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Abstract  

After the adoption of international financial reporting standards in Brazil, biological assets are 
evaluated at fair value. To animal or plant alive with market values of assets available, the 
new measurement basis of assets is not greater difficulties in implementation. However, 
assigning a value for the biological assets without market value of assets using the 
methodology of discounted cash flows, such as the farming of sugarcane, presents some 
practical difficulties, particularly with regard to the discount rate to be used in the model. An 
analysis of the financial reports of the companies in the sugarcane sector shows that many of 
these companies have used the weighted average cost of capital (or wheighted average cost 
capital - WACC) as the discount rate to bring the present value of the future cash flows 
expected due to the possession of biological assets. Conceptually, this is a misconception. 
This is because the WACC does not reflect the risk of the assets of a company but the risk 
arising from the choice of the capital structure of the company. Based on this, the objective of 
this paper is to propose a method conceptually more appropriate to determine a discount rate 
to be used to obtain the present value of cash flows generated by a biological asset that 
captures the intrinsic risk of the asset. The factors that impact the risk of cash flow for a 
sugar-ethanol plant were presented and discussed in this paper. The conclusion of this study is 
that the rate of return obtained by the model Arbitrage Pricing Theory (APT), to capture the 
risk of the assets, is a more suitable option for managers to use in calculating the fair value of 
biological assets sugarcane. 
 
Keywords: Fair value. Biological assets. Sugarcane. 
 

1. Introdução 

 

A principal mudança na contabilidade em IFRS (International Financial Reporting 

Standard) em relação à chamada contabilidade em legislação societária (adotada no Brasil 
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antes da Lei 11.638/2007) foi a adoção do valor justo como base de mensuração dos ativos e 

passivos de uma empresa. A adoção do valor justo permite que a contabilidade reflita o real 

potencial de geração de riqueza de uma entidade, aumentando a sua utilidade para os 

interessados na informação contábil. 

Para muitos interessados na contabilidade, a informação a valores históricos, apesar de 

mais verificável, não tinha nenhuma utilidade como predição do poder de geração de fluxos 

futuros de caixa que os ativos de uma entidade possuíam (Ernst & Young, Fipecafi, 2009, p. 

246). Essa afirmação torna-se ainda mais válida para empresas nas quais o verdadeiro valor 

dos ativos não está expresso no valor pago por ele no passado: são as empresas que trabalham 

com ativos biológicos, ou seja, empresas de cujo principal ativo ganha valor à medida que 

cresce e se transforma.  

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi o órgão criado para a produção de 

normas no Brasil com a finalidade de estudar, aprontar e emitir de pronunciamentos contábeis 

baseados na normas internacionais de contabilidade (IFRS). Esses pronunciamentos entram 

em vigor para as empresas brasileira após a aprovação pelos organismos competentes, como é 

o caso da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e Banco Central, para as instituições 

financeiras, além das várias agências reguladoras. 

A primeira etapa das mudanças contábeis, iniciadas pela Lei 11.638/07, foi encerrada 

com a publicação das demonstrações financeiras das empresas brasileiras a partir de janeiro 

de 2010 em relação à convergência às normas IFRS. Esta primeira fase da convergência 

brasileira às IFRS está relacionada à edição de normas de contabilidade que estejam de acordo 

com os conceitos e práticas adotados internacionalmente. Com poucas exceções, quase todas 

as IFRS foram incorporadas ao conjunto de normas vigentes a partir de janeiro de 2010. Entre 

estas normas está o Pronunciamento Técnico CPC 29, denominado Ativo Biológico e Produto 

Agrícola, que regulamenta a mensuração, reconhecimento e evidenciação dos ativos 

biológicos e está totalmente baseado no International Accounting Standard 41 – Agriculture 

(IAS 41). 

Os ativos biológicos compreendem todos os animais ou plantas vivos. De acordo com 

o Pronunciamento Técnico CPC 29, o ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo 

menos a despesa de venda no momento do reconhecimento inicial e no final de cada período 

de competência. O valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado, ou um passivo 

liquidado, entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com a 
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ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma 

transação compulsória. 

Para algumas atividades, a aplicação do conceito de valor justo e mensuração com 

base no valor de mercado não possuem grandes dificuldades, uma vez que seus ativos 

biológicos apresentam mercado ativo e é possível estabelecer o preço com maior facilidade. 

Portanto, se existir mercado ativo para um ativo biológico ou produto agrícola, considerando 

sua localização e condições atuais, o preço cotado naquele mercado é a base apropriada para 

determinar o seu valor justo. Contudo, há outras atividades, cujos ativos não possuem 

mercado ativo e a mensuração do seu valor justo deve ser elaborada com base em outros 

métodos de mensuração. 

Esta é a situação, por exemplo, do processo de mensuração do valor das plantas 

(cultura agrícola). Na lavoura de cana-de-açucar, por exemplo, não existe um mercado ativo 

para as plantas na fase de crescimento. Nessas condições, uma usina produtora de açúcar e 

álcool encontra dificuldades no momento de atribuir valor à sua lavoura por ocasião do 

encerramento das demonstrações contábeis. Nestas situações a norma recomenda que as 

empresas utilizem outras metodologias de mensuração para obter a melhor estimativa do valor 

justo de modo a expressar a substância econômica desses ativos, como o valor presente do 

fluxo de caixa líquido esperado do ativo, descontado à taxa corrente do mercado. 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 29, o objetivo do cálculo do valor 

presente do fluxo de caixa líquido esperado é o de determinar o valor justo do ativo biológico 

no local e nas condições em que se encontra no momento do encerramento das demonstrações 

contábeis. A entidade deve considerar esse objetivo na determinação da taxa de desconto 

apropriada e na estimativa do fluxo de caixa líquido esperado. Na determinação do valor 

presente do fluxo de caixa líquido esperado, a entidade deve incluir a expectativa dos 

participantes do mercado sobre o fluxo de caixa líquido que o ativo pode gerar no mais 

relevante dos mercados. 

No entanto, o referido pronunciamento não dá maiores detalhes sobre a taxa de 

desconto que deve ser utilizada para se trazer a valor presente os fluxos de caixa futuros que 

se espera serem gerados pelos ativos biológicos. Esse fato tem causado muitas dúvidas por 

parte das empresas no momento em que procedem a avaliação dos seus ativos biológicos. 

De acordo com Ernst & Young e Fipecafi (2009, p. 247), embora o uso de 

mensurações econômicas seja amplo e crescente nas normas internacionais, existe grande 

dificuldade de entendimento do conceito de valor justo menos nos países em que esse 
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conceito vem sendo utilizado há mais tempo. Na Austrália, um dos primeiros países a adotar 

as normas internacionais de contabilidade, Willians e Wilmshurst (2008) apontam que existe 

uma grande divergência nos tipos de procedimentos seguidos para mensurar os ativos 

biológicos. Isso ocorre principalmente devido a SFAS 157 (Standard 157 – Fair Value 

Measurements) publicada em 2006 pelo Financial Accounting Standards Board, onde não 

fica estabelecido o critério específico a ser adotado para a mensuração e reconhecimento a 

valor justo. 

O Brasil está na posição de líder mundial do setor para a produção de açúcar e do 

álcool tendo a cana-de-açúcar como matéria-prima, além de outros subprodutos. Dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de setembro de 2012, estimam uma produção de 

660.116.171 toneladas para a safra de 2012 a ser colhida numa área de 9.206.024 hectares.  

A publicação da IAS 41, assim como o CPC 29 e o CPC 12 - ajuste a valor presente, 

recomendam que na ausência de valor justo para mensuração de ativos com referência no 

valor de mercado, os fluxos de caixa futuros sejam ajustados a valor presente com base em 

taxas de desconto que reflitam as melhores avaliações do mercado. A escolha de qual taxa de 

desconto utilizar, é aliada à insuficiência de estudos para a análise de quais taxas melhor 

expressam a capacidade econômica de geração de caixa dos ativos biológicos. 

A dificuldade para encontrar a taxa de desconto adequada para se aplicar na obtenção 

do valor presente líquido dos ativos tem feito que muitas empresas utilizem taxas 

conceitualmente erradas, tal como, por exemplo, o custo médio ponderado de capital 

(Weighted Average Capital Cost - WACC). O WACC é uma taxa de desconto obtida dos 

passivos e do patrimônio líquido das empresas, e que não necessariamente representam o 

risco dos ativos de uma entidade. Por isso, essa taxa não considera as reais condições do ativo, 

e sim, a estrutura de capital das empresas. 

Outra taxa comumente utilizada é a taxa de juros livre de risco. Essa taxa, apesar de 

fácil aplicação, não representa a essência econômica do valor do dinheiro no tempo e tão 

pouco revela a relação risco/retorno própria dos ativos biológicos. Desse modo, surge o 

seguinte questionamento: qual o método conceitualmente mais adequado para se determinar a 

taxa de desconto que expresse melhor o risco na geração de caixa futura de um ativo 

biológico? 

Com base na problemática apresentada anteriormente, o objetivo deste trabalho é 

apresentar um método conceitualmente mais adequado para se obter uma taxa de desconto 

que capture o risco intrínseco do ativo biológico, para que seja utilizada no desconto dos 
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fluxos de caixa esperados em decorrência da posse do ativo biológico e, assim, tornar possível 

a determinação do seu valor justo, livre de viés. Como exemplo de aplicação, usaremos o 

ativo biológico cana-de açúcar. 

Para atingir o objetivo geral, o presente estudo buscou fazer uma revisão bibliográfica 

das teorias utilizadas para a precificação de ativos, visando apresentá-las desde sua introdução 

por Markowitz (1952), passando pelo modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) e 

chegando no APT (Arbitrage Pricing Theory) cujo escopo incorpora conceitos como risco e 

retorno, com a finalidade averiguar a aplicabilidade da taxa de retorno encontrada como taxa 

de desconto para os fluxos de caixa futuros dos ativos biológicos. Para tornar mais clara a 

aplicação proposta neste trabalho, utilizou-se o ativo biológico cana de açúcar.  

Também foram pesquisadas, nas normas brasileiras e internacionais, os métodos para 

reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos biológicos. Para complementar o 

estudo foram apresentados artigos, publicados em revistas e journals especializados, que 

aplicaram a parte prática do modelo APT, com o objetivo específico de verificar se a sua 

utilização no cálculo do valor de ativos de outros setores econômicos.  

 

2. Método 

 

Esse trabalho consiste em uma pesquisa exploratória, pois de acordo com Gil (2002), 

visa tornar familiar o problema com vistas a torná-lo explícito e construir hipótese. O 

procedimento técnico de pesquisa envolveu levantamento bibliográfico e a pesquisa foi 

elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de 

periódicos e materiais disponibilizados na Internet. 

A pesquisa utiliza um estudo de natureza qualitativa, deixando de considerar, 

prioritariamente, um instrumental estatístico como base do processo de análise do problema, 

ainda que se utilize de teorias baseadas em estudos estatísticos, ela é uma pesquisa 

essencialmente exploratória. Segundo Cervo e Bervian (1996), uma pesquisa exploratória 

busca aprimorar ideias ou a descoberta de intuições ou ainda novas ideias. 

 

A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são as peças 

fundamentais no processo de pesquisa. O processo e seu significado são os focos principais de 

abordagem, tendendo a analisar seus dados indutivamente. 
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3. Referencial Teórico 

 

A taxa de desconto a ser utilizada nos modelos de valor presente líquido deve, na sua 

essência, expressar o risco da geração esperada de caixas futuros. Nesse tocante, o trabalho de 

Harry Markowitz (1952) é considerado o marco inicial dos estudos relacionados à 

mensuração do risco dos ativos financeiros e deu início ao que hoje é conhecida como 

moderna teoria de carteiras. Markowitz (1952) identificou um conjunto de oportunidades de 

investimento através do princípio da Diversificação de Carteiras em que o retorno de uma 

carteira seria a média ponderada dos retornos esperados dos ativos pelos seus respectivos 

percentuais que compõem a carteira.  

A medida de risco dos ativos deveria levar em conta as inter-relações entre os ativos, 

isto é, a covariância entre eles. Isso ocorre porque conforme dois ativos têm alta correlação 

positiva entre si (alta covariância), um acompanhará o outro de acordo com seu desempenho; 

mas se a correlação for negativa (baixa covariância), o investidor ficará “protegido” quando 

um deles estiver com o panorama econômico adverso. Para facilitar a interpretação do valor 

numérico encontrado com a variância e com a covariância já que ambas são medidas em 

quadrados de diferenças, foi utilizada a correlação, onde é dividida a covariância pelos 

desvios-padrão dos retornos dos títulos que compõem a carteira.  

Entretanto o volume de cálculos para se chegar à fronteira eficiente de Markowitz 

(1952) é bastante extenso, pois, conforme há aumento no número de ativos na carteira, 

aumenta exponencialmente o número de cálculos de covariâncias necessários. O Modelo de 

Markowitz era um modelo amplo, aplicado na composição de uma carteira de ativos e quanto 

à sua diversificação, porém não era designado para a precificação de um ativo específico. 

Nesse sentido, foram introduzidos os conceitos de: risco sistemático (não 

diversificável), representando o risco de todo o sistema, a economia geral, em que as situações 

não dependeriam da empresa, pois afetam todas as empresas desse sistema; e risco não 

sistemático (diversificável), que se refere ao risco das empresas em si, como decisões 

gerenciais, ou ao seu mercado propriamente dito. Assim um investidor que diversificar seus 

investimentos em vários setores diferentes da economia bancará uma diminuição de seus 

riscos. 

No limite, a diversificação faz zerar a parcela do risco não sistemático. Desta forma, 

somente o risco sistemático justificaria o retorno e, portanto, de acordo com esta teoria, só ele 

deveria ser precificado. A parcela do risco total é devida a situações de movimentos de todo o 
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mercado de uma forma global, que afetam as instituições de maneira geral, porém a cada uma 

delas de modo específico. Assim era preciso medir como cada instituição reagiria aos 

movimentos do mercado, para decidir com mais cautela a composição das carteiras onde seria 

alocada a renda. 

A taxa livre de risco foi incluída nesse contexto por Tobin (1958), e por se livre de 

risco essa taxa proporciona uma condição de risco zero, ou seja, no plano cartesiano, o eixo 

das ordenadas, orientado pelo retorno “versus” risco, estaria no nível de risco zero. 

Assim caberia ao investidor decidir a proporção de sua renda colocar entre ativo com 

risco e ativo livre de risco. Com a contribuição de Tobin (1958), seria formada uma nova 

fronteira eficiente, pela reta que parte do ponto onde a taxa é livre de risco e tangencia 

fronteira eficiente encontrada antes por Markowitz (1952), nesse ponto se obtém o maior 

“reward-to-variability ratio”, que representa todas as disposições de investimento entre a 

taxa livre de risco e a carteira de ativos com risco que domina outras carteiras com risco da 

fronteira eficiente. 

Esta reta recebeu o nome de Capital Market Line (CML) e relaciona o retorno de um 

título ao seu risco, medido em termos de desvio-padrão da média. Tobin (1958) contribuiu 

também com o Princípio da Separação, onde identifica que todos os alocarão sua renda a 

mesma carteira, ótima, que está no ponto de tangência na fronteira eficiente, porém cada 

investidor optará por uma alternativa na combinação dessas carteiras e o título livre de risco 

mais adequado à sua aversão ao risco. 

Dando continuidade ao trabalho de Markowitz (1952), Sharpe (1970) formulou o que 

seria a Teoria do Mercado de Capitais. Esta teoria abordava o comportamento do conjunto dos 

investidores para o dos ativos da economia. Para isso, foram adicionadas novas premissas às 

já assumidas anteriormente por Markowitz no desenvolvimento da Teoria de Carteiras, como: 

�  As ações individuais de cada investidores não afetam os preços; 

� O tempo de manutenção do investimento é o mesmo definido por todos os investidores; 

� Não existe desequilíbrio no mercado, isto é, a demanda e a oferta de ativos são iguais;  

� Os investidores têm expectativas homogêneas quanto ao risco, ao retorno e a 

covariância dos ativos e usam os mesmos retornos esperados, desvios-padrão e 

correlações para gerar a fronteira eficiente e a carteira de risco ótima, cuja distribuição 

dos retornos segue uma distribuição normal;  
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� Cada investidor tenta construir uma carteira de ativos diversificada, com fronteiras 

eficientes do modelo de Markowitz, isto é, são otimizadores racionais de média e 

variância;  

� Os investidores optam pelas carteiras de menor risco quando o retorno esperado é o 

mesmo; 

� Os investidores buscam sempre o maior retorno para carteiras com o mesmo nível de 

risco;  

� Os investidores têm opções intermináveis de captar ou aplicar à uma taxa livre de risco, 

taxa que é idêntica para todos outros investidores;  

� O número de ativos da economia é sempre o mesmo, de forma que os mesmos podem 

ser divididos e comercializados;  

� Não há imperfeições no mercado como impostos, regulamentações e restrições na venda 

a descoberto. os investidores não pagam impostos sobre os retornos e nem custos de 

transação;  

� Os investidores tem acesso sem custos a informação ao mesmo tempo. 

De acordo essas premissas, a fronteira eficiente dos ativos com risco seria a mesma 

para todos os investidores, fazendo com que houvesse apenas uma carteira com risco ótima na 

economia, isto é, uma carteira que maximiza a relação retorno-risco entre todas as possíveis 

da fronteira eficiente. Sharpe (1970) definiu que esta carteira como a carteira de mercado. 

Além disso, como consequência dessas premissas, todas as carteiras diversificadas estariam 

localizadas sobre a nova fronteira eficiente, o que Sharpe (1970) chamou de Capital Market 

Line (CML). Assim, na teoria do mercado de capitais, os investidores selecionam apenas as 

carteiras que estão na nova fronteira eficiente, ou CLM, que é única para todos os 

investidores. Dessa forma, a formação da parte com risco da carteira total, será igual para 

todos os investidores, modificando apenas o montante quanto à parte referente da carteira de 

mercado e parte do ativo livre de risco. 

Definidas as premissas, Sharpe (1970) desenvolveu o modelo Capital Asset Pricing 

Model (CAPM), modelo que determina como precificar os ativos de uma economia, ou então, 

conhecer a taxa de retorno exigida para certo ativo. Lintner (1965) publicou outro trabalho 

com a mesma linha de pensamento, sobre a mensuração do risco envolvido nos retornos de 

ativos de capital. Nesse trabalho, Lintner (1965) identificou o problema de se selecionar uma 

carteira ótima de ativos pelos investidores com aversão ao risco, onde havia a opção de obter 

retornos positivos com ativos livres de risco. 
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Uma abordagem destacada e contemporânea sobre precificação de ativos financeiros 

foi feita por Mossin (1966), que se propôs a investigar as propriedades dos ativos de risco de 

mercado baseado no modelo simples de equilíbrio geral de câmbio. Esse autor baseou sua 

teoria na existência de uma linha de equilíbrio de mercado, em que discutiu o conceito de 

prêmio de risco em termos da inclinação desta linha, quanto maior inclinação da linha, maior 

o prêmio pelo risco. 

Para precificar o risco sistemático, o modelo CAPM mostra que os ativos se 

comportam de acordo com os movimentos de mercado (risco sistêmico) e a taxa de retorno 

esperada de um ativo com risco sistêmico é em função de sua covariância com a carteira de 

mercado, � (Beta). O coeficiente beta também pode ser estimado ao efetuar a regressão entre 

os retornos históricos do ativo com risco e os retornos históricos da carteira de mercado, no 

período de uma amostra característica para refletir o relacionamento entre a ação e a carteira 

de mercado. Assim o coeficiente beta é o coeficiente angular da CLM: 

 

 

 

Onde: 

Cov (Ri,Rm) covariância entre a distribuição do retorno do investimento e 

a distribuição do retorno do ganho esperado de mercado e; 

 σ2(Rm) variância da distribuição do retorno do ganho de mercado. 

 

Um ativo com alto desvio padrão não tem grande impacto sobre o risco de uma ampla 

carteira de ativos, mas um ativo com o desvio padrão reduzido tem impacto substancial sobre 

o risco de uma carteira ampla. Esta seria a medida do risco que os investidores não podem 

diversificar também as empresas não poderiam impedir, é responsável efetivamente pelo 

prêmio aos investidores. Assim definida a equação do CAPM: 

 

 

 

 Onde: ER: Retorno esperado do ativo; 

  Rf: Retorno de um título livre de risco (risk free); 

  β: Coeficiente beta que mede a sensibilidade (risco) do ativo; 

  Rm: Retorno esperado por uma carteira de mercado. 

ER = Rf + β (Rm − Rf) 

β =  Cov (Ri, Rm)  
 σ2(Rm)  
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Essa equação indica a relação entre retorno esperado do ativo e o risco adicional que 

este imporia a uma carteira diversificada mantida pelo investidor. Dado que cada investidor 

possui a carteira de mercado de acordo com CAPM, uma vez que dessa maneira consegue-se 

alcançar o maior retorno possível para qualquer nível de risco, agora o importante é o risco da 

carteira de mercado que mantiver, e a variação deste risco ao incorporar novos ativos à sua 

carteira.  

O CAPM, apesar da classe do modelo algébrico, adota suposições que se tornam 

bastante irrealistas e muito simplificadoras quando comparadas com a conduta real do 

mercado.  

Por outro lado diversos autores desenvolveram críticas diferentes pontos do CAPM. 

Um dos contextos abordado é sobre qual é a carteira de mercado, para que se identifique seu 

retorno. Neste ponto, muitos autores defendem os índices de mercado como proxys das 

carteiras de mercado e, consequentemente, seus retornos são considerados boas aproximações 

para o retorno da carteira de mercado. Como exemplo, o estudo de Paula Leite e Sanvicente 

(1995) considerou o IBOVESPA como proxys do mercado brasileiro, comprovando por testes 

estatísticos que este é uma boa proxy.  

Porém, outros autores concluem que o modelo não pode ser verificado com exatidão 

uma vez que a carteira teórica de mercado inclui os títulos e ativos presentes no mundo 

inteiro, e, portanto, a utilização de uma proxy, por qualquer que seja, seria apenas uma 

amostra dessa população. Segundo Haugen (1995), teria que se testar primeiro se a carteira de 

mercado é de fato eficiente para depois testar o CAPM.  

Sobre esse aspecto é que surge a crítica de Roll em 1976 a respeito dos testes do 

CAPM. Estudos empíricos do CAPM testaram, na realidade, características da SML (Security 

Market Line), ou seja, a linearidade, inclinação positiva, intercepto, variância residual entre 

outros e não a suposição básica do modelo, ou seja, a eficiência da carteira de mercado, pois 

se o mercado for eficiente, a SML terá tais características, mas o inverso não é 

necessariamente verdadeiro. 

Dentre esses testes, Black, Jensen e Scholes (1972), deixaram de lado a suposição 

central do modelo, e a partir do princípio de que, se a carteira de mercado é eficiente, foi 

testado se haveria sempre uma relação positiva e linear entre os betas e os retornos esperados 

e uma carteira sem risco produzindo um retorno igual à taxa livre de risco. Concluíram que 

seus resultados seriam consistentes com o CAPM que assume a possibilidade de se emprestar 



Measurement of fair value of biological assets: a proposal for a discount rate for cash flow 
 models of sugarcane. 

Leão, H.; Ambrozini, M.A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 2 – Apr/Jun. - 2014.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

109

à taxa livre de risco, mas não tomar emprestado por esta taxa. Esses autores também 

concluíram que existe uma SML linear e positivamente inclinada, que dava suporte a ideia do 

CAPM onde os betas explicando as variações dos retornos. 

Fama e Macbeth (1973), baseando-se em variáveis de períodos passados, buscaram 

prever as taxas de retorno futuras das carteiras a partir das características da SML. Eles 

concluíram com grande confiança, a relação era linear, mas que como o ponto onde a reta 

SML intercepta a taxa livre de risco era maior, deveria se emprestar a essa taxa e não tomar 

como fonte de recursos. 

Fama e French (1992) sintetizam as evidências sobre as falhas empíricas do CAPM, ao 

não descobriram uma relação entre betas e retornos. Notaram ainda outras duas variáveis, 

tamanho e valor contábil, como sendo melhores representantes do risco ao explicarem melhor 

a diferenças nos retornos das empresas do que o beta. 

Da mesma forma, uma série de trabalhos Fama e French (2007) verificaram que o 

modelo CAPM não descreve completamente o comportamento de retornos em comparação a 

modelos que especificam outros fatores. 

Alternativamente, Ross (1976), buscava superar as limitações do modelo CAPM ao 

apresentar o Arbitrage Princing Theory (APT), um novo enfoque multifatorial para explicar a 

formação de preços dos ativos. Nesse modelo uma série de fatores de âmbito setorial é gerada 

quanto à influência que possuem em relação às qualidades próprias de cada ativo, baseado nos 

conceitos de arbitragem, e não somente em relação às oscilações de mercado. É indispensável 

compreender o significado de arbitragem para entender a sensibilidade dos retornos dos ativos 

a partir das variações observáveis sobre os fatores de risco. Arbitragem é definida por Bodie, 

Kane e Marcus (2000) como sendo a exploração de preços errados para a obtenção de lucros 

econômicos livres de risco através de discrepâncias observáveis existentes no relacionamento 

entre seus preços. 

O modelo APT aponta, de maneira simplista, que o uso do mercado como proxy de 

sensibilidade é muito geral, ou seja, ensejando-se o uso de outros fatores específicos, que 

podem afetar um grupo particular de ativos e outros não. Assim, esses fatores devem ser 

usados, juntamente com o beta, para medir a taxa de retorno exigida do investimento quanto 

ao risco sistêmico. 

O modelo APT não recomenda abordar as magnitudes dos coeficientes dos fatores, ou, 

ainda, sobre o que eles significam. Ross (1976) fornece as seguintes sugestões, com as 

premissas para o modelo APT: 
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� O os investidores são avessos a risco e procuram maximizar sua riqueza; 

� Os investidores podem captar e emprestar à taxa livre de risco; 

� Não há oportunidades de ganhos de arbitragem sem risco. 

� Não há interferências no mercado tais como custos de transação, impostos, etc.; 

� Os investidores concordam quanto ao número e identidade dos fatores que são 

sistematicamente importantes na precificação de ativos; 

 

Segundo Roll & Ross (1980), esta última suposição ocorre porque, os investidores ao 

procurarem por oportunidades de arbitragem, automaticamente às eliminam. Assim o retorno 

esperado de cada ativo tende a constituir uma relação linear com suas intensidades de resposta 

aos fatores comuns. 

Quanto aos coeficientes betas, estes farão a uma relação entre o retorno a ser exigido 

sobre o investimento no ativo e os fatores que explicam o retorno sobre o ativo. Assim o 

modelo APT precifica os ativos envolvendo os coeficientes betas que são responsáveis por 

quantificar o risco, os fatores escolhidos que vão ilustrar o risco sistemático, e o retorno justo 

a ser exigido no ativo sendo avaliado para o investimento no ativo. 

Uma vez que o modelo APT considera que o processo de precificação das ações seja 

linearmente definido por mais de um fator, sua estrutura pode ser representada da seguinte 

maneira: 

 

 

 

Onde: 

 Ri  Retorno aleatório do ativo i; 

 REi Retorno esperado do ativo i; 

 βji  Coeficiente de sensibilidade do ativo i às variações do fator j 

 Fj  Fator j (de média nula) comum aos ativos i; 

 ε Variável aleatória de média nula, independente de todos os outros fatores 

que reflete o risco específico dos ativos; 

 i  Índice dos ativos e; 

 j  Índice dos fatores de risco. 

 

Ri  = REi  + β1iF1 + β2iF2  + ...  + βji Fj  + ε 
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Essa equação expõe que o retorno esperado do ativo tem uma relação direta com o 

beta de todos aos diferentes fatores, oscilando para um maior o valor de risco quando 

apresenta um beta mais elevado e vice versa. 

O APT exige que os investidores tenham perspicácia para perceberem as fontes de 

risco e escolherem os fatores adequados, estimando razoavelmente a sensibilidade destes 

fatores aos riscos de cada projeto. Os fatores que explicam a formação do preço do ativo 

precisam ser escolhidos corretamente, uma vez que estes fatores devem continuar a serem os 

que explicam o preço do ativo no período. Precisam também conservar a relação entre o 

retorno do ativo que esta sendo estudado e os retornos dos fatores escolhidos, com um 

coeficiente beta para cada um desses fatores. 

Nesse sentido Grinblatt e Titman (2005) destacam que existem três maneiras de 

estimar os fatores comuns em um modelo multifatorial. A primeira é utilizar procedimento 

estatístico para determinar as carteiras fatoriais, criadas para imitar fatores. A segunda é 

utilizar variáveis macroeconômicas na condição de aproximação para fatores e a terceira é 

utilizar a características da empresa, como por exemplo, o seu tamanho, para criar carteiras 

que atuem como aproximações para os fatores. 

Em relação à quantidade de fatores, Brown e Weinstein (1983) rebateram em alguns 

aspectos, o estudo de Roll e Ross (1980), levando em conta a mesma base de dados utilizada e 

para o mesmo período analisado, um modelo de equilíbrio mais universal, que serviria para 

testar hipóteses específicas relacionadas com outros modelos de precificação. Como 

resultado, as sensibilidades examinadas a partir da simulação dos testes para diferentes 

números de fatores específicos (sendo 3, 5, 7 fatores), sustentaram as três hipóteses testadas e 

evidenciaram que provavelmente não existiriam mais do que cinco fatores macroeconômicos 

relevantes para explicar a formação dos preços dos ativos, e o modelo seria robusto (menos 

ruído estatístico) principalmente para três fatores. 

Fama e French (1993) buscaram explicar as variações dos retornos dos ativos com um 

modelo de três fatores. Segundo eles, esses fatores seriam o risco de mercado – o mesmo 

utilizado no CAPM de Sharpe (1964) – o índice book-to-market (B/M), que representa a 

relação entre o valor contábil e de mercado do patrimônio líquido e por fim o tamanho da 

empresa, sendo medido pelo valor de mercado de suas ações. Dessa forma, foram incluídos os 

efeitos do mercado de ações e do mercado de bônus corporativo. 

A fim de averiguar a proposta quanto ao alcance das variáveis nos retornos dos ativos, 

Fama e French (1993) simularam carteiras para os fatores de risco relacionados tanto a 
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variável tamanho quanto a variável índice B/M, onde estimaram os prêmio pelos fatores de 

risco e depois, por meio de regressões temporais, avaliaram o efeito destes fatores sobre os 

retornos das ações. Seu modelo é apresentado como: 

 

Rcit − Rlrt = a + b[Rmt − Rlrt]+ s[SMBt]+ h[HMLt]+ eit 

 

Onde: 

 Rcit retorno da carteira i, no mês t; 

 Rmt  retorno da carteira de mercado no mês t;  

 Rlrt  retorno do ativo livre de risco no mês t;  

 SMBt  prêmio pelo fator tamanho no mês t (Small Minus Big); 

 HMLt  prêmio pelo fator B/M no mês t (High Minus Low); 

 ei,t  resíduo do modelo referente a carteira i no mês t. 

 

A seguir, estão, resumidamente, elencados os principais resultados obtidos pelos 

estudos de Fama e French (1993): 

� Os fatores de risco, mercado, tamanho e índice B/M, forneceram prêmios positivos 

para t; 

� De modo a validar o modelo, foram feitas regressões das carteiras onde foi notou-se 

que o intercepto estava estatisticamente igual a zero mostrando que os três fatores 

escolhidos seriam proxies relevantes para os investidores; 

� Na explicação dos retornos das carteiras, os fatores se mostraram significativos de 

modo que indicavam se complementar; 

� A correlação entre os fatores eles apresentou-se baixa; 

� O modelo dos três fatores apresentou uma superioridade ao CAPM na explicação dos 

retornos das ações do mercado norte americano, sendo é válido para ser utilizado em 

diversas decisões de investimento. 

No Brasil o modelo dos três fatores foi testado empiricamente no mercado de ações 

conforme o trabalho de Málaga e Securato (2004) e Lucena e Pinto (2005) dentre outros. 

Nesses trabalhos foram encontradas evidências a favor da aplicação do modelo, ao se utilizar 

de regressões em séries temporais. 
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4. Desenvolvimento 

 

Os modelos de apreçamento de ativos baseados na relação risco e retorno apresentados 

no referencial teórico, possibilitaram o suporte conceitual para as importantes aplicações 

práticas desenvolvidas recentemente. No Brasil, alguns estudos utilizando os modelos CAPM 

e APT foram realizados. Miranda e Pamplona (2000) aplicaram o modelo APT como uma 

alternativa aos métodos tradicionais de análise de investimentos no setor energético em 

situações de risco com três cenários distintos. Os autores utilizaram três fatores para no 

modelo multifatorial, a saber: (1) inflação; (2) produto nacional bruto (PNB) norte americano 

e (3) taxa de juros representada pela remuneração dos títulos de dívida do tesouro americano. 

Ao comparar os excessos de retornos, Miranda e Pamplona (2000) concluíram que, devido à 

possibilidade de utilização de mais fatores, houve uma maior precisão do modelo APT em 

relação ao modelo CAPM. Os resultados obtidos com a aplicação do modelo APT para 

análise de investimentos em empresas energéticas parecem fornecer indícios de que a 

utilização de um modelo com betas múltiplos se ajusta melhor à análise do risco de um setor 

econômico.  

A utilização da variabilidade dos retornos passados como proxy para mensuração de 

risco é o princípio fundamental dos modelos de risco e retorno, tais como o CAPM e o APT. 

Visando testar a aderência desses modelos, Málaga (2003) investigou as variações dos 

retornos das ações de empresas do mercado brasileiro através da aplicação do modelo APT de 

três fatores identificado por Fama e French (1993). As variáveis analisadas foram o mercado, 

o tamanho da empresa e o índice Book-to-Market (índice B/M), das ações listadas no período 

1995-2003. Os resultados indicaram que o modelo de três fatores foi superior ao modelo 

CAPM na explicação dos retornos das ações da amostra utilizada, e que os três fatores se 

mostraram significantes, se complementando na explicação dos retornos de ações de 

diferentes características. 

Nesta mesma linha de estudos, Rogers et al. (2009) apresentaram uma metodologia 

para o mercado de capitais brasileiro, que buscou estimar o retorno esperado de ações como 

uma função do Beta Prêmio nos preceitos da metodologia proposta por Fama e McBeth 

(1973), que procuraram eliminar erros de estimativas ao realizar regressões mensais dos dados 

cross sectional. Rogers et. al. (2009) compararam os modelos testando um modelo APT por 

Fama e McBeth (1993), a versão Sharpe-Lintner-Mossin do CAPM e um modelo alternativo 

de Beta Prêmio que tinha como característica a convergência das premissas teóricas tanto do 
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CAPM quanto da APT. Os autores chegaram à conclusão em geral pela rejeição do CAPM e o 

Beta Prêmio. No entanto, não houve indícios para rejeição do modelo APT de três fatores, 

apesar da baixa significância estatística desse último. 

Callado et al. (2010) tiveram por objetivo investigar a possibilidade de arbitragem 

entre os retornos das ações das principais empresas do setor de alimentos e bebidas através de 

uma análise comparativa sobre os coeficientes de sensibilidade referentes às variáveis taxa de 

inflação, taxa de juros e a taxa de câmbio, que foram os fatores macroeconômicos incluídos 

no modelo APT. Os dados referentes às séries históricas dos preços foram obtidos junto ao 

software Economática e os dados relativos às séries históricas das variáveis macroeconômicas 

foram obtidos junto ao IPEA. Os resultados obtidos demonstraram que as séries de retornos 

das ações investigadas se comportaram de maneira eficiente e as variáveis explicativas 

apresentaram discrepâncias significativas em algumas das ações individuais investigadas, 

sugerindo janelas de oportunidade de curto prazo para aferir eventuais estratégias de 

arbitragem decorrente de variações abruptas sobre estes fatores. 

Silva (2010) testou a eficiência dos mercados futuro e à vista de açúcar em 

contraposição à hipótese de arbitragem de commodities com a aplicação do modelo de não-

arbitragem de Brenner e Kroner (1995), Em contratos negociados na Nybot (New York Board 

of Trade) e da taxa de juros doméstica, e comprovou empiricamente suporte  adequado a co-

integração para análise de eficiência relativa nos mercados de açúcar em contraposição à 

hipótese de arbitragem. 

A determinação da taxa de desconto para se trazer a valor presente os fluxos de caixa 

gerados por ativos biológicos é uma variável chave nas métricas de orçamento de capital. Em 

particular, os modelos de valor presente líquido - VPL (ou net present value - NPV) requerem 

uma taxa de desconto para se determinar a viabilidade de um projeto de investimento. 

Diversos estudos acadêmicos mostram a importância do VPL como principal ferramenta para 

decisão de gestão na decisão de investimento.  

Mannarelli (2003) fez uma análise de investimento na cultura da cana-de-açúcar, com 

enfoque da Região Oeste Paulista, utilizando a técnica do valor presente líquido (VPL), a taxa 

interna de retorno (TIR) e o período de payback. Os dados coletados no campo serviram de 

instrumento nas tomadas de decisões de investimentos na plantação da cana-de-açúcar. O 

autor concluiu a viabilidade econômica da cultura da cana-de-açúcar na região estudada, mas 

destacou que houve restrições referentes à utilização de técnicas de análise de investimento, 

em destaque a técnica do VPL, no tocante à dificuldade na determinação da taxa de desconto. 
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Com objetivo semelhante, Rodrigues (2009) avaliou a viabilidade econômica do 

cultivo de cana-de-açúcar irrigada no noroeste mineiro calculando os indicadores VPL, TIR, 

período de payback e relação benefício-custo para diversos cenários. O resultado foi viável 

para todos os indicadores utilizados e o autor concluiu que o cultivo da cana de açúcar era 

economicamente apropriado naquela região. 

Mais recentemente, Bini (2011) realizou uma análise econômico-financeira da 

produção de cana de açúcar no Rio Grande do Sul com base no fluxo de caixa, utilizando 

também os indicadores TIR, VPL e período de payback. O autor concluiu que, nas condições 

estudadas, o sistema de produção de cana de açúcar seria economicamente viável. Porém foi 

utilizada uma taxa mínima de atratividade subjetiva de 12% para o cálculo do VPL.  

Esses trabalhos mostram a dificuldade de se determinar a taxa de desconto a ser 

utilizada na aplicação do modelo de valor presente líquido. Conforme apresentado no 

referencial teórico, pode-se concluir que as taxas obtidas pelas teorias de precificação de 

ativos refletem melhor as condições econômicas de risco e retorno esperado. Desse modo que, 

embora originalmente desenvolvido para o mercado de capitais, o modelo APT pode, sem 

perda de propriedade, ser apropriado para fornecer a taxa de desconto para análise de 

investimento. 

Na literatura revisada sobre a análise de investimentos na cana de açúcar, não foi 

encontrado nenhum trabalho que utilizasse uma taxa de desconto oriunda de modelos de 

precificação de ativos como, por exemplo, o modelo APT. Com esse modelo é possível 

calcular a taxa de desconto de qualquer ativo individual. O retorno exigido pelo investimento 

dependerá do nível de risco dos ativos, assim, quanto maior for o grau de volatilidade dos 

fluxos de caixa, maior o nível de risco do investimento e, portanto, maior o retorno exigido. 

A taxa de retorno que descontará os fluxos de caixa futuros projetados determinará o 

valor do ativo. Dessa forma pode-se dizer que o valor do ativo é uma função das seguintes 

variáveis: 

� Seleção dos fatores que determinam o retorno do ativo; 

� Estabilidade da relação destes fatores com o retorno do ativo; 

� Grau de intensidade da relação do retorno do ativo com o retorno dos fatores, que é 

determinante do risco inesperado sistemático; 

� Qualidade da projeção dos fluxos futuros do ativo a serem descontados por taxa de 

juros, que representa o custo de oportunidade associado ao grau de risco. 
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Como os fatores visam captar riscos agregados eles são usados de acordo com as 

necessidades típicas de cada investimento, cada investidor, respeitando o seu perfil de risco, 

pode selecionar um arranjo particular de “n” fatores como sendo, por exemplo, os índices de 

inflação, o produto interno bruto, a taxa de juros, os desvios na curva de produção da 

empresa, a taxa de câmbio, etc. Os fatores são usados de acordo com as necessidades típicas 

de cada investimento.  

Chen, Roll e Ross (1986), por exemplo, recomendaram as seguintes variáveis como 

fatores de risco macroeconômico nos Estados Unidos: crescimento da produção industrial, 

crescimento da inflação esperada, crescimento da inflação inesperada, excesso de retorno dos 

bônus de longo prazo de empresas em relação aos bônus de longo prazo do governo, excesso 

de retorno dos bônus de longo prazo do governo em relação às T-Bills. No Brasil, Schor, 

Bonomo e Valls (2002) refizeram o trabalho de Chen, Roll e Ross (1986), propondo os 

seguintes fatores macroeconômicos: risco de crédito, inflação, taxa de juros e excesso de 

retorno da carteira de mercado.  

De acordo com o propósito deste trabalho, ao invés do risco de crédito proposto por 

Schor, Bonomo e Valls (2002), é proposta a utilização da oferta de crédito rural (CR) que 

abrange recursos destinados a custeio, investimento ou comercialização. As suas regras, 

finalidades e condições estão estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR), elaborado 

pelo Banco Central do Brasil. Essas normas são seguidas por todos os agentes que compõem 

o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), como bancos e cooperativas de crédito. 

A importância do crédito rural se dá ao tornar disponíveis os recursos que se destinam 

a cobrir despesas habituais dos ciclos produtivos, da compra de insumos na fase de colheita. 

Além disso, podem ser destinados para a aplicação em bens ou serviços duráveis, cujos 

benefícios repercutem durante muitos anos. Por fim, asseguram os recursos necessários à 

adoção de mecanismos que garantam o abastecimento e levem o armazenamento da colheita 

nos períodos de queda de preços. 

Dos outros fatores macroeconômicos, além da oferta de crédito rural, é proposta a 

utilização da taxa de juros (J), representada pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia (SELIC), a taxa de inflação (I), representada pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), e taxa de câmbio (C), representada pela cotação do Real em relação ao 

Dólar Americano, estes fatores foram defendidos em diversos em estudos, como os realizados 

por Kwon, Shin e Bacon (1997), Tsoukalas (2003), Muradoglu, Taskin e Bigan (2000) e 
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Burmeister, Roll, e Ross, (2003). Dessa maneira, o modelo estatístico de retornos proposto 

para este estudo é: 

 

R  = Rf  + βCRCR + βJJ  + βII + βcC  + ε 

 

Onde : 

 R  Retorno do Ativo; 

 Rf   Rentabilidade sem risco; 

 CR Oferta de Crédito Rural; 

 J  Taxa de juros; 

 I  Taxa de inflação; 

 C   Taxa de câmbio; 

 ε  Parcela do risco específico; 

 β  Coeficiente beta do investimento. 

 

Assumindo como premissa que o investidor tenha capital suficiente para uma carteira 

diversificada, ele estará reduzindo o retorno exigido quanto à sua parcela referente ao risco 

inesperado sistemático e mantendo o risco sistemático esperado enquanto que e o risco 

específico será eliminado. Desse modo, espera-se então, que devido à condição de racional 

dos investidores todos deterão carteiras diversificadas. Assim, a equação se reduziria à: 

 

R  = Rf  + βCRCR + βJJ  + βII + βcC  

 

Nessa equação os betas refletir o relacionamento entre ativo com risco e dos fatores 

macroeconômico selecionados. Dessa maneira, segundo (HAMADA, 1972), é imprescindível 

buscar o custo do capital sem o índice beta não alavancado, onde o valor localizado nas 

demonstrações contábeis para o investimento numa usina de cana de açúcar, será relacionado 

com a condição de alavancagem do mercado.  

De acordo com Samanez (2002) quanto à estimação do valor do beta da empresa, com 

o uso do WACC, é preciso separar seus betas, pois esse beta da empresa é uma média 

ponderada dos betas do capital próprio e da dívida. Para análises de investimentos em 

condições de risco, deve se destacar o beta não alavancado, que é o beta que a empresa teria 



Measurement of fair value of biological assets: a proposal for a discount rate for cash flow 
 models of sugarcane. 

Leão, H.; Ambrozini, M.A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 2 – Apr/Jun. - 2014.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

118

caso ela não houvesse contraído dívida alguma. Dessa maneira, o beta não alavancado do 

ativo é dado pela equação:  

 

βu = β / [ 1 + ( 1 – IR )( P / PL )]  

 

Para Samanez (2002), o beta adaptado a ser utilizado é encontrado ao introduzir os 

valores da nova alavancagem, ele pode ser representado pela fórmula: 

 

βa = βu [ 1 + ( 1 – IR )( P'/PL' )]  

 

Onde: 

βa beta ajustado da empresa; 

βu beta não alavancado; 

IR alíquota do imposto de renda; 

P'/PL' índice de dívida por capital próprio da empresa após a decisão de 

investir. 

 

Levando em conta a eficiência de mercados, e acordo com os estudos de Silva (2010), 

outros fatores que poderiam ser escolhido seriam os que afetassem o risco global 

compreendido no ativo, como o T-Bond, ou a U.S. Treasury Bill (TED Spread) quando os 

ativos forem negociados no mercado externo (formação de preços futuros) ou a produção for 

exportada.  

Percebe-se, então, que é perfeitamente cabível uma proposta de modelo APT para 

determinação da taxa de desconto. 

 

5. Considerações Finais 

 

Após a adoção das normas internacionais de contabilidade no Brasil, os ativos 

biológicos passaram a ser avaliados pelo valor justo. Para os animais ou planta vivos com 

valores de mercado ativo disponíveis, o novo critério de mensuração dos ativos não representa 

maiores dificuldades de implementação. No entanto, a atribuição de valor os para ativos 

biológicos sem valor de mercado ativo utilizando a metodologia dos fluxos de caixa 
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descontados, como por exemplo a lavoura de cana-de açúcar, apresenta algumas dificuldades 

práticas, principalmente no tocante à taxa de desconto a ser utilizada no modelo. 

Uma análise dos relatórios contábeis das empresas do setor sucro-alcooleiro mostra 

que muitas dessas companhias tem utilizado o custo médio ponderado de capital (ou 

wheighted average capital cost – WACC) como taxa de desconto para se trazer a valor 

presente os fluxos futuros de caixa esperados em decorrência da posse desses ativos 

biológicos. Conceitualmente, isso é um equívoco. Isso porque, o WACC não reflete o risco 

dos ativos de uma empresa e sim o risco advindo da escolha da estrutura de capital da 

companhia. Ceteris paribus, uma empresa com maior endividamento apresenta maior risco de 

insolvência (risco financeiro) do que outra empresa com menos dívidas. Da mesma forma, 

uma empresa com maior proporção de capital próprio na sua estrutura de capital deve exigir 

um retorno médio maior do que uma empresa com menos patrimônio líquido na sua estrutura 

financeira. Todos esses fatores afetam o WACC mas, não necessariamente, implicam em 

alteração no risco de geração de caixa dos ativos biológicos.  

Com base nisso, o objetivo deste trabalho foi propor um modelo de precificação de 

ativos para identificar uma taxa de desconto apropriada para o desconto dos fluxos de caixa 

gerados por ativos biológicos, que capture o risco intrínseco do ativo. Como exemplo de 

aplicação, utilizou-se o ativo biológico cana-de-açúcar. Para tanto foi desenvolvido um 

referencial teórico apresentando os principais marcos teóricos sobre os modelos de 

precificação de ativos. Foram também analisados diversos estudos sobre a aplicabilidade do 

modelo APT em outros setores da economia. Posteriormente, foi feita uma pesquisa com 

relação aos métodos utilizados para a análise de investimentos sobre a cana de açúcar e 

mostrou-se ser possível utilizar o modelo ATP, sem prejuízo de sua característica, para 

determinar a taxa de desconto do ativo cana-de-açúcar. 

O presente estudo verificou na pesquisa bibliográfica falhas nos modelos até então 

utilizados para análise de investimento da cana de açúcar principalmente na determinação da 

taxa de desconto para uso no VPL, sendo essa escolhida muitas vezes de maneira subjetiva. É 

preciso uma taxa de desconto que compreenda o risco do ativo da cana de açúcar. 

A taxa de desconto obtida utilizando o modelo APT apresenta como vantagem uma 

aproximação maior da realidade ao utilizar os fatores próprios dos ativos para definir os riscos 

assumidos com o projeto, desse modo visa fornecer um parâmetro mais adequado para as 

decisões de investimentos por parte dos gestores sucroalcooleiros.  
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O uso do método do valor presente líquido com a obtenção da taxa pelo modelo APT 

deve ser auxiliar na tomada de decisão, recomendando sua utilização junto com outros 

métodos tradicionais de análise de investimento de características mais conservadoras. 

Embora todo o modelo o APT possa ser aplicado de forma adequada, levando em conta seus 

pressupostos como mercados eficientes, investidores racionais e sem informações 

privilegiadas dentre outros, poderia se questionar sobre a razoabilidade da taxa de desconto 

utilizada, pois, mesmo que se faça o uso de técnicas estatísticas sofisticadas, não se pode 

afirmar com certeza se as escolhas dos fatores macroeconômicos são realmente as ideais para 

o projeto. Ainda assim, o modelo se mostrou atrativo e seguro quando comparado às demais 

opções. 

Dessa maneira, pode-se concluir que o objetivo deste trabalho, de apresentar uma taxa 

de desconto alternativa aos métodos comumente utilizados, foi satisfatoriamente alcançado. 

Como sugestão para pesquisas futuras, pode-se recomendar a aplicação prática desse trabalho 

como forma de teste na avaliação a valor justo do ativo biológico cana-de-açúcar. 
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