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RESUMO

Uma empresa só agrega valor quando produz resultados que superam os seus custos

de capital. Entretanto, qualquer opção está sujeita a algum risco. Atualmente, a

turbulência enfrentada pela economia brasileira, exige das empresas uma

necessidade de administração do valor para que estas sobrevivam e zelem pela

continuidade do negócio. Nesse contexto, o processo de avaliação de empresas

desempenha um papel importante como ferramenta de gestão do negócio e análise

na tomada de decisão. Assim, o tema avaliação das empresas tem provocado

enormes discussões acadêmicas e administrativas devido a não percepção de que

todos os modelos de avaliação de empresas são visões diferentes do patrimônio.

Especificamente, na referida dissertação, o objeto de análise é uma empresa pioneira

na patente de controlador eletrônico semafórico no Brasil e que tem apresentando

bom desempenho e crescimento de sua produção. Contudo, até o presente momento,

seus administradores não possuem informações adequadas acerca de sua

capacidade de geração de valor aos investidores. Desse modo, objetivou-se, por meio

de um estudo de caso, apresentar estimativas capazes de refletir o valor (valuation)

da referida empresa. Foram empregados os instrumentais das modernas finanças

corporativas e adotado o método de fluxo de caixa descontado, sendo quantificados

o risco sistemático, o custo de capital próprio, o custo da dívida e o custo médio

ponderado de capital. Para identificar o fluxo de caixa livre, nos estágios de

estimativas explícitas e na perpetuidade, foram projetadas as receitas, os custos, a

depreciação e os desembolsos de capital fixo e as variações do capital de giro.

Visando assegurar a consistência dos resultados, o valor contínuo foi estimado

empregando-se a fórmula dos ‘vetores fundamentais de valor’, na qual extrai-se a taxa

de investimento líquido necessária para gerar o almejado crescimento de longo prazo,

consoante o retorno incremental do novo capital. O custo anual do capital mostrou ser

bem elevado: 13,43% referente ao uso de capital de terceiros, e 20,41% para o

emprego de capital próprio, devidamente corrigido pelo risco do negócio. Ainda assim,

e de acordo com as premissas adotadas, identificou-se que os retornos superam o

custo médio ponderado de capital, de tal forma que a empresa gera valor para os seus

sócios.

Palavras-chave: Avaliação. Geração de Valor. Análise de Investimento.
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ABSTRACT

A company only adds value when it produces results that exceed its capital costs.

However, any option is subject to some risk. Nowadays, the turbulence faced by the

Brazilian economy demands from companies a need to manage value so that they

survive and ensure business continuity. In this context, the business assessment

process plays an important role in business management and analysis tool in decision

making. Therefore, the subject of business assessment has led to huge academic and

administrative discussions due to the lack of perception that all corporate valuation

models have different views of assets. Specifically in the substantive dissertation, the

object of study is a pioneer company in the patent of electronic traffic controller in Brazil

presenting a good performance and growth of its production. However, to date, its

administrators do not have adequate information about the ability to generate value for

investors. Thus, it was aimed, through a case study, to provide estimates capable of

reflecting the value (valuation) of the company. The instruments of modern corporate

finance were used and the discounted cash flow method (DCF) was adopted, being

quantified the systematic risk, the cost of equity, cost of debt and the weighted average

cost of capital (WACC). In order to identify free cash flow, at the explicit estimation and

perpetuity stages, revenues were projected as well as the costs, depreciation and

disbursements of fixed capital and changes in working capital. With a view to ensuring

the consistency of results, the continuous value was estimated using the formula of the

‘fundamental value vectors’, in which the net investment rate necessary to generate

long-term growth is extracted, depending on the incremental return of the new capital.

The annual cost of capital proved to be very high: 13.43% concerning the use of third-

party capital, and 20.41% for equity employment duly adjusted by business risk. Even

so, according to the assumptions adopted, it was identified that the returns exceed the

weighted average cost of capital (WACC), in such a way that the company generates

value for its shareholders.

Keywords: Valuation. Value generation. Investment analysis.
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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo introdutório se propõe contextualizar o tema de estudo, delinear a

questão norteadora e apresentar os objetivos da pesquisa, bem como as justificativas,

a relevância e a forma como se organiza a dissertação.

1.1 Contextualização do tema

O Brasil é um país emergente e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística [IBGE], em 1995, a população brasileira consistia em cerca de 150 milhões

de habitantes, dentre os quais 120 milhões residiam em áreas urbanas. Observa-se

o fenômeno de urbanização acelerada, sendo que de acordo com o censo realizado

em 2010, 84% de uma população de cerca de 190 milhões de habitantes estavam fora

da área rural. Um dos traços marcantes desta acelerada urbanização é a forma

desorganizada de ocupação do espaço, com o uso intenso dos sistemas de

transportes. Contudo, há um descompasso entre a oferta e demanda de transporte

público o que ocasiona graves problemas de mobilidade e segurança, em que o

planejamento da circulação viária se destaca. Esse ciclo gera cada vez mais

problemas no trânsito (IBGE, 2017).

Transito é qualquer deslocamento de pessoas, animais ou veículos de um lugar para

outro. Nas civilizações antigas, a carreta puxada a bois era um meio muito utilizado.

Buscando facilitar o deslocamento das tropas, o Império Romano criou um sistema

rodoviário com mais de 100.000 quilômetros de extensão, por esse motivo que se diz

popularmente que ‘todos os caminhos levam a Roma’. Com o desenvolvimento das

civilizações antigas teve-se a necessidade de normatizar e regulamentar a utilização

das vias (Franz & Seberino, 2012).

Em meados do Século XX, no Brasil, Juscelino Kubitscheck enfatizou em seu governo

o compromisso de fazer ‘50 anos em 5’, com metas ousadas na área de infraestrutura,

incluindo a construção de estradas para acompanhar o desenvolvimento da indústria

automobilística no âmbito do processo de industrialização substitutiva de importações

(ISI) (Locatelli, 1985). O automóvel transformou-se no sonho de consumo das classes

de renda alta e de uma classe média emergente. Em razão ao crescente número de
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veículos empregando tecnologias que permitiam imprimir maior velocidade e

trafegando em vias relativamente precárias, observou-se um grande aumento do

número de acidentes, tornando cada vez mais perigoso dirigir nas metrópoles e em

estradas brasileiras (Franz & Seberino, 2012).

Tentativas de minimizar os problemas provocados pelo uso de veículos no país datam

de período anterior ao processo acelerado de industrialização, sendo que em 27 de

outubro de 1910, treze anos após a chegada do primeiro carro no país, deu-se início

às primeiras regulamentações no trânsito. Contudo, a sinalização semafórica no Brasil

veio mais tarde. Alguns registros apontam que, em São Paulo, o primeiro semáforo foi

instalado em 1935 na chamada Esquina da Porteira. Porém não foram encontrados

indícios se este foi ou não o primeiro semáforo do país (Estadão, 2013).

Segundo Bonetti Jr. & Pietrantonio (2001), a evolução do controle semafórico no Brasil

se desenvolveu pela década de 70. Essa evolução permitiu uma maior flexibilidade da

filosofia de controle, gerando possibilidades de desenvolver estratégias mais

sofisticadas, que permitiram uma maior eficiência na administração do tráfego.

De acordo com Coelho, Freitas & Moreira (2008), a implantação de semáforos surge

como uma das invenções adotadas por técnicos da área de engenharia de tráfego

com o objetivo de reduzir os conflitos existentes na malha viária. Porém, devido ao

alto custo dos equipamentos, essa decisão só é aplicada em algumas situações.

Neste contexto de urbanização acelerada e crescente uso de veículos foi fundada em

1967 a empresa que é objeto desta dissertação, e que será denominada doravante

empresa Alfa Ltda, preservando assim sua identidade e razão social. Os seus

idealizadores, em um trabalho pioneiro, procuraram desenvolver tecnologias a serviço

da mobilidade no transito, tendo patenteado o primeiro controlador eletrônico

semafórico produzido no Brasil, cujos produtos passaram a ser comercializados e

instalados em toda América Latina.

Como se sabe, a opção de abrir um negócio (empresa) acaba sendo uma dentre as

várias formas de investimento de capital. No mercado financeiro existem várias

opções de aplicação de recursos, são vários títulos e carteiras de aplicação, com
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diferentes prazos de investimento, riscos e taxas de retorno. Por mais conservador

que seja o investidor, qualquer opção está sujeita a algum risco e este deve ser levado

em consideração na tomada de decisões (Bruni, 2013).

Contudo, mesmo com o investimento tendo sido realizado há cinquenta anos, os

gestores carecem de informações adequadas e atualizadas sobre o andamento dos

negócios, e não possuem informações confiáveis se a empresa gera ou destrói valor

para os investidores. De acordo com reputados teóricos de finanças corporativas, em

um mundo globalizado caracterizado por intensa concorrência é fundamental possuir

ferramentas para avaliar e monitorar se este ativo está gerando valor aos sócios em

uma perspectiva de médio e longo prazos (Berk, DeMarzo & Harford, 2014). Tal

investigação demanda o emprego de modernos instrumentais de finanças

corporativas, capazes de estimar o valor do negócio (valuation) para todos os

investidores (Serra & Wickert, 2014).

O retorno sobre o capital de uma empresa acontece de duas formas; os lucros que a

empresa gera e distribui, e a valorização do capital investido na empresa de acordo

com o desempenho da mesma. A estimativa do retorno do capital envolve diversas

premissas como as tendências de mercado, as estratégias adotadas, ou mesmo o

capital humano envolvido na gestão do negócio (Martins, 2000).

Empresas só agregam valor quando produzem resultados que superam os seus

custos de capital – ou seja, os valores são criados quando os retornos dos

investimentos são maiores que a remuneração exigida pelos fornecedores de capital

(Young & O`Byrne, 2003; Assaf Neto, 2012).

Segundo Damodaran (2009), todo investimento pode ser avaliado, sendo alguns mais

fáceis de serem avaliados do que outros, e os detalhes da avaliação variam de caso

a caso. Existem várias formas de se medir o valor de uma empresa sendo comumente

empregados os seguintes métodos: fluxo de caixa descontado; avaliação relativa (uso

de múltiplos), e opções reais. Em geral, o método mais utilizado é o fluxo de caixa

descontado, que se baseia em duas fontes básicas de informações: o fluxo de caixa

livre (projetado em duas fases: projeção explícita e projeção de valor contínuo –

perpetuidade) e o custo de oportunidade do capital que reflete o custo médio
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ponderado das diversas fontes de financiamento – WACC (das iniciais em inglês

weighted average cost of capital).

Endler (2004), ressalta que as turbulências da economia brasileira exigem das

empresas uma necessidade de administração do valor para que estas sobrevivam e

zelem pela continuidade do negócio. Nesse contexto, o processo de avaliação de

empresas desempenha um papel importante como ferramenta de gestão do negócio

e análise na tomada de decisão, uma vez que os gestores precisam considerar as

possíveis alternativas existentes para agregar valor à empresa.

Coopeland, Koller & Murrin (2002), relatam que a administração concentrada na

construção de valor para investidores criará empresas mais saudáveis, e que estas,

por sua vez, segundo Novy-Marx (2014), levam às economias mais sólidas, padrões

de vida elevados e maiores oportunidades de carreira e negócios para indivíduos.

1.2 A questão norteadora

A empresa Alpha, localizada na região do Sul do Estado de Minas Gerais foi

constituída em 1967 e se dedica à produção de equipamentos de sinalização. A

empresa vem apresentando bom desempenho e um crescimento de sua produção

anualmente.

Contudo, até o presente momento, os administradores não possuem informações

adequadas acerca de sua capacidade de geração de valor aos investidores, o que,

dentre outras limitações, coloca restrições sobre definições mais balizadas das

estratégias corporativas. Portanto, a pergunta norteadora da pesquisa é a seguinte: a

empresa gera valor agregado aos seus investidores?

1.3 Objetivos

O objetivo geral é apresentar estimativas capazes de refletir o valor (valuation) da

empresa Alpha, do ramo de fabricação e equipamentos de sinalização de trânsito.
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Para que o objetivo geral seja atingido, são elencados os seguintes objetivos

específicos:

1) Identificar o risco sistêmico do setor mediante cálculo do beta bottom up;

2) Estimar o custo de capital próprio, o custo da dívida e o custo médio ponderado

de capital da empresa;

3) Identificar o fluxo de caixa livre propiciado pela empresa em uma perspectiva

de médio prazo e na perpetuidade;

4) Estimar o valor da empresa para todos os investidores, identificando a parcela

destinada aos seus sócios.

5) Fornecer um instrumental de gestão aos sócios, modulando as informações

essenciais à gestão da empresa.

1.4 Relevância e justificativa

A relevância do presente estudo encontra-se na constatação de que o tema avaliação

das empresas tem provocado enormes discussões acadêmicas e profissionais devido

a não percepção de que todos os modelos são visões diferentes do mesmo objeto –

o patrimônio (Martins, 2000).

Serra & Wickert (2014), acrescentam que o uso disciplinado das técnicas de avaliação

de empresas amplia o entendimento das incertezas, riscos e retornos envolvidos nos

negócios, enriquecendo significativamente as discussões sobre o tema, contribuindo

para que as tomadas decisões sejam mais conscientes e estruturadas.

O tema se justifica, pois, os empresários e gestores da empresa Alpha, objeto da

pesquisa, carecem deste tipo de análise e manifestam interesse em introduzir na

empresa a abordagem que enfatiza a criação de valor. Acrescenta-se que, de acordo

com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis [CPC] – CPC-00 (R1) em seu item OB7

– relata que os relatórios contábeis não são elaborados para se chegar ao valor da

entidade, mas sim fornecer informações para investidores e credores a estimarem o

valor da entidade (Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 2011). Portanto, a forma

como a pesquisa foi desenvolvida são de interesse não apenas para os investidores
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da empresa, mas, também, para os profissionais de finanças e controladoria que

atuam na empresa e em outras organizações de pequeno e médio porte no país.

1.5 Organização do estudo

Organizar o estudo de fenômenos contemporâneos, dentro de seu contexto de vida

real, ou seja, organizar um estudo de caso, conforme o pretendido pelo objetivo geral

da referida dissertação – impõe ao seu pesquisador lançar mão de uma variedade de

meios/situações/fontes de pesquisa para a coleta de conhecimento, de informações e

de dados necessários. Impõe, ainda, a estruturação do estudo em partes ou etapas

distintas onde, sequencialmente, uma dá suporte à outra (Lazzarini, 2010).

Assim, a estrutura desta dissertação compõe-se de cinco capítulos, incluindo esta

breve introdução que situou o tema de pesquisa, a contextualização da problemática,

a identificação de seus objetivos, a ponderação de sua relevância e justificativa.

A revisão de literatura é proposta em cinco blocos no segundo capítulo, abordando:

(1) aspectos do mercado financeiro; (2) os modelos de avaliação de empresas; (3) a

formação apropriada dos fluxos de caixa; (4) as diferenças das abordagens de fluxo

de caixa para os investidores e para os acionistas e; (5) os aspectos teóricos de uma

avaliação explícita e perpetuidade.

A Metodologia é descrita no terceiro capítulo, no qual se identifica também a unidade

de análise, a caracterização do caso e os procedimentos para o levantamento e

tratamento dos dados.

O quarto capítulo se reserva para a apresentação dos resultados, mediante os dados

coletados, bem como a análise dos mesmos, mediante um confronto com a revisão

de literatura realizada.

As considerações apresentam de forma sintética a resolução da questão e respostas

aos objetivos propostos. Ademais, são estabelecidas as limitações da pesquisa, assim

como apontadas sugestões de pesquisas futuras.
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Finaliza-se a dissertação com os elementos pós-textuais, onde as referências

consultadas para fundamentação da revisão literária e da discussão são elencadas.

Registra-se que, todas as citações, ao longo do texto dissertativo, estão devidamente

construídas, preservando as normas éticas de pesquisa e de autorias.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

O presente capítulo tem por objetivo apresentar uma revisão da literatura acerca do

estudo desta dissertação – avaliação de empresas, que, segundo Damodaran (2009),

não é a ciência que alguns de seus proponentes dizem ser e não é uma busca objetiva

por um valor verdadeiro que os idealistas gostariam que fosse, pois, o valor obtido é

afetado por informações específicas sobre a empresa e o mercado.

Foram usados embasamentos teóricos de referência na área de finanças, podendo

ser citados os principais usados em cada tópico desta literatura, organizados na Figura

1.

Mercado Financeiro Lameira (2001); Brito (2005); Andrezo & Lima (2007);
Damodaran (2010); Kerr (2011); Lund, Souza & Carvalho
(2012); Berk, DeMarzo e Harford (2014); Levi & Welch (2016).

Avaliação de empresas Copeland, Koller e Murrin (2002); Damodaran (2009); Amaral et
al. (2014); Martelanc, Pasin e Pereira (2010); Costa, Costa e
Alvin (2010); Assaf Neto (2012); Póvoa (2012); Spiegel e
Heather (2013); Novy-Marx (2013); Serra e Wickert (2014); Levi
e Welch (2016).

Fluxo de caixa
descontado

Modigliani e Miller (1963); Weston e Brigham (2000); Gitman
(2002); Copeland, Koller e Murrin (2002); Matias (2007);
Damodaran (2009); Bruner (2009); Souza e Martins (2010);
Assaf Neto (2009); Ross, Westerfield e Jaffe (2010); Santos e
Fontes (2011); Assaf Neto (2012); Póvoa (2012); Da; Guo e
Jagannathan (2012); Ritter; Loughran e Rydqvist (2013);
Fernandez (2014); Serra e Wickert (2014); Berk, DeMarzo e
Harford (2014); Kruger; Landier e Thesmar (2015); Locatelli,
Nasser e Mesquita (2015); Levi e Welch (2016); Fama e Stern
(2016)

Fluxo de caixa para os
investidores e
acionistas

Copeland, Koller e Murrin (2002); Alti (2006); Damodaran
(2009); (Póvoa, 2012); Serra e Wickert (2014); Albuquerque e
Enrique (2015); Levi e Welch (2016)

Avaliação explícita e
perpetuidade

Copeland, Koller e Murrin (2002); Young e O’Byrne (2003);
Damodaran (2009); Kobori (2011); Spiegel e Heather (2013);
Novy-Marx (2013); Serra e Wickert (2014).

Figura 1 – Embasamento teórico da revisão literária
Fonte: Elaborado pelo autor

Além disso, foram utilizadas dissertações de mestrado atuais e de referência da

Fundação Pedro Leopoldo, cujo tema é avaliação, desenvolvidas por: Silva (2013),

Moreira (2014), Marquetotti (2014) e Lima (2016).
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2.1 Mercado Financeiro

Segundo Kerr (2011), as trocas sempre fizeram parte da vida da sociedade. Pessoas

com excedente de um produto transacionavam com pessoas que tinham excedentes

de outros, na medida do interesse individual – essa troca é denominada escambo. A

especialização na produção proporcionou ganhos de produtividade ocasionando

excedentes cada vez maiores, bem como a necessidade de troca por outros produtos.

Nesse período surgiram os primeiros mercados primitivos, pois a necessidade de

troca dos excedentes levava os indivíduos a um local, geralmente uma praça, para

expor seus produtos e, logo a evolução natural desses mercados desabrigados, foram

os mercados cobertos. A Bíblia relata, nos evangelhos (Mateus, Marcos e Lucas), a

utilização indevida de um espaço coberto para a exposição dos produtos excedentes

– nesse caso o Templo. Atualmente, os mercados cobertos passaram a ser

construídos tanto pela iniciativa pública quanto pela privada (Andrezo & Lima, 2007).

Mercado pode ser entendido como um processo pelo qual as pessoas interessadas

em vender algum produto ou serviço, encontram-se com pessoas interessadas em

comprar esse mesmo produto ou serviço (realizar trocas de necessidades) e, ambas

as partes podem analisar várias alternativas e efetuar a transação que melhor atender

suas necessidades. Processo que os economistas denominam de ‘lei da oferta e da

procura’ (Assaf Neto, 2009).

Mercado financeiro é nome que se dá às negociações de ativos financeiros, moeda

nacional e estrangeira, e é composto por emprestadores e tomadores de empréstimo

(Brito, 2005). O valor da remuneração desses empréstimos é denominado de juros,

ou em termos percentuais, taxa de juros, representando a remuneração dos

poupadores, como também o custo do capital para os tomadores de empréstimo. O

conjunto de instituições, produtos e instrumentos que viabilizam a transferência de

recursos ou ativos financeiros entre os emprestadores e tomadores de empréstimo,

constituem-se o sistema financeiro (Kerr, 2011).

O mercado financeiro, com finalidade exclusivamente didática, costuma ser dividido

em dois segmentos: mercado de crédito e mercado de capitais (Brito, 2005). No
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mercado de crédito são realizadas operações de curtíssimo a médio prazo, com o

objetivo de controlar a liquidez dos meios de pagamento, a suprir as necessidades de

capitalização das empresas (capital de giro e ativo permanente) e o financiamento de

consumo de indivíduos (Levi & Welch, 2016). Abrange operações de empréstimos,

financiamentos, depósitos a vista, conta garantida, além das operações de compra e

venda de moeda estrangeira (Kerr, 2011).

No mercado de capitais são realizadas operações, em geral de longo prazo, por meio

da intermediação financeira entre empresas que necessitam de recursos e

investidores interessados em aplicações. Abrange operações de debêntures, bonds e

notes, e ações (Kerr, 2011).

2.1.1 Intermediação Financeira

De acordo com Kerr (2011), as dificuldades com o escambo levaram os indivíduos a

observar que certos produtos escassos eram aceitos por todos e podiam ser usados

como meio de troca em comum. Assim, começou-se a utilizar metais preciosos, por

serem raros e muito demandados por sua utilidade. Segundo Andrezo & Lima (2007),

não demorou muito para que aparecessem as primeiras moedas, pequenas peças de

metal com peso e valor definido, carimbadas com o selo de quem as emitiu como

garantia de qualidade.

A moeda poderia ser facilmente estocada – diferentemente do excesso de produtos

como vacas, galinhas, plantações etc. –, fazendo também com que se tornasse

reserva de valor, e essa característica fez surgir às primeiras casas que prestavam o

serviço de guardar a reserva de metais preciosos mediante uma remuneração e

emitiam recibos para possibilitar o resgate posterior (Andrezo & Lima, 2007). Os

recibos não passavam de um pedaço de papel assinado pela instituição que atestava

a quantidade de metal precioso que estava guardado. E, nas negociações, começou-

se a utilizar esse recibo, dando origem ao papel-moeda (Kerr, 2011).

No início, o papel-moeda era lastreado em metal precioso, entretanto, o valor e a

aceitação dependia da credibilidade do emitente. Depois a emissão de moeda passou

a ser exclusiva dos governos (Kerr, 2011). Hoje em dia, apenas os bancos centrais
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têm permissão para emitir moeda, e ela não representa apenas metais preciosos,

mas, sim, todos os bens e serviços produzidos por um país (Andrezo & Lima, 2007).

Essas casas especializadas, além de cobrarem para guardar os metais preciosos,

começaram também a emprestar e cobrar juros, surgindo aí, o mercado financeiro,

que se utilizava dos valores que eram ali confiados para emprestarem a outros que

tinham necessidade de recursos (Kerr, 2011).

A renda não consumida das sociedades é denominada poupança. Quanto mais altas

as taxas de juros, maior o interesse em poupar; porém, quanto menor as taxas de

juros, maior é o incentivo em consumir e, até mesmo antecipar o consumo futuro. Os

recursos dos poupadores se aplicados em atividades produtivas, podem aumentar

ainda mais a rendas destes (Brito, 2005). A utilização dos recursos da poupança

(próprios ou de terceiros) nas atividades produtivas é denominada investimento. O

mercado financeiro deve fazer a intermediação entre poupadores e investidores (Kerr,

2011).

Kerr (2011), relata que a intermediação financeira pode ser direta ou indireta. Segundo

Levi & Welch (2016), essa intermediação acontece de forma direta quando a

instituição (do mercado financeiro) exerce apenas uma função de prestadora de

serviço, colocando diretamente o poupador em contado com o tomador; ou de forma

indireta, quando o poupador deposita seus recursos excedentes em uma instituição

financeira (um banco, por exemplo), e essa instituição repassa os recursos ao

tomador, não havendo contado direto entre poupador e tomador.

A intermediação financeira se torna necessária, pois ela permite a transferência da

riqueza ao longo do tempo de modo que o agente econômico possa consumir

adequadamente nesse período e no próximo, pois se não fosse possível estocar ou

antecipar o consumo, o agente econômico seria forçado a consumir toda sua

disponibilidade à medida que os recursos fossem chegando, e isso seria um

inconveniente, pois poderia causar falta de recursos hoje e excesso no período

seguinte (Andrezo & Lima, 2007). O mercado de capitais permite essa troca, onde os

agentes econômicos realizam transações de capital, trocando capital hoje por capital

futuro ou vice-versa (Kerr, 2011).
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2.1.2 Mercado de Capitais e Investimento

O mercado de capitais é o segmento que atende aos agentes econômicos produtivos,

empresas públicas e privadas, quanto à necessidade de financiamento de longo

prazo, essencialmente relacionados com investimento de capital fixo (Levi & Welch,

2016). Na pratica, os agentes econômicos não estão limitados a investir no mercado

de capitais e podem investir nos setores reais da economia – em fábricas, maquinas

e outros ativos reais. Portanto, além dos retornos do mercado de capitais, é necessário

considerar também os retornos das oportunidades de investimento no setor real da

economia (Lameira, 2001; Kerr, 2011).

Lund, Souza & Carvalho (2012), afirmam que o mercado de capitais assume papel de

extrema relevância no processo de desenvolvimento econômico. De acordo com Berk,

DeMarzo & Harford (2014), é o grande fornecedor de recursos permanentes para a

economia, em virtude da ligação que efetua entre os que têm capacidade de

poupança; ou seja, os investidores (poupadores) e aqueles carentes de recursos de

longo prazo (aqueles que apresentam déficit de recursos para investimento).

A maior parte dos recursos financeiros de longo prazo é suprida por intermediários

financeiros não bancários. (Berk, DeMarzo & Harford, 2014). As operações que se

realizam nas bolsas de valores, particularmente com ações, constituem parte

integrante desse mercado (Lund, Souza & Carvalho, 2012).

2.1.3 Avaliação de Ativos Financeiros e de Empresas

Segundo Damodaran (2010), todo ativo tem valor, seja ele financeiro ou real, e

qualquer que seja ele pode ser avaliado; alguns mais facilmente em relação a outros,

sendo que os detalhes da avaliação variam de caso a caso. Segundo Levi & Welch

(2016), o que realmente surpreende não são as diferenças das técnicas de avaliação

de ativo para ativo, mas, sim, o grau de similaridade nos princípios básicos.

Damodaran (2010), ainda relata que os modelos de avaliação, mesmo sendo

quantitativos, seu julgamento é subjetivo, pois o resultado sofre o efeito dos dados

que são inseridos no processo. Segundo Levi & Welch (2016), o problema é que em
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muitas avaliações o preço é estabelecido primeiro, dada a exposição à informações e

opiniões externas sobre determinado ativo (como por exemplo, uma empresa), e só

depois é realizada a avaliação. Portanto, é pouco provável que se faça uma avaliação

sem alguma preconcepção. É necessário, ainda, minimizar o interesse que se tem em

relação ao fato do ativo estar superavaliado ou subavaliado, evitando assumir posição

pública com relação ao valor do ativo.

A avaliação realizada sobre um ativo é afetada por informações específicas sobre o

ativo e o mercado de tal forma que o valor se modifica à medida que novas

informações surgem ou são modificadas (Berk, DeMarzo & Harford, 2014). Com o

fluxo constante de informações nos mercados financeiros, a situação da economia e

o nível das taxas de juros, a avaliação de um ativo envelhece rapidamente,

necessitando ser atualizada constantemente (Damodaran, 2010).

Não é sensato esperar ou exigir uma certeza absoluta sobre a avaliação realizada de

um ativo, pois haverá incertezas quanto ao resultado final mesmo que este tenha sido

precedido de um trabalho minucioso e detalhado (Berk, DeMarzo & Harford, 2014). O

problema não está no nos modelos de avaliação utilizados, mas, sim, na dificuldade

de se fazer estimativas para o futuro. A avaliação de uma empresa grande e bem-

conceituada será muito mais precisa em relação a avaliação de uma empresa nova e

que faça parte de um mercado tumultuado (Damodaran, 2010).

Segundo Damodaran (2010), na avaliação de um ativo não se deve utilizar mais dados

que o necessário, devendo levar em consideração o equilíbrio entre os custos

(incertezas e erros) e os benefícios resultantes de tais acréscimos de informações.

Portanto, a identificação dos aspectos relevantes de cada tipo de ativo (empresa)

avaliado é tão importante quanto as técnicas e os modelos utilizados para se avaliar

um ativo (empresa).

2.2 Avaliação de empresas (valuation)

De acordo com Costa, Costa & Alvin (2011), a avaliação de empresas consiste numa

das tarefas mais delicadas em finanças. Contudo, é fundamental para nortear o

processo decisório, seja na escolha de um investimento, seja por definir um preço a
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ser pago em uma aquisição ou fusão, mas usada, principalmente, para fins de

planejamento e gestão da empresa.

Lima (2016), baseada em Damodaran (2009), elencou em seus estudos, alguns mitos

sobre a avaliação, que foram surgindo ao longo do tempo destacando como principais:

(1) uma avaliação não é objetiva, mesmo se for empregado na análise modelo
quantitativo;
(2) é enganoso considerar que quanto mais quantitativo o modelo, melhor a
avaliação;
(3) uma avaliação não oferece estimativa precisa;
(4) mesmo uma avaliação bem-feita, tem validade temporal limitada (Lima,
2016, p. 48).

Copeland, Koller & Murrin (2002) consideram que a avaliação de empresas como uma

arte, pois ela depende do pleno domínio e conhecimento do setor do negócio,

associado ao ambiente econômico em sua totalidade, não descartando a prudência

em se fazer previsões. Segundo Novy-Marx (2013), pensar cuidadosamente, quando

se pretende a avaliação de uma empresa, pode levar seus interessados a uma grande

capacidade de antecipação, sendo que a correção metodológica vai só completar

esse processo já bem cuidado.

Em concomitância, Serra & Wickert (2014), consideram que a avaliação de empresas

é uma atividade ao mesmo tempo dinâmica e complexa; é ainda, subjetiva.

Diferentemente de uma ciência positivista, que busca refletir a realidade com precisão,

trata-se de uma ciência aplicada, que busca ser uma ferramenta para a tomada de

decisão. Dessa forma, acredita-se que o uso disciplinado de técnicas de avaliação de

empresas enriquece significantemente a discussão sobre o tema, ampliando o

entendimento das incertezas, riscos e retornos envolvidos nos negócios, contribuindo

para uma tomada de decisão mais consciente e estruturada.

Para uma boa avaliação de empresas Copeland, Koller & Murrin (2002), ainda

consideram ser importante dois cuidados específicos: (1) evitar atalhos e (2) ter em

mente que a avaliação é tanto uma arte quanto uma ciência imprecisa. Os atalhos são

considerados como obstáculos na dinamização do tempo, devendo ser evitados na

intenção de investimentos do tempo para a construção de modelos adequados de
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avaliação, que antecedem conclusões. Investir em modelos, segundo os autores, é

compensador pelas seguintes considerações:

(1) o modelo deve incluir demonstrações de resultados e balanços completos,
assim como demonstrações de fluxo de caixa e razões fundamentais de
desempenho como retorno sobre o capital investido, margens operacionais e
giro de capital;
(2) o modelo deve-se basear em demonstrações financeiras históricas, deve
abranger entre 5 e 10 anos de dados financeiros históricos para que a previsão
possa ser analisada à luz do desempenho histórico para garantir que a análise
esteja ancorada em fatos reais;
(3) deve-se compreender as implicações contábeis e fiscais das
demonstrações financeiras da empresa. Entender a contabilidade é, muitas
vezes, crítico para que se possa compreender a economia da empresa
(Copeland, Koller & Murrin, 2002, p. 299).

Para Copeland, Koller & Murrin (2002), o valor de qualquer empresa, acima de

qualquer conceito, deve ser compreendido por seus executivos para que, assim, suas

decisões se fundamentem. Martelanc, Pasin & Pereira (2010) reforçam este

entendimento e consideram que o valor de uma empresa é o resultado do acordo entre

as partes envolvidas no negócio, sendo elas compradores versus vendedores e,

assim, valor passa a ser o montante justo que se determinou segundo um método de

avaliação utilizado.

Levi & Welch (2016), entenderam por valor justo o valor presente de benefícios

econômicos futuros esperado de caixa, descontando uma taxa de juros que remunera

o custo de oportunidade dos investidores. Assaf Neto (2012), relata que um valor é

justo quando inserido em uma transação livre, isenta de influências e de interesses

próprios, onde todos as suas partes envolvidas detêm domínio e conhecimento do

negócio. Um valor justo para Copeland, Koller & Murrin (2002), é aquele que se refere

à quantidade da riqueza ela pode gerar, estando baseada nas seguintes variáveis

essenciais: (1) o fluxo de caixa livre; (2) o risco e; (3) o tempo.

Na concepção de Póvoa (2012), quando se pensa em avaliação de empresa não

existe uma verdade única ou uma metodologia única para que se possam produzir

respostas corretas ou próximas do correto. Segundo Spiegel & Heather (2013), a

avaliação serve para a redução da subjetividade daquilo que por si só já é subjetivo.

Deste modo, compete ao avaliador o domínio e o conhecimento específico, para que
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sejam aplicas teorias específicas combinadas às técnicas mais adequadas para cada

caso, na busca de não somente de um único valor, mas sim de uma precificação para

o ativo. A subjetividade circunda entre o ativo avaliado e os riscos corridos por um

avaliador. Existem técnicas e modelos (tanto qualitativos, quanto quantitativos)

consagrados de avaliação, mas o desafio continua a ser a precificação de risco/retorno

(Amaral et al., 2014).

As técnicas de avaliação de empresas expressam um fascinante desafio e têm
como objetivo estimar o valor de uma empresa e/ou negócio de forma justa,
utilizando informações disponíveis, o que possibilita melhor balizamento das
decisões empresariais. (Moreira, 2015, p. 19).

Para Serra & Wickert (2014), adversas técnicas podem ser adotadas para a avaliação

de empresa, sendo as principais organizadas na Figura 2.

Técnicas Observações

-Valor Contábil O Valor Contábil difere do Valor Econômico das
empresas e também nem sempre são iguais ao
Capital investido.

-Valor Contábil Ajustado O valor Contábil ajustado, pautados em
dispositivos regulatórios, descontados pela taxa
que reflita o risco desse fluxo de caixa e ainda o
ajuste do valor das dívidas pelo valor de
liquidação dessas.

-Avaliação Relativa
-Múltiplos de Mercado
-Múltiplos de Transações

Avaliação Relativa consiste em avaliar um bem
comparando com o preço de um bem similar no
mercado, observado parâmetros comparáveis
como: localização, idade, etc.

-Fluxo de Caixa Descontado
-Fluxo de Caixa para os Acionistas
-Modelo de Dividendos Descontados
-Fluxo de Caixa para os Investidores
-Fluxo de Caixa Residual (EVA)
-Adjusted Present Value (APV)

O bem tem valor proporcional ao seu potencial
de geração de caixa, trazendo este fluxo ao valor
presente, ajustado por uma taxa que representa
o risco atribuído ao mesmo fluxo de caixa.

-Opções Reais Opções Reais consiste na estimativa de valor
associadas a cenários e probabilidades,
podendo ser utilizado ferramentas como árvore
de decisões ou outra técnica de precificação por
opções.

Figura 2 – Principais técnicas para avaliar empresas
Fonte: Serra, R. G. & Wickert, M. (2014). Valuation: Guia Fundamental. São Paulo: Atlas.
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Damodaran (2009), consolida os modelos disponíveis em três abordagens mais

utilizadas e adequadas para a avaliação de empresas: (1) a avaliação por fluxo de

caixa descontado; (2) a avaliação relativa e; (3) a avaliação de direitos

contingentes/opções reais.

O fluxo de caixa descontado é o modelo mais utilizado dentro das propostas de

avaliação de empresa, sendo prático e dinâmico, pois, considera os fluxos de caixas

futuros, apresentando dinamicidade nos mecanismos aplicados para a apuração do

resultado, estando ligados: (1)  à tempestividade, representando a capacidade; (2) ao

tempo de geração dos fluxos; (3) à magnitude, que se refere à proporção do fluxo e à

relação com o valor da empresa e; (4) ao risco, que quanto maior, resultará em taxa

de desconto maior e, consequentemente, o valor da empresa será menor (Costa,

Costa & Alvim, 2010; Damodaran, 2009).

Na presente dissertação, o modelo de avaliação da empresa adotado é o método de

fluxo de caixa descontado, haja vista os objetivos propostos da pesquisa.

2.3 O método do fluxo de caixa descontado

O modelo do Fluxo de Caixa é considerado como uma base, que fundamenta e sobre

o qual se constrói as demais abordagens de todas as avaliações feitas no mundo real.

É um método simples, pois consiste na projeção futura de geração de caixa de uma

empresa, buscando trazer tais valores para o tempo real, por meio da utilização de

uma taxa de desconto, que deve refletir o custo de oportunidade do capital empregado

(Póvoa, 2012).

Matias (2007), destaca que esse modelo é consolidado, pois reúne as três variáveis

demandas para o cálculo do valor presente dos fluxos de um ativo redescontado à

uma taxa que reflete o risco do fluxo de caixa, sendo elas: montante do fluxo de caixa;

cronograma dos fluxos de caixa e; riscos dos fluxos de caixa.

De acordo com Damodaran (2009), fundamentado na regra do ‘valor presente’, o fluxo

de caixa descontado baseia-se na abordagem de que um ativo é o valor presente dos

fluxos de caixa futuros dele esperados, conforme a representação na Equação (1).
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Valor = Σ ( ) (1)

Onde:

n = vida útil do ativo;

FC = fluxo de caixa no período t;

r = taxa de desconto refletindo o risco inerente aos fluxos de caixa estimados.

Póvoa (2012), registra que a elaboração de um fluxo de caixa deva ser feita com muita

cautela, onde os inputs (variáveis que alimentarão o modelo) precisam ser bem

selecionados. Além disso, segundo Levi & Welch (2016), a taxa de desconto deve-se

resumir na arte da análise dos ativos, refletindo adequadamente todos os riscos

envolvidos, e que irão compor o retorno demandado pelo investidor. “Na definição da

taxa de desconto, as variáveis fundamentais são os riscos e os retornos possibilitados

por qualquer investimento” (Lima, 2016, p. 52).

Ainda, segundo Póvoa (2012), o Fluxo de Caixa Descontado é o instrumento mais

completo para precificar ativos. Ele não precisa ser extenso, nem tampouco

complicado para que seu objetivo possa ser atingido – ou seja, para que se possa

calcular, de modo justo, o valor de uma empresa. Além disso, segundo Levi & Welch

(2016), ele é de fácil entendimento para qualquer investidor de nível médio, não

demandando ser especialista para a sua compreensão.

Assim, considerando, matematicamente, um projeto cuja vida útil é de 3 anos, o

modelo representa-se pela seguinte forma, mostrada pela Equação (2).

VP = ( )+ ( ) + ( ) (2)

Sendo:

VP = valor presente do projeto;

FC1 = fluxo de caixa Livre no ano 1;

FC2 = fluxo de caixa Livre no ano 2;

FC3 = fluxo de Caixa Livre no ano 3;

(1+r) = taxa de desconto, admitindo-se que esta seja similar para os três anos.
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A precificação deste mesmo projeto, considerando que ele tenha uma longa duração,

deve considerar a extensão da Equação (2), resultando em uma nova forma, mostrada

pela Equação (3).

VP = ( )+ ( ) + ( ) + FC3x ( )[ ( )] (3)

Sendo:

rp = Taxa de desconto na perpetuidade;

gp = Taxa de crescimento na perpetuidade.

Para aplicar o método apresentado na Equação (3) é preciso definir as duas variáveis

mais importantes na arte da valuation, que são: a taxa de crescimento compatível com

o nível de retorno apresentado pela empresa e dos investimentos realizados do curto

ao longo prazo; e, a taxa de desconto que irá trazer a projeção de fluxo de caixa para

valores atuais.

É preciso selecionar uma taxa de desconto adequada para se aplicar o método do

fluxo de caixa descontado, haja vista que o mesmo se aplica sob condições de

incerteza, onde o risco de mercado pode ser representado por qualquer tipo de

exposição ou por qualquer situação que traga resultados negativos. Deste modo,

segundo Berk, DeMarzo & Harford (2014), sendo o mercado avesso ao risco, opta-se

sempre pelo grau de incerteza reduzido para uma consequente expectativa de lucro.

Qualquer participante do mercado procura compensações, referidas como prêmios de

riscos em prol da aceitação das incertezas.

Serra & Wickert (2014), ponderam passos sequenciais para a avaliação de empresas,

dando relevância para a ocorrência de duas formas para proceder com a análise do

Fluxo de Caixa Descontado: a primeira refere-se ao ponto de vistas dos investidores

(acionistas e credores); a segunda considera, diretamente, aquele resultado

direcionado aos acionistas.

Existindo as duas formas, Damodaran (2009), registra a necessidade do uso correto

de ambas, onde para a primeira deve-se priorizar o uso do custo médio ponderado de
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capital – WACC para refletir a taxa de desconto; já para a segunda, deve-se priorizar

o uso do custo relativo ao capital dos acionistas – ou o equity cost.

Para esta dissertação, utilizar-se-á a abordagem baseada no retorno aos investidores,

considerando-se, assim, o WACC para refletir a taxa de desconto.

2.3.1 Riscos e volatilidade

O risco significa ‘perigo’ ou ‘chance’ e é subjacente ao ato de se investir em ativos

(Damodaram, 2009).  Mas é preciso diferenciar risco de incerteza, pois segundo as

concepções de Frank Knight, conforme citado por Kishtainy et al. (2013), as incertezas

não podem ser medidas matematicamente, pois não se conhece as probabilidades

dos resultados, nem tampouco podem ser aferidos os retornos esperados da

diversidade de resultados possíveis.

“Sob a perspectiva financeira, risco é uma consequência da decisão livre e consciente

de expor-se a uma situação de ganho potencial, sabendo-se que há a possibilidade

de perda ou danos” (Marquetotti, 2014, p. 37). Perpassa por tentativas de mensuração

do perigo de um investimento, procurando converte-las em oportunidades para sua

compensação (Damodaram, 2009).

Assim, a possibilidade de ganho é, segundo Damodaram (2009), um componente

pouco explorado no conceito de risco sob a ótica financeira. Para o autor, todo risco

atrela-se à probabilidade de ter algo diferente do que se espera em troca, quer seja

positiva ou negativamente.

“O risco é um importante agente na definição do valor que o investidor ou acionista

espera receber como prêmio para investir seus recursos em uma empresa ou um

projeto” (Marquetotti, 2014, p. 34). “Uma boa gestão dos negócios tem como norte a

longevidade e a sustentabilidade da empresa e sua capacidade de criar valor para os

seus acionistas ou cotistas” (Lima, 2016, p. 52). Deste modo, a gestão de riscos foca-

se em coletar informações, de modo mais adequado possível, visando dominar a

situação da atividade, em prol de uma melhor qualidade nas decisões, como

possibilidades de perdas ou ganhos (Kruger; Landier & Thesmar, 2015).
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Para Weston & Brigham (2000), existem metodologias distintas para a avaliação,

considerando os riscos, utilizando-se para tanto, de conhecimentos econômicos e

estatísticos, sustentando-se, ainda, dos conhecimentos de mercado. Um dos modelos

é a volatilidade dos ativos. “A volatilidade mede quanto o rendimento pode oscilar,

para cima ou para baixo, a partir do retorno médio da série avaliada” (Silva, 2013, p.

28).

Por volatilidade pode-se entender a medida estatística da possibilidade de o ativo cair

ou subir, muitas vezes de forma significativa, em um determinado período de tempo.

Como medida de risco a volatilidade pode ser calculada de várias formas. A medida

mais utilizada, mas não a única, para medir o risco é a variância ou o desvio padrão

da rentabilidade histórica de um determinado investimento. Esta é uma medida de

volatilidade absoluta, que muda de acordo com o período de tempo determinado, de

forma que na hora do cálculo o período escolhido é de vital importância. Além das

medidas de volatilidade absoluta, existem também formas de avaliar a volatilidade de

maneira relativa, ou seja, em relação à volatilidade do mercado, por exemplo. (Assaf

Neto, 2012; Damodaran, 2009).

A medida mais usada é o beta, que mede a volatilidade de um ativo frente a um índice

de mercado. Um ativo mais volátil, portanto, é aquele que varia de forma mais

significativa em relação às flutuações de mercado (Assaf Neto, 2012; Damodaran,

2009).

O risco total pode ser decomposto em risco específico e de mercado, sendo o último

também chamado de risco sistemático, pois é atribuído a fatores de mercado. Para

Gitman (2002) e Ross, Westerfield & Jaffe (2010), o risco sistêmico afeta todas as

empresas, e para tanto, não pode ser diversificável. E, por não ser diversificável, de

acordo com Copeland, Koller & Murrin (2002), demanda por uma cobrança de

premiação de risco, traduzindo-se em um ágio pelo risco assumido. Deste modo,

sendo o retorno dos investimentos mais ou menos voláteis em relação ao mercado

como um todo é imprescindível a quantificação de como a empresa possa ser afetada

pelas oscilações do mercado.
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2.3.2 O Beta e a medida do risco sistêmico

Um risco sistêmico demanda uma medida própria, sendo refletido pela volatilidade

relativa. Deste modo, a medida geralmente utilizada é o beta alavancado, pois, retrata

o comportamento de um ativo (retorno total em %), em relação ao retorno (em %)

propiciado por uma carteira representativa de mercado (Marquetotti, 2014).

O beta representa o coeficiente angular de uma regressão, sendo o resultado da

covariância entre o retorno do título e do retorno da carteira de mercado. O coeficiente

beta é usado para medir o risco não diversificável retratando o movimento do retorno

de um ativo em resposta à mudança no retorno de mercado (Da; Guo & Jagannathan,

2012).

Em termos quantitativos, o beta e refletido pelo coeficiente angular de uma regressão

na qual a variável dependente são os retornos de qualquer ativo, e a variável

independente são os retornos de uma carteira representativa do mercado (Da; Guo &

Jagannathan, 2012). Assim o coeficiente beta é definido como a covariância entre o

retorno de um ativo e o retorno da carteira de mercado dividido pela variância do

retorno da carteira de mercado e pode ser estimado pela Equação (4):

B = ( , )( ) (4)

Sendo:

Cov (Ri, Rm), covariância entre o retorno do ativo i e o retorno de mercado;

Var (Rm), variância do retorno do mercado.

De acordo com Gitman (2002), tanto a abrangência da série de retornos, quanto a

periodicidade da observação são questões que demandam ser consideradas para o

levantamento do beta de uma empresa, considerando que esta (a empresa) sofre

mudanças ao longo do tempo e, assim, segundo Da; Guo e Jagannathan (2012), seu

risco também pode mudar.

Conforme sedimentado na literatura sobre economia e finanças corporativas, o beta

evidencia a sensibilidade do mercado em relação ao retorno de ativos, ao retorno da
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carteira de mercado, de tal forma que um ativo de β = 0 significa que o retorno

esperado do ativo é dado pelo ativo livre de risco (considerando, em geral, o retorno

de um título soberano). Já outro ativo de β = 1 significa que o retorno esperado do

ativo se iguala ao retorno esperado de mercado. Quando se obtém um β < 1, tem-se

que uma variação no retorno da carteira de mercado terá uma pequena variação no

retorno (menor sensibilidade). Inversamente, nos casos em que o ativo apresenta β >

1, uma variação no retorno da carteira de mercado acarreta uma variação maior no

retorno do ativo (maior sensibilidade) (Marquetotti, 2014).

Analistas apontam que o beta de qualquer empresa pode ser determinado pelas suas

peculiaridades, pelas suas características; e que pode, ainda, ser analisado atrelado

a 3 fatores: (1) a natureza cíclica das receitas; (2) a alavancagem operacional e; (3) a

alavancagem financeira:

O primeiro fator está ligado ao comportamento cíclico acentuado da receita de
algumas empresas em relação a fases econômicas de expansão e contração,
pois algumas empresas sentem mais as recessões em relação a outras. Em
contrapartida, nas fases de expansão, essas empresas elevam suas receitas
em níveis superiores;
O segundo fator está relacionado à alavancagem operacional, que relaciona os
custos fixos e variados da empresa, ou seja, quanto maior o custo fixo mais
risco, pois, em momentos de queda nas receitas, o resultado tende a piorar;
O terceiro fator está ligado ao grau de endividamento, ou seja, à proporção que
a empresa utiliza de capital de terceiros. Quanto maior o grau de capital de
terceiros em relação ao capital próprio, maior o custo fixo, visto que os juros
necessitam ser liquidados independentemente do ciclo de receita e, portanto,
maior será o risco. Em contrapartida, maior será o beta da empresa em relação
ao mercado (Marquetotti, 2014, p. 42).

A teoria financeira demanda um beta que seja reflexo das incertezas dos investidores

nos futuros fluxos de caixa do capital próprio (Ritter; Loughran & Rydqvist, 2013).

Como a observação de betas projetados é impossível, um profissional (avaliador) é

forçado a usar vários tipos de substitutos – como é o caso do uso de betas estimados,

derivados de dados históricos e publicados por fontes adversas (Bruner, 2009).

Para o cálculo do beta, faz-se mister a definição de 3 parâmetros: (1) do índice que

representa uma proxy do comportamento do mercado – ou seja, a definição de qual o
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índice melhor representa o mercado; (2) do histórico de retornos do ativo e da carteira

de mercado e; (3) da periodicidade de tais retornos (Bruner, 2009).

Contudo, há uma inquietude em relação ao pensar que algumas empresas não

possuem histórico de mercado e, nem tampouco, negociam em bolsas de valores.

Damodaran (2009, p. 202) alerta que “há uma maneira alternativa e indireta de estimar

o risco sistemático de uma empresa, de forma que os preços passados são

desnecessários na estimativa do beta”. Nesses casos, o autor salienta que deve-se

usar o bottom up que tem como princípio a lógica de que empresas dentro do mesmo

setor tendem a apresentar seus betas diferenciados, basicamente pela alavancagem

financeira. O beta bottom up pode ser estimado da seguinte forma representada na

Equação (5):

βl = βd x 1 + (1 − ) (5)

Em que:

βl = beta alavancado da empresa;

βd = beta desalavancado, apurado utilizando dados de empresas de riscos similares,

como se a empresa não tivesse dívida;

D/E = Dívida/Equity em valores de mercado;

t = alíquota de imposto de renda que propiciará o benefício fiscal do serviço da dívida.

Esta interpretação de beta alavancado pressupõe que, o uso crescente de capital de

terceiros promove o aumento de risco de mercado da empresa.

Em síntese, segundo Lima (2016), o roteiro para se estimar o beta bottom up

demanda:

(a) Identificar o negócio em que a empresa, objeto da análise, atua;
(b) Selecionar empresas do mesmo setor, que possuem ações negociadas em
bolsa de valores (do país ou de outro mercado);
(c) Obter os betas para estas empresas similares (betas alavancados);
(d) Desalavancar o beta obtido para cada empresa de acordo com a estrutura
de capital (uso de dívida e capital próprio) utilizado por cada uma delas;
(e) Estimar o beta médio não alavancado do setor;
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(f) Realavancar o beta médio pelo pretendido grau de alavancagem da
empresa/projeto em análise (Lima, 2016, p. 24).

Empresas no mesmo segmento e negócio tendem a apresentar betas diferenciados,

devido a alavancagem financeira (Póvoa, 2012). Deste modo, o beta patrimonial (não

alavancado), quando estimado a partir das regressões do mercado, passa a

representar uma imagem do risco patrimonial da empresa (Copeland, Koller & Murrin,

2002).

Tanto Damodaran (2009), quanto Copeland, Koller & Murrin (2002), afastam possíveis

críticas à utilização em empresas de países emergentes de medidas de risco apuradas

para empresas que operam em mercados desenvolvidos. Assim consideram que o

beta desalavancado de uma empresa, em quaisquer países desenvolvidos, é

comparável ao de uma empresa em qualquer um dos países emergentes, e que a

utilização de beta de outros mercados permite a formação de uma imagem mais fiel

do risco inerente à empresa, do que regressões baseadas em retornos no mercado

local.

2.3.3 O custo do capital próprio: o CAPM

O modelo de precificação de ativos financeiros – CAPM (da sigla em inglês Capital

Asset Pricing Model) não obstante às inúmeras críticas continua sendo o instrumental

mais usado para se calcular a taxa de desconto para os acionistas (Fama & Stern,

2016; Levi & Welch, 2016). Postula que o retorno de qualquer investimento deve ser

igual à taxa de retorno livre de risco, mais um prêmio de risco proporcional ao grau de

risco sistemático do investimento, sendo descrito na Equação (6):

( ) = + β( [ ] − ) (6)

Sendo:

E(Re) = retorno e esperado de um ativo;

Rf= taxa de retorno de um ativo livre de risco;

E(Rm) = retorno requerido para atrair investidores e manter a carteira do mercado de

ativos de risco, ou seja, expectativa de retorno da carteira mercado;
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β = beta, que retrata a sensibilidade dos retornos do ativo em relação aos retornos de

uma carteira de mercado, ou seja, o risco relativo desse ativo específico.

Assim, em períodos em que os preços de modificam da relação risco-retorno ideal

para o mercado do referido momento, os investidores desencadeiam processos de

compra e venda até o momento em que um novo equilíbrio se estabeleça (Póvoa,

2012).

Conforme ponderam Copeland, Koller & Murrin (2002), de acordo com a equação 6,

o custo de um capital próprio (Re), para qualquer empresa, dependerá de três

componentes: (1) do retorno de títulos livre de risco (Rf); (2) do beta da ação, que

mensura o risco dos papéis da empresa em relação a outros ativos de risco (β = 1,0

é o risco médio) e; (3) do prêmio de risco de mercado de capitais (Rm – Rf).

Teoricamente, cada componente deve se resumir em uma estimativa futura.

De acordo com Póvoa (2012), para que um ativo se considere livre de riscos, ele

precisa atender a três características básicas, conforme organização e caracterização

na Figura 3.

Risco Característica

Existência de risco de default
(calote no pagamento)

Associado ao emissor do título. Teoricamente, os
governos, por serem emissores de moeda, apresentam
um risco muito baixo de não honrar dívidas no mercado
local.

Existência de risco de
reinvestimento

Se houver pagamento de juros e amortização durante a
vida do título, teoricamente já não serve

Existência de oscilação de
taxa de juros.

Associado à possibilidade de volatilidade na taxa de juros.
Ao comprar um título prefixado, o investidor pode sofrer
com oscilações de taxa de juros, seja para cima (negativo
para ele) ou para baixo (positivo), com impacto no valor
do título.

Figura 3 – Características básicas para ativos livres de riscos
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Póvoa, A. (2012). Valuation: como precificar as ações. Rio de
Janeiro: Campus.

A definição do prêmio de risco – ou Equity Risk – que é o diferencial requerido pelos

investidores para exposição de seus recursos a ativos arriscados, ocupa o lugar

central no modelo; mas, trata-se de variável não passível de observação direta, o que

leva os pesquisadores e analistas de mercado a diferentes abordagens para a
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estimação. Os resultados são, muitas vezes, criticados quanto ao método empregado,

quanto aos valores encontrados e quanto à consistência da fundamentação teórica a

que o tema se relaciona (Fama & Stern, 2016).

O CAPM apoia-se em hipóteses bastante restritivas, envolvendo dentre outros

aspectos, inexistência de custos de transação, simetria de informações de mercado,

total liquidez de compra e venda de ativos. Segundo Assaf Neto (2009), ainda que

essas hipóteses não sejam realistas, elas permitem descrever um modelo financeiro

e suas aplicações práticas. Em decorrência, o modelo tem sido objeto de fortes críticas

em face das dificuldades da escolha de um título para espelhar a taxa livre de risco,

do período e o intervalo de tempo para se mensurar o beta, da definição de uma

carteira apropriada de mercado, além de não considerar outras importantes variáveis

que influenciam o retorno de qualquer ativo (Fama & Stern, 2016; Fernandes, 2014).

Damodaran (2009), não desconhece estas objeções, mas, reafirma que a

sobrevivência do CAPM como padrão de risco em aplicações reais é a prova de seu

apelo intuitivo e da falha de modelos mais complexos em promover melhoras

significativas em termos de estimativas de retornos esperados.

2.3.4 Estrutura de capital e o WACC

Basicamente, são duas as fontes de financiamento do investimento: capital próprio e

recursos de terceiros. Os recursos próprios são decorrentes de aportes de capital de

seus acionistas ou gerados na empresa na forma de lucros não distribuídos, enquanto

os de terceiros são provenientes de empréstimos, contraídos junto às instituições

financeiras, fornecedores ou outro meio. Assim, quanto maior a dívida em relação ao

seu ativo total, maior será seu grau de alavancagem (Gitman, 2002).

O fluxo de caixa de qualquer empresa pertence tanto aos credores, quanto aos

acionistas e, ainda, ao governo. A discussão acerca da estrutura de capital de

avaliação de qualquer empresa objetiva a verificação da existência de um WACC

baixo, bem como um firm value mais alto. Considerando que o WACC seja uma média

ponderada do custo de cada componente do capital, imagina-se a possibilidade de

minimizá-lo, uma vez que o custo de capital dos credores é sempre menor se
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comparado ao custo do capital dos seus acionistas. Por consequência, é possível

imaginar que o financiamento do capital, na condição de uma parcela maior de dívida

reduza a média (WACC). Se tal raciocínio fosse real, a melhor estrutura de capital

seria aquela com 100% de dívida (Modigliani & Miller, 1963).

A estrutura de um capital se resume em uma área complexa na tomada de decisões

financeiras, haja vista sua interatividade com demais variáveis de decisão em

finanças. E, deste modo, segundo Levi & Welch (2016), qualquer decisão equivocada

pode mudar a estrutura de capital, resultando no aumento do custo do capital, e na

redução do valor presente líquido [VPL].

Para Póvoa (2012), a teoria de estrutura de capital tem como base a ideia de que para

qualquer empresa sempre existe uma proporção ideal dentro do capital total entre

recursos de terceiros e próprios. Tal mix produz um menor valor possível para o custo

médio, sendo esta uma das principais fontes geradoras de valor em processos de

precificação. Ao passo que uma empresa se torna endividada, o mercado passa a

considera-la como mais arriscada, lhe atribuindo uma taxa de juros adicional em

relação aos seus empréstimos. Em concomitância, segundo Levi & Welch (2016),

existe um aumento da percepção do risco da empresa, gerando, imediatamente, uma

elevação imediata em relação ao custo de capital próprio. O mecanismo de

transmissão do aumento de alavancagem no incremento do custo de capital próprio

se dá via elevação do valor do beta. Segundo Póvoa (2012), mesmo com um custo

mais baixo, o ‘benefício’ da dívida não é eterno (Figura 4).

Figura 4 – Custo de capital e uso da dívida.
Fonte: Póvoa, A. (2012). Valuation: como precificar as ações. Rio de Janeiro: Campus.
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A progressiva alavancagem vai reduzindo o WACC, até atingir o ponto de estrutura

ótima de capital. A partir desse momento, o aumento da dívida não é mais eficaz, pois

o intenso uso de capital de terceiros aumenta a percepção de riscos, com piora

progressiva do rating da empresa, impactando tanto o custo de tomar recursos

emprestados, quanto o custo do capital próprio pelo aumento do retorno exigido por

risco (beta alavancado) (Póvoa, 2012).

Para se calcular o WACC é preciso levantar quatro informações: (1) peso dos credores

na estrutura de capital (D/(D+E); (2) custo líquido dos credores (rd x (1-t)); (3) peso

dos acionistas na estrutura de capital (E/D+E)) e; (4) custo dos acionistas, que pode

ser refletido pelo retorno esperado derivado do modelo CAPM. (Sousa & Martins

2010). A forma usual é a mostrada pela Equação (7).

WACC = x rd x(1 − t) + x(rf + β x pm) (7)

O capital de terceiros (D) equivale ao endividamento da empresa, resultante das

fontes de financiamento que não os acionistas da empresa. Existem muitas formas

para que o endividamento incremente o desempenho da empresa, elevando seu valor

intrínseco, sendo umas delas o benefício fiscal oriundo do uso de capital de terceiros

em detrimento ao capital próprio para financiar investimentos/projetos. Verifica-se na

Equação (7) que o financiamento pode ser benéfico para uma empresa, considerando

que proporciona uma alavancagem financeira, permitindo à empresa um maior lucro

por ação perante a emissão de obrigações, do que quando emite ações (Sousa &

Martins 2010).

Nas concepções de Locatelli, Nasser, & e Mesquita (2015), os administradores

devem, estrategicamente, procurar por alternativas que identifiquem os limites da

estrutura das empresas, haja vista que o capital de terceiros gera valor para os

acionistas; contudo, pode ser prejudicial, dependendo das características peculiares

de cada um dos negócios.

Decisões eficazes quanto à estrutura de capital podem reduzir o custo de capital,

resultando em VPLs maiores e mais projetos aceitáveis, e, com isso, aumentar o valor
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de uma empresa. O valor de uma empresa é maximizado quando se minimiza o custo

de capital (Assaf Neto, 2012).

Contudo à medida que a companhia vai elevando a participação do capital de terceiros

no capital total, tanto os credores (que emprestarão recursos) como os acionistas (que

comprarão ações) passarão, gradativamente, a exigir maior retorno de seus

investimentos. Traduzindo, significa que o custo individual, tanto do capital próprio

como de terceiros, irá se elevar até um ponto em que nem uma participação mais

relevante do item mais barato (dívida) no capital total será suficiente compensar

(Santos & Fontes, 2011).

2.4 Fluxo de caixa para os investidores e para os acionistas

A determinação do fluxo de caixa para os investidores pode ser descrita da seguinte

forma: (1) do resultado operacional da empresa; (2) subtrai-se o imposto operacional

(calculado como t x resultado operacional, em que t é a alíquota de imposto de renda);

(3) soma-se a depreciação e a amortização (pois são despesas não caixa); (4) subtrai-

se o Capital Expenditure [CAPEX], pois investimentos em ativo operacional fixo não

transitam pelo Demonstração de Resultado do Exercício [DRE] e; (5) subtrai-se a

variação do investimento em capital de giro líquido, pois não basta investir em ativo

fixo para se ter um negócio, é necessário também investir no capital de giro líquido

(Copeland, Koller & Murrin, 2002; Alti, 2006; Serra & Wickert, 2014)

Assim, segundo Albuquerque & Enrique (2015), identificado o fluxo de caixa livre e

suas projeções, parte-se para a busca de valores futuros, trazendo-os para o presente,

onde se aplica o custo médio ponderado de capital (WACC).

A Figura 5 apresenta uma síntese sobre o fluxo de caixa para os investidores, para os

credores e para os acionistas.
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Figura 5 – Fluxo de caixa para os investidores, para os credores e para os acionistas.
Fonte: Serra, R. G. & Wickert, M. (2014). Valuation: Guia Fundamental. São Paulo: Atlas

O fluxo de caixa para a empresa abrange o seu capital total, sendo este uma soma

dos recursos próprios e de terceiros, sendo referência o lucro operacional após

impostos. E, o fluxo de caixa para o acionista resulta-se no capital próprio, onde sua

referência é o lucro líquido. Deste modo, na opção metodológica de fluxo de caixa

para o acionista, o custo de capital próprio deverá ser sempre o eleito (Póvoa, 2012).

Ao se considerar (1) os efeitos do fluxo de caixa das despesas líquidas de capital, (2)

das mudanças no capital de giro e (3) mudanças líquidas na dívida dos acionistas,

pode-se definir os fluxos de caixa remanescentes após essas mudanças como fluxo

de caixa livre do acionista [FCFE], segundo esquema da Figura 6.

FCFE = Lucro Líquido – (Despesas de Capital – Depreciação) – (Mudança no capital de

giro não caixa) + (Novas emissões de dívida – Pagamentos de dívida)

Figura 6 – Esquema do fluxo de caixa livre do acionista
Fonte: Damodaran, A. (2009). Avaliação de investimentos: Ferramentas e técnicas para determinação
do valor de qualquer ativo. Rio de Janeiro: Qualimark.

O fluxo de caixa para os investidores pode ser derivado do esquema mostrado pela

Figura 7, na sequência.
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Resultado Operacional
( - ) Imposto Operacional

( = ) NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes)

( + ) Depreciação

( - ) CAPEX

( - ) Invest. Capital de Giro Líquido

( = ) Fluxo de Caixa Livre para os Investidores

Figura 7 – Esquema do fluxo de caixa para os investidores
Fonte: Damodaran, A. (2009). Avaliação de investimentos: Ferramentas e técnicas para determinação
do valor de qualquer ativo. Rio de Janeiro: Qualimark.

Serra & Wickert (2014), consideram que, em relação às avaliações de empresas, o

CAPM aplica-se no cálculo do valor presente de um fluxo de caixa para os acionistas.

Trazendo o fluxo de caixa para os investidores a valor presente pelo custo de capital

dos investidores (WACC), calcula-se o valor presente (que é dos investidores firm

value). Ao retirar a parcela dos credores (dívida líquida), encontra-se a parcela dos

acionistas (equity value).

Para Damodaran (2009), são duas as condições onde o FCFE pode ser igual ao valor

obtido a partir do modelo de fluxo de caixa para os acionistas. A primeira condição é

mais óbvia, onde os dividendos (Modelo de desconto dos dividendos [MDD] são iguais

ao FCFE. Já, a segunda, é um pouco mais sutil, onde o FCFE é mais elevado do que

os dividendos, mas o dinheiro excedente passa a ser investido em projetos com valor

líquido presente nulo.

Para Copeland, Koller & Murrin (2002) e Serra & Wickert (2014), em diversos casos

ambos os modelos fornecem estimativas de valores diferentes. Contudo, comumente

o valor resultante do modelo FCFE excede o valor decorrente do modelo MDD.

Segundo Levi & Welch (2016), a diferença entre os dois modelos é considerada como

um componente do valor de se controlar uma empresa – ou sejam aquela que mede

o valor do controle da política de dividendos.
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2.5 Avaliação explícita e perpetuidade

Considerando a relação ‘perpetuidade x crescimento’, pondera-se que, quanto maior

for a taxa de crescimento de uma empresa, maior será seu valor. O crescimento

ocorre, tanto pelo aumento de preço (considerando uma situação estável, sendo igual

à inflação), quanto pelo aumento da quantidade de produto vendido/serviço prestado

– sendo a última forma denominada de crescimento real (Serra & Wickert, 2014).

Spiegel & Heather (2013), o crescimento em quantidade demanda investimentos para

o aumento de sua base de produção. Sendo assim, para o aumento da base de

produção, uma empresa precisa se expandir em sua planta (ou construir uma nova

planta), desenvolver um novo produto/serviço, inserir-se no mercado (ou em um novo

mercado) – tudo isso disposto em um novo projeto. E estas decisões impactam o fluxo

de caixa livre.

Pode-se indagar se o valor contínuo (na perpetuidade) agrega valor para a empresa.

Em simples linhas, a aposta é que todos os projetos da empresa passem a gerar valor

e que terão retorno, no mínimo, igual ao custo do capital empregado. A proposta da

perpetuidade é nada mais do que crescer e, para tanto, a adequação do fluxo de caixa

é exigência para que este objetivo seja alcançado (Novy-Marx, 2013).

Reputados especialistas sustentam que a avaliação de um ativo, dentro da

metodologia de fluxo de caixa descontado, deve considerar todos os fluxos futuros de

caixa, e se estes forem perpétuos, o analista tem a obrigação de calcular o valor

contínuo da atividade (Damodaran, 2009; Copeland, Koller & Murrin, 2002; Kobori,

2011).

Copeland, Koller & Murrin (2002), apontam uma metodologia para tal avaliação,

baseando-se nos períodos considerados na Expressão (8).

(8)
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Segundo Copeland, Koller & Murrin (2002), o termo valor presente do fluxo de caixa

após o período explícito de projeção é sinônimo de valor contínuo. A aplicação da

fórmula de valor contínuo acaba por eliminar a demanda pela previsão dos detalhes

do fluxo de caixa da empresa por um período prolongado. Parte-se, então, da fórmula

simples de uma perpetuidade de fluxo de caixa que cresça a uma taxa constante,

conforme a Equação (9):

Valor contínuo = (9)

Sendo, FCFt+1 = o nível normalizado de fluxo de caixa livre ao fim do primeiro ano após

o período de previsão explícita.

O valor contínuo deve ser estimado levando-se em consideração a disposição da

empresa em realizar novos investimentos e as expectativas sobre o retorno propiciado

por esses investimentos. Destarte, pode-se levantar os dados do fluxo de caixa livre

disponível aos investidores no período posterior às projeções explícitas, sendo este o

resultado operacional líquido de impostos [NOPLAT] ajustado pela taxa de

investimento [TI], que é a percentagem do NOPLAT reinvestida na empresa a cada

ano (isto é, o investimento líquido acrescido das variações de capital de giro),

conforme a Equação (10):

Fluxo de caixa livre = NOPLAT x (1 − TI) (10)

Segundo Copeland, Koller & Murrin (2002), a taxa (requerida) de investimento é o

resultado da divisão da taxa prevista de crescimento (g) pela taxa prevista de retorno

sobre o novo investimento líquido – Return on Invested Capital [ROIC] – conforme a

Equação (11):

TI = (11)

Ao substituir TI descrito na Equação (10), obtém-se nova Equação (12):

FCL = NOPLAT 1 − (12)
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Portanto, a estimativa do valor contínuo pode ser obtida substituindo (12) na

Expressão (9):

Valor Contínuo = (13)

Sendo,

NOPLATT+1 = nível normalizado do NOPLAT no primeiro ano após o período de

previsão explícita;

g = taxa prevista de crescimento do NOPLAT na perpetuidade;

ROIC1 = taxa prevista de retorno sobre o novo investimento líquido;

WACC = custo médio ponderado do capital.

Esta é uma forma elucidativa de descrever o ‘valor continuo’ podendo ser chamada,

ainda, de fórmula de vetores de valor presente, pois as variáveis de entrada

(crescimento, ROIC, WACC) são os vetores fundamentais de valor (Copeland, Koller

& Murrin, 2002).

Duas hipóteses mais extremadas podem ilustrar esta fórmula de valor contínuo: a)

ROIC = WACC; e b) ROIC tende para infinito. Admitindo-se que ROIC = WACC, ou

seja, que o retorno sobre o capital investido incremental será igual ao custo do capital,

deriva-se da Equação (13) a seguinte expressão:

Valor Contínuo = (14)

A Equação (14) pose ser reescrita como:

Valor Contínuo = (15)

O termo ‘valor contínuo’ com referências ao ‘crescimento’ desaparece da referida

equação; contudo, não significa que a taxa nominal de crescimento do NOPLAT seja

zero, mas, sim, que o crescimento não agregará nada ao valor, considerando que o

retorno associado ao investimento simplesmente é igual ao custo de capital.
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(Copeland, Koller & Murrin, 2002). Contudo, abordando-se a hipótese de que o ROIC

tende ao infinito, obtém-se a Equação (16):

VC = ( ) (16)

Se ROIC tende para infinito = 0.
Donde, VC = ( )( ) (16a)

Registra-se que uma avaliação pode ser realizada com valores nominais incorporando

o aumento dos preços nas receitas e nos custos, ou em bases reais, que desconsidera

os efeitos da inflação.

As modificações se dão tanto nos dados das receitas e custos, quanto na forma de

precificar o custo médio ponderado de capital. Deste modo, o crescimento nominal

pode ser assim descrito conforme a Equação (17):

g = (1 + g )x(1 + π) − 1 (17)

Sendo,

gn o crescimento nominal;

gr o crescimento real e;

π a inflação.

O custo nominal de capital pode ser representado pela Equação (18):

WACC = (1 +WACC)x(1 + π) − 1 (18)

Sendo,

WACCn o custo médio ponderado de capital nominal;

WACC o custo médio ponderado de capital real.

O cálculo de uma perpetuidade (com ou sem inflação), resultantes no mesmo valor,

pode ser demonstrado conforme as Equações (19a) e (19b):
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Perp = ( ) = ( )[( ) ( ) ] [( ) ( ) ] (19a)

Perp = ( )( ) [( ) ( )] = (19b)

Para concluir este capítulo, registra-se que a condução do processo de avaliação nas

linhas apresentadas permite quantificar de forma muito simples se a empresa é capaz

de gerar valor econômico [EVA].  Segundo Young & O’Byrne (2003), o EVA mede a

diferença, em termos monetários, entre o retorno sobre o capital (ROIC) de uma

empresa e o custo desse capital (WACC).

O capital investido é a soma de todos os financiamentos da empresa, apartados dos

passivos não onerosos de curto prazo como contas a pagar a fornecedores e

provisões para salários, ou seja, igual à soma do patrimônio líquido, que pertence ao

investidor, com os empréstimos e financiamentos, de curto e longo prazos,

pertencentes a credores. O capital investido pode ser medido, também, pela diferença

entre o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional, acrescida do

ativo não circulante, e esta segunda abordagem será utilizada nesta dissertação.

Assim, para quantificar o ROIC basta dividir o NOPLAT pelo montante do capital

investido [CI]. Consequentemente, a magnitude do EVA é refletida pela diferença

entre o ROIC e WACC, multiplicada pelo montante do capital investido na empresa.
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3 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada no desenvolvimento deste estudo, e

contém a caracterização da pesquisa; a identificação da unidade de análise; os

procedimentos metodológicos para a avaliação e a descrição das fontes de dados.

3.1 Caracterização da pesquisa

Quanto aos objetivos, a pesquisa se caracteriza como uma pesquisa conclusiva – ou

seja, que pode ser descritiva ou explanatória/explicativa (causal) –, a considerar que

possui procedimentos bem estruturados e claros. As pesquisas

explanatórias/explicativas que tendem à pesquisa causal, medem a intensidade de

um fenômeno ocorrido e suas causas, como é o caso de pesquisas de estudos de

valor. Resumem-se em uma tentativa de conexão de ideias para a explanação e

compreensão de causas e efeitos de determinados fenômenos. Para tanto, faz-se

necessário descrever algo em profundidade, mediante uma análise minuciosa do

objeto de estudo, para se chegar à uma conclusiva (Mattar, 1999; Malhotra, 2001).

Quanto aos meios, opta-se pelo estudo de caso – “uma maneira de se fazer pesquisa

empírica, investigando fenômenos contemporâneos dentro de contexto da vida real

de seu pesquisador” (Yin, 2001, p.23). O estudo de caso representa uma estratégia

ideal quando se pretende responder pesquisas do tipo ‘qual’, ‘como’ e ‘porquê’

(Polanyi, 1996).

Assim, fundamentando-se em Yin (2001) e Polanyi (1996), pode-se afirmar que a

adoção do estudo de caso justifica-se por investigar um fenômeno – a estimativa do

valor (valuation) de uma empresa no ramo de fabricação de equipamentos de

sinalização de trânsito, na qual o pesquisador atua profissionalmente.

Quanto à abordagem, a pesquisa caracteriza-se como quantitativa (Vergara, 2003),

com o uso de instrumentais matemático para identificar riscos, custo de capital e o

valor presente dos fluxos de caixa proporcionados pelo funcionamento da empresa

que é o objeto desta pesquisa, devidamente corrigidos pelo risco do negócio.
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3.2 Unidade de estudo

A unidade de análise deste estudo de caso é o segmento de sinalização viária vertical,

especificamente a sinalização semafórica vertical. Sobre o mesmo, assim define o

Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais [DEER/MG]:

A sinalização semafórica é um subsistema da sinalização viária que se
compõe de indicações luminosas acionadas alternada ou intermitentemente
por meio de sistema eletromecânico ou eletrônico. Tem a finalidade de
transmitir diferentes mensagens aos usuários da via pública, regulamentando
o direito de passagem ou advertindo sobre situações especiais nas vias. A
sinalização semafórica é classificada segundo sua função, que pode ser de:
(1) regulamentar o direito de passagem dos vários fluxos de veículos
(motorizados e não motorizados) e/ou pedestres numa interseção ou seção
de via; (2) advertir condutores, de veículos motorizados ou não motorizados,
e/ou pedestres sobre a existência de obstáculo ou situação perigosa na via
(Minas Gerais, 2014, p. 11).

Especificamente, estuda-se uma empresa mineira, localizada em uma região

estratégica, próxima ao Vale da Eletrônica, de referência dentro do cenário nacional e

pioneira em inovação e tecnologia para o trânsito. Desenvolve desde placas de

sinalização de trânsito, até sinalização semafórica eletrônica, sendo este o principal

produto da empresa. Sua história pode ser sintetizada, a partir da Figura 8.

Figura 8 – Histórico da Alfa Ltda.
Fonte: Banco de dados do autor
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Nasceu em 1967, sendo a primeira empresa a patentear um controlador eletrônico

semafórico em toda a América Latina. Em 1995 se aperfeiçoou em busca de um

projeto mais arrojado para a produção em consonância com a evolução tecnológica,

buscando assim novos mercados. Em 2012, passou a oferecer ao mercado não só

um produto, mas uma nova forma de pensar o trânsito. Passou a compartilhar

responsabilidades para a melhoria no trânsito, conectada e em constante

transformação em busca de um mundo melhor.

A empresa conta, hoje, com uma área de mais de 3.000m2 de construção, o que

possibilita a confecção de produtos com qualidade e com tecnologia aplicada. Os

produtos obedecem aos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas

[ABNT] e Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia [INMETRO]. São

testados e diversos laboratórios nacionais credenciados. A confecção dos produtos

obedece, ainda, a legislação de trânsito, programados e desenvolvidos nos moldes

exigidos.

Na atualidade, os principais produtos/serviços prestados pela empresa são:

fabricação de semáforo digital, controladores semafóricos microprocessados,

botoeiras sonoras, contadores digitais e interativos, demarcação viária e placas de

transito. Também presta serviços, manutenções e reparos em implementação

semafórica, sinalização horizontal e sinalização vertical.

Salienta-se que, em 2013, a empresa firmou um protocolo de intenções com o Estado

de Minas Gerais com o objetivo de elevar os investimentos no setor produtivo e

aumentar as receitas, com efeitos positivos na economia mineira propiciados pela

elevação da produção e aumento da oferta de emprego direto e indireto.

Nesse protocolo de intenções, o Estado concede um tratamento tributário diferenciado

até 2021 que permite a redução da carga tributária, desde que estes recursos sejam

revertidos para fomentar a atividade econômica. Em contrapartida, a empresa assume

o compromisso de realização de investimentos referente à aquisição de máquinas e

equipamentos, bem como outros investimentos no setor produtivo, como também a

geração de empregos na região, preferencialmente no município onde está instalada.
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3.3 Procedimentos metodológicos para a avaliação

Muitos são os procedimentos metodológicos utilizados para que se alcance os

objetivos propostos nesta dissertação, voltados principalmente aos componentes

relacionados ao procedimento de avaliação de empresas (valuation). Os mesmos

serão explanados, na sequência.

3.3.1 Riscos, o custo do capital próprio e o WACC

A taxa de desconto aplicada no fluxo de caixa deve refletir o custo de oportunidade do

capital próprio e de terceiros, tal como refletido pelo WACC usando-se a estrutura de

capital (dívida e patrimônio) atual ou almejada, bem como a alíquota de imposto de

renda para obter a taxa efetiva da dívida onerosa.

O modelo CAPM permite apurar a taxa de retorno requerida pelos investidores, ou

seja, o custo do capital próprio, mas a dificuldade na avalição da empresa objeto deste

estudo está no fato da mesma ser uma empresa de capital fechado e que não possui

cotas de seu capital negociadas no mercado. Portanto, consoante a revisão da

literatura apresentada no capítulo anterior, o emprego do CAPM demanda a utilização

do beta bottom up derivado de setores afins que pressupõem um risco similar ao da

empresa objeto do estudo e que tem ações negociadas no mercado.

Nesse quesito a pesquisa teve sua limitação pois, identificou-se que no país não há

empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores no ramo do setor de engenharia

de trânsito e sinalização semafórica, tornando necessário levantar informações do

mercado internacional para este setor.

Contudo, na pesquisa manteve-se a limitação, pois foi encontrada apenas uma

empresa que atua no mesmo ramo de atividade da empresa alvo desde estudo, de

nome Swarco Traffic Hld. O.N. na Bolsa de Valores Alemã; porém, não foram

encontrados dados referentes às negociações de suas ações, uma vez que a empresa

fechou o seu capital.
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Devido ao fato da empresa Alfa Ltda atuar no setor de sinalização semafórica e

engenharia de trânsito e não ter sido encontrado empresas que atuem no mesmo

ramo internacionalmente, optou-se por utilizar o beta desalavancado referente a

setores afins, estimado internacionalmente e fornecido no site de Damodaran (2016).

Foram escolhidos os setores de Equipamentos Elétricos (Electrical Equipment);

Eletrônicos em Geral (Electronics General) e; Engenharia/Construção

(Engineering/Construction), com dados datados de dezembro de 2016.

Os betas destes setores foram desalavancados pelo autor desta dissertação e obtidos

um beta representativo do segmento. Em seguida, esse beta foi realavancado

empregando-se a Equação (5) e os procedimentos descritos no capítulo 2, deste

estudo.

Em relação ao ativo livre de risco foi selecionado a Nota do Tesouro Nacional Principal

Série B [NTN-B] – principal, que é o título que mais se aproxima de um título livre de

risco à disposição no Brasil (Póvoa, 2012). Assim, a taxa livre de risco sob a

perspectiva do investidor foi adotada com base na NTN-B, com vencimento em

15/08/2024 e cuja cotação situava-se em 6,35%, conforme consulta atualizada em 03

de dezembro de 2016 no Tesouro Direto (Brasil, 2016a).

Há dificuldades de estabelecer o Prêmio de Risco considerando o desempenho do

mercado de capitais e a taxa livre de risco da economia brasileira, pois a política

monetária tem sido muito restritiva no país – o que resulta em prêmio negativo na

forma clássica de levantamento dos dados para os anos mais recentes. Neste sentido,

Povoa (2012) recomenda a adoção de Prêmio de Risco em torno de 6,5% ao ano.

Felix, Locatelli, Fernandes & Ramalho (2016) e Silva, Locatelli & Lamounier (2016)

adotam 5%, pois, segundo eles, a taxa livre de risco brasileira é muito alta em face do

risco soberano. Assim, arbitra-se o prêmio de risco em 5,5%, uma vez que a taxa livre

de risco do país já carrega uma sobretaxa atrelada a insegurança do mercado local.

E após o cálculo do custo do capital próprio (Equação 6), foi levantado o custo de uso

da dívida para se obter o WACC, tal como expresso pela Equação (7), também

apresentada na referida revisão.
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Conforme discutido, há duas formas para se projetar do fluxo de caixa uma

considerando a inflação futura, que impactam receitas e custos (i.e., fluxo de caixa em

valores nominais) e outra expurgando a inflação (fluxo de caixa em valores reais).

Na presente pesquisa, os fluxos de caixa, efetivos e projetados, foram apurados em

termos nominais. Portanto, na projeção de fluxo de caixa deve-se introduzir a inflação

esperada na apuração de receitas, custos e também no custo de capital.

A taxa de inflação considerada nessa pesquisa foi o centro da meta estabelecido pelo

governo em 4,5% de acordo com as Resoluções n. 4.419 (Brasil, 2015) e n.4.499

(Brasil, 2016b) do Banco Central do Brasil [BCB].

3.3.2 Fluxo de caixa descontado

Para a construção do fluxo de caixa descontado foram utilizados os itens que

compõem a demonstração de resultado do exercício [DRE], tais como: receita bruta,

deduções da receita bruta – tributos sobre as vendas e vendas canceladas, receita

líquida, custos das vendas, lucro bruto, despesas operacionais, depreciação e

amortização e tributos s/lucro.

Foram utilizados também os conceitos como: (1) lucro antes de impostos e

depreciação – Earning before interest, taxes, depreciation and amortization [EBTIDA];

(2) lucro antes de juros e tributos s/lucro – Earning before interest, taxes [EBIT]; (3)

resultado operacional líquido – Net Operating Profit Less Adjusted Taxes [NOPLAT];

(4) Capital Expenditure [CAPEX]; (5) capital de giro líquido ou variação da

necessidade de capital de giro [NCG], que serão apresentados individualmente a

seguir.

Por se tratar de fluxo de caixa para os investidores (credores e sócios), as despesas

financeiras líquidas não devem ser introduzidas como parte do fluxo, pois estas são

pagas aos credores e, portanto, fazem parte do caixa recebido pelos investidores.
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3.3.2.1 Receita operacional e suas deduções

A receita operacional da empresa é gerada, principalmente, por vendas aos órgãos

públicos, prefeituras e autarquias, que possuem a incumbência de planejar, organizar

e operar o fluxo de trânsito, buscando eficiência e fluidez do fluxo viário.

Devido ao fato da empresa trabalhar com sinalização semafórica e demarcação viária,

existem receitas provenientes de reforma de uma sinalização viária que pode incluir

ou não o fornecimento de novos equipamentos de sinalização e o reparo de

equipamentos já existentes do cliente, o estudo de uma nova implantação de controle

semafórico e, consequentemente o desenvolvimento de um projeto de engenharia de

tráfego com o devido fornecimento dos equipamentos necessários. Portanto, a receita

operacional é dividida em receitas de produção, de serviços e outras receitas que

foram projetadas com base nas seguintes premissas:

a) Receita de produção e serviço – No ano de 2016, com aumento nominal de

14,46% em relação ao exercício de 2015, tendo em vista o levantamento de

resultados efetivos da empresa no exercício em curso até o mês de setembro.

E, para os anos de 2017 a 2021, foram projetados com os respectivos históricos

de quedas e recuperações. No que diz respeito às quedas, estas foram

projetadas com uma redução tomando como base a média das quedas

históricas reais ocorridos entre os anos de 2012 para 2013 de 28,33% e 2014

para 2015 de 33,23%, buscando a redução das mesmas, fixando-as em

20,87%, conforme os planejamentos da empresa. Os aumentos foram

projetados com base na média dos aumentos históricos ocorridos entre os anos

de 2011 para 2012 de 98,31% e 2013 para 2014 de 35,18%, com uma média

de elevação real de 56,84%, contudo de acordo com os planos estabelecidos

pela empresa, fixou a elevação em 46,84% e, a partir daí, foram projetados

aumentos de 2%, acrescidos da meta de inflação em curso, proposta pelo

Banco Central do Brasil de 4,5% ao ano – no total de 6,5% nominais, tanto em

relação aos períodos de queda quanto em relação aos períodos de elevação.

Para o ano de 2022 foi projetado com um aumento de 25,97%, que é o

resultado entre as quedas e elevações ocorridas, acrescidos de 2% de

crescimento (pelos motivos explicitados no item 3.3.2.12 desta dissertação)
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mais a meta de inflação em curso, proposta pelo Banco Central do Brasil de

4,5% ao ano.

b) Outras receitas – No ano de 2016, com aumento de 26,22% nominal, conforme

com o que vem ocorrendo na empresa, visto que o desenvolvimento deste

estudo está ocorrendo em conjunto com o exercício de 2016; e 2017 com uma

queda de 2,20% em relação a 2016, valores justificáveis devido a contratos já

firmados pela empresa com terceiros; portanto, não foi utilizado históricos

passados devido a situação ser atípica em relação aos anos anteriores. E, para

os anos de 2018 a 2022, foram projetados com base na média dos aumentos

históricos ocorridos entre o período de 2011 a 2014, fixando esse aumento em

23,445% nominais, a partir do valor histórico de 2014 devido a algumas

influencias dos anos de 2015 e 2016 que são atípicos;

c) Tributos sobre as vendas – Foram projetados os anos de 2016 a 2021, com

base na média dos percentuais da análise vertical dos dois últimos anos (2014

e 2015), descontando o percentual de subvenção fiscal em decorrência de

protocolo firmado entre a empresa e o Estado de Minas Gerais, visando o

desenvolvimento social e para a economia de Minas Gerais, com elevação das

ofertas de emprego direto e indireto, investimentos no setor produtivo e o

aumento de receitas, conforme explicação no item 3.2 desta dissertação. Já, o

ano de 2022 foi projetado com base na mesma média; contudo, sem a dedução

correspondente ao percentual de subvenção fiscal, tendo em vista o término do

protocolo de intenções firmado com o Estado de Minas Gerais;

d) Devoluções de vendas – Foram projetadas com base na meta estabelecida

pela administração da empresa, que é de 5% das vendas totais, política já

estabelecida no final do ano de 2015.

3.3.2.2 Custos e despesas operacionais

Os custos operacionais são divididos em: (1) custos com matéria-prima, que são

gastos com materiais ligados diretamente à produção, que são essências na

confecção do produto final; (2) custos com materiais secundários, que são gastos com
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materiais que, indiretamente, auxiliam na produção e; (3) outros custos, com produção

e serviços que são gastos relacionados às instalações e manutenções dos

equipamentos, englobando principalmente as despesas com viagens dos

empregados ligados a essa atividade.

Os custos e as despesas operacionais foram projetados mediante o uso da análise

vertical com referência aos dados estimados das receitas, sendo que estas

incorporam a previsão de inflação. Foram adotadas as seguintes premissas:

a) Custo da Matéria-Prima – Foi projetada com base na média dos dois últimos

anos (2014 e 2015), visto que houve a troca de fornecedores e um aumento

nas matérias-primas importadas;

b) Custo de Materiais Secundários – Foram projetados com base na média dos

últimos quatro anos, pois não houve alterações significativas em relação a troca

de fornecedores desses materiais;

c) Outros Custos de Produção e Serviços – Em relação aos anos de 2016 e 2017,

foram projetados com base na média dos últimos dois anos devido ao

crescimento dos gastos com viagens dos empregados nas instalações dos

equipamentos. Já, os anos de 2018 até 2022 foram projetados com base na

média dos percentuais da análise vertical dos últimos 5 anos.

As despesas operacionais são compostas por despesas e custos com mão de obra e

encargos sociais (pois, independente da receita, a folha de pagamento e seus

encargos serão gerados) e por despesas gerais administrativas – tais como: serviços

terceirizados de contabilidade e advocacia, material de expediente e limpeza,

manutenção de instalação e equipamentos administrativos, assistência médica,

serviços de telefonia e fornecimento e tratamento de água, etc. As despesas

operacionais são projetados com base nas seguintes premissas:

a) Despesas com Salários – Foram realizadas as projeções com base nas

previsões de gastos apresentadas pelos gestores da empresa, devido à

reestruturação administrativa que está ocorrendo e sendo proposta para os
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anos seguintes, já considerando um aumento com baseado na média das

últimas convenções coletivas dos sindicatos a que a empresa está sujeita;

b) Despesas gerais e administrativas – Foram projetadas com base na média dos

percentuais da análise vertical dos últimos quatro anos (2012 a 2015);

3.3.2.3 Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização – EBITDA

O Earnings Before Interest,Taxes, Depreciation and Amortization [EBITDA], é um

indicador financeiro que representa quanto uma empresa gera de recursos em suas

atividades operacionais, sem contar impostos sobre o lucro e outros efeitos financeiros

tais como juros pagos ou recebidos (Iudícibus, 2010). A capacidade de geração de

caixa da empresa, representada pelo EBITDA constitui-se uma informação essencial

ao empresário que pretende levar adiante um investimento, fornecendo, também,

elementos sobre o potencial uso de recursos de terceiros na atividade.

3.3.2.4 Depreciação e amortização

De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis [CPC] 27, item 50, o valor

depreciável de um ativo deve ser realizado de forma sistemática ao longo da vida útil

estimada, sendo que o referido documento (item 62) relata que existem três métodos

de depreciação: o método da linha reta, o método dos saldos decrescentes e o método

de unidades produzidas (Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 2009).

Nesta dissertação foi utilizado o método da linha reta, que resulta em despesa

constante durante a vida útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere. Em

relação à vida útil estimada dos ativos foi empregado o prazo determinado pela

Instrução Normativa 162 de 1998 (Brasil, 1988).

Devido ao fato da empresa contar com vários tipos de ativos (tais como: máquinas,

moldes, equipamentos, veículos, caminhões, edificações, etc.), o percentual médio de

depreciação observado nos últimos quatro exercícios considerados (2012 a 2015) de

todo o ativo é de 4,12% a.a. Este mesmo percentual foi utilizado nas projeções

seguintes, tendo como base os valores dos ativos depreciáveis acrescidos dos
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investimentos demandados pelo referido Protocolo de Intenções firmado com o

Estado de Minas Gerais.

3.3.2.5 Lucro antes de juros e imposto de renda – EBIT

O Earnings Before Interest and Taxes [EBIT] é o EBITDA deduzido das depreciações

e amortizações, é um indicador financeiro que demonstra o resultado operacional da

atividade; ou seja, qual o lucro operacional obtido pela empresa.

3.3.2.6 Lucro antes dos impostos – EBT

O Earnings Before Taxes [EBT] é o EBIT deduzido/acrescido do resultado financeiro.

É a medida do lucro baseado não só na atividade operacional da empresa, mas,

também, em como ela se relaciona com o mercado financeiro; ou seja, se a empresa

recorre a capital de terceiros (dívidas) o EBT demonstra como o pagamento de juros

está refletindo no resultado total da empresa.

3.3.2.7 Tributos sobre o lucro

O Imposto de Renda [IR] e a Contribuição Social [CS] são tributos incidentes sobre os

resultados das organizações lucrativas, e de acordo com o artigo 541 do Decreto

3.000/1999 (Brasil, 1999) o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica [IRPJ] será pago

sobre a base de cálculo à alíquota de 15%, podendo sofrer um adicional, quando sua

base de cálculo ultrapassar o valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)

por ano, de 10% sobre a parcela de lucro que excedente conforme o que estabelece

o artigo 542 do referido decreto. O percentual efetivo para apuração do valor do

imposto da Contribuição Social sobre o Lucro [CSSL] será de 9% ou 15% sobre a

base de cálculo de acordo com o artigo 17 da Lei 11.727/2008 (Brasil, 2008).

Conforme o artigo 220 do decreto supracitado (Brasil, 1999) existem três formas de

apuração dos tributos sobre o lucro, sendo eles: (1) o lucro real, (2) presumido ou (3)

arbitrado. No caso da empresa em estudo, sua opção tributária é do Lucro Presumido.

Nesta opção os tributos sobre o lucro são apurados sobre um percentual de presunção

do lucro sobre a receita conforme artigo 519 do decreto supracitado para o IRPJ
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(Brasil, 1999) e artigo 22 da Lei 10.684/2003 (Brasil, 2003) para a Contribuição Social,

e sobre essa presunção serão aplicadas as alíquotas supracitadas.

Portanto, esses dois tributos por tomarem como base uma presunção da receita, são

classificados juntamente com os tributos sobre a receita no campo de deduções da

receita bruta. Os gestores da empresa em estudo não esboçaram interesse em mudar

a forma de tributação da empresa; assim, o estudo de caso foi desenvolvido com base

no regime de Lucro Presumido.

3.3.2.8 Resultado Operacional Líquido – NOPLAT

Na pesquisa realizada para a dissertação foi empregada a abordagem do Fluxo de

Caixa Livre para os Investidores [FCL], significando que o resultado é direcionado

tanto para os acionistas, quanto para os titulares de empréstimos direcionados à

empresa. Assim, as despesas financeiras não devem ser consideradas no âmbito do

FCL, sendo que o valor do patrimônio dos acionistas, baseado no valuation, será o

resultado do valor da empresa menos a dívida líquida.

O Net Operating Profit Less Adjusted Tax [NOPLAT] é o resultado do EBIT deduzindo

os tributos sobre o lucro. Desconsidera-se, portanto, o resultado financeiro e as

deduções dos tributos sobre o lucro propiciados pela ocorrência de despesas

financeiras. Contudo, em relação ao caso estudado nesta dissertação, a dedução

fiscal permitida em lei não terá influência no valor da empresa, visto que os tributos

sobre o lucro são gerados de forma presumida sobre a receita conforme, descrito

anteriormente.

3.3.2.9 Capital Expenditure – CAPEX

O Capital Expenditure [CAPEX] refere-se aos investimentos incrementais necessários

a manter a atividade operacional, ou até mesmo aumentar a capacidade instalada, e

abrange investimentos em aquisições de máquinas, equipamentos para escritório,

ferramentas, logística, edificações, etc.
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Neste estudo de caso, devido ao fato da empresa possuir um protocolo de intenções

com o Estado de Minas Gerais, o investimento realizado deve ser compatível com a

redução da carga tributária concedida, para que esses recursos que, antes seriam

destinados ao pagamento de tributos, sejam revertidos no fomento da atividade

econômica, onde a empresa assume o compromisso de realização de investimentos

referente à aquisição de máquinas e equipamentos, bem como outros investimentos

no setor produtivo.

Portanto as projeções do CAPEX, referentes aos anos de 2016 a 2021, foram

realizadas com base na média dos percentuais da análise vertical em relação à

subvenção fiscal dos últimos dois anos (2014 e 2015) – que são os anos iniciais do

protocolo. Já em relação ao exercício de 2022, com o fim do prazo do protocolo de

intenções, o montante do CAPEX foi considerado do mesmo valor da depreciação. Na

perpetuidade, o investimento líquido foi ajustado para garantir o crescimento almejado

pela empresa, consoante a equação (12) que apresenta os valores fundamentais de

valor.

3.3.2.10 Capital de giro líquido ou variação da necessidade de capital de giro

A necessidade de capital de giro reflete o volume de recursos necessários ao ciclo

operacional da empresa, em função da sua política de gestão em relação a compras,

vendas e estocagem. Retrata desta forma, a diferença entre o ativo circulante

operacional e o passivo circulante operacional.

Devido ao fato de que as vendas da empresa alvo deste estudo são realizadas em

sua maioria, cerca de 75%, para órgãos públicos e desses, a maioria são municípios

e o ciclo operacional é longo. Assim, antes de emitir o documento fiscal para iniciar o

processo de pagamento pelo órgão público é necessário finalizar as instalações e/ou

o fornecimento dos equipamentos e aguardar as conferencias pelo cliente. No caso

de engenharia de tráfego é necessário aguardar, também, que as medições e

conferencias das obras sejam realizadas e, ademais, os prazos de pagamento são

incertos, visto que dependem de liberação de recursos de acordo com a arrecadação

pública ou repasse de recursos de outros órgãos públicos – como, por exemplo,

esperar o Governo Federal enviar recursos para o Governo Municipal. Por esse
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motivo, a empresa possui um expressivo valor em clientes a receber e,

consequentemente, um expressivo valor também em impostos e contribuições a

recolher.

3.3.2.11 Fluxo de caixa livre

O Fluxo de Caixa Livre da empresa é o resultado do NOPLAT, adicionando-se os

valores da depreciação e subtraindo-se (ou adicionando-se) os montantes do CAPEX

e das variações do capital de giro. Como o fluxo de caixa livre foi projetado em valores

nominais; o custo do financiamento representado pelos usos de capital próprio e de

dívida, e, consequentemente o WACC, foi, também, expresso em valor nominal.

3.3.2.12 Cálculo da perpetuidade

A base para a projeção do crescimento é o valor do NOPLAT do último ano da

projeção explícita, ajustando a taxa de investimento para proporcionar o crescimento

estimado.

Deve-se ponderar que no limite nenhuma empresa deve experimentar crescimento na

perpetuidade acima da taxa esperada de crescimento da economia de longo prazo.

Por outro lado, conforme salienta Piketti (2014), o crescimento econômico é o

resultado do aumento da produtividade, que pode ser expressa por:

= (20)

Sendo:

P a produtividade

Y o produto interno bruto (PIB)

L o tamanho da população.

Assim, aplicando-se logaritmo na equação (20) e rearranjando-se os termos, obtém-

se: = + (21)
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Derivando-se as variáveis em relação ao tempo, obtém-se:

= + (22)

Donde, = + (23)

Sendo:

g = crescimento da economia;

p = crescimento o da produtividade;

n = crescimento da população.

No longo prazo, o crescimento da população é zero, de tal forma que o crescimento

do PIB corresponde ao crescimento da produtividade, que tem sido ao longo dos anos

de cerca de 1 a 3% ano, dependendo do estágio de desenvolvimento do país (Piketty,

2014). Em um cenário otimista, pode-se projetar para o país um crescimento de sua

produtividade em cerca de 2% ao ano, com crescimento nulo da população (e,

também, da força de trabalho). Assim, admite-se que o crescimento real da empresa,

objeto deste estudo, na perpetuidade será, também, igual ao crescimento projetado

da economia nacional, ou seja, 2% ao ano.

3.4 Fonte de dados

As informações necessárias para análise foram obtidas de diferentes bases de dados:

a) Os dados sobre a NTNB foram coletados no site Tesouro Direto;

b) Os dados sobre a meta de inflação foram levantados no site do Banco Central

do Brasil;

c) Os dados financeiros da empresa Alfa foram provenientes dos Balanços

Patrimoniais e Demonstrativos de Resultados de vários anos (Apêndices A e

B), bem como de relatórios internos disponibilizados pela administração, além

de informações obtidas mediante entrevistas com os gestores da empresa.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A dissertação objetivou levantar os dados do desempenho operacional e estimar o

valor de uma empresa produtora de equipamentos de sinalização semafórica e

engenharia de tráfego, e para tanto, foram empregados conceitos e teorias de

finanças corporativas.

Utilizou-se a técnica do fluxo de caixa descontado que demanda, dentre outros

aspectos, estimativas do risco sistêmico inerente à empresa. Como esta não possui

ativos negociados no mercado de capitais foi necessário utilizar o método bottom up

e informações de diferentes setores para retratar o risco da empresa.

Identificado o risco da empresa, estimou-se o custo do capital próprio e o custo do

capital de terceiros, calculando assim o WACC, sendo este resultado das decisões

estratégicas envolvendo a estrutura de capital da empresa. O WACC reflete o custo

de oportunidade do capital investido na empresa e foi utilizado, conjuntamente, com o

resultado operacional e o fluxo livre de caixa dos investidores, tanto no período de

projeções explícitas, quanto na perpetuidade, para estimar o valor presente do

negócio.

4.1 O Beta setorial

Para estimar o risco sistêmico de uma empresa que não possui ativos negociados no

mercado de capitais, pode-se, conforme apontado na revisão da literatura, empregar

o beta de empresas similares, seja do país ou de outras regiões.

Contudo, não foi encontrado nos mercados de capitais nacional e internacionais

empresas que atuem no mesmo setor da empresa Alfa. Portanto, foi necessário

levantar informações de setores com alguma afinidade no processo produtivo ao da

empresa analisada. E isto só foi possível recorrendo às informações do mercado

internacional. Esta prática, conforme ressaltado na metodologia, é suportada por

analistas que são referências na área de finanças corporativas, como Copeland, Koller

& Murrin (2002) e Damodaran (2009; 2016).
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Damodaran (2016), em seu site, apresenta valores para os betas de empresas e

setores de diferentes países, tornando desnecessárias novas estimativas. No caso

específico da empresa Alfa, que atua no ramo de equipamentos de sinalização

semafórica e engenharia de tráfego, foram utilizados os setores de: (1) Equipamentos

Elétricos (Electrical Equipment), devido aos controladores semafóricos serem

aparelhos elétricos; (2) Eletrônicos em Geral (Electronics General), devido ao fato de

um dos componentes dos controladores semafóricos serem controlados por placas

eletrônicas e; (3) Engenharia/Construção (Engineering/Construction), pois para

instalação de um conjunto semafórico deve-se elaborar um projeto de engenharia de

trânsito.

Na Tabela 1 organizam-se os dados dos betas retirados do site ‘Betas by Sector (US)’,

pesquisados por Damodaran (2016). Como o uso da dívida pode ocasionar o

chamado ‘custos de dificuldades financeiras’, torna-se necessário expurgar os betas,

desconsiderando o efeito do endividamento, permitindo que o beta reflita apenas os

riscos operacionais do negócio, como se a estrutura de capital se baseasse

hipoteticamente somente no uso de capital próprio. Desse resultado obtêm-se o

chamado beta desalavancado.

Tabela 1
Beta de Setores Afins

Indústrias do Setor Número de
Empresas Beta Proporção

D/E
Taxa de
Imposto

Beta
Desalavancado

Equipamentos Elétricos 120 1,15 21,91% 6,58% 0,95

Eletrônicos em Geral 167 1,03 19,79% 9,47% 0,87

Engenharia/Construção 51 1,32 41,91% 11,63% 0,96

Fonte: Damodaran, A. (2016 janeiro). Betas by Sector (US). Recuperado em 20 de janeiro de 2016 de
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

Portanto, com base na Tabela 1, optou-se, nessa dissertação, por utilizar uma média

simples do beta desalavancado que é da ordem de 0,9266. A partir do beta não

alavancado, estimou-se o beta bottom up da empresa.

Para obter o beta bottom up foi necessário analisar a estrutura de capital da empresa

objeto deste estudo e a relação existente entre sua dívida e o capital próprio. Foram

consideradas a alavancagem e as fontes de financiamento do último exercício social

da empresa, que revelam uma estrutura de capital equilibrada: 45,12% de capital de
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terceiros e 54,88% de capital próprio. Aplicando os dados na Equação (5), e tendo em

vista que a empresa não possui tributo sobre o lucro, obtém-se o beta alavancado de

1,6884.

4.2 O custo do capital próprio e o custo da dívida

Para quantificar o custo do capital próprio foi utilizado o modelo CAPM, conforme

discutido no referencial teórico desta dissertação. Além do beta já calculado,

identificou-se a taxa de remuneração de um ativo livre de risco e estimou-se um

prêmio de risco no mercado de capitais no país.

O ativo livre de risco em termos reais adotado nesta pesquisa foi de 6,35% com base

na Nota do Tesouro Nacional Principal Série B [NTNB], com vencimento em

15/08/2024, conforme consulta atualizada em 03 de dezembro de 2016 no Tesouro

Direto. (Brasil, 2016a). Devido ao fato da projeção do fluxo de caixa estar em valores

nominais acrescentou-se na taxa livre de risco a taxa projetada de inflação

correspondente ao atual centro da meta inflacionária conforme definida pelo Governo

Brasileiro. Outro componente para estimativa do CAPM é o prêmio de risco de

mercado cuja taxa adotada nesta pesquisa foi de 5,5%. Introduzindo os dados

levantados nesta dissertação na Equação (6), obtém-se o retorno esperado pelos

investidores conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2
Custo do Capital Próprio

Taxa Livre de
Risco (% a.a.)

Dívida/ Capital
Próprio

Beta
Alavancado

Prêmio de risco
(%)

Custo do Capital
Próprio (% a.a.)

10,85 0,8222 1,6884 5,5 20,14

Fonte: Dados da Pesquisa

Após a estimativa do custo do capital próprio, faz-se necessário calcular o custo do

capital de terceiros da empresa. Nesse sentido, identificou-se que o custo da dívida

se situa em 13,43% a.a. Caso a empresa possuísse a dedução fiscal, considerando a

alíquota de 34%, o custo da dívida seria de 8,86%.
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Uma vez identificado o custo do capital próprio (20,14%) e o custo do capital de

terceiros da empresa (13,43%) em análise, o próximo passo será calcular o custo

médio ponderado de capital – WACC.

4.3 O WACC

Para calcular o WACC são necessários quatro componentes, sendo eles a estrutura

de capital e o custo do capital; ou seja, o peso dos credores e o peso dos proprietários,

e o custo dos credores e o custo dos proprietários. Com o custo do capital próprio (Ke)

de 20,14% e o custo da dívida (Kd) de 13,43%, foi possível calcular o WACC aplicando

a Equação (7), conforme demonstrado na Tabela 3.

Tabela 3
Custo médio ponderado de capital

Dívida
Dívida + Capital

Próprio
Custo da Dívida

a.a.(%)
Capital Próprio
Dívida + Capital

Próprio

Custo do
Capital Próprio

a.a.(%)

Custo médio
ponderado de
capital a.a.(%)

0,4512 13,43 0,5488 20,14 17,11

Fonte: Elaborado pelo autor

Verifica-se que o custo médio ponderado de capital (WACC) da empresa é igual a

17,11% a.a, e esta taxa foi utilizada para trazer os valores dos fluxos de caixa futuros

para o presente.

4.4 Premissas para as projeções do fluxo de caixa

Para realizar a avaliação da empresa, foram comtempladas as informações

operacionais e financeiras considerando os resultados dos últimos 5 anos e a visão

dos administradores sobre o futuro da empresa. Foram feitas projeções explícitas e

na perpetuidade. As projeções explícitas foram realizadas para os 7 anos seguintes,

em duas fases. Ressalta-se que na primeira fase incorpora-se o ano de 2016, pois as

informações deste ano ainda não estavam disponíveis quando da realização desta

pesquisa.

Em consonância com o horizonte e âmbito do protocolo de intenções celebrado com

o Estado de Minas Gerais, reportado no capítulo 3 – sessão 3.2, na primeira fase da
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projeção de fluxo de caixa da empresa (2016-2021) foi projetada uma redução da

carga tributária que pressupõe realização de investimentos [CAPEX]. Ademais, as

receitas da primeira fase foram projetadas com base no histórico da empresa, sujeitas

às oscilações típicas da atividade, afetada tanto pelos ciclos da economia quanto

pelas eleições, em conformidade com as leis de aquisições públicas. Adotou-se um

crescimento real próximo do crescimento médio que tem sido observado na da

economia nacional, isto é, 2% ao ano.

A segunda fase de projeção, reporta-se apenas ao ano de 2022 e que se constituiu

na base para a projeção do fluxo de caixa na perpetuidade. Foi projetada a receita

média considerando as quedas e as elevações anuais, sem qualquer redução da

carga tributária, tendo em vista o fim do Protocolo de Intenções com o Estado de Minas

Gerais. A projeção dos tributos sobre a receita foi realizada com base na média dos

últimos 4 anos e o investimento em capital fixo (CAPEX) foi da mesma ordem

observada para a depreciação, mantendo-se, assim, inalterada a capacidade

instalada da empresa. E, com base no ano de 2022, definiu-se a perpetuidade da

empresa, admitindo um crescimento real de 2% a.a., que é próximo ao crescimento

brasileiro do PIB potencial brasileiro de longo prazo, conforme discutido no capítulo 3.

4.4.1 O Fluxo de caixa livre no período histórico: 2012-2015

Para a realização das projeções foi necessário analisar o desempenho operacional

recente da empresa, bem como os desembolsos representados pelos investimentos

(CAPEX) e pelas necessidades de capital de giro neste período (2012-2015).

Consoante às discussões metodológicas as necessidades do capital de giro estão

discriminadas na Tabela 4. Pode-se perceber pelos motivos já salientados, que foi

expressivo o investimento em capital de giro no período de 2012 a 2015. Em 2015, o

volume situou em cerca de R$10 milhões, que é uma cifra muito elevada e

ligeiramente superior a receita bruta anual auferida pela a empresa. Em relação às

projeções para os exercícios seguintes (2016 a 2022), estas foram realizadas com

base na média percentual dos dois últimos anos de cada rubrica em relação a receita

líquida ou ao custo, com exceção das rubricas ‘Clientes a Receber’ e ‘Adiantamentos

Realizados’, que foram projetadas segundo sugestões dos gestores da empresa.
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Tabela 4
Histórico do Investimento em Capital de Giro

Premissas de Capital de Giro
Anos

2012 2013 2014 2015
Usos: 8.259.857,99 10.497.389,46 12.037.640,04 12.514.762,57

(+) Caixa e equivalentes de caixa 65.793,10 76.136,92 60.920,82 88.835,90

% Receita Bruta 0,48% 0,77% 0,46% 0,99%

(+) Clientes a receber 5.211.900,29 7.457.883,45 5.924.177,96 6.109.949,23

% Receita Bruta 38,02% 75,64% 44,50% 68,14%

(+) Adiantamentos realizados 2.385.383,27 2.443.332,53 5.189.850,51 5.234.399,88

% Receita Bruta 17,40% 24,78% 38,98% 58,38%

(+) Impostos a Recuperar/Compensar 140.512,05 123.720,96 287.596,34 229.094,89

% Receita Bruta 1,03% 1,25% 2,16% 2,55%
(+) Processos de Importações em

Andamento 34.662,07 46.425,92 112.014,26 59.050,89

% Custos 2,11% 2,98% 8,17% 4,40%

(+) Outros Créditos 14.693,30 33.599,19 22.628,28 173.644,72

% Receita Bruta 0,11% 0,34% 0,17% 1,94%

(+) Estoques 406.913,91 316.290,49 440.451,87 619.787,06

% Custos 24,83% 20,28% 32,14% 46,20%

Fontes: 2.504.273,83 3.432.674,43 2.756.265,47 2.454.990,34

(-) Fornecedores 230.057,18 771.146,42 676.340,09 678.921,75

% Custos 14,04% 49,45% 49,35% 50,61%

(-) Contas a Pagar 4.560,90 6.036,71 4.715,99 9.103,10

% Custos 0,28% 0,39% 0,34% 0,68%

(-) Fornecedores do Exterior 0,00 0,00 60.747,35 0,00

% Custos 0,00% 0,00% 4,43% 0,00%
(-) Impostos e Contribuições a

Recolher 2.185.597,05 2.284.998,47 1.789.147,82 1.447.213,23

% Receita Bruta 15,94% 23,18% 13,44% 16,14%

(-) Salários a Pagar 63.762,80 41.175,79 49.750,83 50.683,34

% Receita Bruta 0,47% 0,42% 0,37% 0,57%

(-) Adiantamento de Clientes 19.750,00 328.782,00 174.866,50 199.986,32

% Receita Bruta 0,14% 3,33% 1,31% 2,23%

(-) Outras Obrigações 545,90 535,04 696,89 69.082,60

% Receita Bruta 0,00% 0,01% 0,01% 0,77%

Capital de Giro Líquido 5.755.584,16 7.064.715,03 9.281.374,57 10.059.772,23
( +/- ) Variação em Capital de Giro
Líquido 2.360.570,13 1.309.130,87 2.216.659,54 778.397,66

Fonte: Elaborada pelo autor

A Tabela 5 apresenta uma discrição dos investimentos realizados e da depreciação

média observada na empresa. Apurou-se um investimento de cerca de R$ 300 mil e

uma depreciação do capital investido da ordem de 4,12% ao ano.
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Tabela 5
Histórico de depreciação e investimento em CAPEX – período 2012 a 2015

Descrição 2012 2013 2014 2015
Bens do Imobilizado (+) 3.122.228,46 3.386.546,51 3.863.997,67 4.016.389,12

Depreciação Acumulada (-) -374.409,32 -436.994,70 -660.734,69 -874.701,19
Imobilizado Líquido (=) 2.747.819,14 2.949.551,81 3.203.262,98 3.141.687,93

Depreciação do período -118.220,04 -117.583,55 -183.521,80 -179.975,33
% de depreciação = -3,79% -3,47% -4,75% -4,48%

% Média de depreciação 4,12%
Demais Investimentos 27.526,79 8.745,17 40.018,01 27.418,01

Investimento Total 3.149.755,25 3.395.291,68 3.904.015,68 4.043.807,13
Variação do CAPEX = 317.859,89 245.536,43 508.724,00 139.791,45

Fonte: Elaborada pelo autor

O resultado operacional (NOPLAT) está discriminado na Tabela 6, e revela uma

grande volatilidade, com uma queda pronunciada no ano de 2015.

Tabela 6
Resultado operacional do exercício – período histórico 2012 a 2015

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 2015

RECEITA BRUTA
13.708.116,5

8 9.859.461,96 13.312.743,06 8.966.648,31

Receita Produção e Serviços
13.664.403,6

7 9.793.960,79 13.239.143,34 8.840.133,73

Outras Receitas 43.712,91 65.501,17 73.599,72 126.514,58
( - ) DEDUÇÕES -5.082.067,05 -2.895.610,96 -4.683.739,75 -2.458.739,68

Tributos S/Receita -3.403.055,97 -2.292.399,01 -2.751.991,80 -1.920.275,74
Devoluções e Vendas Canceladas -1.679.011,08 -603.211,95 -1.931.747,95 -538.463,94
% Receita Bruta 37,07% 29,37% 35,18% 27,42%

( = ) RECEITA LÍQUIDA 8.626.049,53 6.963.851,00 8.629.003,31 6.507.908,63
( - ) CUSTOS PRODUTO/SERVIÇOS VENDIDOS -1.638.950,29 -1.559.497,11 -1.370.436,11 -1.341.457,06
Custo da Matéria-Prima -1.326.036,69 -1.319.567,07 -912.971,90 -706.231,10
Custo de Materiais Secundários -162.031,16 -181.817,37 -89.150,89 -103.210,88
Outros Custos de Produção e Serviços -150.882,44 -58.112,67 -368.313,32 -532.015,08
( = ) LUCRO BRUTO 6.987.099,24 5.404.353,89 7.258.567,20 5.166.451,57

% Margem Bruta 81,00% 77,61% 84,12% 79,39%
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS -2.915.023,63 -2.560.473,86 -3.043.580,78 -3.059.851,64

Despesas e Custos com Mão de Obra e
Encargos Sociais -1.434.580,89 -1.237.875,05 -1.896.324,87 -2.245.114,59

Despesas Gerais Administrativas -1.480.442,74 -1.322.598,81 -1.147.255,91 -814.737,05
( = ) EBITDA 4.072.075,61 2.843.880,03 4.214.986,42 2.106.599,93
(%) Margem EBTIDA 47,21% 40,84% 48,85% 32,37%
( - ) DEPRECIAÇÃO -118.220,04 -117.583,55 -183.521,80 -179.975,33
( = ) EBIT 3.953.855,57 2.726.296,48 4.031.464,62 1.926.624,60
( - ) TRIBUTOS SOBRE O RESULTADO
OPERACIONAL (IR e CSLL) LUCRO PRESUMIDO - TRIBUTADO SOBRE RECEITA

( = ) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL
(NOPLAT) 3.953.855,57 2.726.296,48 4.031.464,62 1.926.624,60

Fonte: Elaborada pelo autor
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O campo ‘tributos sobre o resultado operacional (IR e CSLL)’ não possui valores pois

a empresa é tributada pelo regime do lucro presumido, portanto as contabilizações

desses dois tributos estão nos Tributos s/Receita.

Os fluxos de caixa livre aos investidores estão apresentados na Tabela 7, revelando

que o investimento bruto da empresa superou a depreciação do imobilizado, e

também que houve um comprometimento do caixa pela grande necessidade de capital

de giro.

Tabela 7
Histórico de fluxo de caixa livre aos investidores

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 2015
( = ) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL
(NOPLAT) 3.953.855,57 2.726.296,48 4.031.464,62 1.926.624,60

( + ) DEPRECIAÇÃO 118.220,04 117.583,55 183.521,80 179.975,33

( +/- ) CAPEX -317.859,89 -245.536,43 -508.724,00 -139.791,45

( +/- ) Variação do Capital de Giro Líquido -2.360.570,13 -1.309.130,87 -2.216.659,54 -778.397,66

( = ) FLUXO DE CAIXA PARA INVESTIDORES 1.393.645,59 1.289.212,73 1.489.602,88 1.188.410,82
Fonte: Elaborada pelo autor

O investimento em CAPEX, a partir do exercício de 2014, esteve atrelado à subvenção

fiscal concedida pelo Estado de Minas Gerais. Contudo, no exercício de 2015 a

empresa não conseguiu cumprir a meta estabelecida pelo Estado, e nem sequer foi

suficiente para repor a depreciação do imobilizado.

Torna-se evidente que o investimento em capital de giro líquido foi considerável, e isso

se deve ao fato de grande parte das vendas serem realizadas para órgãos públicos,

ficando na dependência de liberação de recursos para o pagamento dos materiais e

serviços fornecidos pela empresa. Esta situação imobiliza recursos que poderiam ser

orientados para a realização de investimentos produtivos, ou para a redução da dívida

líquida que em 2015 situava-se em R$ 4.635.740,64 (quatro milhões seiscentos e

trinta e cinco mil setecentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos).

4.4.2 A primeira fase de projeção do fluxo de caixa

Conforme salientado, essa projeção prevê um crescimento de 2% a.a. das receitas

acima da meta de inflação definida pelo governo brasileiro, e leva em consideração o
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comportamento sazonal das receitas. Além disso, considera-se um percentual dos

tributos sobre a receita um pouco abaixo da normalidade, devido ao tratamento

tributário diferenciado proporcionado pelo protocolo de intenções com o Estado de

Minas Gerais, que exige em contrapartida um investimento desse montante

demonstrado no CAPEX.

As informações contendo as projeções para a primeira fase estão apresentadas nas

Tabelas 8, 9 e 10, respectivamente.

Tabela 8
Projeção de depreciação e CAPEX – primeira fase 2016 a 2021

Descrição 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bens do Imobilizado (+) 4.640.824,33 5.168.369,88 5.984.052,06 6.673.617,63 7.749.747,64 8.659.934,22

Depreciação Acumulada (-) -1.065.903,15 -1.278.839,99 -1.525.382,93 -1.800.335,98 -2.119.625,58 -2.476.414,87

Imobilizado Líquido (=) 3.574.921,18 3.889.529,89 4.458.669,13 4.873.281,65 5.630.122,06 6.183.519,35

% de depreciação s/bens = -4,12% -4,12% -4,12% -4,12% -4,12% -4,12%

Depreciação do período -191.201,96 -212.936,84 -246.542,94 -274.953,05 -319.289,60 -356.789,29

Demais Investimentos 27.418,01 30.159,81 33.175,79 36.493,37 40.142,71 44.156,98

Investimento Total (=) 4.668.242,34 5.198.529,69 6.017.227,85 6.710.111,00 7.789.890,35 8.704.091,20

Receita Total 10.278.768,83 8.683.877,46 13.426.867,12 11.350.873,53 17.714.074,37 14.982.495,08

% Subvenção Fiscal 6,075% 6,075% 6,075% 6,075% 6,075% 6,075%

Investimento Necessário 624.435,21 527.545,56 815.682,18 689.565,57 1.076.130,02 910.186,58

Variação do CAPEX = 624.435,21 530.287,36 818.698,16 692.883,15 1.079.779,36 914.200,85

Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 9
Demonstração de resultado do exercício – projeção da primeira fase 2016 a 2021

DESCRIÇÃO 2016 2017 2018 2019 2020 2021
RECEITA BRUTA 10.278.768,83 8.683.877,46 13.426.867,12 11.350.873,53 17.714.074,37 14.982.495,08

Receita Produção
e Serviços 10.119.084,41 8.527.701,54 13.336.011,94 11.238.717,36 17.575.623,18 14.811.584,02

Outras Receitas 159.684,43 156.175,92 90.855,17 112.156,17 138.451,18 170.911,06

( - ) DEDUÇÕES -2.698.176,82 -2.279.517,83 -3.524.552,62 -2.979.604,30 -4.649.944,52 -3.932.904,96
Impostos -2.184.238,38 -1.845.323,96 -2.853.209,26 -2.412.060,62 -3.764.240,80 -3.183.780,20
Devoluções e

Vendas Canceladas -513.938,44 -434.193,87 -671.343,36 -567.543,68 -885.703,72 -749.124,75

% Receita Bruta 26,25% 26,25% 26,25% 26,25% 26,25% 26,25%
( = ) RECEITA
LÍQUIDA 7.580.592,02 6.404.359,63 9.902.314,50 8.371.269,23 13.064.129,85 11.049.590,12

( - ) CUSTOS
PRODUTO/SERVIÇO
S VENDIDOS

-1.379.410,78 -1.165.376,36 -1.719.981,68 -1.454.046,90 -2.269.172,93 -1.919.257,62

Custo da Matéria-
Prima -764.740,40 -646.080,48 -998.958,91 -844.504,99 -1.317.927,13 -1.114.697,63

Custo de Materiais
Secundários -125.400,98 -105.943,31 -163.807,78 -138.480,66 -216.111,71 -182.786,44

Outros Custos de
Produção e Serviços -489.269,40 -413.352,57 -557.214,99 -471.061,25 -735.134,09 -621.773,55

( = ) LUCRO BRUTO 6.201.181,24 5.238.983,27 8.182.332,82 6.917.222,33 10.794.956,92 9.130.332,50
% Margem Bruta 81,80% 81,80% 82,63% 82,63% 82,63% 82,63%

( - ) DESPESAS
OPERACIONAIS -2.770.756,07 -2.438.932,95 -3.253.167,65 -3.075.254,67 -4.152.358,44 -3.904.754,64

Despesas e
Custos com Mão de
Obra e Encargos
Sociais

-1.754.185,83 -1.580.097,47 -1.925.250,49 -1.952.653,28 -2.400.436,49 -2.422.985,88

Despesas Gerais
Administrativas -1.016.570,24 -858.835,48 -1.327.917,16 -1.122.601,39 -1.751.921,96 -1.481.768,76

( = ) EBITDA 3.430.425,17 2.800.050,32 4.929.165,18 3.841.967,66 6.642.598,48 5.225.577,86
(%) Margem EBTIDA 45,25% 43,72% 49,78% 45,89% 50,85% 47,29%
( - ) DEPRECIAÇÃO -191.201,96 -212.936,84 -246.542,94 -274.953,05 -319.289,60 -356.789,29
( = ) EBIT 3.239.223,21 2.587.113,48 4.682.622,23 3.567.014,61 6.323.308,87 4.868.788,57
( - ) TRIBUTOS
SOBRE O
RESULTADO
OPERACIONAL (IR e
CSLL)

LUCRO PRESUMIDO - TRIBUTADO SOBRE RECEITA

( = ) RESULTADO
LÍQUIDO
OPERACIONAL
(NOPLAT)

3.239.223,21 2.587.113,48 4.682.622,23 3.567.014,61 6.323.308,87 4.868.788,57

Fonte: Elaborada pelo autor

Os tributos sobre o lucro não foram destacados nas projeções, pois segundo os

administradores, a empresa não tem interesse de mudar seu regime de tributação,

visto que o seu lucro tributável é superior ao percentual estabelecido pela legislação

no regime do lucro presumido – que é de 8% para as receitas de produção e 32% para

as demais receitas.

As projeções da variação de capital de giro líquido foram realizadas prevendo a

recuperação do investimento realizado desde o ano de 2011, que foi de R$ 955.384,22
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(novecentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois

centavos), até o ano de 2015.

As projeções da variação do investimento em capital de giro podem ser visualizadas

na Tabela 10.

Tabela 10
Projeção da variação em investimento de capital de giro – Primeira fase 2016 a 2021

Premissas de Capital
de Giro

Projeções

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Usos: 11.744.300,57 9.977.543,29 10.236.159,37 8.596.338,78 9.227.284,22 6.473.202,15
(+) Caixa e

equivalentes de caixa 74.007,14 62.967,85 98.436,69 84.658,32 133.124,22 92.843,74

(+) Clientes a receber 5.789.002,61 4.925.484,97 4.519.936,63 3.702.161,92 5.263.271,96 4.212.443,36
(+) Adiantamentos

realizados 4.903.704,67 4.157.326,14 4.355.413,98 3.723.843,08 2.123.676,12 977.268,16

(+) Impostos a
Recuperar/Compensar 242.578,94 206.394,61 322.653,59 277.491,16 436.351,59 304.321,13

(+) Processos de
Importações em
Andamento

86.764,94 73.822,63 110.160,09 94.740,77 148.978,75 103.901,04

(+) Outros Créditos 107.927,07 91.828,11 143.553,51 123.460,05 194.139,48 135.397,12

(+) Estoques 540.315,20 459.718,98 686.004,88 589.983,48 927.742,10 647.027,61

Fontes: 2.502.337,49 2.129.075,86 3.285.319,06 2.825.466,73 4.443.013,29 3.098.654,53

(-) Fornecedores 689.429,51 586.590,63 875.326,12 752.805,06 1.183.777,13 825.592,03

(-) Contas a Pagar 7.034,99 5.985,62 8.931,90 7.681,68 12.079,36 8.424,41
(-) Fornecedores do

Exterior 15.311,46 13.027,52 19.440,02 16.718,96 26.290,37 18.335,48

(-) Impostos e
Contribuições a
Recolher

1.520.229,91 1.293.464,54 2.022.053,67 1.739.022,99 2.734.593,26 1.907.165,08

(-) Salários a Pagar 48.310,21 41.104,01 64.257,28 55.263,07 86.900,53 60.606,33
(-) Adiantamento de

Clientes 181.934,21 154.795,96 241.990,20 208.118,37 327.263,70 228.240,85

(-) Outras Obrigações 40.087,20 34.107,58 53.319,87 45.856,59 72.108,95 50.290,36

Capital de Giro
Líquido -9.241.963,08 -7.848.467,43 -6.950.840,32 -5.770.872,05 -4.784.270,93 -3.374.547,61

( +/- ) Variação do
Capital de Giro
Líquido

817.809,15 1.393.495,64 897.627,12 1.179.968,26 986.601,12 1.409.723,32

Fonte: Elaborada pelo autor

Na Tabela 11, na sequência, podem ser visualizadas as informações do fluxo de caixa

descontado na visão dos investidores.
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Tabela 11
Fluxo de Caixa Descontado para os investidores – Primeira fase 2016 a 2021

DESCRIÇÃO 2016 2017 2018 2019 2020 2021
( = ) RESULTADO
LÍQUIDO
OPERACIONAL
(NOPLAT)

3.239.223,21 2.587.113,48 4.682.622,23 3.567.014,61 6.323.308,87 4.868.788,57

( + )
DEPRECIAÇÃO 191.201,96 212.936,84 246.542,94 274.953,05 319.289,60 356.789,29

( +/- ) CAPEX -624.435,21 -530.287,36 -818.698,16 -692.883,15 -1.079.779,36 -914.200,85

( +/- ) Variação em
Capital de Giro
Líquido

817.809,15 1.393.495,64 897.627,12 1.179.968,26 986.601,12 1.409.723,32

( = ) FLUXO DE
CAIXA PARA
INVESTIDORES

3.623.799,11 3.663.258,61 5.008.094,13 4.329.052,77 6.549.420,24 5.721.100,33

Fator de Desconto 0,853898 0,729142 0,622613 0,531648 0,453973 0,387647
(=)FLUXO DE
CAIXA PARA
INVESTIDORES
DESCONTADO

3.094.354,98 2.671.035,24 3.118.103,60 2.301.531,67 2.973.260,44 2.217.765,78

Fonte: Elaborada pelo autor

É possível observar na Tabela 11 que o valor somado dos fluxos de caixa desta

primeira fase totaliza R$ 16.376.051,71 (dezesseis milhões trezentos e setenta e seis

mil e cinquenta e um reais e setenta e um centavos).

4.4.3 Segunda fase de projeção do fluxo de caixa

A segunda fase de projeção o crescimento da receita também foi estipulado em 2%

a.a.; contudo, foi realizada uma média entre as quedas e as elevações sofridas no

histórico da empresa, por não haver redução da carga tributária a projeção dos tributos

sobre a receita foi realizada com base na média dos últimos 4 anos.

As informações da segunda fase estão apresentadas na Tabela 12 e 13, que segue.

Tabela 12
Projeção de depreciação – segunda fase 2022

DESCRIÇÃO 2022
Bens do Imobilizado (+) 9.032.257,04

Depreciação Acumulada (-) -2.848.543,86
Imobilizado Líquido (=) 6.183.713,18

% de depreciação -4,12%
Depreciação -372.128,99

Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 13
Demonstração de resultado do exercício – projeção da segunda fase 2022

DESCRIÇÃO 2022
RECEITA BRUTA 17.281.321,58

Receita Produção e Serviços 17.070.340,42
Outras Receitas 210.981,16

( - ) DEDUÇÕES -5.312.278,25
Impostos -4.448.212,18
Devoluções e Vendas Canceladas -864.066,08
% Receita Bruta 30,74%

( = ) RECEITA LÍQUIDA 11.969.043,33
( - ) CUSTOS PRODUTO/SERVIÇOS VENDIDOS -2.213.737,29
Custo da Matéria-Prima -1.285.730,33
Custo de Materiais Secundários -210.832,12
Outros Custos de Produção e Serviços -717.174,84
( = ) LUCRO BRUTO 9.755.306,04

% Margem Bruta 81,50%
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS -4.413.075,04

Despesas e Custos com Mão de Obra e Encargos Sociais -2.703.952,33
Despesas Gerais Administrativas -1.709.122,70

( = ) EBITDA 5.342.231,00
(%) Margem EBTIDA 44,63%
( - ) DEPRECIAÇÃO -372.128,99
( = ) EBIT 4.970.102,01
( - ) TRIBUTOS SOBRE O RESULTADO OPERACIONAL (IR e CSLL) 0,00
( = ) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL (NOPLAT) 4.970.102,01

Fonte: Elaborada pelo autor

Conforme salientado anteriormente, os tributos sobre o lucro não foram destacados

nas projeções, pois segundo os administradores, a empresa não tem interesse de

mudar seu regime de tributação visto que o seu lucro tributável é superior ao

percentual estabelecido pela legislação no regime do lucro presumido – que é de 8%

para as receitas de produção e 32% para as demais receitas.

Na projeção de fluxo de caixa o investimento em capital fixo (CAPEX) será da mesma

proporção da depreciação, mantendo-se, assim, inalterada a capacidade instalada da

empresa; já em relação à variação em capital de giro líquido existe, ainda, uma parcela

de recuperação projetada conforme os dados da Tabela 14, na sequência.
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Tabela 14
Projeção da variação em investimento de capital de giro – Segunda fase 2022

Premissas de Capital de Giro Projeção
2022

Usos: 6.828.386,54
(+) Caixa e equivalentes de caixa 109.248,76
(+) Clientes a receber 4.805.680,76
(+) Adiantamentos realizados 512.428,77
(+) Impostos a Recuperar/Compensar 358.093,16
(+) Processos de Importações em Andamento 122.259,83
(+) Outros Créditos 159.321,11
(+) Estoques 761.354,15

Fontes: 3.646.171,29
(-) Fornecedores 971.470,01
(-) Contas a Pagar 9.912,96
(-) Fornecedores do Exterior 21.575,26
(-) Impostos e Contribuições a Recolher 2.244.151,61
(-) Salários a Pagar 71.315,16
(-) Adiantamento de Clientes 268.569,87
(-) Outras Obrigações 59.176,41

Capital de Giro Líquido -3.182.215,26
( +/- ) Variação do Capital de Giro Líquido 192.332,36

Fonte: Elaborada pelo autor

Na Tabela 15 podem ser visualizadas as informações do fluxo de caixa descontado

na visão dos investidores referente a segunda fase.

Tabela 15
Fluxo de Caixa Descontado para os investidores – Segunda fase 2022

DESCRIÇÃO 2022
( = ) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL (NOPLAT) 4.970.102,01
( + ) DEPRECIAÇÃO 372.128,99
( +/- ) CAPEX -372.128,99
( +/- ) Variação em Capital de Giro Líquido 192.332,36
( = ) FLUXO DE CAIXA PARA INVESTIDORES 5.162.434,37
Fator de Desconto 0,331011
(=) FLUXO DE CAIXA PARA INVESTIDORES DESCONTADO 1.708.821,41

Fonte: Elaborado pelo autor

É possível observar na Tabela 15 que o valor do fluxo de caixa desta segunda fase

totaliza R$ 1.708.821,41 (um milhão, setecentos e oito mil, oitocentos e vinte e um

reais e quarenta e um centavos).
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4.4.4 Cálculo da perpetuidade e valor da empresa

Tendo como premissa que a empresa está em atividade e irá manter-se em operação

por um futuro previsível, parte-se do pressuposto de que a organização não tem a

intenção, nem tampouco a necessidade, de entrar em processo de liquidação ou de

reduzir materialmente a escala de suas operações; ou seja, é necessário atribuir uma

valoração na perpetuidade.

Para calcular a perpetuidade da empresa foram adotados como base os dados

levantados no ultimo fluxo de caixa explícito, conforme pode ser verificado na Tabela

18, ajustando a variação em investimento líquido (CAPEX - Depreciação + Capital de

Giro) para proporcionar o crescimento estimado em 6,5% nominal.

Para efetuar o ajuste do investimento líquido foi necessário levantar os ROIC’s, tanto

em relação aos exercícios históricos, quanto em relação aos exercícios projetados,

conforme pode ser verificado nas tabelas 16 e 17.

Tabela 16
Históricos dos retornos sobre o capital investido
Descrição 2012 2013 2014 2015

Capital de Giro Investido = 5.755.584,16 7.064.715,03 9.281.374,57 10.059.772,23
Investimento Não Circulante = 506.379,45 2.958.296,98 3.243.280,99 3.169.105,94

Capital Total Investido = 6.261.963,61 10.023.012,01 12.524.655,56 13.228.878,17
NOPLAT = 3.953.855,57 2.726.296,48 4.031.464,62 1.926.624,60

ROIC = 63,14% 27,20% 32,19% 14,56%
Média ROIC = 34,27%

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 17
Projeção dos retornos sobre o capital investido

Descrição 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Capital de Giro

Investido 9.241.963,08 7.848.467,43 6.950.840,32 5.770.872,05 4.784.270,93 3.374.547,61 3.182.215,26

Investimento
Não Circulante 3.602.339,18 3.919.689,70 4.491.844,92 4.909.775,02 5.670.264,77 6.227.676,32 6.183.527,33

Capital Total
Investido = 12.844.302,26 11.768.157,13 11.442.685,24 10.680.647,07 10.454.535,70 9.602.223,93 9.365.742,59

NOPLAT = 3.239.223,21 2.587.113,48 4.682.622,23 3.567.014,61 6.323.308,87 4.868.788,57 4.970.102,01

ROIC = 25,22% 21,98% 40,92% 33,40% 60,48% 50,70% 53,07%

Média ROIC = 40,83%

Fonte: Elaborada pelo autor
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A partir do levantamento dos ROIC’s foi possível a utilização da Equação (11) para

obter a taxa de investimento necessária para que a empresa tenha um crescimento

nominal de 6,5% na perpetuidade – conforme a Tabela 17. Utilizando a média do ROIC

do período de projeção explícita, obtém-se, conforme discutido na seção 2.5, a taxa

de investimento (TI = g/ROIC) de 15,9196% em relação ao NOPLAT projetado para

2022. O valor necessário de investimento se traduz em R$ 791.220,36 (setecentos e

noventa e um mil, duzentos e vinte reais e trinta e seis centavos), valor este que

corresponde ao investimento líquido (resultado do CAPEX e variação do capital de

giro que superam a depreciação) para se estimar o valor contínuo (Tabela 18).

Tabela 18
Projeção do Fluxo de Caixa Livre para os investidores na perpetuidade

DESCRIÇÃO Perpetuidade
RECEITA BRUTA 17.281.321,58

Receita Produção e Serviços 17.070.340,42
Outras Receitas 210.981,16

( - ) DEDUÇÕES -5.312.278,25
Impostos -4.448.212,18
Devoluções e Vendas Canceladas -864.066,08
% Receita Bruta 30,74%

( = ) RECEITA LÍQUIDA 11.969.043,33
( - ) CUSTOS PRODUTO/SERVIÇOS VENDIDOS -2.213.737,29
Custo da Matéria-Prima -1.285.730,33
Custo de Materiais Secundários -210.832,12
Outros Custos de Produção e Seviços -717.174,84
( = ) LUCRO BRUTO 9.755.306,04

% Margem Bruta 81,50%
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS -4.413.075,04

Despesas e Custos com Mão de Obra e Encargos Sociais -2.703.952,33
Despesas Gerais Administrativas -1.709.122,70

( = ) EBITDA 5.342.231,00
(%) Margem EBTIDA 44,63%
( - ) DEPRECIAÇÃO -372.128,99
( = ) EBIT 4.970.102,01
( - ) TRIBUTOS SOBRE O RESULTADO OPERACIONAL (IR e CSLL) 0,00
( = ) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL (NOPLAT) 4.970.102,01
( - ) Investimento Líquido -791.220,36
( = ) FLUXO DE CAIXA PARA INVESTIDORES 4.178.881,65

Fonte: Elaborada pelo autor

Com o valor do fluxo de caixa livre ajustado para a perpetuidade, admitindo-se um

crescimento nominal de 6,5% (2% de crescimento mais 4,5% de inflação) e um custo

médio ponderado de capital da ordem de 17,11%, aplicando-se os dados na Equação

(9), e obtém-se o valor na perpetuidade de R$ 39.386.254,95 (trinta e nove milhões
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trezentos e oitenta e seis mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco

centavos), o qual trazido para valor presente situou-se em R$ 13.037.283,64 (treze

milhões e trinta e sete mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos)

(Tabela 19).

Tabela 19
Valor na perpetuidade
VARIÁVEL VALOR
Fluxo de caixa livre na perpetuidade 4.178.881,65
WACC 17,11%
Taxa prevista de crescimento 2,00%
Inflação prevista no período 4,50%
Taxa prevista de crescimento nominal (taxa prevista de crescimento + inflação prevista no período) 6,50%
Valor na perpetuidade 39.386.254,95
Fator de Desconto 0,331011
Valor na perpetuidade descontado 13.037.283,64

Fonte: Elaborada pelo autor

De posse do valor na perpetuidade, para se obter o valor da empresa basta somar os

valores referentes às projeções explícitas, estimados tanto na primeira fase, quanto

na segunda fase, com o valor na perpetuidade, conforme destacado na Tabela 20.

Tabela 20
Valor da empresa para os investidores
VARIÁVEL VALOR (R$)
Valor presente do fluxo de caixa livre - 1ª fase: 2016-2021 16.376.051,71
Valor presente do fluxo de caixa livre - 2ª fase: 2022 – sem o benefício fiscal do
Protocolo de Intenções celebrado com o estado de Minas Gerais 1.708.821,41
Valor na perpetuidade 13.037.283,64
Valor da empresa para todos investidores 31.122.156,76

Fonte: Elaborada pelo autor

O valor da empresa de R$ 31.122.156,76 (trinta e um milhões, cento e vinte e dois mil

e cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) se traduz em valor

significativo gerado aos investidores e, alcançar esse resultado deve ser o maior

objetivo da administração que deve empenhar todos os esforços na definição de

estratégia corporativa compatível com esta meta.

Finalmente, para se obter o valor da empresa na perspectiva dos sócios, basta deduzir

o valor da dívida da empresa, observada na data da avaliação (Tabela 21).
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Tabela 21
Valor da empresa para os sócios
VARIÁVEL VALOR
Valor da empresa para todos investidores 31.122.156,76
(-) Valor da dívida 4.635.740,64
Valor da empresa para os sócios 26.486.416,12

Fonte: Elaborada pelo autor

Assim, considerando a dívida existente, o valor da empresa para os sócios é de cerca

de R$ 26.486.416,12 (vinte e seis milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil,

quatrocentos e dezesseis reais e doze centavos).
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5 CONSIDERAÇÕS FINAIS

As empresas brasileiras, em consonância com a tendência mundial, têm buscado

cada vez mais uma gestão baseada no valor, com o objetivo principal de maximizar a

riqueza do investidor. Dentro dessa linha de pesquisa, esse trabalho foi desenvolvido

para descrever o desempenho operacional e apresentar estimativas capazes de

refletir o valor de uma empresa do ramo de fabricação e equipamentos de sinalização

de trânsito.

Tendo por base a literatura versando sobre finanças corporativas e estudos aplicados

representativos desta área de estudos, foi adotado o método de fluxo de caixa

descontado, por ser o processo mais indicado na análise de valuation. O uso deste

instrumental requer a quantificação do custo de oportunidade do capital, que consiste

na média ponderada do custo de capital próprio e do custo da dívida. O custo do

capital próprio foi estimado com o uso do modelo CAPM, que não obstante suas

limitações, continua sendo o método mais aplicado no processo de avaliação. O risco

sistêmico do setor foi apurado mediante cálculo do beta bottom up de empresas com

alguma afinidade com o processo produtivo da empresa analisada, porém não foram

encontradas empresas de capital aberto nacionais ou de outros países que atuassem

no mesmo ramo de atividade da empresa objeto do estudo. Por sua vez, o custo da

dívida foi obtido mediante levantamento de informações na própria empresa que

retratam o uso de capital de terceiros no processo produtivo. O custo de financiamento

anual mostrou ser bem elevado: 13,43% referente ao uso de capital de terceiros, e

20,41% para o emprego de capital próprio, devidamente corrigido pelo risco do

negócio. Em decorrência, o WACC estimado situou-se em 17,11% cifra próxima ao

estimado em estudos para países emergentes de acordo com Damodaran (2009) e

para o Brasil (Póvoa, 2002).

Para identificar o fluxo de caixa livre propiciado pela empresa, em uma perspectiva de

médio prazo e na perpetuidade, foram projetadas os resultados operacionais, os

investimentos e as variações das necessidades de capital de giro. Visando assegurar

a consistência dos resultados, o valor contínuo – estágio conhecido como

perpetuidade - foi estimado empregando-se a fórmula dos “vetores fundamentais de

valor”, na qual extrai-se a taxa de investimento líquido necessária para gerar o
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almejado crescimento de longo prazo, consoante o retorno incremental do novo

capital.

É importante salientar que para estabelecer as premissas para as projeções, foi

necessário utilizar os registros históricos da empresa, as informações contábeis

disponíveis, as informações correlatas necessárias, os dados macroeconômicos,

assim como obter informações dos gestores da empresa quanto ao planejamento

orçamentário, além de pesquisar as premissas no mercado, elaborando, assim, as

planilhas que sintetizam os números calculados e projetados.

O valor da empresa para todos os investidores, na perspectiva de crescimento nominal

de 6,5%, foi estimado em R$ 31.122.156,76 (trinta e um milhões, cento e vinte e dois

mil e cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), valor até então

desconhecido pelos gestores da empresa. Já, a parcela destinada aos sócios, depois

de deduzida a dívida da empresa, é de R$ 26.486.416,12 (vinte e seis milhões

quatrocentos e oitenta e seis mil quatrocentos e dezesseis reais e doze centavos).

Deste modo, empresa se mostrou capaz de gerar valor aos investidores, visto que o

retorno sobre o capital investido no período histórico (2012-2015) situou em média de

cerca de 34% ao ano, e no período projetado (2016-2022), algo em torno de 40% a.a.

Consoante o referencial teórico utilizado, a empresa agrega valor pois o retorno ao

capital investido (ROIC) é superior ao custo médio ponderado do capital (WACC)

empregado, estimado em torno de 17% ao ano.

Para finalizar, registra-se que os objetivos desta dissertação foram alcançados e estão

aderentes aos pressupostos de um mestrado profissional em administração, que deve

ser voltado para resolver problemas das organizações. Neste sentido, é expectativa

do autor que os resultados deste estudo aplicado possam auxiliar a alta administração

da empresa a delinear estratégias efetivas para aumentar as receitas, e corrigir

possíveis distorções na gestão financeira, propiciando a geração de valor aos

investidores.

Como não poderia deixar de ser, esta pesquisa (bem como outras do gênero)

apresenta limitações. Em primeiro lugar, conforme relata Damodaran (2009), os
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modelos de avaliação, mesmo sendo quantitativos, o julgamento é subjetivo, pois o

resultado sofre o efeito dos dados que são inseridos no processo. Conforme bem

salienta o autor, fica o alerta que valuation é arte, e que existe incerteza associada à

avaliação, pois, o valor final obtido depende das informações inseridas, que podem

apresentar distorções. Ademais, em uma conjuntura caracterizada por grandes

turbulências e um mundo que sofre constantes transformações, fruto de novas

tecnologias e inovações, uma avaliação pode envelhecer rapidamente, necessitando

ser atualizada. Além disso, não é realista esperar ou exigir certeza numa avaliação, já

que os fluxos de caixa e as taxas de desconto são formadas com bases em

expectativas, que podem ser realizadas ou não.

Outro aspecto que deve ser levado em consideração relaciona-se ao cálculo da

medida do risco sistêmico, devido ao fato da empresa, objeto deste estudo, ser de

capital fechado e não ter sido encontrada internacionalmente empresa do mesmo

setor que possua cotas do capital negociadas nos mercados de capitais. Portanto, foi

necessário utilizar medidas de risco sistêmico de setores afins ao do objeto de estudo,

o que pode provocar algum erro na quantificação do risco setorial e,

consequentemente, na avaliação. Outra cautela que se impõe está relacionada ao fato

de se tratar de um estudo de caso, sendo evidente que os resultados aqui alcançados

não podem ser generalizados, contudo as premissas aqui adotadas podem ser

aplicadas em outros exercícios de avaliação de empresas. Portanto, espera-se que a

metodologia desenvolvida possa ser de utilidade para gestores, analistas financeiros

e acadêmicos envolvidos com finanças e estratégias corporativas, cuja atividade

requer o conhecimento de teorias e instrumentais para precificar os riscos, os custos

do capital e identificar de forma consistente os fluxos de caixa disponíveis aos

investidores, e a influência destas variáveis na geração de valor de uma atividade.

A partir do presente estudo podem ser desenvolvidas diversas pesquisas. Uma das

possibilidades é aprimorar a medida de risco sistêmico aplicado a setores que não

possuem empresas que negociem cotas de seu capital no mercado de capitais. Isto

envolve a análise das características específicas de cada setor, com o foco em

determinado tipo de clientela. Outra possibilidade é o de desenvolver modelos que

quantifiquem com maior rigor a sazonalidade das receitas e da geração de caixa uma

vez que esta característica impõe dificuldades no processo de avaliação.
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Apêndice A – Balanço Patrimonial

Descrição Exercício
2011

Exercício
2012

Exercício
2013

Exercício
2014

Exercício
2015

ATIVO 9.641.080,72 11.315.167,46 13.455.686,44 15.597.239,91 15.714.166,40

ATIVO CIRCULANTE 7.065.374,64 8.539.821,53 10.497.389,46 12.353.958,92 12.545.060,46

D I S P O N I V E L 172.919,62 345.756,64 76.136,92 377.239,70 119.133,79

CAIXA 65.988,53 63.028,36 76.085,11 53.017,92 74.994,22

BANCOS - CONTA DE MOVIMENTO 74.749,30 2.764,74 51,81 7.902,90 13.841,68

APLICACOES DE CURTO PRAZO 32.181,79 279.963,54 0,00 316.318,88 30.297,89

D I R E I T O S 6.667.580,85 7.787.150,98 10.104.962,05 11.536.267,35 11.806.139,61

DUPLICATAS A RECEBER 4.193.891,02 5.211.900,29 7.457.883,45 5.924.177,96 6.109.949,23
ADIANTAMENTO DE

FORNECEDORES 2.350.872,00 2.385.111,27 2.443.332,53 5.189.850,51 5.226.206,38

ADIANTAMENTOS SALARIAIS 0,00 272,00 0,00 0,00 376,48

ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0,00 0,00 0,00 0,00 7.817,02

IMPOSTOS A COMPENSAR 59.778,45 108.868,69 115.570,78 127.303,53 137.266,81

IMPOSTOS A RECUPERAR 32.825,90 31.643,36 8.150,18 160.292,81 91.828,08

DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 8.529,09 828,43

OUTROS DIREITOS 0,00 0,00 21.500,00 2.000,00 145.929,26

CAUCOES 14.693,30 14.693,30 12.099,19 12.099,19 26.887,03

ADIANTAMENTO DE IMPORTACOES 10.148,20 34.662,07 45.198,07 32.608,64 43.727,91

IMPORTACOES EM ANDAMENTO 5.371,98 0,00 1.227,85 79.405,62 15.322,98

E S T O Q U E S 224.874,17 406.913,91 316.290,49 440.451,87 619.787,06

ATIVO NAO CIRCULANTE 2.575.706,08 2.775.345,93 2.958.296,98 3.243.280,99 3.169.105,94

INVESTIMENTO 27.526,79 27.526,79 8.745,17 40.018,01 27.418,01
INVESTIMENTOS EM TITULOS DE

CAPITALIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 26.500,00 13.900,00

CONSORCIOS 27.526,79 27.526,79 8.745,17 13.518,01 13.518,01

IMOBILIZADO 2.548.179,29 2.747.819,14 2.949.551,81 3.203.262,98 3.141.687,93

BENS DO IMOBILIZADO 2.804.368,57 3.122.228,46 3.386.546,51 3.863.997,67 4.016.389,12

DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO -256.189,28 -374.409,32 -436.994,70 -660.734,69 -874.701,19
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Descrição Exercício
2011

Exercício
2012

Exercício
2013

Exercício
2014

Exercício
2015

PASSIVO 9.641.080,72 11.315.167,46 13.455.686,44 15.597.239,91 15.714.166,40

PASSIVO CIRCULANTE 3.856.991,25 2.846.700,31 4.602.207,38 4.161.802,29 3.450.842,11

CONTAS A PAGAR 401.567,90 234.618,08 777.183,13 741.803,43 688.024,85

FORNECEDORES 398.727,90 230.057,18 771.146,42 676.340,09 678.921,75

CONTAS A PAGAR 2.840,00 4.560,90 6.036,71 4.715,99 9.103,10

FORNECEDORES DO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 60.747,35 0,00
EMPREST. E FINANC. DE CURTO

PRAZO 218.812,43 341.126,48 1.169.532,95 1.372.208,89 995.851,77

EMPREST. E FINANC. BANCARIOS 218.812,43 241.126,48 779.399,60 1.426.248,40 1.057.530,66

BANCOS-CONTAS GARANTIDAS 0,00 100.000,00 290.837,44 0,00 0,00

DESCONTO DE DUPLICATAS 0,00 0,00 99.295,91 0,00 0,00

JUROS A APROPRIAR 0,00 0,00 0,00 -54.039,51 -61.678,89
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A

RECOLHER 3.110.702,98 2.185.597,05 2.284.998,47 1.789.147,82 1.447.213,23

IMPOSTOS E CONTRIB. DO DEPTO
PESSOAL 197.952,57 157.640,44 89.093,44 182.036,43 444.979,82

DEMAIS IMPOSTOS E
CONTRIBUICOES 2.912.750,41 2.027.956,61 2.195.905,03 1.607.111,39 1.002.233,41

SALARIOS A PAGAR 65.181,94 63.762,80 41.175,79 49.750,83 50.683,34

FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR 65.181,94 63.762,80 41.175,79 49.750,83 50.683,34

OUTRAS OBRIGACOES 60.726,00 21.595,90 329.317,04 208.891,32 269.068,92

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 60.530,00 19.750,00 328.782,00 174.866,50 199.986,32

CHEQUES EM TRANSITO 0,00 1.300,00 0,00 33.327,93 0,00

PENSAO ALIMENTICIA 196,00 545,90 535,04 696,89 422,61

CONSORCIOS ENTRE EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 68.659,99

PASSIVO NAO CIRCULANTE 393.478,45 1.702.712,67 1.441.931,74 2.767.643,27 3.639.888,87

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 393.478,45 1.702.712,67 1.441.931,74 2.767.643,27 3.639.888,87
PARCELAMENTOS FISCAIS DE

LONGO PRAZO 393.478,45 1.315.619,23 1.149.240,38 2.636.365,69 2.864.185,73

PASSIVO CONTINGENTE 0,00 387.093,44 292.691,36 393.654,38 1.011.025,74

JUROS A APROPRIAR 0,00 0,00 0,00 -262.376,80 -235.322,60

PATRIMONIO LIQUIDO 5.390.611,02 6.765.754,48 7.411.547,32 8.667.794,35 8.623.435,42

CAPITAL REALIZADO 250.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

CAPITAL SOCIAL 250.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

RESERVAS 0,00 0,00 2.268.966,48 2.705.266,31 3.487.685,81

RESERVA DE SUBVENÇOES FISCAIS 0,00 0,00 0,00 436.299,83 1.218.719,33
RESERVAS DE AJUSTE A VALOR DE

MERCADO 2.268.966,48 2.268.966,48 2.268.966,48 2.268.966,48 2.268.966,48

LUCROS OU PREJUIZOS
ACUMULADOS 2.871.644,54 4.146.788,00 4.792.580,84 5.612.528,04 4.785.749,61

LUCROS ACUMULADOS 2.871.644,54 4.146.788,00 4.792.580,84 5.612.528,04 4.785.749,61

Fonte: Informações fornecidas pela empresa e elaboração do autor.
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Apêndice B – Demonstração De Resultado

Descrição Exercício
2011

Exercício
2012

Exercício
2013

Exercício
2014

Exercício
2015

RECEITA BRUTA DAS VENDAS 6.890.534,48 13.664.403,67 9.793.960,79 13.239.143,34 8.840.133,73

VENDAS DE PRODUCAO 4.829.538,54 8.494.892,81 5.957.589,81 9.375.335,80 6.776.018,25
VENDAS DE SERVICOS

PRESTADOS 2.060.995,94 5.169.510,86 3.836.370,98 3.863.807,54 2.064.115,48

ABATIMENTO DA RENDA
BRUTA -2.366.894,84 -5.082.067,05 -2.895.610,96 -4.683.739,75 -2.458.739,68

IMPOSTOS INCIDENTE SOBRE
AS VENDAS -1.798.864,65 -3.403.055,97 -2.292.399,01 -3.188.291,63 -2.702.695,24

VENDAS CANCELADAS -568.030,19 -1.679.011,08 -603.211,95 -1.931.747,95 -538.463,94

SUBVENÇOES FISCAIS 0,00 0,00 0,00 436.299,83 782.419,50

RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS 4.523.639,64 8.582.336,62 6.898.349,83 8.555.403,59 6.381.394,05

CUSTOS DAS VENDAS E
PRESTACOES -1.285.581,15 -2.462.054,78 -2.346.932,09 -2.523.647,71 -2.651.525,21

Custo de Mão de Obra e Encargos
Sociais -451.126,33 -823.104,49 -804.993,35 -1.153.211,60 -1.373.705,76

Custo da Matéria-Prima -693.183,60 -1.326.036,69 -1.319.567,07 -912.971,90 -706.231,10

Custo de Materiais Secundários -105.922,20 -162.031,16 -181.817,37 -89.150,89 -103.210,88
Demais Custos de Produção e

Serviços -35.349,02 -150.882,44 -40.554,30 -368.313,32 -468.377,47

LUCRO BRUTO 3.238.058,49 6.120.281,84 4.551.417,74 6.031.755,88 3.729.868,84

DESPESAS OPERACIONAIS -1.764.894,80 -2.731.478,49 -2.465.811,39 -2.938.934,70 -2.426.028,59

DESPESAS ADMINISTRATIVAS -1.347.809,24 -2.210.139,18 -1.873.064,06 -2.073.890,98 -1.866.121,21

REMUNERACAO E ENCARGOS -518.475,25 -611.476,40 -432.881,70 -743.113,27 -871.408,83

DESPESAS GERAIS -829.333,99 -1.598.662,78 -1.440.182,36 -1.330.777,71 -994.712,38

Depreciações -66.621,43 -118.220,04 -117.583,55 -183.521,80 -179.975,33
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Descrição Exercício
2011

Exercício
2012

Exercício
2013

Exercício
2014

Exercício
2015

RESULTADO FINANCEIRO -416.335,56 -521.339,31 -597.629,96 -865.043,72 -610.520,28

DESPESAS FINANCEIRAS -438.239,12 -565.052,22 -640.690,13 -938.643,44 -622.784,35

Despesas Bancarias -8.895,51 -16.068,18 -25.455,79 -26.785,95 -16.058,06

Descontos Concedidos -14.616,35 -11.546,32 -1.886,94 -9.379,35 -25.488,45

Multas e Juros de mora -379.362,73 -478.710,38 -527.134,51 -786.573,27 -535.839,25

IOF -1260,78 -3.336,48 -29.852,48 -22.571,44 -30,71

Despesa c/ Cartório -34.103,75 -53.140,07 -53.301,45 -90.021,17 -34.082,09

Variação Monetária Passiva 0,00 -2.046,52 -3.058,96 -3.261,68 -11.117,34

Perda Ágio Investimento 0,00 -204,27 0,00 -50,58 -168,45

RECEITAS FINANCEIRAS 21.903,56 43.712,91 43.060,17 73.599,72 12.264,07

Rendimentos sobre Aplicações 29,27 538,98 71,01 3.016,88 5.938,06

Descontos Obtidos 9.418,46 1.425,02 764,69 34.957,35 1.052,98

Juros Recebidos 3.691,35 2.315,83 28.299,59 19.542,87 2.221,45

Recuperação Despesas 179,12 26,00 438,40 14.048,17 1.131,36

Rendas Eventuais 3.315,15 34.186,15 13.460,70 1.345,96 0,00

Variação Monetária Ativa 5.270,21 5.220,93 25,78 688,49 1.920,22

OUTRAS RECEITAS E OUTRAS
DESPESAS -750,00 0,00 4.882,63 0,00 50.612,90

OUTRAS RECEITAS 14.000,00 0,00 22.441,00 0,00 114.250,51

Vendas de Bens Imobilizados 14.000,00 0,00 22.441,00 0,00 6.500,00
Receitas Tributadas Através da

Consorciada Líder 0,00 0,00 0,00 0,00 107.750,51

OUTRAS DESPESAS -14.750,00 0,00 -17.558,37 0,00 -63.637,61

Custo Bens Imobilizado Vendido -14.750,00 0,00 -17.558,37 0,00 -13.081,07

Custos do Consórcio 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.556,54

RESULTADO LÍQUIDO 1.473.163,69 3.388.803,35 2.085.606,35 3.092.821,18 1.303.840,25

Fonte: Informações fornecidas pela empresa e elaboração do autor.
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Apêndice C – Analise vertical do Balanço Patrimonial

Descrição
Exercício

2011
Exercício

2012
Exercício

2013
Exercício

2014
Exercício

2015

ATIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ATIVO CIRCULANTE 73,28% 75,47% 78,01% 79,21% 79,83%

D I S P O N I V E L 1,79% 3,06% 0,57% 2,42% 0,76%

CAIXA 0,68% 0,56% 0,57% 0,34% 0,48%

BANCOS - CONTA DE MOVIMENTO 0,78% 0,02% 0,00% 0,05% 0,09%

APLICACOES DE CURTO PRAZO 0,33% 2,47% 0,00% 2,03% 0,19%

D I R E I T O S 69,16% 68,82% 75,10% 73,96% 75,13%

DUPLICATAS A RECEBER 43,50% 46,06% 55,43% 37,98% 38,88%
ADIANTAMENTO DE

FORNECEDORES 24,38% 21,08% 18,16% 33,27% 33,26%

ADIANTAMENTOS SALARIAIS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%

IMPOSTOS A COMPENSAR 0,62% 0,96% 0,86% 0,82% 0,87%

IMPOSTOS A RECUPERAR 0,34% 0,28% 0,06% 1,03% 0,58%

DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,01%

OUTROS DIREITOS 0,00% 0,00% 0,16% 0,01% 0,93%

CAUCOES 0,15% 0,13% 0,09% 0,08% 0,17%
ADIANTAMENTO DE

IMPORTACOES 0,11% 0,31% 0,34% 0,21% 0,28%

IMPORTACOES EM ANDAMENTO 0,06% 0,00% 0,01% 0,51% 0,10%

E S T O Q U E S 2,33% 3,60% 2,35% 2,82% 3,94%

ATIVO NAO CIRCULANTE 26,72% 24,53% 21,99% 20,79% 20,17%

INVESTIMENTO 0,29% 0,24% 0,06% 0,26% 0,17%
INVESTIMENTOS EM TITULOS DE

CAPITALIZAÇÃO 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,09%

CONSORCIOS 0,29% 0,24% 0,06% 0,09% 0,09%

IMOBILIZADO 26,43% 24,28% 21,92% 20,54% 19,99%

BENS DO IMOBILIZADO 29,09% 27,59% 25,17% 24,77% 25,56%

DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO -2,66% -3,31% -3,25% -4,24% -5,57%

LUCROS ACUMULADOS 29,79% 36,65% 35,62% 35,98% 30,46%
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Descrição
Exercício

2011
Exercício

2012
Exercício

2013
Exercício

2014
Exercício

2015

P A S S I V O 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PASSIVO CIRCULANTE 40,01% 25,16% 34,20% 26,68% 21,96%

CONTAS A PAGAR 4,17% 2,07% 5,78% 4,76% 4,38%

FORNECEDORES 4,14% 2,03% 5,73% 4,34% 4,32%

CONTAS A PAGAR 0,03% 0,04% 0,04% 0,03% 0,06%

FORNECEDORES DO EXTERIOR 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 0,00%
EMPREST. E FINANC. DE CURTO

PRAZO 2,27% 3,01% 8,69% 8,80% 6,34%

EMPREST. E FINANC. BANCARIOS 2,27% 2,13% 5,79% 9,14% 6,73%

BANCOS-CONTAS GARANTIDAS 0,00% 0,88% 2,16% 0,00% 0,00%

DESCONTO DE DUPLICATAS 0,00% 0,00% 0,74% 0,00% 0,00%

JUROS A APROPRIAR 0,00% 0,00% 0,00% -0,35% -0,39%
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A

RECOLHER 32,27% 19,32% 16,98% 11,47% 9,21%
IMPOSTOS E CONTRIB. DO DEPTO

PESSOAL 2,05% 1,39% 0,66% 1,17% 2,83%
DEMAIS IMPOSTOS E

CONTRIBUICOES 30,21% 17,92% 16,32% 10,30% 6,38%

SALARIOS A PAGAR 0,68% 0,56% 0,31% 0,32% 0,32%

FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR 0,68% 0,56% 0,31% 0,32% 0,32%

OUTRAS OBRIGACOES 0,63% 0,19% 2,45% 1,34% 1,71%

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 0,63% 0,17% 2,44% 1,12% 1,27%

CHEQUES EM TRANSITO 0,00% 0,01% 0,00% 0,21% 0,00%

PENSAO ALIMENTICIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CONSORCIOS ENTRE EMPRESAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44%

PASSIVO NAO CIRCULANTE 4,08% 15,05% 10,72% 17,74% 23,16%
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO

PRAZO 4,08% 15,05% 10,72% 17,74% 23,16%
PARCELAMENTOS FISCAIS DE

LONGO PRAZO 4,08% 11,63% 8,54% 16,90% 18,23%

PASSIVO CONTINGENTE 0,00% 3,42% 2,18% 2,52% 6,43%

JUROS A APROPRIAR 0,00% 0,00% 0,00% -1,68% -1,50%

PATRIMONIO LIQUIDO 55,91% 59,79% 55,08% 55,57% 54,88%

CAPITAL REALIZADO 2,59% 3,09% 2,60% 2,24% 2,23%

CAPITAL SOCIAL 2,59% 3,09% 2,60% 2,24% 2,23%

RESERVAS 23,53% 20,05% 16,86% 17,34% 22,19%
RESERVA DE SUBVENÇOES

FISCAIS 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 7,76%
RESERVAS DE AJUSTE A VALOR

DE MERCADO 23,53% 20,05% 16,86% 14,55% 14,44%
LUCROS OU PREJUIZOS

ACUMULADOS 29,79% 36,65% 35,62% 35,98% 30,46%

LUCROS ACUMULADOS 29,79% 36,65% 35,62% 35,98% 30,46%
Fonte: Informações fornecidas pela empresa e elaboração do autor.
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Apêndice D – Analise vertical da Demonstração de Resultado

Descrição Exercício
2011

Exercício
2012

Exercício
2013

Exercício
2014

Exercício
2015

RECEITA BRUTA DAS VENDAS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

VENDAS DE PRODUCAO 70,09% 62,17% 60,83% 70,82% 76,65%

VENDAS DE SERVICOS PRESTADOS 29,91% 37,83% 39,17% 29,18% 23,35%

ABATIMENTO DA RENDA BRUTA -34,35% -37,19% -29,57% -35,38% -27,81%
IMPOSTOS INCIDENTE SOBRE AS

VENDAS -26,11% -24,90% -23,41% -24,08% -30,57%

VENDAS CANCELADAS -8,24% -12,29% -6,16% -14,59% -6,09%

SUBVENÇOES FISCAIS 0,00% 0,00% 0,00% 3,30% 8,85%

RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS 65,65% 62,81% 70,43% 64,62% 72,19%

CUSTOS DAS VENDAS E PRESTACOES -18,66% -18,02% -23,96% -19,06% -29,99%
Custo de Mão de Obra e Encargos

Sociais -6,55% -6,02% -8,22% -8,71% -15,54%

Custo da Matéria-Prima -10,06% -9,70% -13,47% -6,90% -7,99%

Custo de Materiais Secundários -1,54% -1,19% -1,86% -0,67% -1,17%

Demais Custos de Produção e Serviços -0,51% -1,10% -0,41% -2,78% -5,30%

LUCRO BRUTO 46,99% 44,79% 46,47% 45,56% 42,19%

DESPESAS OPERACIONAIS -25,61% -19,99% -25,18% -22,20% -27,44%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS -19,56% -16,17% -19,12% -15,66% -21,11%

REMUNERACAO E ENCARGOS -7,52% -4,47% -4,42% -5,61% -9,86%

DESPESAS GERAIS -12,04% -11,70% -14,70% -10,05% -11,25%

Depreciações -0,97% -0,87% -1,20% -1,39% -2,04%
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Descrição Exercício
2011

Exercício
2012

Exercício
2013

Exercício
2014

Exercício
2015

RESULTADO FINANCEIRO -6,04% -3,82% -6,10% -6,53% -6,91%

DESPESAS FINANCEIRAS -6,36% -4,14% -6,54% -7,09% -7,04%

Despesas Bancarias -0,13% -0,12% -0,26% -0,20% -0,18%

Descontos Concedidos -0,21% -0,08% -0,02% -0,07% -0,29%

Multas e Juros de mora -5,51% -3,50% -5,38% -5,94% -6,06%

IOF -0,02% -0,02% -0,30% -0,17% 0,00%

Despesa c/ Cartório -0,49% -0,39% -0,54% -0,68% -0,39%

Variação Monetária Passiva 0,00% -0,01% -0,03% -0,02% -0,13%

Perda Ágio Investimento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RECEITAS FINANCEIRAS 0,32% 0,32% 0,44% 0,56% 0,14%

Rendimentos sobre Aplicações 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,07%

Descontos Obtidos 0,14% 0,01% 0,01% 0,26% 0,01%

Juros Recebidos 0,05% 0,02% 0,29% 0,15% 0,03%

Recuperação Despesas 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,01%

Rendas Eventuais 0,05% 0,25% 0,14% 0,01% 0,00%

Variação Monetária Ativa 0,08% 0,04% 0,00% 0,01% 0,02%

OUTRAS RECEITAS E OUTRAS
DESPESAS -0,01% 0,00% 0,05% 0,00% 0,57%

OUTRAS RECEITAS 0,20% 0,00% 0,23% 0,00% 1,29%

Vendas de Bens Imobilizados 0,20% 0,00% 0,23% 0,00% 0,07%
Receitas Tributadas Através da

Consorciada Líder 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,22%

OUTRAS DESPESAS -0,21% 0,00% -0,18% 0,00% -0,72%

Custo Bens Imobilizado Vendido -0,21% 0,00% -0,18% 0,00% -0,15%

Custos do Consórcio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,57%

RESULTADO LÍQUIDO 21,38% 24,80% 21,29% 23,36% 14,75%

Fonte: Informações fornecidas pela empresa e elaboração do autor.
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Apêndice E – Analise horizontal do Balanço Patrimonial

Descrição 2011 p/ 2012 2012 p/ 2013 2013 p/ 2014 2014 p/ 2015

ATIVO 17,36% 18,92% 15,92% 0,75%

ATIVO CIRCULANTE 20,87% 22,92% 17,69% 1,55%

D I S P O N I V E L 99,95% -77,98% 395,48% -68,42%

CAIXA -4,49% 20,72% -30,32% 41,45%

BANCOS - CONTA DE MOVIMENTO -96,30% -98,13% 15153,62% 75,15%

APLICACOES DE CURTO PRAZO 769,94% -100,00% 14240513,00% -90,42%

D I R E I T O S 16,79% 29,76% 14,16% 2,34%

DUPLICATAS A RECEBER 24,27% 43,09% -20,56% 3,14%

ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES 1,46% 2,44% 112,41% 0,70%

ADIANTAMENTOS SALARIAIS 0,00% 0,00% 0,00% 37548,00%

ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0,00% 0,00% 0,00% 781602,00%

IMPOSTOS A COMPENSAR 82,12% 6,16% 10,15% 7,83%

IMPOSTOS A RECUPERAR -3,60% -74,24% 1866,74% -42,71%

DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00% 0,00% 852809,00% -90,29%

OUTROS DIREITOS 0,00% 0,00% 199900,00% 7196,46%

CAUCOES 0,00% -17,66% 0,00% 122,22%

ADIANTAMENTO DE IMPORTACOES 241,56% 30,40% -27,85% 34,10%

IMPORTACOES EM ANDAMENTO -100,00% -100,00% 6367,05% -80,70%

E S T O Q U E S 80,95% -22,27% 39,26% 40,72%

ATIVO NAO CIRCULANTE 7,75% 6,59% 9,63% -2,29%

INVESTIMENTO 0,00% -68,23% 357,60% -31,49%
INVESTIMENTOS EM TITULOS DE

CAPITALIZAÇÃO 0,00% 0,00% 2649900,00% -47,55%

CONSORCIOS 0,00% -68,23% 54,58% 0,00%

IMOBILIZADO 7,83% 7,34% 8,60% -1,92%

BENS DO IMOBILIZADO 11,33% 8,47% 14,10% 3,94%

DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO 46,15% 16,72% 51,20% 32,38%
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Descrição 2011 p/ 2012 2012 p/ 2013 2013 p/ 2014 2014 p/ 2015

PASSIVO 17,36% 18,92% 15,92% 0,75%

PASSIVO CIRCULANTE -26,19% 61,67% -9,57% -17,08%

CONTAS A PAGAR -41,57% 231,25% -4,55% -7,25%

FORNECEDORES -42,30% 235,20% -12,29% 0,38%

CONTAS A PAGAR 60,60% 32,36% -21,88% 93,03%

FORNECEDORES DO EXTERIOR 0,00% 0,00% 6074635,00% -100,00%

EMPREST. E FINANC. DE CURTO PRAZO 55,90% 242,84% 17,33% -27,43%

EMPREST. E FINANC. BANCARIOS 10,20% 223,23% 82,99% -25,85%

BANCOS-CONTAS GARANTIDAS 9999900,00% 190,84% -100,00% 0,00%

DESCONTO DE DUPLICATAS 0,00% 9929491,00% -100,00% 0,00%

JUROS A APROPRIAR 0,00% 0,00% 5403851,00% 14,14%

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER -29,74% 4,55% -21,70% -19,11%

IMPOSTOS E CONTRIB. DO DEPTO PESSOAL -20,36% -43,48% 104,32% 144,45%

DEMAIS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES -30,38% 8,28% -26,81% -37,64%

SALARIOS A PAGAR -2,18% -35,42% 20,83% 1,87%

FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR -2,18% -35,42% 20,83% 1,87%

OUTRAS OBRIGACOES -64,44% 1424,91% -36,57% 28,81%

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -67,37% 1564,72% -46,81% 14,37%

CHEQUES EM TRANSITO 129900,00% -100,00% 3332693,00% -100,00%

PENSAO ALIMENTICIA 178,52% -1,99% 30,25% -39,36%

CONSORCIOS ENTRE EMPRESAS 0,00% 0,00% 0,00% 6865899,00%

PASSIVO NAO CIRCULANTE 134362366,00% -15,32% 91,94% 31,52%

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 134362366,00% -15,32% 91,94% 31,52%
PARCELAMENTOS FISCAIS DE LONGO

PRAZO 95653022,00% -12,65% 129,40% 8,64%

PASSIVO CONTINGENTE 38709244,00% -24,39% 34,49% 156,83%

JUROS A APROPRIAR 0,00% 0,00% 26237580,00% -10,31%

PATRIMONIO LIQUIDO 25,51% 9,55% 16,95% -0,51%

CAPITAL REALIZADO 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CAPITAL SOCIAL 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RESERVAS 0,00% 226896548,00% 19,23% 28,92%

RESERVA DE SUBVENÇOES FISCAIS 0,00% 0,00% 43629883,00% 179,33%
RESERVAS DE AJUSTE A VALOR DE

MERCADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 44,40% 15,57% 17,11% -14,73%

LUCROS ACUMULADOS 44,40% 15,57% 17,11% -14,73%
Fonte: Informações fornecidas pela empresa e elaboração do autor.
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Apêndice F – Analise horizontal da Demonstração de Resultado

Descrição 2011 p/ 2012 2012 p/ 2013 2013 p/ 2014 2014 p/ 2015

RECEITA BRUTA DAS VENDAS 98,31% -28,33% 35,18% -33,23%

VENDAS DE PRODUCAO 75,89% -29,87% 57,37% -27,73%

VENDAS DE SERVICOS PRESTADOS 150,83% -25,79% 0,72% -46,58%

ABATIMENTO DA RENDA BRUTA 114,71% -43,02% 61,75% -47,50%
IMPOSTOS INCIDENTE SOBRE AS

VENDAS 89,18% -32,64% 39,08% -15,23%

VENDAS CANCELADAS 195,58% -64,07% 220,24% -72,13%

SUBVENÇOES FISCAIS 0,00% 0,00% 43629883,00% 79,33%

RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS 89,72% -19,62% 24,02% -25,41%

CUSTOS DAS VENDAS E PRESTACOES 91,51% -4,68% 7,53% 5,07%

Custo de Mão de Obra e Encargos Sociais 82,46% -2,20% 43,26% 19,12%

Custo da Matéria-Prima 91,30% -0,49% -30,81% -22,64%

Custo de Materiais Secundários 52,97% 12,21% -50,97% 15,77%

Demais Custos de Produção e Serviços 326,84% -73,12% 808,20% 27,17%

LUCRO BRUTO 89,01% -25,63% 32,52% -38,16%

DESPESAS OPERACIONAIS 54,77% -9,73% 19,19% -17,45%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 63,98% -15,25% 10,72% -10,02%

REMUNERACAO E ENCARGOS 17,94% -29,21% 71,67% 17,26%

DESPESAS GERAIS 92,76% -9,91% -7,60% -25,25%

Depreciações 77,45% -0,54% 56,08% -1,93%
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Descrição 2011 p/ 2012 2012 p/ 2013 2013 p/ 2014 2014 p/ 2015

RESULTADO FINANCEIRO 25,22% 14,63% 44,75% -29,42%

DESPESAS FINANCEIRAS 28,94% 13,39% 46,51% -33,65%

Despesas Bancarias 80,63% 58,42% 5,23% -40,05%

Descontos Concedidos -21,00% -83,66% 397,07% 171,75%

Multas e Juros de Mora 26,19% 10,12% 49,22% -31,88%

IOF 164,64% 794,73% -24,39% -99,86%

Despesa c/ Cartório 55,82% 0,30% 68,89% -62,14%

Variação Monetária Passiva 100,00% 49,47% 6,63% 240,85%

Perda Ágio Investimento 100,00% -100,00% 4958,00% 233,04%

RECEITAS FINANCEIRAS 99,57% -1,49% 70,92% -83,34%

Rendimentos sobre Aplicações 1741,41% -86,83% 4148,53% 96,83%

Descontos Obtidos -84,87% -46,34% 4471,44% -96,99%

Juros Recebidos -37,26% 1122,01% -30,94% -88,63%

Recuperação Despesas -85,48% 1586,15% 3104,42% -91,95%

Rendas Eventuais 3402548,00% -60,63% -90,00% -100,00%

Variação Monetária Ativa -0,94% -99,51% 2570,64% 178,90%

OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS -100,00% 488163,00% -100,00% 5061190,00%

OUTRAS RECEITAS -100,00% 2244000,00% -100,00% 11424951,00%

Vendas de Bens Imobilizados -100,00% 2244000,00% -100,00% 11424951,00%
Receitas Tributadas Através da

Consorciada Líder 0,00% 0,00% 0,00% 10774951,00%

OUTRAS DESPESAS -100,00% 1755737,00% -100,00% 6363661,00%

Custo Bens Imobilizado Vendido -100,00% 1755737,00% -100,00% 1308007,00%

Custos do Consórcio 0,00% 0,00% 0,00% 5055554,00%

RESULTADO LÍQUIDO 130,04% -38,46% 48,29% -57,84%

Fonte: Informações fornecidas pela empresa e elaboração do autor.
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