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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo mostrar a importância da análise econômica e financeira de 
modelos de avaliação de empresas. O método de avaliação de empresas através do Fluxo de 
Caixa Descontado (FCD), é considerado o que mais incorpora os postulados da moderna 
teoria de finanças, por melhor se enquadrar com as premissas que influenciam o valor 
econômico de uma organização.Porém, em termos metodológicos, realizar-se-á um estudo 
descritivo com vistas a mostrar três diferentes métodos de avaliação empresarial, através da 
aplicação de um estudo de caso prático da Petrobrás Distribuidora S.A. (BR). Objetivando-
se, com isso, verificar as limitações práticas do modelo do FCD, ao inferir sobre a 
importância de uma análise conjunta de avaliação de empresas através do uso de dois ou 
mais modelos de avaliação. 

Palavras Chaves: Avaliação de Empresas, Fluxo de Caixa Descontado. 

 
 
1. Introdução 
Nos últimos anos, a economia brasileira vivenciou um intenso processo de globalização e 
competitividade, o que desencadeou um aquecimento dos mercados financeiros. Tais fatos 
intensificaram a necessidade de análise de avaliação de investimentos, principalmente a 
avaliação de empresas, em razão da significativa profusão de negociações - fusões, cisões, 
reestruturações e aquisições, dissolução e liquidação - e também para avaliar a habilidade dos 
gestores de gerar riqueza para os acionistas. 

O processo de avaliação envolve uma série de decisões subjetivas e traduz-se em árdua tarefa 
para os avaliadores. Ratificando esta afirmação Perez & Famá (2003, p.1), inferem que “se a 
avaliação de um único ativo ou investimento gera inúmeros questionamentos e até 
discordância quanto a metodologia adequada, o processo de avaliação de uma empresa, 
composta por inúmeros ativos, tangíveis e intangíveis, onde interagem interesses conflitantes, 
é mais complexo e delicado”.  

Para atender às necessidades cada vez mais prementes dos usuários em relação à mensuração 
do valor das empresas e buscando aprimorar o resultado das avaliações, a teoria de finanças 
tem se utilizado de métodos baseados em modelos quantitativos, que não podem ser 
considerados sobre a ótica das ciências exatas, visto que a comprovação absoluta dos 
resultados auferidos, está condicionada a definição de premissas e hipóteses comportamentais. 

Existem vários modelos de avaliação de empresas relatados pela literatura da área de finanças 
e a sua escolha deve se pautar no propósito da avaliação e nas particularidades do negócio em 
análise. Pode-se citar os seguintes modelos de avaliação: avaliação patrimonial contábil, 
avaliação patrimonial de mercado, valor presente dos dividendos, com base em empresas 
similares, avaliação através de múltiplos, avaliação com base no fluxo de caixa descontado e 
avaliação através do lucro residual.  
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A ênfase a ser dada em relação aos modelos de avaliação é que eles possuem limitações que 
podem ser minimizadas pela utilização conjunta de mais de um método, pois nenhum método 
isolado pode ser considerado o correto, inquestionável ou exato. 

O presente artigo se baseará no método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD), pois segundo 
Martins (2001, p.275) dentre os modelos enumerados, “o FCD é tido como aquele que revela 
a efetiva capacidade de geração de riqueza de determinado empreendimento”.Outra 
justificativa para o uso desta metodologia está lastreada na afirmação de Assaf Neto (2003, p. 
575) que imputa ao FCD “o maior rigor conceitual e coerência com a moderna teoria de 
Finanças”. A base conceitual do método FCD será discutida no desenvolvimento do estudo 
de caso da Petrobrás Distribuidora S.A, a partir do laudo de avaliação preparado pelo Banco 
BBA, que se baseou em informações públicas divulgadas pela empresa e em informações 
repassadas pelos gestores da Petróleo Brasileiro S.A . A fim de demonstrar a importância da 
adoção de mais de uma metodologia de avaliação no processo de tomada de decisão, mostrar-
se-á que durante o período de referência do laudo de avaliação a Petrobrás Distribuidora S.A., 
a empresa apresentava diferentes valores, tendo como base o Valor de Mercado, o Valor 
Patrimonial e o Valor Econômico, apurado pelo FCD.  

2. Fundamentação Teórica 
As decisões dos gestores de uma organização devem ser pautadas no objetivo básico de 
criação de valor da empresa, a fim de promover a maximização da riqueza de seus acionistas. 
Em decisões que se faz necessário saber o verdadeiro valor econômico de uma entidade, em 
certas combinações de negócios, por exemplo, não existe fórmula mágica de avaliação que 
produza um valor final inquestionável. Conforme Assaf Neto (2003, p.576), “a metodologia 
de avaliação de uma empresa exige o domínio de conceitos teóricos de finanças, de suas 
técnicas e procedimentos e dos inúmeros fatores que condicionam o valor da empresa”. 

Neste aspecto, o modelo de FDC, como técnica de avaliação de empresas, é a metodologia 
mais amplamente adotada como base de cálculo do valor econômico de uma empresa. Sua 
preferência se mostra principalmente, pois na verdade, “os ativos em geral e, em particular de 
uma empresa são avaliados por sua riqueza econômica expressa a valor presente, 
dimensionada pelos benefícios operacionais de caixa esperado no futuro e descontados por 
uma taxa de atratividade que reflete o custo de oportunidade dos provedores de capital” 
(Assaf Neto, 2003, p.576). Ou seja, o modelo do FDC é o que melhor incorpora os postulados 
da moderna teoria de Finanças, devido principalmente ser tratado no modelo, a relação entre o 
retorno e os riscos esperados, que pode ser mensurado pelo mercado através do modelo 
CAPM. 

2.1. Limitações do FCD 
A formulação do método do FCD alicerça nos conceitos básicos de valor do dinheiro no 
tempo. Um conhecedor mínimo de matemática financeira e com noções de Valor Presente 
Líquido (VPL) não tem dificuldade de entender suas expressões genéricas de cálculo. O FCD 
é bastante simples na sua essência e utilização, sendo necessário somente descontar o fluxo de 
caixa projetado de uma empresa para o seu valor presente. Porém na prática, o FCD é mais 
complexo e tem se mostrado difícil de ser utilizado mais do que se pode inicialmente 
imaginar. 

A complexidade do FCD surge, pois, para fazer a estimativa do fluxo de caixa futuro de uma 
empresa, é necessário que se tenha uma estimativa do comportamento da economia como um 
todo. Sendo a perspectiva de evolução da economia para os próximos anos, não confirmada, 
os erros na previsão de variáveis que possam influenciar o fluxo de caixa da empresa que está 
sendo avaliada podem afetar o resultado obtido. De acordo com Tibúrcio & Cunha (2002, p.3) 
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“dois avaliadores, trabalhando de forma independente, podem ter opiniões diferentes sobre 
quais são as variáveis importantes e como essas irão influenciar na sua avaliação”. 

Ainda apresentando críticas ao modelo FCD, Santos & Pamplona (2001, p.3) cita Dixit & 
Pyndick (1994) afirmando que o problema deste modelo está no fato de que ele não pode 
captar o valor da flexibilidade administrativa. Ou seja, a habilidade dos gestores de revisar o 
projeto a avaliação inicial quando incertezas futuras são resolvidas ou se apresentam de forma 
diferente da prevista não é captada pelo modelo do FCD. Segundo Santos & Pamplona (2001, 
p.3) “executivos, percebendo que a ferramenta de FCD é muito pobre em captar 
possibilidades relevantes do projeto, se valem da intuição de negócios, não investindo 
imediatamente em projetos só por causa de uma análise estática ter indicado um VPL 
positivo, e nem rejeitam projetos estratégicos só por causa de um relatório indicar VPL’s 
negativos para os mesmos”. 

De acordo com Martins (2001, p.21-22) os métodos apresentados não são substitutos uns dos 
outros, mas complementares entre si, pois cada um deles atende determinados objetivos e 
análises, devendo ser usados em conjunto e não separadamente. Todos os métodos buscam 
evidenciar o mesmo objetivo (o patrimônio), através das mesmas mutações (os resultados), 
sendo a integração dos métodos absolutamente viável teórica e praticamente. Afirmando a 
exposição acima Martinez (1999) apud Perez & Famá (2003, p.4) diz que, “na prática, 
usualmente, o avaliador utiliza-se de vários métodos e pondera seu resultado para o caso 
concreto, chegando a um valor que represente a melhor estimativa possível do valor 
econômico da empresa”.  

3. Aplicação Prática do FCD na Petrobrás Distribuidora S.A. 
São componentes fundamentais para a determinação do valor de mercado de uma empresa: os 
fluxos de caixa, a taxa de desconto (taxa mínima de atratividade), o horizonte de tempo das 
projeções e o risco. 

Procurar-se-á explicar cada um destes componentes, exemplificando o caso prático respaldado 
no Laudo de Avaliação feito pelo Banco BBA Creditanstalt S.A. da BR publicado em 30 de 
Setembro de 2002, tendo como período base as condições de mercado da empresa até 30 de 
junho de 2002. 

3.1. Fluxos de Caixa 

A base para a avaliação de uma empresa é o fluxo de caixa projetado para determinado 
horizonte de tempo, este fluxo deve ser entendido em termos operacionais, onde se excluem, 
os fluxos de remuneração do capital de terceiros (despesas financeiras). Os fluxos de caixa 
operacionais são aqueles recursos que estão disponíveis a todos provedores de capital (próprio 
ou de terceiros). A estrutura de entradas e saídas de caixa deve refletir a riqueza líquida 
expressa em moeda atual, ou seja, a valor presente. 

A possibilidade de refletir a riqueza líquida requer incorporar o conceito de fluxo de caixa 
operacional disponível ou fluxo de caixa livre (FCL). O FCL é encontrado a partir do EBIT 
(Earnings Before Interest and Taxes), devendo somar a este valor as despesas não 
desembolsáveis, geralmente depreciação, amortização e exaustão. A partir da dedução destes 
valores surge o conceito de EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization) ou Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre o Lucro, Depreciação, Amortização 
e Exaustão. Do valor do EBITA devem ser deduzidos os desembolsos previstos referentes aos 
novos investimentos em capital fixo, em capital de giro e em bens permanentes. A Tabela 1 
mostra a seqüência do método de cálculo do FCL concomitantemente com os demonstrativos 
de resultados projetados para a BR de 2002 até o ano de 2011. 
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Os avaliadores consideraram como premissas gerais para a projeção do fluxo de caixa de 10 
anos: premissas macroeconômicas; evolução do mercado de derivados de petróleo e gás 
natural; volume de cada derivado distribuído pela companhia; margens de distribuição dos 
produtos; custos operacionais, despesas comerciais, gerais e administrativas; e investimentos 
adequados ao crescimento da companhia. 

R$ MM 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Receita Líquida 19.960 24.982 29.506 32.286 34.203 36.763 39.003 41.441 43.877 46.167
CMV (18.357) (23.095) (27.186) (29.503) (31.039) (33.492) (35.504) (37.682) (39.856) (41.879)
Lucro Bruto 1.603 1.887 2.320 2.783 3.165 3.271 3.500 3.759 4.021 4.287 
Despesa Operacional (1.265) (1.177) (1.365) (1.539) (1.695) (1.794) (1.891) (2.011) (2.133) (2.190)
EBIT 338 711 955 1.244 1.470 1.477 1.608 1.747 1.888 2.097 
D&A 84 106 137 175 219 264 303 335 364 397 
EBITDA 422 817 1.092 1.419 1.689 1.740 1.911 2.082 2.252 2.494 
Outros Fluxos* (606) (1.131) (1.310) (1.422) (1.596) (1.225) (1.170) (1.142) (1.213) (1.499)
FCL (184) (314) (218) (3) 93 515 741 940 1.039 995 
* Estes fluxos, considerando a sistemática para calcular o FCL, referem-se ao: Imposto de Renda + Contribuição 
Social, Investimentos em Capital Fixo + Variação do Capital Circulante 
FONTE: Banco BBA Cresditanstalt S.A (2002). Adaptado. 

Tabela 1 – Demonstrativos de Resultados - Petrobrás Distribuidora S.A. 
3.2. Taxa de Desconto 

A taxa geralmente aceita pelos avaliadores, é o custo médio ponderado de capital (WACC), 
pois este representa os riscos associados ao negócio e os custos de oportunidade dos 
provedores de capital que financiam as atividades operacionais da empresa. Ou seja, o WACC 
além de incorporar os riscos associados ao negócio, reflete com propriedade o custo de 
oportunidade das fontes de capital próprio e de terceiros. Essa taxa de oportunidade 
empregada é obtida de forma a remunerar a expectativa de retorno definida pelos provedores 
de capital que financiam a empresa. 

A de se ressaltar que a estrutura de capital de uma empresa não se mantém a mesma ao longo 
do tempo, alterando assim o WACC automaticamente. Para superar esta limitação na ótica do 
WACC, deve ser obtida a estrutura de capital ótima, ou seja, a estrutura de capital objetiva 
que se pretende adotar como meta no futuro.  

O Quadro 1 ilustra a metodologia de apuração de capital BR, a ser aplicada na mensuração do 
valor econômico. 

Custo do Capital de Terceiros (Ki)  
Ki antes do Imposto de Renda 10,5% 
Ki Líquido do Imposto de Renda 7,0% 

Custo do Capital Próprio (Ke) 18,3% 
Beta (B) 0,8 
Taxa de Juros com Risco Zero (Rf) 6,1% 
Prêmio pelo Risco de Mercado (Rm – Rf) 5,2% 
Risco-Brasil (Rb) 7,4% 

Estrutura de Capital – Pesos 100% 
Capital de Terceiros 20% 
Capital Próprio 80% 

Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) 16,0% 
Contribuição de Ki 1,4% 
Contribuição de Ke 14,6% 

FONTE: Banco BBA Cresditanstalt S.A (2002). 

Quadro 1 – Cálculo do Custo de Capital – Petrobrás Distribuidora S.A. 
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O custo médio bruto de capital de terceiros da BR, foi estimado em 10,5%. A taxa bruta de 
captação é o custo de capital de terceiros antes do IR. Considerando a alíquota do IR mais a 
Contribuição Social em 33%, o custo líquido do capital de terceiros reduz para 7% ao ano, ou 
seja: Ki (líquido de IR) = 10,5% × (1 − 0,33) ≅ 7,0%. 

Para a estimativa do custo de capital próprio (Ke), foi adotado o modelo de precificação de 
ativos (CAPM) tendo como benchmarking o mercado financeiro dos EUA. Segundo este 
modelo a fórmula representativa do custo de capital próprio, expressa-se: 

Ke = Rf + Rb + (Rm − Rf) × B 

Os avaliadores consideraram o valor do Beta (B) desalavancado. Quando se utiliza o Beta 
desalavancado para empresas comparáveis deve-se fazer um ajuste, pois, as empresas 
possuem diferentes níveis de alavancagem financeira (dívida/capital próprio) entre si. Nestes 
termos a expressão para o Beta expressa-se por: 

B = Bdesalavancado × [1 + (1 − T) × D/E] 

onde: T = taxa do Imposto de Renda + Contribuição Social 
          D/E = estrutura de capital ótima desejável.  

Alterando os valores tem-se: 

Ke = 6,1 + 7,4 + 5,2 × 0,8 × [1 + (1 − 0,33) × 0,2] ≅ 18,3% 

A relação dívida/capital próprio utilizada foi estimada em 20%, após a equipe de avaliação 
analisar a média de endividamento de empresas do setor e considerar este patamar adequado 
ao mercado brasileiro. Desta forma o custo médio ponderado de capital poderia ser definido 
para a BR, como sendo: 

WACC = (Ke × 0,8) + (Ki × 0,2) = (18,3 × 0,8) + (7,0 × 0,2) ≅ 14,6 + 1,4 ≅ 16,0% 

3.3. Horizonte de Tempo das Projeções 
Conforme o princípio da continuidade, almeja-se que uma empresa tenha vida infinita ou no 
mínimo indeterminada ao longo de tempo, portanto espera-se que a empresa continue a operar 
posteriormente ao fluxo de caixa projetado. Dessa forma a avaliação deve ser efetuada em 
dois períodos distintos: a) abrangendo o horizonte de tempo viável de projeção dos fluxos de 
caixa operacionais e; b) abrangendo o período após o horizonte de projeção dos fluxos de 
caixa projetados. 

O primeiro período descreve, segundo Assaf Neto (2003, p.594), “um período previsível dos 
resultados operacionais esperados, sendo verificado nos primeiros anos de investimento. 
Esse período é geralmente estimado com base no desempenho possível de se prever de 
mercado e da economia, e no potencial de participação da empresa”. Tal período foi 
estimado conforme apresentado no exemplo do laudo de avaliação da BR mostrado até o 
momento. 

O segundo período compreende àquele que os economistas denominam a longo prazo. Na 
linguagem de finanças, neste período é esperado que o retorno produzido pelo investimento à 
longo prazo se reduza até o nível aproximado de seu custo de capital, em outras palavras “o 
investimento passa a ser remunerado em percentual bastante próximo ao da taxa mínima de 
retorno requerida pelos provedores de capital (credores e acionistas)” (Assaf Neto, 2003, 
p.594). 

Esta metodologia de mensuração do valor econômico de uma empresa pode ser baseada na 
seguinte formulação: 
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 +  + 

 
Na prática tem-se experimentado que a maioria das avaliações técnicas trabalha com períodos 
de projeção entre 05 e 10 anos para o primeiro horizonte considerado (Perez & Famá, 2003, 
p.8). Na segunda parte do horizonte de projeção, também conhecida por valor residual, 
geralmente calcula-se o valor da perpetuidade a partir do FCL do último período de projeção. 
Este período de projeção para o infinito pode ser dotado ou não de crescimento, geralmente 
usa-se o Modelo de Gordon para encontrar a perpetuidade dada uma taxa de crescimento. No 
exemplo estudado utiliza-se o Modelo de Gordon considerando uma taxa de crescimento de 
3,8% a.a. a partir do FCL em 2011. 

3.4. Determinação do Valor Econômico da Petrobrás Distribuidora S.A 
Com base nos fundamentos enunciados até o momento, pode-se definir o valor econômico de 
uma empresa, como: 

Se por acaso a empresa possuir ativos não empregados nas atividades operacionais, estes 
devem ter seus valores de mercado somados ao valor econômico da empresa, assim como 
devem ter os valores dos passivos não operacionais deduzidos do valor econômico da 
empresa. A essência desta proposição é que os ativos e passivos não operacionais não 
contribuem para o fluxo de caixa operacional. 

Não serão apresentadas as etapas de cálculos para o laudo de avaliação no intuito de 
simplificar a exposição. 

Os valores encontrados pela equipe do laudo de avaliação do Banco BBA para a BR são 
apresentados no Quadro 2. 

Valor Presente dos FCL’s R$ 483 MM / US$ 170 MM 
Valor da Perpetuidade R$ 1.444 MM / US$ 508 MM 
Valor de Mercado dos (Ativos – Passivos) Não Operacionais R$ 46 MM 
(=) Valor Econômico da Petrobrás R$ 1.961 MM 
FONTE: Banco BBA Cresditanstalt S.A (2002). 

Quadro 2 – Valor Econômico da Petrobrás Distribuidora S.A. 

3.5. Comparação do modelo FCD com o Valor de Mercado e o Valor Patrimonial 
O Banco BBA além de fazer o laudo do valor econômico da BR com base no modelo do FCD 
apresentou o valor de mercado da empresa baseado no valor das ações em bolsas e o valor 
patrimonial. 

A avaliação com base no valor das ações em Bolsas de Valores trata-se de um método simples 
e válido apenas para as sociedades anônimas de capital aberto, já que existe o pré-requisito da 
empresa negociar ações em bolsa. Porém, a eficiência do método é apenas ratificada se a 
empresa possuir expressiva liquidez de mercado, que garanta ao preço destas ações um valor 

Valor Presente do Fluxo de 
Caixa Durante o Período de 

Projeção 

Valor Presente do Fluxo de 
Caixa Após o Período de 

Projeção 
VALOR = +

Valor 
Presente dos 

FCL’s 
Valor da 

Perpetuidade 

Valor de Mercado dos 
Ativos Não 

Operacionais 

Valor 
Econômico da 

Empresa 

 
= 
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sujeito a poucas oscilações especulativas. Neste aspecto, a Petrobrás apresenta-se como uma 
das empresas mais líquidas do Brasil. 

O Valor Patrimonial consiste na valorização de todos os ativos e passivos da empresa a 
valores de possível realização no mercado, dado o tempo disponível para tal realização. O 
valor da empresa por tal método dar-se-á pela diferença entre os valores dos ativos ajustados e 
os passivos ajustados.  

O Valor de Mercado encontrado pelo Banco BBA a partir dos valores das ações preferenciais 
e ordinárias foram respectivamente: R$ 1.678 MM  e R$ 1.731 MM. O Valor Patrimonial 
para ambos os tipos de ações foi R$ 2.084 MM. O Valor Econômico com base no FCD, como 
apresentado no Quadro 2,  para ambos tipos de ações foi R$ 1.961 MM. 

Através da apresentação dos valores encontrados a partir dos três modelos de avaliação de 
empresas aplicados a Petrobrás Distribuidora S.A., salta aos olhos a importância de se fazer 
uma análise conjunta entre dois ou mais modelos. Os valores encontrados divergem 
consideravelmente, e em uma combinação de negócios as diferenças seriam motivo de 
conflitos de interesses. 

Além do fato de os valores encontrados pelos diferentes modelos de avaliação não serem os 
mesmos, cabe ressaltar que no caso específico do modelo do FCD, como analisado na seção 
dedicada às limitações do modelo, para fazer a estimativa do fluxo de caixa futuro de uma 
empresa, é necessário que se tenha uma estimativa do comportamento da economia. Sendo a 
perspectiva de evolução da economia para os próximos anos, não confirmada, os erros na 
previsão das variáveis que possam influenciar o fluxo de caixa da empresa que está sendo 
avaliada, podem afetar o resultado obtido.  

Conforme pode-se enxergar na Tabela 2, onde está disposto as variáveis macroeconômicas 
efetivadas no ano de 2002 e 2003 comparada com as estimativas dos avaliadores para os 
mesmos anos, os erros inerentes às estimativas de avaliação foram significativas, mostrando 
relevantes variações entre o efetivado e o estimado, fato este que pode ter afetado o resultado 
obtido do verdadeiro valor econômico da BR. Ainda, atentando para os Demonstrativos 
Contábeis da Petrobrás Distribuidora nota-se que também, conforme a Tabela 3,  os 
resultados que afetarão o FCL da empresa em 2002 se efetivaram mostrando relevantes 
diferenças com os estimados pelos avaliados do Banco BBA. 

4. Considerações Finais 
Apesar do modelo do FCD ser a técnica de avaliação de empresas mais amplamente adotada 
para o cálculo do valor econômico de uma empresa, principalmente por incorporar melhor os 
postulados da moderna teoria de Finanças, os resultados produzidos por este modelo não 
podem ser tidos como um valor final e inquestionável. Em essência, o rigor teórico-
quantitativo proposto pelo modelo, perde objetividade quando baseia-se em hipóteses 
comportamentais da economia. Estimar variáveis que o avaliador não pode controlar é no 
mais uma tarefa árdua, e no mínimo repleta de subjetividade. Como foi visto no estudo de 
caso trabalhado, as estimativas das variáveis macroeconômicas propostas para 2002 e 2003, 
apresentaram diferenças significativas em relação às efetivadas, o que pode comprometer o 
valor econômico final. 

Conforme visto, o modelo de avaliação baseada no FCD é um processo complexo, 
envolvendo variáveis subjetivas e ferramental técnico, onde a qualidade das informações 
utilizadas é condição essencial para a eficiência do resultado final. Analisando por este ângulo 
é necessário mencionar a importância de se fazer uma análise conjunta entre dois ou mais 
modelos. Como apresentado no caso da BR, os valores obtidos pelo modelo FCD, Valor de 
Mercado e Valor Patrimonial se mostraram significativamente diferentes. Estas diferenças na 
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prática devem ser ponderadas pelo avaliador para o caso concreto, buscando chegar a um 
valor que represente a melhor estimativa possível do valor econômico da empresa. 

 

2002 2003  
Efetivado Estimado Variação Efetivado Estimado Variação 

Crescimento do PIB 2,02% 1,1% -45,54% 0,66% 2,5% 278,78% 
Câmbio Final 3,53 3,00 -15,01% 2,89 3,50 21,10% 
Câmbio Mèdio 2,93 2,82 -3,75% 3,07 3,24 5.53% 
Inflação (IPC-A) 12,5% 11,0% -12,00% 9,3% 13,0% 39,78% 
Inflação EUA 2,4% 2,0% -16,66% 1,9% 2,0% 5,26% 
Juros (Selic) 23,0% 18,3% -20,43% 16,9% 18,6% 10,06% 

  FONTE: Bancen/IBGE/Banco BBA Cresditanstalt S.A (2002). 

Tabela 2 – Premissas Macroeconômicas Efetivadas versus Estimadas 

 

2002 Petrobrás Distribuidora 
S.A. Efetivado Estimado Variação

Receita Líquida 19.131 19.960 4,33% 
CMV (17.100) (18.357) 7,35% 
Lucro Bruto 2.031 1.603 -21,07%
Despesa Operacional (1.468) (1.265) -13,83%
Lucro Operacional 562 338 -39,86%
Lucro Líquido 675 578 -14,37%
EBITDA 641 422 -34,16%
EBIT 562 338 -39,86%
D&A 79 84 6,33% 
FONTE: Petrobrás Distribuidora S.A/Banco BBA Cresditanstalt S.A (2002) 

Tabela 3 –Resultados Efetivados versus Estimados – R$MM 
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