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RESUMO 

A utilização de uma metodologia menos credível na avaliação das empresas cabo-

verdianas pode por vezes levar a que muitos investidores não conheçam o real valor dos 

seus investimentos ou potenciais investimentos, e a duvidarem dos resultados 

alcançados. Podendo acarretar por vezes decisões menos acertadas. Nesse sentido este 

estudo pretende analisar a avaliação de empresas em Cabo Verde, em especial a 

utilização do método de fluxo de caixa descontado. É com este propósito que serão 

expostos no decorrer deste trabalho os principais métodos utilizados, sendo que será 

dada maior importância nos que têm por base o método de fluxo de caixa descontados, 

como por exemplo: o fluxo de caixa livre, Fluxo de Caixa, fluxo de caixa do capital 

próprio, fluxo de caixa do capital total e valor atual ajustado. Através da pesquisa 

realizada conseguiu-se confirmar que infelizmente o método de fluxo de caixa 

descontados não é muito utilizado em Cabo Verde. 

 

Palavras-chave: Avaliação de Empresas, Fluxo de caixa descontados 
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ABSTRACT 

The use of a method less credible in valuation of the Cape Verdean companies, 

sometimes lead many investors to do not know the real value of their investments or 

potential investments, and doubt of the outcome. That can sometimes lead to less 

correct decisions. In this logic, this study intends to analyze the company valuation in 

Cape Verde, in particular the use of the method of discounted cash flow. With this 

purpose, we will expose in this dissertation the main methods used, with more emphasis 

on those based on the method of discounted cash flow, such as: free cash flow, capital 

cash flow, equity cash flow and the adjust present value. Through this research we were 

able to confirm that unfortunately the method of discounted cash flow is not widely 

used in Cape Verde. 

 

Keys words: Company Valuation, Discounted Cash Flow 
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INTRODUÇÃO 

 

A Bolsa de Valores de Cabo Verde, veio dar mais uma alternativa de investimentos e 

financiamento em Cabo Verde, dando assim aos cabo-verdianos e principalmente aos 

investidores estrangeiros a oportunidade de aplicarem as suas poupanças, adquirindo 

ações e/ou obrigações, e possibilitando que as reservas de divisas do pais possam 

aumentar. 

No entanto num mundo financeiro cada vez mais competitivo e complexo, torna-se 

crucial a valorização das empresas e/ou ativos financeiro, abrindo caminho a novas 

oportunidades de negócios. Mas para que esse novo mercado possa funcionar 

plenamente é necessário que esses novos produtos sejam avaliados. Sendo assim 

necessário recorrer a métodos fiáveis que permitam determinar o valor mais próximo 

possível da realidade.  

Tendo isso em consideração, muitos especialistas em finanças empresariais, têm 

desenvolvido novas metodologias de avaliação de empresas, mas no entanto são pouco 

os que tem tido aceitação por um grande número de analistas. Sendo que um dos 

grandes entraves é o facto de nenhum método existente levar em conta o valor 

sentimental. O que por vezes pode ser um fator decisivo em muitas negociações. 

Nesse sentido, surgiu um método que é considerado por muitos especialistas, como o 

que obtém melhores resultado e o mais correto, é o Método fluxo de caixa descontado. 

Baseando nesse contexto realizamos este trabalho que visa principalmente analisar a 

aplicação do método de fluxo de caixa descontado na avaliação de empresas cabo-

verdianas, em especial as empresas que possuem ações cotadas na Bolsa de Cabo 

Verde. Para isso no tentaremos encontrar resposta às seguintes questões:  

 Qual o método de avaliação mais utilizado em Cabo Verde? 

 Será que em Cabo Verde as empresas utilizam o método de fluxos de caixa 

descontados para avaliar uma empresa? 
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Isso partindo do princípio de que em Cabo Verde o método de fluxo de caixa 

descontado é muito pouco utilizado na avaliação de empresas. 

Objetivos 

O tema “O método de fluxo de caixa descontados na avaliação de empresas - 

análise empírica no contexto de avaliação de empresas em Cabo Verde” tem como 

propósito primário demonstrar que o método de fluxos de caixa descontados é o mais 

adequado para as empresas nacionais. 

Pretende-se também com a elaboração deste trabalho: 

 Demonstrar a importância dos Fluxos de Caixa na Avaliação para a tomada de 

decisão; 

 Identificar os métodos utilizados pelas empresas de consultoria na avaliação em 

Cabo Verde; 

 Identificar os erros mais comuns na avaliação; 

 Identificar as limitações práticas do método de Fluxo de Caixa Descontados; 

 

Metodologia 

A metodologia a ser utilizada para a realização deste trabalho incidira primeiramente na 

recolha e análise bibliográfica sobre a avaliação de empresas, mas concretamente sobre 

o método de fluxo de caixa descontado. 

Partindo da análise bibliográfica, procede-se à realização de um estudo empírico sobre a 

utilização do método de fluxo de caixa descontado na avaliação de empresas em Cabo 

Verde, de modo a aceitar ou rejeitar a hipótese previamente constituída. Para isso será 

feito uma pesquisa exploratória e explicativa, que consistirá num inquérito por 

questionário, aplicado às empresas de consultorias. 

Ainda por forma a demonstrar a aplicação prática do método de fluxo de caixa 

descontado, realizou-se um estudo de caso, onde o objeto de avaliação é a empresas 

Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos. 
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Estrutura do Trabalho 

De modo a permitir que os objetivos anteriormente delineados possam ser atingidos, 

estruturamos esse trabalho em três capítulos: 

 Capítulo I Fundamentação Teórica - Serão descritos as teorias sobre a 

avaliação de empresas ou negócio, onde estará subdividida em três subcapítulos. 

Inicialmente serão expostos os conceitos e as considerações básicos sobre 

avaliação de empresas. Posteriormente serão abordados os principais métodos de 

avaliação, com maior destaque nos modelos que derivam do método de fluxo de 

caixa descontado. Por fim serão descritos alguns dos erros mais frequentes 

durante o processo de avaliação. 

 Capítulo II Analise Empírica – Apresenta-se um estudo sobre a aplicação do 

método dos fluxos de caixa descontados em Cabo Verde, onde se procura 

evidenciar o objetivo do estudo, a descrição da amostra e a definição das 

metodologias de analise. Neste capítulo serão expostos questões que visam saber 

se as empresas de consultoria nacionais têm aplicado o método de fluxo de caixa 

descontado nas avaliações que realizam. 

 Capítulo III Estudo de Caso – Este capítulo consistirá num estudo de caso, 

com a aplicação dos métodos fluxos de caixa descontados na avaliação da 

empresa Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos, SA, onde será analisada o 

desenvolvimento passado da empresa e a determinação do seu valor. 

E por fim serão referidos as considerações finais sobre o trabalho desenvolvido, assim 

como as recomendações para desenvolvimentos futuros. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1.Enquadramento geral 

 

A necessidade de determinar o valor de uma empresa não é uma preocupação recente, 

sendo que mesmo antes do surgimento da moeda, o homem já sentia a necessidade de 

saber o valor e/o preço do produto que deseja adquirir, utilizando métodos muitos 

rudimentares para contagem. 

Atualmente, muito por culpa da globalização e consequentemente da competitividade 

empresarial, a avaliação de empresa foi transformando-se num instrumento de gestão, 

auxiliando o gestor na criação de valor para o acionista, Copeland (2002). 

Seguindo a literatura sobre as finanças empresariais, o processo de avaliação de 

empresas consiste na busca de um valor económico, ou seja, um valor que representa o 

potencial da empresa na geração de riquezas. “O valor de uma empresa é o valor atual 

dos fluxos de caixa esperados descontados do custo de capital que reflete tanto as 

origens como também o custo de financiamento” (DAMODARAN, 2000). 

A avaliação de uma empresa segundo as teorias financeiras baseia-se, essencialmente, 

no valor intrínseco, o qual é função dos benefícios econômicos futuros de caixa, do 

risco relacionado a esses resultados projetados e da taxa de retorno requerida pelos 

detentores de capital. 

DAMODARAN (1997, p. 9) complementa ainda afirmando que a subjetividade 

envolvida no processo de avaliação é uma das maiores dificuldades da mensuração do 

valor de uma ativo e “qualquer perceção que o analista trouxer para o processo de 

avaliação serão incorporados ao seu valor”. Dessa forma para que o risco de incertezas 

possa ser minimizado, é importante que o analista abstenha-se ao máximo, de 

influenciar as informações utilizadas na construção do modelo de avaliação. 
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Ao avaliar uma empresa ou um negócio surge a necessidade de definir qual o 

significado do valor encontrado e também têm que primeiramente diferenciar o valor do 

preço, que cuja diferença segundo FERNANDEZ (2007), esta no facto do preço  

Segundo Neves (2002) podemos distinguir algumas tipologias de valor: 

 Valor Venal: valor obtido na venda do património em condições normais; 

 Valor de Realização: Valor de venda deduzido das despesas de venda;  

 Valor de Rendimento – valor determinado pelo avaliador sem considerar a 

existência de um vendedor específico. Este valor pode ser igual ao valor de 

mercado se todos os investidores tiverem a mesma opinião; 

 Valor de Mercado – valor pela qual uma empresa pode ser transacionada num 

mercado competitivo e aberto, entre um comprador e vendedor, sendo ambos 

prudentes e com alternativas, mas interessados e conhecedores do negocio; 

 

1.1.1. Propósitos da avaliação 

 

Todas as avaliações têm um objetivo a alcançar. Podendo ser efetuado com o propósito 

de preparar a aquisição ou venda de uma parte ou a totalidade do capital social da 

empresa. Ou seja pode-se recorrer a avaliação de um negócio ou empresa pelas 

seguintes razões: 

 Análise de projetos de investimentos; 

 Liquidação; 

 Fusões, aquisições e Cisões; 

 Capacidade de Gestão dos Gestores; 

 Avaliação de estratégias; 

 Privatizações; 

 Processos de entrada na Bolsa; 

 Reestruturação; 

 Sucessão e divórcio. 
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1.1.2. Etapas do processo de avaliação 

 

Sendo avaliação um processo FERNANDEZ (2002) sugeriu 5 etapas que terão que ser 

seguidos para avaliar uma empresa: 

 

Figura 1 – Etapas para avaliação 

Fonte: FERNANDEZ (2002) 

Para além dessas etapas FERNADEZ (2001) também recomenda uma especial atenção 

nos seguintes aspetos: 

 Determinação do risco esperado; 

 Envolvimento dos administradores na análise da empresa; 

 Participação de todos os departamentos da empresa na estimação dos fluxos de 

caixa; 

 Consistência das previsões baseadas nas análises financeiras históricas; 

 

1.2.Métodos de Avaliação 

 

Ao longo dos tempos, com a evolução das teorias sobre finanças empresárias foram 

sendo desenvolvidas diversos métodos que permitam determinar o valor de uma 

Analise historico da empresa 

Projeção dos fluxos futuros 

Estimação do Custo de Capital 

Determinação do Valor na perpetuidade 

Interpretação do Resultado 
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empresa, dando assim ao analista um conjunto de opções, de onde escolhem aqueles que 

melhor se adequam a cada caso específico. 

A escolha do método para o processo de avaliação de uma empresa pode variar 

consoante o que se pretende com a avaliação, as características da empresa a ser 

avaliada e também é fator fulcral a fiabilidade das informações financeiras 

disponibilidade pelo alvo da avaliação. MARTINEZ (1999), afirma que “o analista, 

normalmente recorre a vários métodos e pondera os resultados obtidos, chegando a um 

valor que representa a melhor estimativa possível do valor da empresa. Isso acontece 

porque não existe um método perfeito (PEREZ e FAMA, 2003). 

DAMODARAN (1997) diz ainda que não existe um método considerado como o 

melhor, e que só podemos encontrar o método mais adequado para um determinado 

cenário. 

Segundo FERNANDEZ (2007) pode se classificar os métodos de avaliação em seis 

grandes grupos: 

Quadro I 

Métodos de Avaliação 

Métodos 

Patrimoniais 

Método dos 

Múltiplos  
Goodwill 

Fluxos de caixa 

descontados 

Criação 

de valor 
Opções 

Valor 

contabilístico 

PER Método Direto Fluxos de Caixa 

Livre 

EVA Black e 

Scholes 

Valor 

contabilístico 

ajustado 

Vendas Método Indireto Fluxo de Caixa 

do Capital 

Próprio 

CFOI Opção de 

Investimento 

Valor de 

liquidação 

PBV  Fluxo de Caixa 

do Capital Total 

SVA Expansão de 

Projeto 

Valor 

Substancial 

  Dividendos AEVA Adiamento 

de 

Investimento 

   APV REVA  

Fonte: FERNANDEZ (2007) 
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1.2.1. Métodos Patrimoniais 

 

Os métodos patrimoniais caracterizam-se principalmente por recorrem a valores 

históricos. Essa metodologia foi muito utilizado até meados da década de 80, por ser um 

método de fácil aplicação, e por basear-se na contabilidade, onde já se encontram todo o 

histórico de acumulação de riqueza provenientes das entradas de capital e dos 

resultados.  

O valor da empresa é determinado pela diferença entre os ativos e as dividas contraídas 

e não liquidadas, aproximando-se do valor contabilístico do capital próprio.  

O facto de a contabilidade ser estática e relata sobre acontecimentos passados, torna-o 

um método pouco viável para a avaliação de empresas, e também porque nos tempos 

modernos é de extrema importância prever a sua evolução futura a fim de diminuir os 

riscos. 

A utilização desses métodos é bastante frequente nas empresas de pequena dimensão ou 

em fase de estabilização.  

 

1.2.1.1. Valor contabilístico 

 

O valor contabilístico é o valor que consta na rubrica Capital Próprio ou situação líquida 

do balanço, ou a diferença entre os ativos, que representam os direitos, e o passivo, que 

representa as dividas a terceiros. 

A grande limitação deste método é que baseia-se totalmente na contabilidade, ignorando 

o valor de mercado dos ativos e passivos. 
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1.2.1.2. Valor contabilístico ajustado 

 

Através deste método irá obter o valor ao seu justo valor, ou seja tanto os ativos e os 

passivos estarão valorizados ao seu valor de mercado. 

Esse valor é determinado da mesmo forma que a metodologia anterior, subtraindo ao 

ativo os passivos. O que os diferencia são os ajustes que os ativos e passivos sofrerão 

por forma a serem mensurados aos seus respetivos valores de mercado e o facto de 

também serem incluídos situações, que mesmo não estando nas contas da empresa, 

possam vir a causar variações o seu valor, como ativos e passivos contingentes não 

registados no balanço, e também FERREIRA (2002). 

Estes ajustes segundo FERREIRA (2002), têm como fim incorporar todos os riscos que 

possam influenciar negativamente a vida da empresa após a sua aquisição. 

 

1.2.1.3. Valor de liquidação 

 

O valor de liquidação é o valor obtido aquando a empresa está em processo de 

liquidação, onde os ativos são vendidos e as dividas pagas. 

Esse método é determinado pela diferença entre o ativo e o passivo deduzido ainda dos 

custos da liquidação como por exemplo a indeminização aos trabalhadores. 

O valor encontrado pela aplicação desse método tende a ser inferior aos outros, porque 

quando a empresa é forçado a vender os seus ativos, a tendência é que o valor deste 

sofra um decréscimo, que pode ser maior quando mais é a necessidade de vender, caso 

não seja uma liquidação forçada o valor dos ativos serão iguais ou ligeiramente inferior 

ao justo valor. 
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1.2.1.4. Valor substancial 

 

O valor substancial representa o valor necessário para a obtenção de todos os bens 

indispensáveis para a atividade da empresa, de modo a ter as mesmas condições que a 

empresa avaliada. Também é considerado como o valor de substituição, e tem como 

referencia o princípio da continuidade. 

Neste método serão excluídos todos os ativos que não serão utilizados para a atividade 

operacional da empresa como por exemplo participações em outras empresas, terrenos 

não utilizados, etc. (FERNANDEZ, 2007). 

O valor substancial ainda pode ser dividido em três divisões: 

 Valor Substancial bruto - os ativos estão valorizados ao valor de mercado; 

 Valor Substancial líquido – valor substancial bruto deduzido do passivo; 

 Valor Substancial reduzido – valor substancial bruto deduzido dos passivos que 

não originam gastos financeiros. 

 

1.2.2. Método dos Múltiplos ou avaliação relativa 

 

A avaliação por múltiplos é obtida pela comparação com o valor de ativos semelhantes 

no mercado, através da utilização de variáveis como: vendas, resultados. Esse tipo de 

avaliação também é conhecido como avaliação relativa. 

Para que se possa avaliar uma empresa por este método seja praticável é fulcral que a 

comparação seja feita com empresas do mesmo sector. Segundo DAMADORAM 

(2002) essa exigência dificulta a aplicação deste método porque é muito difícil 

encontrar empresas com os mesmos riscos e potencial de crescimentos, mesmo que 

sejam do mesmo sector. Isto porque diminui a probabilidade de termos valores muito 

dispares e protege o analista sobre a possibilidade das ativos da empresa estram sobre 

ou subavaliados. 
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Uma das grandes vantagens do método dos múltiplos é que pode ser realizada mais 

rapidamente e com maior facilidade em comparação com o método de fluxo de caixa 

descontados, tem menos pressupostos. 

Os múltiplos mais utilizados são: 

 PER – Valor de mercado/Resultado; 

 Price/Sales – Valor de mercado/Vendas; 

 Enterprise value/ EBIT ou EBITA; 

 Enterprise value/Cash flow operational; 

 Value of equity/book value; 

 

1.2.2.1. Price to earnings ratio – PER 

 

De acordo com este método, o valor da empresa é obtida multiplicando o PER ao 

resultado liquido, ou seja: 

                                  (1) 

Sendo, 

    
  

   
          (2) 

O PER é um rácio que indica o preço pago por cada ação em função do resultado 

líquido. Se o PER for elevado significa que ou os resultados da empresa são muito 

baixo ou as ações estão sendo vendidas a um preço muito elevado em função dos 

resultados gerados pela empresa. 

Este método de comparação é muito aplicado nas empresas cotadas na bolsa, porque 

permite uma fácil comparação entre as empresas do mesmo sector, possibilitando ao 

investidor uma decisão mais rápida e os dados são de fácil acesso. 



 

~ 21 ~ 
 

Apesar dessas vantagens o PER é criticado pelo facto de nem sempre o facto de uma 

empresa obter resultado líquidos positivos significa cash flows no futuro. Também o 

facto das políticas contabilísticas possam diferenciar de empresa para empresa, mesmo 

sendo do mesmo sector, leva a que o investidor não tenha conhecimento de eventos 

anormais que poderiam afetar os resultados da empresa. 

Por essas razões e pela sua simplicidade o PER é utilizado essencialmente como um 

complemento aos outros métodos de avaliação. Assim como já tinha sido referido por 

DAMODARAM (2002) que um analista deve recorrer a diversos métodos ao avaliar 

uma empresa. 

 

1.2.2.2. Price to book Value – PBV 

 

O PBV compara o valor contabilístico com o valor de mercado das ações. Esse valor 

deve ser superior a 1, caso não seja significa que a situação líquida da empresa 

encontra-se subavaliada. 

    
  

  
          (3) 

Assim como o PER, este método é de fácil aplicação e interpretação, podendo até ser 

aplicado a empresas que apresentam resultados negativos, desde que a situação líquida 

permaneça positivo. Também pode indicar se a empresa está subavaliado ou 

sobreavaliada, caso os procedimentos contabilísticos não sofram alterações. 

O PBV torna-se difícil de aplicar nas empresas prestadoras de serviço e outras com 

ativos fixos reduzidos, e também se a situação liquida for negativo. 
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1.2.3. Métodos baseados no Goodwill 

 

O goodwill é dos temas mais controversos das finanças empresárias, sendo 

desenvolvida por diversos autores, onde cada um tem apresentado a sua própria 

definição. 

No entanto para determinar avaliar uma empresa pelos métodos baseados no goodwill 

teremos simplesmente adicionar ao valor substancial o valor do goodwill. A maior 

dificuldade na aplicação deste método está na fixação da duração e das taxas de 

remuneração. 

Segundo FERNANDEZ (2007) goodwill é o valor que esta entre o valor contabilístico e 

o valor de contabilístico ajustado. Representando o valor dos ativos intangíveis da 

empresa, que não aparecem no balanço mas que podem elevar o valor da empresa tais 

como portfolio de clientes, marcas, alianças estratégicas, etc. 

Esta metodologia segundo FERNANDEZ (2007), faz uma avaliação misto da empresa, 

onde por um lado valoriza a empresa numa visão mais estática, utilizando critérios 

históricos, e do outro lado tentam valorizar a empresa considerando os valores futuros. 

Este método praticamente tenta combinar o valor dos ativos mais os ganhos futuros. 

Segundo FERREIRA (2002) podemos utilizar os seguintes métodos: 

 Método direto 

 Método indireto 

 Método da Renda  

1.2.3.1. Método Direto 

 

Esta metodologia procura determinar o goodwill através do resultado operacional e 

aplicando uma taxa de rendibilidade
1
 (i) sobre o valor substancial. Assim obteremos o 

                                                           
1
 Taxa de rendibilidade de uma ativo sem risco, nomeadamente a taxa de rendibilidade das Obrigações 

de Tesouro. 
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rendimento do goodwill que será posteriormente atualizado à taxa de risco ajustada (r), 

obtendo a seguinte formula: 

                  
 

 
       (4) 

A diferença entre o resultado operacional e a remuneração do valor substancial, designa 

por ganhos supranormais. 

Obtendo assim o valor da empresa: 

                     
 

 
       (5) 

Resumindo, 

                 (6) 

 

1.2.3.2. Método Indireto 

 

O método indireto baseia-se muito no método clássico ou alemão, onde o goodwill é a 

metade do valor capitalizado dos ganhos supranormais. 

   
 

 
  

              

 
         (7) 

O valor de uma empresa será a soma do valor substancial e do valor do goodwill. 

Comparando o método direto e indireto podemos verificar que o valor da empresa no 

método direto é superior, isso acontece porque, segundo FERREIRA (2002) o goodwill 

no método direto é capitalizado por um período infinito, o que não ocorre no método 

indireto. 
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1.2.4. Método Criação de valor 

 

1.2.4.1. EVA 

 

FERREIRA (2002, pág. 209) define o valor de uma empresa, determinado através do 

EVA como sendo “equivalente ao somatório atualizado os fluxos de fundos para os 

acionistas e para os credores por financiamentos”. 

O conceito Economic Value Added (EVA), desenvolvido pela Stern Steward & Co, eles 

descobriram os gestores que eram remunerados, simplesmente pelo facto de gerarem 

dinheiro para a empresa, ignorando os recursos consumidos por estes para que possam 

gerar dinheiro. Segundo VIEITO e MAQUEIRA (2010, pág. 463) eles estavam mais 

focados em ganhar dinheiro do que na criação do valor para a empresa. 

O EVA compara a rendibilidade obtida com o que se investiu na empresa e o custo 

desse capital. Isso permite ao executivo saber se com as decisões tomadas estão a criar 

ou a destruir o património dos acionistas. 

Em termos de calculo o EVA é o resultado operacional deduzidos dos impostos e do 

custo do capital. 

                               (8) 

Sendo, 

CIn Capital Investido em n. 

Uma das grandes vantagens do EVA é que pode ser aplicado tanto para avaliar a 

empresa como um todo, como também pode ser aplicado na avaliação de apenas uma 

parte dela. Também por ser uma medida de avaliação, serve como um incentivo extra 

para que os gestores tenham melhores resultados. 

Segundo Stewart (1991), o EVA aumenta quando: 

 Diminui o custo de capital; 
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 Aumenta a rendibilidade do capital investido; 

 Se aplica o dinheiro em projetos cuja rendibilidade seja superior ao custo de 

capital. 

Para obter o valor da empresa através do EVA, teremos que atualizar os EVAs futuros e 

adicionar o valor do capital total investido. 

 

1.2.4.2. Market Value Added (MVA) 

 

Vieito e Maqueira (2010, pág. 464), define o MVA como sendo o valor que a empresa 

criou no passado, e que vai criar no futuro, ou seja, é a soma dos EVAs gerados ao 

longo dos anos, atualizados. 

     
    

          
 
           (9) 

Se o MVA for positivo, diz ao mercado que os projetos a implementar pela empresa no 

futuro irão apresentar uma rendibilidade superior ao custo de capital. Já se for negativo 

a situação é inversa. 

O MVA mede a performance acumulada que avalia o sucesso passado da organização, 

assim como o que se pretende alcançar com os projetos com VAL positivo. 

Sendo Assim pode-se determinar o valor da empresa da seguinte forma: 

                               

 

1.2.4.3. Cash Flow Return of Investment (CFROI) 

 

O método CFROI foi desenvolvido pela Boston Consulting Group e pela Holt Value 

Associates, é um instrumento de análise da criação de valor e também é utilizado na 
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avaliação da estratégia seguida pela empresa e da aplicação dos seus recursos no longo 

prazo. 

Segundo FERREIRA (2002) o CFROI tem como pressuposto básico que as empresas 

são valorizadas com base nos cash flow e não nas medidas contabilísticas tradicionais 

de desempenho, por causa das diferenças existentes entre a performance económica e a 

contabilística. 

O CFROI analise a empresa como um conjunto de projetos, e avalia o seu desempenho 

agregado. Assim sendo o CFROI não nada mais que os cash flow libertos com o capital 

investido para a sua obtenção, ajustados pela inflação. Mas esses cash flows têm não 

incluem os juros, as amortizações, rendas de contratos de leasing, ajustes derivados da 

inflação nas existências e ativos monetários. Sendo o capital investido o valor dos ativos 

utilizados pela atividade operacional da empresa, ajustados pela inflação e acrescidos 

dos valores dos investimentos em leasing operacional. 

Assim sendo pode-se obter uma taxa de rentabilidade CFROI pela seguinte fórmula: 

      
                              

                          
      (10) 

 

1.2.4.4. Refined Economic Value added (REVA) 

 

O REVA tem os mesmos pressuposto que o EVA, utiliza os resultados operacionais 

deduzidos do imposto e o custo médio ponderado de capital (WACC), mas no entanto 

em vez de aplicar o WACC ao capital investido, o REVA recorre ao valor de mercado 

da empresa. Segundo FERREIRA (2002, pág. 233) o REVA é um EVA aperfeiçoado, e 

pode ser utilizado como complemento ao EVA, já que é mais adequado na avaliação de 

empresas de nível superior, enquanto o EVA é melhor para níveis intermedio e 

inferiores, ou para empresas não avaliadas pelo mercado. 

Os defensores do REVA afirmam que não se deve utilizar o valor dos ativos 

económicos, por serem baseados nos registos contabilísticos e o WACC ser suportado 
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pelos valores de mercado dos capitais próprios e alheio. Eles propõem que o ativo 

económico seja substituído por valores de mercado dos ativos investidos. 

1.2.4.5. Adjusted Economic Value Added (AEVA) 

 

O AEVA não é nada mais que o EVA ajustado aos efeitos da inflação. 

                        (11) 

Sendo k, o custo do capital a valores correntes, ou seja uma taxa de retorno ajustada à 

inflação e exigida pela empresa. 

 

1.2.4.6. Cash Value Added (CVA) 

 

Este método foi desenvolvido pela BCG em 1991, e tem como particularidade o facto 

de utilizar o valor bruto dos ativos em detrimento do líquido no cálculo do capital 

investido. Também o apuramento dos fluxos de caixa sofre alterações, sendo acrescido 

ao resultado operacional liquido, as amortizações do exercício e as amortizações 

acumuladas ao capital. 

                                  (12) 

Onde, 

Am1 =Amortizações contabilísticas. 

AE = Amortização Económica. 

CI = Capital Investido início do período. 

Sendo a Amortização Económica, a anuidade que capitalizada ao custo de capital 

conduz ao valor residual dos ativos. 

   
       

           
         (13) 
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1.2.5. Método fluxo de caixa descontados 

 

Na avaliação econômica de empresas, a metodologia do Fluxo de Caixa Descontado 

(FCD) é a que representa o maior rigor técnico e conceitual para expressar o valor 

econômico. 

Na metodologia do FCD estão incorporados três princípios fundamentais para se 

estabelecer um critério coerente de decisão de investimento: 

a) A avaliação do investimento é feita com base nos Fluxos de Caixa de natureza 

operacional; 

b) O risco é incorporado na avaliação econômica de investimento, independente das 

preferências do investidor com relação ao conflito risco-retorno; 

c) A decisão identifica, ainda, o valor presente do ativo com base na taxa de desconto 

apropriada para remunerar os provedores de capital. 

O método dos fluxos de caixa descontados surgiu como forma de ultrapassar os 

inconvenientes dos métodos tradicionais, principalmente por atualizarem os fluxos em 

relação ao tempo, a inclusão de investimentos futuros, gestão de fundo de maneio, os 

dividendos e principalmente por neutralizar os efeitos dos critérios contabilístico. 

Este método consiste basicamente na determinação do valor da empresa através dos 

fluxos de caixa que possam vir a ser gerados no futuro e descontados do risco associado 

ao negócio. Segundo FERNANDEZ (2007) o método de fluxo de caixa descontado é o 

único método conceitualmente correto, por ter tanto consistência como coerência nos 

cálculos. 

Apesar disso o FCD, é criticado por basear-se nos fluxos de caixa futuros, sendo o 

futuro algo que desconhecemos e não pode-se prever com total certeza, mesmo 

considerando vários cenários (realista, otimista e pessimista). Também o facto do valor 

sentimental que o proprietário possui sobre o seu negócio poder afetar o seu valor. Este 
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não é tido em conta no valor obtido através da aplicação do FCD, sendo que possa vir a 

ser ajustado durante o processo de negociação. 

No entanto a formula base para o cálculo do valor da empresa pelo método do FCD é: 

                  
      

2

         
 
         (14) 

WACC = taxa de atualização
3
 

   
     

        
          (15) 

Na aplicação deste método temos de ter em conta os seguintes parâmetros: 

 Fluxos de caixa futuros; 

 Período de projeção: o fluxo de caixa deve ser projetado até onde possa ser 

previsto com razoável fiabilidade, o que pode variar consoante a natureza do 

negócio  

 Custo de Capital. 

 

1.2.5.1. Método dos dividendos 

 

O método dos dividendos consiste na determinação do valor da empresa através da 

atualização dos fluxos futuros de remuneração dos acionistas. 

Segundo FERREIRA (2002; pág. 166), na aplicação deste modelo assume-se que os 

detentores das ações esperam vir a obter dois tipos de rendimentos: 

 Rendimento corrente – Dividendos; 

 Rendimento de capital – mais-valias na venda da participação. 

                                                           
2
 Considerando o período de vida da empresa como sendo infinita, com taxa de crescimento constante 
“g”. 
3
 Taxa que corresponde ao risco do negócio, o custo de capital 
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Tendo em conta ambos os tipos de rendimentos, o valor da ação é determinado pela 

seguinte forma: 

            
  

       
  

  

       
 

 
         (16) 

Sendo, 

Dn - dividendos distribuídos no período 

P0 - Valor da ação no período 0 (atual) 

Rcp – Custo capital Próprio 

Pn – Valor da ação no período n 

Com custo de capital próprio igual a: 

    
        

  
         (17) 

O custo de capital nesse método representa a remuneração exigida pelos acionistas 

considerando alguns pressupostos: 

 Todos os investidores tiveram acesso à mesma informação; 

 Todos os investidores são racionais; 

 A taxa de remuneração exigida tem que ser idêntica ao dos outros ativos com 

o mesmo nível de risco. 

A principal dificuldade desse método está na determinação do crescimento dos 

dividendos ao longo do tempo. FERREIRA (2002) destacou três formas de 

crescimentos dos dividendos: 

 Dividendos constantes; 

 Taxa de crescimento constante (Modelo de Gordon); 

 Duas ou mais fases de crescimento. 
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Dividendos constantes 

Considerando o facto do valor da ação ser a atualização dos dividendos a ser 

distribuídos, acrescido da cotação do ano n. Tendo em conta a duração da vida de uma 

empresa (infinita), o valor atual da cotação no ano n, seria infinito, podendo ser omisso, 

passando os acionista receberem apenas os dividendos ao longo da vida da empresa. 

Isso segundo VIETO e MAQUIERA (2010, pág. 447), pressupondo que essas ações não 

sejam vendidas e que os dividendos sejam constantes, o valor da ação passaria a ser: 

           
  

   
         (18) 

 

Modelo de Gordon 

O modelo de Gordon, opõe da situação anunciada anteriormente, em que os dividendos 

mantem-se constate, considerando um crescimento à taxa constante “g”, determinada da 

seguinte forma: 

  
  

  
    

  

  
          (19) 

Em que, 

CP = Capital próprio 

RL = Resultado liquida 

D = Dividendos 

Assim o valor da ação seria: 

           
 

     
         (20) 
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Crescimento em duas ou mais fases 

Para ultrapassar os inconvenientes da utilização de uma única taxa de crescimento dos 

dividendos, e por forma a torna-lo mais realístico
4
, os modelos anteriores foram 

adaptados para diferentes etapas de crescimento: 

 Duas fases de crescimento, onde na primeira a taxa de crescimento é mais 

elevado e estável; 

 Três fases de crescimento, onde é há uma fase transitória, com evolução 

gradual. 

Quando há duas fases de crescimento o valor da ação será: 

           
  

       
  

    

        

       
 

   
         (21) 

Este modelo é de fácil aplicação, sendo necessário determinar apenas 3 variáveis : os 

dividendos do próximo ano, o custo do capital próprio e a taxa de crescimento dos 

dividendos. 

No entanto é criticado por considerar a rendibilidade dos acionistas constantes ao longo 

dos anos, os dividendos não são certos, e nem previamente determinados, e este modelo 

só pode ser aplicado quando o custo de capital for superior à taxa de crescimento dos 

dividendos. 

 

1.2.5.2. Fluxo de Caixa Livre 

 

O método dos Fluxos de Caixa Livre pressupõem-se que a empresa é capaz de gerar 

fluxos financeiros futuros, e que esses fluxos destinam-se a remunerar os financiadores, 

os detentores de capital e também os credores. 

                                                           
4
 Isso porque na prática é muito difícil ter vários anos com a mesma taxa de crescimento de dividendos. 
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A metodologia do fluxo de caixa livre é dividida em duas óticas, uma direcionada para 

os fluxos para os acionistas (Fluxo de caixa livre para os acionistas), e a outra 

direcionado para a empresa (Fluxo de Caixa Livre para a empresa). 

Fluxo de Caixa Livre para os Acionistas (FCFE) 

O FCFE valoriza a empresa apenas pelo seu capital próprio. É o valor disponível para 

os acionistas. Esta metodologia estima o valor atual dos fluxos de caixa livres em 

relação ao capital próprio ao longo do tempo. 

                                   (22) 

O valor da empresa é obtido atualizando ao custo de capital próprio (Rcp) o FCFE. 

    
     

       
 

 
            (23) 

Considerando o crescimento até ao infinito do FCFE, através da taxa de crescimento 

constante “g”, podemos ainda incluir à equação o valor residual desse fluxo: 

    
     

       
 

 
    

       
       

       
        (24) 

Fluxo de Caixa Livre para a empresa (FCFF) 

                               (25) 

Segundo (FERNANDEZ 2007, pág. 14), o fluxo de caixa livre para a empresa baseia-se 

nos fluxos de caixa operacionais, por ser esses os fluxos que são gerados pela atividade 

operacional da empresa, sem ter em conta a sua atividade de financiamento. 

Sendo assim o valor disponível depois de deduzidos os investimentos e as necessidades 

de fundo de maneio e acrescidos dos custos que não originam saídas de caixa como as 

amortizações e provisões. Esses fluxos de caixa serão atualizados à taxa WACC
5
. 

 

                                                           
5
 Por medir o custo total de capital investido na empresa. Ver ponto 1.2.5.6. 
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Fluxo de caixa operacional 

Sendo assim, quando o free cash flow for negativo, demonstra que a empresa investiu 

mais recursos do que dispunha, défice que serão suportados através de empréstimos, ou 

entradas dos acionistas. Caso o for positivo, o fluxo de caixa livre é o montante 

monetário remanescente depois de serem efetuados todos os investimentos. 

                               (26) 

Para a aplicação desse método é necessário prever os fluxos de caixa, segundo 

FERNANDEZ (2007, pág. 14) pode-se partir do orçamento de caixa, e projetar os 

fluxos de caixa. 

Para determinar o valor de uma empresa, caso os fluxos de caixa forem constantes, 

podemos recorrer a seguinte formula: 

    
    

         
 
            (27) 

Segundo VIEITO e MAQUIEIRA (2010, pág. 458) se for possível estimar com certa 

precisão os fluxos de caixa futuros, pelo menos cinco anos, pode-se pressupor que a 

partir desses anos o fluxo de caixa livre possa vir crescer a uma taxa fixa “g
6
”. Mas ele 

recomenda que isso seja feito apenas se a previsão for bem elaborada, tendo por base os 

elementos históricos da empresa, e a evolução económica esperado. 

Sendo assim a fórmula anterior passaria a ser: 

   
    

         
 

    

         
   

    

         
 

      
        

         
   (28) 

Após encontrar o valor da empresa pode encontrar o valor de mercado do capital 

próprio, deduzindo ao valor global o valor de mercado da divida. Sendo que o valor de 

mercado do capital alheio ser determinado da seguinte forma: 

                                                           
6
 Taxa de crescimento esperado do Fluxo de Caixa Livre, DAMODARAN (1997, pág. 497) essa taxa 

resulta do produto entre o rácio de retenção de dividendos e a rendibilidade do capital próprio (rácio de 

return of equity) 
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Valor de mercado da divida = Valor de mercado do endividamento de curto prazo + 

Valor de mercado do endividamento de médio e longo prazo + Valor de mercado do 

Leasing + Valor de mercado das ações sem voto
7
. 

 

Limitações do método fluxo de caixa livre 

Segundo DAMODARAN (1997 existem algumas situações que poderão inviabilizar a 

ideologia do FCF: 

 Empresa com graves problemas financeiros – esta metodologia não se 

adaptam eficientemente quando os fluxos de caixa futuros forem negativos, 

podendo tornar o valor da empresa negativa. 

 Empresa com resultados cíclicos – quando os resultados da empresa 

acompanham a evolução da economia, podendo causar a falência em 

períodos de recessão, ou economias de escala em períodos de forte 

crescimento. Para minimizar esse efeito é de extrema importância que sejam 

tidos em conta a evolução da economia no processo de avaliação. 

 

1.2.5.3. Fluxo de caixa do Capital Próprio (ECF) 

 

Segundo FERREIRA (2002, 149), o ECF representa o valor dos fluxos de caixa para os 

acionistas após a dedução de todas as despesas, impostos, juros e reembolsos de 

empréstimos, acrescidos dos novos empréstimos. 

Este represente os fluxos de caixa que destinam-se para os acionistas. Segundo 

FERNANDEZ (2007) este valor deverá ser igual aos dividendos recebidos pelos 

acionistas. 

                                                           
7
 Segundo VIEITO e MAQUIERA (2010, pág. 459) considera-se as ações sem direito a voto porque os seus 

detentores não têm poder interventivo nas decisões da empresa, por tanto tem influencias as decisões 
de gestão. 
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Pode ser calculado através da seguinte fórmula: 

                                      (29) 

O ECF deve ser atualizar à taxa de atualização que reflete o risco do capital próprio, por 

essa razão devemos atualiza-lo à taxa de atualização apropriada, que é o custo de capital 

próprio. 

Assim para a determinação do valor empresa, teremos que recorrer à seguinte fórmula: 

    
    

       
 

 
            (30) 

Segundo NEVES (2002; pág. 234), as previsões dos fluxos de caixa é feita em duas 

fases, a 1ª onde se faz uma previsão explícita (anual) dos fluxos de caixa, e na 2ª fase 

considera-se uma taxa de crescimento constante “g” até a perpetuidade dos fluxos de 

caixa, através da qual é calculado o valor residual. Essa pratica muito comum entre os 

analistas e tem por base o princípio da continuidade. 

Mas para que seja praticável a taxa de crescimento na perpetuidade tem que ser maior 

que o custo de capital. 

Sendo assim podemos determinar o valor residual: 

     
          

     
         (31) 

Considerando isso o valor da empresa passaria a ser: 

    
    

       
   

   
    

       
         (32) 

 

1.2.5.4. Fluxo de Caixa do Capital Total (CCF) 

 

O fluxo de caixa do capital avalia a empresa como um todo, ou seja, analise os fluxos de 

caixa disponíveis para os detentores de capital (EFC) e para os credores. 
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Este ao contrariamente do que acontece com o fluxo de caixa do capital próprio é 

atualizado à taxa que representa o custo do capital total ou seja o WACC. 

Sendo assim FERNANDEZ (2007) determina o CCF da seguinte forma: 

           8         (33) 

Sendo, 

                     (34) 

O valor da empresa seria: 

    
    

         
 
            (35) 

Assim como no método ECF, para determinar o valor da empresa na perpetuidade é necessário 

determinar o valor residual, que seria: 

   
          

      
          (36) 

Portanto o valor da empresa: 

    
    

         
  

   
  

         
       (37) 

 

1.2.5.5. Valor Atual Liquido Ajustado (APV) 

 

O método do valor atual líquido ajustado foi desenvolvido por Stewart Myers em 1974, 

segundo VIEITO e MAQUIERA (2010, pág. 472), este método permite demonstrar os 

benefícios que uma empresa tem em se endividar. Este método defende que o valor de 

uma empresa ou negócio pode surgir de duas partes: 

                                                           
8
 DCF – Fluxo de caixa do capital alheio 
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 Uma parte mede o valor atual através dos fluxos de caixa livre futuros, 

considerando que não existem dividas, e serão descontados ao custo do capital 

próprio. 

       
    

       
 

 
           (38) 

Sendo, 

VASGF=Valor atual sem financiamento 

 A outra parte determina o valor atual considerando os ganhos financeiros 

obtidos por recorrer ao capital alheio. Isso permite medir as vantagens ou 

desvantagens, derivados do recurso ao financiamento. 

      
         

        
 
           (39) 

Sendo, 

T=Valor do imposto 

RCA=Taxa de juros isenta de risco 

VAGF-Valor atual com o efeito do financiamento 

Assim o valor da empresa pelo método do valor atual ajustado resulta da soma de 

VAGF e VASGF: 

                     (40) 

Essa metodologia permite verificar, onde se gera valor. Se os ganhos estão relacionadas 

com os ganhos fiscais associados ao endividamento, ou se derivam da atividade 

operacional da empresa. 

O APV segundo Drukarczyk e Richer (1997) é mais apropriado para avaliar empresas 

que cujas estruturas de capital, políticas de dividendos e de pensões, alteram-se 

constantemente. 
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A principal vantagem desse método é que separa o valor do negócio quando este é 

financiado apenas pelo capital próprio e quando incorpora dívida. Isto o torna bastante 

flexível para cobrir diversas situações financeiras na vida real, tais como: as variações 

anuais das taxas de juros, alteração do montante da divida, subsídios do governo em 

termos de taxas de juros concedidos para um conjunto de anos, etc. 

Segundo VIEITO e MAQUEIRA (2010) alguns analistas recomendam o uso do APV na 

gestão, precisamente pelo facto de indicar as fontes de criação de valor de um projeto, 

permitindo saber a contribuição do financiamento para o aumento do valor da empresa. 

 

1.2.5.6. Custo Capital 

 

DAMODARAM (2003) define custo de capital como sendo a média ponderado dos custos dos 

diversos meios de financiamento que a empresa utiliza, nomeadamente dívidas terceiros e 

situação liquida. 

Na maioria dos casos as empresas são financiadas pelos capitais próprios e capitais 

alheios. Ambas as têm custo e pesos diferentes, o que influencia a estrutura de capital da 

empresa. 

Para a avaliação de empresas é de extrema importante que os cash flow estejam 

atualizados à taxa correta. Uma taxa de atualização pode ter um grande impacto no 

resultado obtido, pois nele estão incorporados a taxa de retorno exige pelos acionistas e 

o respetivo custo de oportunidade, bem como o custo do capital alheio. 

O WACC é o custo médio ponderado das fontes de financiamento de uma empresa. 

O WACC é calculado pela seguinte fórmula: 

      
  

     
      

  

     
              (41) 

Com, 

CP = Capital Próprio 
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CA = Passivo 

Re = Custo Capital Próprio 

Rd = Custo Capital Alheio 

I = Taxa de imposto 

 

Custo Capital Próprio 

Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

O modelo CAPM mede a remuneração exigida pelos acionistas, tendo em conta os 

níveis de riscos, ou seja, representa o custo de oportunidade dos acionistas. 

Para a determinação do custo do capital próprio, recorre-se muito ao modelo CAPM, 

Capital Asset Pricing Model. Modelo este que foi desenvolvido por William Sharpe e 

John Lintner. 

Para que o custo de capital possa ser estimada com maior exatidão, o modelo CAPM 

assume alguns pressupostos: 

 Não existem custo de transação; 

 Nenhum investidor tem acesso a informações privilegiadas; 

 Todos têm acesso ao crédito, à taxa de juros sem risco (Rf); 

 Todos os investidores têm aversão ao risco. 

O modelo CAPM é representado pela seguinte equação: 

                         (42) 

Onde    (beta) é o representa o risco do ativo financeiro (ação), mede a sensibilidade do 

valor da ação perante uma variação no mercado. 
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Damodaran (2000) afirma que o beta é determinado com base na c em relação às 

empresas do setor em mercados maduros e posteriormente alavancados através da 

equação de Hamada: 

             
  

  
         (43) 

Sendo: 

   = Beta não alavancado 

Isso é necessário devido ao facto do beta alavancado prover de um mercado diferente, 

sendo necessário fazer um ajuste no seu valor por forma a poder ser utlizado em outros 

mercados. 

Quando o beta for: 

 β = 0 – O ativo não tem risco; 

 β <1 – O risco de mercado é superior ao risco do negócio; 

 β = 1 – O risco do negócio é igual ao risco de mercado; 

 β > 1 – O risco do negócio é superior ao risco de mercado. 

 

Modelo de Avaliação por Arbitragem (APT) 

O modelo APT, foi desenvolvido por Stephen Ross, como alternativa ao modelo 

CAPM. O APT tenta superar o CAPM recorrendo a vários fatores, ao contrário do 

CAPM que apenas assume apenas um fator, segundo FERREIRA (2002). No entanto 

esse facto é que conciona a aplicação do APT, tendo pouco utilidade pratica, por que 

não esclarece quais são esses fatores. 

No entanto teoricamente falando pode-se determinar a remuneração exigida pelo 

acionista aplicando a seguinte formula: 

                             (44) 

Com, 
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E (Ri) = Taxa de rendimento esperada do ativo i; 

Rf = taxa de rendimento isento de risco; 

   = Prémio de risco, em equilíbrio para o factor j e Rf; 

bik = Sensibilidade do rendimento do ativo i ao fator comum k, peso na denominação 

da análise fatorial; 

 

1.2.5.7. Estimação Fluxos de Caixa 

 

Segundo FERREIRA (2002, pág. 159) o valor da empresa independentemente da 

metodologia utilizada deverá ser determinado pelos fluxos de caixa futuros. Por isso a 

determinação das taxas de crescimento dos resultados e dos fluxos de caixa é um fator 

muito importante para que a avaliação melhor. 

Assim podemos obter as taxas de crescimento com base: 

 Crescimento passado; 

 Aspetos fundamentais da empresa; 

 Análise exteriores ligadas à empresa. 

Quando é obtido com base na análise do crescimento passado, podemos recorrer à 

média aritmética e geométrica. FERREIRA (2002, pág. 159) recomenda a utilização da 

média geométrica, por está considerar os efeitos acumulados do crescimento. 

Período de Projeção 

Para a projeção dos fluxos de caixa, diversos autores defendem que este não deve variar 

entre 5 a 10, porque ultrapassando os 10 anos, a probabilidade de ocorrência erros nas 

previsões a longo prazo aumentam, o que pode alterar significativamente o resultado da 

avaliação. 
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DAMODARAM (2006), enuncia três fatores que têm que ser levado em conta na 

determinação do tempo de projeção: 

 Tamanho da empresa – considerando a sua taxa de crescimento e o tamanho do 

mercado; 

 A capacidade da empresa em manter taxas de crescimento elevados durante um 

certo tempo – caso a empresa tenha uma taxa de crescimento histórico constante, 

o período de projeção pode ser maior; 

 A Capacidade da empresa em manter as vantagens competitivas por largos 

períodos de tempo. 

 

1.3.Erros na avaliação de empresas 

 

Qualquer avaliação esta sujeita a erros, que podem ter ou não grande impacto no 

resultado da avaliação. Em FERNANDEZ (2007) são referidos algumas dos mais erros 

frequentes que normalmente são cometidos. 

Segundo ele pode-se classificar esses erros categorias: 

 

 Erros no cálculo da taxa de desconto; 

 Erros na projeção dos fluxos de caixa futuros; 

 

1. Erros no cálculo da taxa desconto; 

 Erros na determinação da taxa isenta de risco. 

- Utilização da média histórica da rendibilidade dos títulos do estado; 

- Utilização de taxas de curto prazo. 

 Determinação do Beta; 

- Utilização do beta médio das empresas similares, quando o resultado é contrario 

à tendência do sector. 

 Determinação do prémio de risco de mercado 
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- Suposição de que o prémio de risco de mercado é igual ao desempenho histórico 

da remuneração fixa do mercado de ações; 

- Suposição de que o risco de mercado é zero, ou é igual expectativa futura do 

mercado com remuneração fixa. 

-  

 Determinação do WACC 

- Utilização de um WACC inferior à taxa isenta de risco 

 Tratamento do prémio de risco do país 

- Não considerar o prémio de risco do país argumentando que é diversificável; 

- Supor que um acordo com o governo possa eliminar totalmente o risco do país. 

 

2. Erros na projeção dos fluxos de caixa futuros; 

 Determinação dos fluxos de caixa futuros 

- Não considerar o aumento das necessidades de fundo de maneio nos fluxos de 

caixa esperados; 

- Considerar o aumento dos fluxos de caixa como fluxo para os acionistas; 

- Considerar os benefícios fiscais como um fluxo de caixa. 

- Utilização de médias aritméticas em detrimento da média geométrica para 

estimar o crescimento.  
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CAPÍTULO II. ANALISE EMPÍRICA 

 

2.1.Enquadramento 

 

Dando seguimento à hipótese inicialmente apresentada, realizamos um estudo a fim de 

analisar se esta é valida. Para isso procedemos à realização de um questionário dirigido 

às empresas de consultoria com estabelecimento em Cabo Verde, onde pretendíamos 

saber se têm experiências na avaliação de empresas cabo-verdianas, quais os métodos 

que utilizam com maior frequência, se utilizam o fluxo de caixa descontado
9
, e o que 

mais condiciona a aplicação deste método. 

 

2.2.Metodologia 

Para esta análise foi definida uma amostra de 40 (quarenta) empresas de consultoria 

empresarial, o que corresponde a 45% da população, escolhidas aleatoriamente por 

meio de amostragem probabilística simples. A população para este estudo foi de 90 

(noventa) empresas de consultoria existentes na ilha de Santiago, o que corresponde a 

68% das empresas do sector em Cabo Verde, conforme tabela abaixo: 

Quadro II 

Dimensão da População e Amostra 

Ilha 

População 

Amostra Nº de 

Empresas 
Percentagem 

Boavista 1 0,75% 0 

Fogo 2 1,50% 0 

Sal 15 11,28% 0 

Santiago 90 67,67% 40 

Santo Antão 1 0,75% 0 

São Vicente 24 18,05% 0 

Total 133 100,00% 40 

   Fonte: INE 

                                                           
9
 Que é o objetivo principal desse estudo. 
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Para a determinação da dimensão da amostra foram definidos os seguintes critérios: 

 Nível de confiança: 95% e um valor de Z=1,96 

 Erro amostral aceitável: 5%. 

 Amostragem aleatória simples para as populações finitas: 

  
    

  

   
    

 

          (45) 

 Fator de correção da dimensão amostral para n/N> 0,05: 

     
   

       
         (46) 

Sendo, 

n = proporção na amostra; 

N = Dimensão da População; 

   = Proporção na amostra; 

   = Probabilidade do insucesso; 

B = Amplitude máxima de erro para obter uma estimativa da média da população 

Z= Valor da distribuição normal para um determinado grau de confiança para a 

estimativa. 

Após a definição da amostra foi aplicado um questionário
10

 fechado com o objetivo de 

identificar quais os métodos de avaliação de empresas ou negócio são utilizados em 

Cabo Verde, com maior foco sobre a utilização do método FCD, que é o objetivo 

principal deste estudo. 

O tratamento de dados foi efetuado no programa estatístico SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences), versão 15.0. A apresentação dos resultados foi feita através de 

quadros e gráficos, em valores absolutos e relativos, de forma a facilitar a análise. 

                                                           
10

 Questionário em anexo 
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2.3.Resultado e Analise 

 

 Experiencia na avaliação de empresas ou negócios em Cabo Verde. 

Foi questionada aos inquiridos se possuem alguma experiência na avaliação de 

empresas em Cabo verde, e verificou-se que 58% dos inquiridos afirmam ter participado 

ou realizado uma avaliação, como podemos confirmar na tabela abaixo. 

 

Quadro III 

Experiência na Avaliação 

 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Frequência 

Acumulada 

Sim 23 58% 80% 

Não 17 43% 100% 

Total 40 100%   

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Métodos mais utilizados 

Tendo em conta o número de empresas que já realizaram avaliações em Cabo Verde, 

constatamos que 13% dos inquiridos recorrem ao FCD, ou seja, são apenas 3 empresas 

que aplicam este método, e todos aplicam o Valor Atual Ajustado. Sendo que os 

restantes 87% aplicam o método patrimonial, e afirmam que a escolha deve por o 

considerarem como o mais adequado para às circunstâncias. 

Quadro IV 

Métodos Utilizados 

 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Frequência 

Acumulada 

Fluxo de 

Caixa 

Descontados 

3 13% 13% 

Métodos 

Patrimoniais 
20 87% 100% 

Total 23 100%   

Fonte: Elaboração Própria 
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No entanto comparando os métodos usados com o número de métodos utilizados por 

avaliação, apuramos que dos que aplicam o FCD apenas um recorre a outros métodos 

para a avaliação de empresas. Isso já não se verifica quando o utilizam o método 

patrimonial, onde todos aplicam mais de um método por avaliação. 

Quadro V 

Métodos mais utilizados x Número de métodos por Avaliação 

  

Métodos por 

Avaliação 

Um 

único 

método 

Mais de 

um 

método 

Total 

Métodos 

Utilizados 

Fluxo de 

Caixa 

Descontados 

2 1 3 

Métodos 

Patrimoniais 
0 20 20 

Total 2 21 23 

Fonte: Elaboração Própria 

 Fundamentos da Escolha 

Quadro VI 

Motivo da Escolha do Método 

 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Frequência 

Acumulada 

Fácil Aplicação 5 22% 22% 

Resultados mais 

precisos 
9 39% 61% 

Conceitualmente 

mais correto 
5 22% 83% 

Por ser o único 

conhecido 
4 17% 100% 

Total 23 100% 
 

Fonte: Elaboração Própria 

Das 23 empresas que fazem avaliação argumentam a preferência do método devido ao 

facto do resultado obtido ser o mais preciso, sendo que curiosamente 88% das empresas 

que fazem essa afirmação aplicam o método patrimonial. No que toca ao Método Fluxo 

de Caixa Descontado apenas uma empresa, defende a sua opção devido aos resultados 

serem mais precisos, sendo que os restantes baseiam a sua escolha por ser o 

conceitualmente mais correto, conforme podem confirmar nas tabelas 6 e 7. 
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Quadro VII 

Método Utilizado x Motivo da Escolha 

Motivo da 

escolha 

Métodos Utilizados 

Fluxo de Caixa 

Descontados 

Métodos 

Patrimoniais 
Total 

Fácil Aplicação 0 5 5 

Resultados mais 

precisos 1 8 9 

Conceitualmente 

mais correto 2 3 5 

Por ser o único 

conhecido 0 4 4 

Total 3 20 23 

Fonte: Elaboração Própria 

Também notamos que 3 dos 5 inquiridos que estabelecem como critério para a escolha 

do método, o facto de ser o conceitualmente mais correto, afirmam que o método 

patrimonial é o mais correto, contra apenas 2 que optaram pelo fluxo de caixa 

descontados. No entanto essa afirmação vem contradizer com o que já tinha sido 

referido no ponto 1.2.5, onde FERNANDEZ (2007) defende que o FCD é o único 

método conceitualmente correto. 

 Porquê da não utilização do FCD 

Quadro VIII 

Motivos da não utilização do FCD 

 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Frequência 

Acumulada 

Desconhecimento 8 35% 35% 

Aplicou um mais 

adequado 15 65% 100% 

Total 23 100%   

Fonte: Elaboração Própria 

Relativamente ao motivo da não utilização do método de fluxo de caixa descontados, 

constatamos que 65% dos inquiridos alegam que aplicaram um que consideraram ser o 

mais adequado à empresa em análise, enquanto cerca de 35% afirmam que optaram por 

um método diferente por desconhecerem o método de fluxo de caixa descontados. 

 Dificuldades na aplicação do FCD 
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Quadro IX 

Dificuldades do FCD 

 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Frequência 

Acumulada 

Dificuldade na 

projeção dos fluxos de 

caixa. 

2 67% 67% 

Determinação do 

Custo Capital 
1 33% 100% 

Total 3 100%   

No que diz respeito às dificuldades enfrentadas pelos avaliadores que aplicaram o FCD, 

deparamos que 67% deles alegam que as projeções é que constituíram maior desafio, 

sendo apenas 33% a terem dificuldades na determinação do custo de capital. 

 

2.4.Considerações sobre a pesquisa 

 

No desenvolvimento da pesquisa e análise dos dados recolhidos podemos concluir que o 

método de fluxo de caixa descontado é ainda pouco explorado em Cabo Verde, sendo 

que existe ainda muitos analistas que desconhecem a sua utilidade e principalmente as 

vantagens. 

Apesar de termos notado um número aceitável de empresas com experiencia na 

avaliação, eles recorrem com maior frequência ao método patrimonial, que não tem 

muito aceitação entre os especialistas em avaliação, no entanto podemos considerarmos 

satisfeitos, já que quase todas as empresas que efetuam avaliações têm utilizado mais do 

que um método por avaliação, em especial os que cujo método principal para a 

avaliação é o método patrimonial. Isso vem compensar de certa forma as fragilidades do 

método patrimonial e atribuir maior credibilidade à avaliação. 

Também notamos que das empresas que recorrem ao método de fluxo de caixa, a 

maioria afirma sentirem mais dificuldade na projeção dos fluxos de caixa. 
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CAPÍTULO III. ESTUDO DE CASO 

 

3.1.Enquadramento 

 

Neste capítulo iremos aplicar o método dos fluxos de caixa descontados na avaliação da 

empresa Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos, SA. Para esse estudo utilizamos os 

dados que constam do Relatório e Contas dos anos 2008 a 2010. 

 

3.2.Caracterização Empresa 

 

A Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos, SA, foi fundada em Novembro de 1995, para 

produção, importação e comercialização de tabacos e seus derivados, sendo a única 

empresa que atua nesse sector. 

Sedeada no Mindelo, a empresa explora as instalações que estiveram na origem da 

indústria do tabaco em Cabo Verde. Iniciou a sua atividade em Junho de 1997.  

A partir da sede dá cobertura às ilhas de S. Vicente, S. Antão e S. Nicolau. Possui uma 

Delegação na cidade da Praia que dá cobertura às ilhas de Santiago, Fogo e Brava e uma 

representação comercial em Espargos que cobre as ilhas do Sal e Boa Vista.  

A empresa, apesar do relativo envelhecimento do seu parque de equipamentos, possui 

uma capacidade instalada bastante acima da capacidade de absorção do mercado 

interno. 

A Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos, Lda., foi transformada em sociedade anónima 

já no decurso do presente ano de 2005, aquando do processo de privatização. 

A SCT atualmente é constituída por um capital social de 240.000.000 (duzentos e 

quarenta milhões de escudos), composto pelos seguintes acionistas a 31 de Dezembro 

de 2010: 
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Gráfico I 

Estrutura Capital Social 

Fonte: Relatório e Contas SCT 2010 

3.3.Analise SCT 

 

A situação patrimonial da SCT pode ser considera como boa, com o rácio de 

solvabilidade alto e a crescer, e com um endividamento de 21,6% em 2008, que tem 

diminuindo gradualmente até 2010, onde ficou-se nos 19,1%. É importante ter em conta 

que a SCT não possui passivo financeiro, ou seja, a todo o passivo deriva da atividade 

operacional da empresa, nomeadamente os fornecedores e estado. 

Pode-se contatar que a SCT encontra-se em equilibrada financeiramente, onde os ativos 

estão a ser financiados na totalidade pelos capitais permanentes, é de realçar ainda o 

facto de não existir passivo financeiro e nem passivos de médio longo prazo. No entanto 

o que se tem notado é uma diminui do fundo de maneio, e a tendência é para manter, 

sendo que existe previsões para o aumento do investimento em ativos fixos, dado a 

antiguidade dos equipamentos. 

 

  

51% 

36% 

13% 

Agrupamento Empresas Camara Municipal do Sal Público 
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Gráfico II 

Fundo de Maneio 

Fonte: Elaboração Própria 

Sobre a atividade operacional a SCT apresenta necessidade de fundo de maneio 

negativas, o que vem confirmar juntamente com a tesouraria liquida positiva, a boa 

saúde financeira da empresa. Tendo apresentado bons índices de liquidez, no entanto 

tem-se verificado uma diminuição, passando de 3,14 em 2008 para 2,72 em 2010. 

No que toca ao resultado operacional verificou-se um crescimento considerável de 

3,21% em 2009, mas no entanto em 2010, mesmo com crescimento das vendas 

evidenciado no gráfico III, o resultado operacional apresentou uma diminuição de 

0,28%. 

As vendas têm estado a aumentar progressivamente desde de 2008, mas a um ritmo 

lento, somente contrariado pelo forte crescimento verificado em 2010, onde cresceu ser 

de 4,95%, atingindo um volume de vendas de 708.710 contos. 

Gráfico III 

Evolução das Vendas 

 

Fonte: Elaboração Própria 

669.639 
675.300 

708.711 

2008 2009 2010 

308.821 

238.709 
214.898 

2008 2009 2010 
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No quadro abaixo segue alguns indicadores de rentabilidade da SCT desses três anos, 

donde pode-se facilmente perceber que apesar do aumento das vendas nos últimos anos, 

não tem afetado muito o resultado liquido da empresa. Tendo até apresentado 

diminuições de 1,76 pp na rendibilidade líquida das vendas, mas também a 

rendibilidade do ativo demonstra a eficiência na utilização dos ativos. 

 

Quadro X 

Rácios de Rentabilidade 

 

2008 2009 2010 

     Rentabilidade do Ativo 24,39% 24,21% 24,37% 

     Rentabilidade Cap. Próprios 31,12% 30,10% 30,12% 

     Margem Bruta das Vendas 53,77% 54,88% 54,43% 

     Rentabilidade Vendas 24,29% 23,29% 22,54% 

     Cash-flow das Vendas 26,85% 25,08% 24,61% 

Fonte: Elaboração Própria 

 

3.1.Determinação do valor da SCT 

 

3.1.1. Premissas básicas: 

 

Quadro XI  

Premissas Básicas 

Risco Mercado
11

 10,30% 

Risco do Pais
12

 2,63% 

Custo da divida 0,00% 

Taxa de Imposto 25,00% 

Período de Projeção 5 Anos 

Beta não 

Alavancado
13

 0,63 

Fonte: Elaboração Própria 

                                                           
11

 Fonte http://www.millenniumbcp.pt/site/conteudos/40/article.jhtml?articleID=372129 
12

 Fonte http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 
13

 Fonte http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

http://www.millenniumbcp.pt/site/conteudos/40/article.jhtml?articleID=372129
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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3.1.2. Estimação do custo de capital 

 

Para a estimação do custo de capital optamos por recorrer o WACC que como já vimos 

anteriormente é o mais indicado pelos analistas para a avaliação. 

No caso da SCT o custo de capital alheio é igual a zero, porque até a data não houve 

qualquer indício de financiamentos que possam originar encargos financeiros. 

Já o custo de capital próprio ao modelo CAPM, conforme demonstra Quadro XII: 

 

Quadro XII 

Calculo Custo Capital Próprio 

  2008 2009 2010 

Rf - Taxa isenta de risco14 3,40% 3,59% 4,00% 

Rm - Risco do mercado 10,30% 10,30% 10,30% 

Rp - Risco país 2,63% 2,63% 2,63% 

Bu - Beta não alavancado 0,76 0,76 0,76 

Bl - Beta alavancada 0,92 0,90 0,89 

t - Taxa do imposto 25,00% 25,00% 25,00% 

    
Re - Custo de capital próprio 13,35% 13,17% 13,16% 

Media 

  

13,23% 

 

Quadro XIII 

Cálculo do WACC 

  2008 2009 2010 

Re - Custo de capital próprio 13,35% 13,17% 13,16% 

Rd - Custo de capital alheio 0,00% 0,00% 0,00% 

t - Taxa do imposto 25,00% 25,00% 25,00% 

Peso Capital Próprio 78,40% 80,41% 80,90% 

Peso Capital Alheio 21,60% 19,59% 19,10% 

    
WACC - Custo de capital médio ponderado 10,46% 10,59% 10,65% 

Média 

  

10,57% 

Fonte: Elaboração Própria 

                                                           
14

 Fonte www.bcv.cv  

http://www.bcv.cv/
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3.1.3. Projeção dos resultados 

 

Assumindo que o cenário político e econômico não se modificariam drasticamente, e 

que mantenha-se a estabilidade econômica com uma taxa de inflação na ordem dos 4%, 

a metodologia utilizada foi: 

1. Com base no crescimento médio das vendas (2,79 % aa) nos anos anteriores, 

efetuamos uma estimativa de seu comportamento futuro até 2016; 

2. Para o DR projetado
15

, mantivemos o peso médio em relação às vendas, de 2008 

a 2010: 

a. Custo das Vendas 45,83%; 

b. Variação nos inventários de produção de 0,19%; 

c. Fornecimento dos serviços externos crescimento de 0,30%
16

 

d. Outros Custos Operacionais: 15,04% 

e. Outros Proveitos Operacionais: 0,67% 

3. Necessidades Cíclicas: 15,15% das vendas; 

4. Recursos Cíclicos: 17,66% das vendas; 

5. Crescimento médio de 0,33% dos rendimentos das aplicações financeiros 

6. Não foram contraídas nenhum empréstimo. 

7. Houve distribuição dos dividendos. 

Quadro XIV 

Cálculo taxa de crescimento na perpetuidade 

  2008 2009 2010 

Dividendos 154.800,00 150.000,00 150.000,00 

Resultado Líquido 162.667,00 157.282,00 159.711,00 

Rácio de Retenção 4,84% 4,63% 6,08% 

Rendibilidade CP 31,12% 30,10% 30,12% 

    
Taxa de Crescimento na Perpetuidade - g 1,50% 1,39% 1,83% 

Média 

  

1,58% 

Fonte: Elaboração Própria 

                                                           
15

 Ver apêndice II 
16

 Consideramos a taxa de crescimento registado em 2010, por ser o mais próximo da realidade, e também 

por não estar diretamente ligado às vendas, sendo que tem mantido um valor quase inalterado, apesar das 

oscilações das vendas. 
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3.1.4. Valor da Empresa 

Na tabela 5 encontra-se o valor dos fluxos de caixa livres projetados atualizado ao custo 

de capital (WACC) determinado na tabela 3, totalizando um valor atual de 753 milhões 

de escudos. 

Quadro XV 

Free Cash Flow 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vendas 727.845,94 743.712,98 759.925,93 776.492,31 793.419,85 810.716,40 

EBIT 203.671,43 210.382,58 216.649,14 223.056,39 229.607,40 236.305,34 

Amortização 14.920,84 15.246,12 15.578,48 15.918,09 16.265,11 16.619,69 

Provisões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FCO 218.592,27 225.628,70 232.227,62 238.974,48 245.872,51 252.925,02 

       IUR 54.161,72 55.907,63 57.543,82 59.216,64 60.926,90 62.675,41 

Variação NFM -487,51 -398,26 -406,94 -415,82 -424,88 -434,14 

Investimento CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       
FCF 164.918,06 170.119,34 175.090,75 180.173,66 185.370,49 190.683,76 

       Valor Atual 149.156,56 139.156,01 129.534,55 120.555,72 112.178,93 104.365,87 

 

Fonte: Elaboração Própria 

3.1.5. Considerações sobre estudo de caso 

 

Ao fim deste estudo pode-se afirmar que a empresa Sociedade Cabo-verdiana de 

tabacos é avaliada em 1.631 milhões de escudos, sendo cada ação avaliada em 6.798,57 

escudos. 

Se compararmos à cotação atual das suas ações, 5.600 ECV, pode conferir um ganho ao 

vendedor de 1.198,57 ECV por ação em caso de venda. Este facto só vem reforçar a 

ideia de que a SCT é uma das empresas mais valiosas do país. 
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

A elaboração desse estudo teve o objetivo demonstrar a utilização do método de fluxo 

de caixa descontados, em Cabo Verde, através da avaliação do nível de conhecimento, 

experiencia das empresas de consultoria, onde estabelecemos uma hipótese onde 

afirmamos que o fluxo de caixa descontados não muito aplicado na avaliação de 

empresas em Cabo Verde. 

Da analise empírica realizada podemos confirmar a hipótese inicial, de que o método de 

fluxo de caixa descontados não o mais utilizado e também que se trata de um método 

pouco conhecido pelos nossos consultores. 

No entanto, verificamos que há um número razoável de empresas capazes de avaliar 

uma empresa, apesar de muitos possuírem um conhecimento muito básico acerca das 

metodologias de avaliação.  

Pelo que recomendamos a aposta na formação de novos consultores, reciclagem dos 

mais antigos, de modo a manterem-se sempre atualizados sobre as novas práticas 

financeiras que irão surgindo.  

A nível académico sugeríamos que para os estudos futuros fossem abordados temas que 

se seguem, que por um motivo ou outro não pode ser incluído nesse trabalho: 

 Influência da estrutura de capital nos resultados; 

 Funcionamento do mercado de capitais em Cabo Verde; 

Este estudo irá permitir que os investidores, gestores e a comunidade académica tenham 

conhecimento de uma metodologia que é mundialmente aceite na avaliação de 

empresas, o que irá contribuir significativamente para uma melhoria da qualidade dessas 

análises e por consequente uma melhoria da qualidade dos investimentos. Também dará 

a conhecer quais os métodos mais utilizados em Cabo Verde. 

Durante a realização deste trabalho pretendia uma amostra maior, de modo que a 

pesquisa possibilita-se melhores dados e consequentemente melhores analises, contudo 
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devido a vários condicionantes como: o excesso de burocracia na obtenção de 

informações relevantes, que poderiam acrescentar maior valor ao trabalho, a resistência 

de certas instituições em responder os questionário, a escassez de tempo e o número 

muito reduzidos de bibliotecas e bibliografias, condicionou um melhor desempenho 

deste trabalho, que apesar de ser um tema inovador a nível académico em Cabo Verde 

impossibilitou que atingíssemos todos os objetivos pretendidos. 
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ANEXOS E APÊNDICES 

Anexo I - Balanço 

RUBRICAS 

Período 

2008 2009 2010 

VALORES VALORES VALORES 

  ACTIVO       

 
Ativo não corrente -14.445,02 -13.011,36 -14.695,10 

 

Ativos fixos tangíveis 75.974,78 68.858,23 68.770,89 

 

     Edifícios e outras construções 53.693,14 49.636,78 45.580,42 

 

     Equipamento básico 2.698,08 2.867,37 7.265,74 

 

     Equipamento de transporte 12.227,73 9.663,70 10.344,89 

 

     Equipamento administrativo 4.486,83 4.427,90 3.973,33 

 

     Outros ativos fixos tangíveis 2.869,01 2.262,48 1.606,52 

 

Propriedades de investimento 62.796,06 62.552,46 145.311,01 

 

     Terrenos e recursos naturais 7.342,22 10.192,99 96.045,91 

 

     Edifícios e outras construções 55.453,85 52.359,47 49.265,09 

 

Ativos intangíveis 1.414,71 752,59 436,45 

 

     Programas de computador 1.414,71 752,59 436,45 

 

Investimentos Em curso 3.770,27 43.771,17 0,00 

 

     Investimentos financeiros em curso 0,00 38.431,19 0,00 

 

     Ativos fixos tangíveis em curso 3.770,27 5.339,98 0,00 

 

Outros ativos financeiros 70.000,00 107.856,80 100.859,00 

 
Total do ativo não corrente 213.955,83 283.791,25 315.377,35 

 
Ativo corrente 0,26 0,30 0,31 

 

Inventários 73.112,51 64.793,18 61.434,64 

 

     Mercadorias 48.048,41 36.197,08 32.953,99 

 

     Produtos acabados e intermédios 6.162,41 8.924,73 9.720,30 

 

     Matérias-primas, subsidiarias e de consumo 18.901,70 19.671,37 18.760,34 

 

Clientes 6.671,27 6.044,80 12.875,21 

 

Adiantamentos a fornecedores 65,06 242,70 6.047,96 

 

Estado e outros entes públicos 10.412,79 10.310,84 5.011,19 

 

Outras contas a-receber 48.655,21 26.918,50 16.618,01 

 

Diferimentos 2.763,49 3.363,83 5.413,69 

 

Outros ativos financeiros 0,00 0,00 50.000,00 

 

Caixa e depósitos bancários 311.188,38 254.299,08 182.679,69 

 
Total do ativo-corrente 452.868,71 365.972,94 340.080,39 

          Total do ativo 666.824,53 649.764,19 655.457,74 

  CAPITAL PROPRIO E PASSIVO       

 
Capital próprio 522.777,09 522.500,30 530.275,61 

 

Capital realizado 240.000,00 240.000,00 240.000,00 

 

Reservas legais 23.999,90 24.000,00 39.998,35 

 

Outras reservas 96.110,33 103.977,09 95.260,93 

 

Resultados transitados 0,00 -2.758,98 -4.694,98 

 

Resultado líquido do período 162.666,86 157.282,19 159.711,32 

       Total do capital próprio 522.777,09 522.500,30 530.275,61 

 
PASSIVO 

   Total do passivo não corrente 0,00 0,00 0,00 

 
Passivo corrente 

   

 

Fornecedores 52.994,74 35.940,53 38.386,04 

 

Estado e outros entes públicos  65.611,56 68.523,70 66.627,25 

 

Acionistas/sócios 18,50 0,00 0,00 

 

Outras contas a pagar 21.211,64 17.195,24 15.141,19 

 

Diferimentos 4.211,00 5.604,42 5.027,64 

Total do passivo corrente 144.047,44 127.263,89 125.182,12 

           Total do passivo 144.047,44 127.263,89 125.182,12 

Total do capital próprio e do passivo 666.824,53 649.764,19 655.457,74 
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Anexo II – Demonstração de Resultados 

RENDIMENTOS E GASTOS 

PERÍODO 

2008 2009 2010 

VALORES VALORES VALORES 

  Vendas e Prestações de serviços 669.639,08 675.300,32 708.710,75 

 
Variação nos inventários de produção 119,87 3.069,25 795,57 

 
Gasto com mercadorias vendidas e matérias consumidas 

-

309.710,04 

-

307.733,12 

-

323.753,95 

  Resultado operacional bruto 360.048,92 370.636,45 385.752,37 

 
Fornecimentos e serviços externos -71.827,82 -71.678,74 -71.901,08 

  Valor acrescentado bruto 288.221,10 298.957,71 313.851,29 

 
Gastos com o pessoal -65.284,31 -70.734,92 -73.830,58 

 
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) -2.692,42 934,59 0,00 

 
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00 -1.547,00 

 
Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00 0,00 

 

Imparidade de ativos não depreciáveis/amortizáveis 

(perdas/reversões) 0,00 0,00 0,00 

 
Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00 0,00 

 
Outros rendimentos e ganhos 3.078,97 3.485,85 7.243,66 

 
Outros gastos e perdas -14.767,78 -19.283,68 -31.231,42 

  
Resultado antes de depreciações, amortizações, perdas/ganhos 

de financiamento e impostos 208.555,55 213.359,54 214.485,95 

 
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização -14.445,02 -13.011,36 -14.695,10 

 

Perdas/reversões por Imparidade de ativos 

depreciáveis/amortizáveis 0,00 0,00 0,00 

  
Resultado operacional (antes de perdas/ganhos de 

financiamento e impostos) 194.110,53 200.348,19 199.790,85 

 
Juros e ganhos similares Obtidos 12.848,19 12.654,00 12.931,47 

 
Juros e perdas similares suportados 0 0 0,00 

  Resultado antes de Imposto 206.958,72 213.002,19 212.722,32 

  Imposto sobre o rendimento do período -44.291,86 -55.720,00 -53.011,00 

  Resultado líquido do período 162.666,86 157.282,19 159.711,32 

  

   

 
Resultado líquido do período atribuível a: 

   

 
Detentores do capital da empresa-mãe 83.204,10 80.449,84 81.692,34 

 
Interesses minoritários 79.462,76 76.832,35 78.018,98 

     
  Resultado por Acão básico 0,68 0,66 0,67 
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           Apêndice I – Questionário

 

Número de questionário

[1] Designação Social:

[2]

1. Sociedade Anónima.

2. Sociedade por quotas.

3. Outros

[3]

[4] Têm alguma experiencia na avaliação de empresas em Cabo Verde?

1. Sim.

2. Não.

Caso tenha respondido não, por favor passe para a questão 8. Se responder sim, por favor não responda a questão 8.

[5] Qual o método que utilizam com maior frequência na avaliação de empresas ou negócios?

1. Método de Fluxo de Caixa Descontados.

2. Métodos Patrimoniais.

3. Métodos com Goodwill.

4. Método dos Múltiplos.

5. Outros.

[6] Porquê escolheu esse método?

1. Fácil aplicação.

2. Resultados mais precisos.

3. Conceitualmente mais correto.

4. Por ter maior aceitação.

5. Por ser o único conhecido.

[7] Quantos métodos utilizam ao avaliar uma empresa?

1. Um único método.

2. Mais de um método.

[8] Porque nunca avaliaram uma empresa ou negocio em Cabo Verde?

1. Nunca surgiu uma oportunidade.

2. Os métodos existentes são impraticáveis em Cabo Verde.

3. Desconhecem os métodos de avaliação existentes.

[9] Já utilizaram na avaliação de empresas os métodos baseados nos fluxos de caixa descontados?

1. Sim.

2. Não.

Parte II

Ano de Criação:

Natureza Jurídica:

Parte I

Este questionário tem a finalidade de analisar a utilização do método de fluxos de caixa descontados na avaliação de empresas ou negócios em Cabo Verde, com o

objetivo de permitir a elaboração de um trabalho de fim curso ministrado no ISCEE. Neste sentido, é imprescindível que as suas respostas sejam sinceras. A

confidencialidade das suas respostas será integralmente respeitada.                                                                                                                                Adilson Cruz        

Questionário sobre Avaliação de Empresas ou Negócios
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[10] Se não, qual o motivo da não utilização?

1. Desconhecimento desse metodo.

2. Aplicou um que achou ser o mais adequado.

[11] Se sim, qual desses métodos utilizam?

1. Fluxo de Caixa Livre.

2. Fluxos de caixa para os accionistas.

3. Fluxos de caixa para a empresa.

4. Valor Actual Ajustado (APV).

5. Dividendos actualizados.

[12] Qual foi a maior vantagem da utilização do método fluxos de caixa descontados?

1. Resultado mais preciso.

2. Conceitualmente mais Correcto

3. Não ser muito afectado pela práticas contabilísticas.

[13] Qual foi a maior dificuldade na aplicação deste método?

1. Determinação dos fluxo de caixa.

2. Dificuldades na projecção dos fluxos de caixa futuros.

3. Determinação do custo de capital.

4. Outras.

Obrigado pela sua colaboração!!
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Apêndice II – Demonstração de Resultados Projetado 

RENDIMENTOS E GASTOS 

PERÍODO 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES 

  Vendas e Prestações de serviços 727.845,94 743.712,98 759.925,93 776.492,31 793.419,85 810.716,40 

 
Variação nos inventários de produção 800,63 1.413,05 1.443,86 1.475,34 1.507,50 1.540,36 

 
Gasto com mercadorias vendidas e matérias consumidas -333.571,80 -340.843,66 -348.274,05 -355.866,43 -363.624,32 -371.551,33 

 
Resultado operacional bruto 395.074,78 404.282,38 413.095,73 422.101,22 431.303,03 440.705,43 

 
Fornecimentos e serviços externos -72.116,79 -72.333,14 -72.550,14 -72.767,79 -72.986,09 -73.205,05 

 
Valor acrescentado bruto 322.957,99 331.949,24 340.545,60 349.333,44 358.316,94 367.500,39 

 
Outros Custo Operacionais -109.468,03 -111.854,43 -114.292,86 -116.784,44 -119.330,34 -121.931,75 

 
Outros Proveitos Operacionais 4.876,57 4.982,88 5.091,50 5.202,50 5.315,91 5.431,80 

 
EBITA 218.366,53 225.077,69 231.344,24 237.751,49 244.302,51 251.000,44 

 
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização -14.695,10 -14.695,10 -14.695,10 -14.695,10 -14.695,10 -14.695,10 

 
EBIT 203.671,43 210.382,58 216.649,14 223.056,39 229.607,40 236.305,34 

 
Juros e ganhos similares Obtidos 12.975,43 13.247,92 13.526,12 13.810,17 14.100,19 14.396,29 

 
Resultado antes de Imposto 216.646,86 223.630,50 230.175,26 236.866,56 243.707,59 250.701,63 

  Imposto sobre o rendimento do período -54.161,72 -55.907,63 -57.543,82 -59.216,64 -60.926,90 -62.675,41 

  Resultado líquido do período 162.485,15 167.722,88 172.631,45 177.649,92 182.780,69 188.026,22 

  

      

 
Resultado líquido do período atribuível a: 

      

 
Detentores do capital da empresa-mãe 83.111,15 85.790,25 88.300,99 90.867,93 93.492,32 96.175,41 

 
Interesses minoritários 79.373,99 81.932,62 84.330,46 86.781,99 89.288,37 91.850,81 

        
  Resultado por Acão básico 0,68 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 

 

 


