2019). 

 

Tabela 7  – Participação no mercado Externo. 

 
Fonte: Fundação Getúlio Vargas. 

 

O Brasil responde por 19% do total das exportações de carne bovina, 9% da 

carne suína e 35% do frango. A União Europeia ocupa o primeiro lugar em termos de 

exportação de suínos, seguida pelos Estados Unidos e Canadá. A partir da década 

de 1990, o comércio exterior brasileiro passou por grandes modificações, momento 



em que se iniciou o processo de abertura comercial, afetando direta ou indiretamente 

diversos setores da economia nacional (FGV, 2019). 

Nesse período, consolidou-se o acordo econômico entre bloco e o país. Além 

da liberalização comercial, o câmbio também impacta as exportações brasileiras de 

carnes, tornando a cadeia mais competitiva, e a desvalorização da moeda brasileira 

também favorece as exportações do agronegócio (FGV, 2019). 

No entanto, durante o período de sobrevalorização da moeda no plano real, a 

rentabilidade das exportações desses produtos foi reduzida. Internamente, com o 

aumento da produção e do consumo de frangos e suínos, a competição no mercado 

de carnes tornou-se mais acirrada. Nesse contexto, as pecuaristas iniciaram o 

processo de colheita produtiva para realizar a competição externa (FGV, 2019). 

Durante a pandemia do coronavírus, o preço das commodities e o custo 

produção aumentou em níveis nunca vistos. Junto com isso a depreciação do real 

trouxe um aumento exponencial da receita da empresa. Com isso e as recorrentes 

aquisições da empresa no mercado externo e interno foi projetado uma receita 

crescente a uma taxa de 10% nos próximos dez anos, baseado na variação do 

indicador durante o período pós pandemia.  

 

3.3 Fluxo de Caixa Descontado 

 

De acordo com Saurin; Thigh; e Junior (2009), ao avaliar empresas utilizando 

métodos de fluxo de caixa descontado, diferentes modelos com características 

próprias podem ser utilizados para fornecer informações diferenciadas, mas em teoria, 

se utilizado a mesma base de dados, devem mostrar os mesmos resultados. Esses 

modelos são: fluxo de caixa operacional disponível, fluxo de caixa do patrimônio 

líquido, retorno do fluxo de caixa do investimento e valor presente ajustado. 

Usar o método de fluxo de caixa descontado para avaliar uma empresa pode 

ser Dividido de acordo com Copeland; Koller; Murrin (2002) nas seguintes etapas: 

análise de desempenho histórico, estimativa de custo de capital (WACC), previsão de 

desempenho, estimativa de valor contínuo e cálculo e interpretação dos resultados. 

 O autor também destacou que, ao se analisar o desempenho histórico, o fluxo 

de caixa disponível deve ser calculado para que as pessoas saibam como a empresa 

gera ou consome o caixa.  



De acordo com Assaf Neto (2017), o fluxo de caixa disponível da empresa é 

calculado pelo fluxo de caixa operacional, que é obtido pela adição de NOPAT (receita 

operacional líquida do imposto de renda) mais despesas impagáveis, como a 

depreciação, e então é subtraído o investimento necessário para a empresa crescer. 

 

Tabela 8 – Modelo do Fluxo de Caixa Disponíveld a Empresa (FCDe) 

Fluxo de Caixa Disponível da Empresa 

LUCRO BRUTO (Receitas Líquidas de Vendas – Custos) 

(-) Despesas Operacionais Desembolsáveis 

EBITDA – Lucro Antes dos Juros, Impostos e Depreciação 

(-) Despesas de Depreciação e Amortização 

EBIT – Lucro Antes dos Juros e Impostos 

(-) IR (34%) 

(=) NOPAT – Lucro Operacional Líquido do IR 

(+) Despesas de Depreciação e Amortização 

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 

(-) CAPEX 

(-) Investimento em giro 

FLUXO DE CAIXA DISPONÍVEL NA EMPRESA – FCDE (FLUXO DE CAIXA 

DESALAVANCADO) 

Fonte: Assaf Neto (2017) 
 

Em relação à previsão do fluxo de caixa, Assaf Neto (2014) apontou que 

também é necessário prever o fluxo de caixa operacional dentro de um determinado 

período de tempo, calculando a riqueza líquida em moeda corrente (ou seja, em valor 

atual) nesta estrutura de entrada e saída de caixa. 

Para expressar o fluxo de caixa na moeda corrente, Gropelli e Nikbakth (2006) 

sugeriram determinar o custo de cada fonte de capital, bem como o peso do montante 

correspondente em relação ao capital total, para que assim seja determinada a taxa 

de desconto e o valor da empresa. 

 

3.3.1 Determinação do Custo Médio Ponderado do Capital 

 

De acordo com Gitman (2010), o WACC representa o custo médio futuro 

esperado dos fundos de longo prazo, que é obtido multiplicando cada tipo de índice 

de capital pelo respectivo peso de participação na estrutura de capital da empresa. 



Para calcular o CMPC de acordo com o autor, basta multiplicar o custo específico de 

cada fonte de capital pelo produto da estrutura de capital de cada empresa 

participante. 

 Para Assaf Neto (2014), WACC refere-se à taxa de atratividade de uma 

empresa, que representa a remuneração mínima que deve ser exigida na alocação 

de capital, a fim de aumentar seu valor de mercado. Para o autor, o WACC é calculado 

de acordo com a Equação 1 usando o padrão de média ponderada. 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  ∑ 𝑊𝑗  . 𝐾𝑗                                                                                                                                                                 (1)

𝑁

𝐽=1

 

 

Onde: 𝑊𝐴𝐶𝐶 é o custo médio ponderado do capital;  𝑊𝑗 é a participação de cada fonte 

de capital e 𝐾𝑗  é o custo específico de cada fonte de financiamento.  

 

3.3.2 Custo do Capital Próprio 

 

Ross et al (2013) definiram o custo do patrimônio líquido como o retorno exigido 

pelos investidores para investir capital em uma empresa. O autor também acredita 

que o cálculo do custo de capital próprio envolve alguma complexidade, pois é 

impossível observar diretamente o retorno exigido dos investidores sobre seus 

investimentos. 

Para Martins (2001), existem vários métodos de determinação do custo de 

capital próprio, sendo os mais famosos o método de dividendos ou modelo de Gordon, 

o modelo de apreçamento de ativos de capital (CAPM) e o modelo de arbitragem de 

preços (APM). 

De acordo com Garrán e Martelanc (2007), o CAPM é o modelo de precificação 

de ativos mais comumente usados porque fornece previsões precisas da relação entre 

risco e retorno dos ativos para avaliar possíveis investimentos. 

Assaf Neto (2014) apontou que a utilização do modelo de precificação de ativos 

(CAPM) para cálculo do custo de capital próprio no Brasil apresenta algumas 

limitações, portanto, para reduzir a distorção causada por tais limitações, recomenda-

se buscar as informações necessárias de verificação.  Segundo o autor, a Equação 2 

abaixo determina o custo do capital próprio. 



 

𝐾𝑒 =  [𝑅𝑓 +  𝛽 .  (𝑅𝑚 −  𝑅𝑓) ]                                                                                                  (2) 

 

Onde:  𝐾𝑒 é o retorno exigido; 𝑅𝑓 é a taxa sem risco; 𝛽 é o risco sistemática do 

capital próprio; e  𝑅𝑚 é o retorno esperado pelo mercado. 

 

Segundo Assaf Neto (2014), o coeficiente beta utilizado no Modelo CAPM deve 

ser obtido implicitamente por meio de testes de benchmark. O índice do mercado de 

ações é altamente concentrado em um pequeno número de empresas e o número de 

ações ordinárias nas transações de mercado é desprezível, entre outras restrições, 

qualquer tentativa de utilização do beta obtido na bolsa de valores brasileira será 

inválida. 

Ainda segundo o autor, a referência β das empresas brasileiras é 

disponibilizada em seus sites por diversas empresas profissionais, como Bloomberg, 

Standard & Poor's, Value Line, Merril Lynch, Economatica®, etc. Para Assaf Neto 

(2017), os riscos da empresa podem ser divididos em riscos econômicos e riscos 

financeiros. 

O primeiro envolve os riscos do negócio da empresa, que são determinados 

por fatores como estrutura de custos e alavancagem operacional, ou seja, é o risco 

de financiamento. O segundo envolve o risco da dívida, ou seja, a capacidade da 

empresa de cumprir suas obrigações. 

A ideia é que quanto maior a participação da dívida relacionada ao patrimônio, 

maior a alavancagem e, portanto, maior o risco de não pagamento. Por outro lado, 

uma empresa que não possui recursos de terceiros e é totalmente financiada com 

recursos próprios não traz riscos financeiros, mas apenas riscos sistêmicos. Ainda 

segundo o autor, a equação 3 apresenta um modelo de cálculo de β alavancado e 

desalavancado amplamente utilizado na literatura financeira. 

 

𝛽𝐿 =  𝛽𝑢 . [1 +  (
𝑃

𝑃𝐿
) .  (1 − 𝐼𝑅)]                                                                                        (3) 

 

Onde: 𝛽𝐿 é o beta alavancado, que mede o risco econômico e financeiro;  𝛽𝑢 é o beta 

desalavancado, é expressa o risco do ativo analisado;  (
𝑃

𝑃𝐿
) é a relação entro o passivo oneroso 

e o patrimônio líquido; e  𝐼𝑅 é a alíquota do imposto de renda. 



 

3.3.3 Custo do Capital de Terceiros 

 

Segundo Ross et al (2013) o custo do capital de terceiros corresponde ao 

retorno exigido dos credores da empresa sobre os novos empréstimos. Da mesma 

forma, Gitman (2010) apontou que o custo do capital de terceiros de longo prazo 

refere-se ao custo atual de captação de recursos de longo prazo por meio de 

empréstimos, após dedução do imposto de renda. 

Para Assaf Neto (2017), o custo de capital de terceiros (Ki) refere-se ao custo 

de oportunidade de mercado dos recursos de terceiros, também conhecido como 

dívida densa, utilizados para financiar os investimentos da empresa. 

O autor também acredita que o custo com recursos de terceiros inclui 

principalmente empréstimos e financiamentos captados pela empresa em moeda 

nacional e estrangeira. Nos países emergentes, o custo do capital de terceiros é 

afetado pelo risco-país e reflete o risco de inadimplência na economia, que pode ser 

determinado usando a equação 4. 

 

𝐾𝑖 = 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐹𝑟𝑒𝑒 +   𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑑𝑜 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 + 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝑎í𝑠                           (4) 

 

Na fórmula 5, a taxa de juros livre de risco (Rf) a ser utilizada é a taxa de juros 

dos títulos do governo norte-americano de longo prazo (T-bonds), conforme mostrado 

na expressão para cálculo do custo do capital próprio. Os spreads de risco da empresa 

e os riscos-país podem ser obtidos por meio das classificações da Moody's, Standard 

& Poor's (S&P), Fitch (Fitch) e outras agências de classificação de risco. 

Para Gitman (2010), o custo específico do financiamento deve ser mensurado 

após o imposto de renda, pois os juros do capital de terceiros podem ser deduzidos 

no cálculo do imposto de renda, reduzindo assim o lucro tributável da empresa. 

Da mesma forma, Assaf Neto (2017) esclareceu que o custo de capital de 

terceiros deve ser calculado após a dedução do IR e CS, das despesas financeiras 

alocadas pelo regime de competência a cada ano, pois os juros da dívida podem ser 

deduzidos do IR e CS. Considerando a alíquota de 34% de IR e CS, e a expressão 

anterior sugerida por Assaf Neto (2017), a equação (5) dá o cálculo para determinar o 

custo líquido de IR e CS do capital de terceiros. 



 

𝐾𝑖 = (𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐹𝑟𝑒𝑒 +   𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑑𝑜 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎). (1 − 0,34) + 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝑎í𝑠 (5) 

 

3.3.4 Projeção dos fluxos de caixa 

 

Para Damodaran (2007), ao avaliar um ativo, deve-se prever o fluxo de caixa 

esperado do ativo ao longo de seu ciclo de vida, o que pode ser um problema para as 

empresas de capital aberto, pois teoricamente, espera-se que suas atividades não 

sejam limitadas pela duração. 

Além disso, segundo o autor, ao se utilizar o método de fluxo de caixa 

descontado, esse problema geralmente é resolvido estimando-se o fluxo de caixa 

esperado em um determinado período e, em seguida, estimando o valor no final do 

período. 

Da mesma forma, Copeland, Koller e Murrin (2002) apontam que, ao avaliar 

uma empresa, seu fluxo de caixa projetado pode ser dividido em dois períodos 

distintos, sendo que o primeiro se refere ao valor presente do fluxo de caixa durante 

o período de previsão. O segundo refere-se ao valor presente do fluxo de caixa após 

o período de previsão, conforme mostrado na equação 6. 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 = 𝑉𝑃𝐿𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟í𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜 +  𝑉𝑃𝐿𝑝ó𝑠 𝑝𝑒𝑟í𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜         (6)  

 

 Segundo Martins (2001), o período explícito de previsão refere-se ao intervalo 

de tempo em que se pode razoavelmente esperar que os fluxos de caixa futuros sejam 

realizados, geralmente cobrindo 5 a 10 anos, e determinado de acordo com a natureza 

dos negócios e o grau de previsibilidade das variáveis envolvidas, como preços de 

produtos, volume de vendas, custos de matéria-prima, despesas operacionais e 

variáveis econômicas (como juros, câmbio, etc.). 

 

3.4 Resultado Obtidos 

 

O custo médio ponderado de capital (WACC) calcula o custo do capital da 

empresa a partir da ponderação das diferentes categorias de capital. No caso da 

empresa JBS S/A, a empresa apresentou um custo de capital de 6,88%, que 



representa a taxa mínima aceitável de retorno que a empresa busca dado o capital 

investido. 

 
Tabela 9 - Dados do cálculo do custo médio ponderado do capital.1 

Descrição 

WACC  6,88% Livre de risco  7,75% 

CAPM  9,55% Prêmio de Risco  11,51% 

Beta  0,48 Perpetuidade  2,00% 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Investsite. 

 

Como é possível observar na Tabela 9, o retorno esperado ao investir na 

empresa de acordo com o modelo de precificação de ativo financeiro (CAPM) é de 

7,51%. Com um beta de 0,5 que indica o risco associado ao investimento, a taxa livre 

de risco de 7,75% e a taxa de perpetuidade de 2,0%. 

A tabela 10 apresenta as previsões de crescimento da receita, EBITDA, e 

margem EBITDA, como é possível observar as receitas no período analisado 

apresentou um crescimento de 3,64% de 2018 a 2020, enquanto isso o EBITDA e a 

margem EBITDA, apresentou um crescimento menor em relação a receita. Já com 

relação as previsões para 5 anos, é importante evidenciar que a receita prevista para 

2025 é de R$ 514.576.901 de reais um aumento de 90% em relação ao último ano 

(2020), já a margem EBITDA terá um crescimento previsto de 0,6% em 2025 em 

relação a 2020, comportamento semelhante é encontrado no EBITDA. 

 

Tabela 10 – Projeção da Receita, EBITDA 

 
1  Beta  e Prêmio de Risco foi fornecido por Damonadran (2021), perpetuidade baseada no nas estimativa da 

BTG pactual (2021), e a taxa  livre de risco, corresponde a taxa a Selic retirada do BACEN (2021), dados 

consultados no dia 18 de  junho de  2021. 



 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da InvestSite. 

 

A tabela 11 apresenta a margem EBIT que relaciona o EBIT com a receita 

líquida, tal indicador é um indício da eficiência da companhia, dado que diferente do 

EBITDA, seu cálculo deduz os impostos. Como é possível observar a margem EBIT, 

teve um crescimento no período analisado de 3,95% para 7,49%, tendo uma 

estabilidade no indicador em 5,94%, nos 5 anos futuros. 

 

Tabela 11 – Previsão da margem EBIT% 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da InvestSite. 

 

A Tabela 12 apresenta o cálculo e previsão do indicador de lucro operacional 

líquido após o imposto, também conhecido por NOPLAT, o indicador apresenta o lucro 

real da empresa, descontando todos os custos de tributos das operações da empresa. 

É possível observar que no período analisado o valor do NOPLAT apresentou um 
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aumento de 90%. Em relação a previsão de 2021 a 2025, o crescimento estimado é 

de 79,09% em relação ao último ano (2020). 

 

Tabela 12 – Previsão NOPLAT 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da InvestSite. 

 

 

A Tabela 13 apresenta o indicador return on equity, que busca relacionar o lucro 

com patrimônio líquido da empresa, seus valores tendem a demostra a eficiência da 

gestão da empresa.  

É possível observar que no período analisado o ROE, apresentou uma 

tendência crescente com um adicional de mais de 10% em 2019 em relação a 2016, 

tendo seu valor reduzindo em 2020. Já em relação as previsões para os 5 anos futuros 

são possíveis observar que os valores não possuem muita variação ficando na faixa 

de 5 a 6% de retorno. 

 

Tabela 13 – Previsão do ROE. 



 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da InvestSite. 

 

A Tabela 14 apresenta o indicador retorno sobre o capital investido, mostra a 

rentabilidade dos investimentos empregados pelos acionistas e credores da empresa, 

considerando tanto o capital próprio como o capital de terceiros. É possível observar 

que ao longo do período em análise, o indicador apresenta uma grande variabilidade 

tendo uma estabilidade nas previsões futuras de 5 anos. 

 

Tabela 14 – Previsão do ROIC. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da InvestSite. 

 

 

A Tabela 15 apresenta a evolução do cálculo do valor patrimonial da empresa, 

além de apresentar com base nesse valor se vale a pena compra ou não a ação. A 

partir do método do fluxo de caixa descontado foi possível estimar a geração futura 



de caixa da empresa, a partir desse valor foi possível estimar o valor patrimonial de 

aproximadamente 5 bilhões de reais. 

 
Figura 15 – Enterprice to Equity Value 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da InvestSite. 

Nota¹: Cotação de fechamento do dia 16/11/2021. 
 
 

Dado a quantidade de ações no mercado de aproximadamente 13 milhões o 

valor da empresa por ação é de R$ 41,32 valor superior a encontrado no mercado, no 

valor de R$ 38,22, logo com base no modelo a ação da empresa está barata em 

relação ao seu valor patrimonial. 

 

4. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O objetivo do estudo foi alcançado, ou seja, comprovar o valor de mercado da 

JBS S/A, para o qual foi adotado um método de avaliação de empresas denominado 

fluxo de caixa livre. 

Embora o modelo de fluxo de caixa descontado seja a técnica de avaliação de 

empresas mais utilizada para determinar o valor de uma entidade, principalmente por 

coletar melhor o que é considerado um sucesso recente teoricamente reconhecido, 

os resultados produzidos pelo modelo não podem ser considerados um único valor. 

Quando parte do pressuposto de que a economia permanecerá a mesma, as 

vantagens do chamado modelo de proposta perdem sua perfeição. Variáveis fora do 

controle do avaliador são uma tarefa arriscada e difícil de entender. 



 A força do que se conhece como modelo proposto, perde a perfeição, quando 

se fundamenta em suposições de que a economia será mantida constante. Variáveis 

que o avaliador não pode controlar é uma tarefa arriscada e de difícil compreensão. 

Uma das vantagens do método de fluxo de caixa descontado para avaliar uma 

empresa é que ele pode encontrar a diferença entre o valor contábil e o valor de 

mercado. Os resultados da aplicação do modelo proposto demonstram sua 

capacidade potencial de gerar recursos futuros e fornecer uma experiência valiosa 

para determinar o valor de mercado da empresa estudada. 

Como demonstrado, encontrou-se o valor de R$5.382 bilhões, como o valor de 

mercado da empresa JBS S/A, tendo preço por ação de R$ 41,32 valor superior ao 

encontrado no mercado de R$ 38,22 no dia 16/11/2021.  

Recomenda-se a realização de um novo estudo, que agregue a prática de 

outros métodos, o que ajuda a comparar e determinar outros valores das empresas 

estudadas. Após estudos de caso, pode-se dizer que o modelo de avaliação não é 

único e verdadeiro, mas sim complementar. 
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