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APLICAÇÃO DO EVA NA AVALIAÇÃO DE EMPRESAS COTADAS E NÃO COTADAS NA

BOLSA: uma aplicação ao sector bancário de Cabo Verde

Resumo

Este  trabalho  tem  como  motivação  avaliar  empresas  financeiras,  mais  concretamente

bancos comerciais do setor bancário cabo verdiano, cotadas e não cotadas na bolsa de

valores, através do método do valor económico acrescentado (EVA).

Da  análise  económica  e  financeira  (histórica)  realizada  constata-se  que  a  CECV  foi  a

instituição que apresentou, em termos médios, uma gestão mais eficiente dos seus ativos e

que o BCA foi o que apresentou maior capacidade em gerar lucros a partir do seu capital

próprio.  Verificou-se  que  todos  os  bancos,  obtiveram  EVA  estimados  negativos,  o  que

poderá indiciar que a gestão destes bancos estará a destruir valor.

Palavras chave: avaliação de empresas; EVA; Cabo Verde; bancos.

Key words: business valuation; EVA; Cape Verde; banks. 



INTRODUÇÃO

A avaliação  de empresas é  um tema complexo,  mas de extrema importância  pelo  qual

muitos investigadores, da área financeira, tentam encontrar procedimentos que se adaptem

da melhor maneira possível a cada situação ou ramo específico de atividade da empresa.

Além da  necessidade,  por  parte  da  gestão,  em calcular  o  valor  real  da empresa,  esta

temática  revela  bastante  importância  para  os  acionistas  e  investidores,  na  medida  que

fornece elementos para aqueles que pretendem tomar decisões estratégicas e atrair novos

investimentos. Ao avaliar uma empresa há uma determinada dependência de fatores que

influenciam o valor real (ou intrínseco) da mesma. Fatores estes que podem ser de caráter

objetivo, conjuntural ou subjetivo. 

As  empresas  ao  terem  uma  noção  do  valor  que  valem  no  mercado,  transmitem  mais

confiança  quer  na tomada das  decisões  de investimentos,  quer  de  desinvestimentos.  A

avaliação da empresa irá ser a base do processo de negociação: será indicador do valor

mínimo na perspetiva do vendedor e do valor máximo na perspetiva do comprador. O valor

não deve ser confundido com o preço, isto porque, o preço é a quantidade acordada entre o

vendedor e o comprador, na transação de uma empresa, enquanto o valor específico de

uma empresa pode ser diferente devido a uma infinidade de razões (Fernandez, 2001).

Este  trabalho  tem  como  objetivo  primordial  avaliar  empresas  cabo-verdianas  do  sector

financeiro, cotadas e não cotadas na bolsa de valores e efetuar uma comparação entre as

empresas  avaliadas  de  modo  a  verificar  qual  delas  apresenta  maior  valor  no  mercado

cabo-verdiano.

Este trabalho está dividido em três secções, além da introdução e da conclusão. Na primeira

seção procede-se à revisão da literatura, sobre o método EVA -  Economic Value Added

aplicado à avaliação de empresas. Na segunda secção é retratada a metodologia adotada

na  execução  desta  investigação,  incluindo  questões  de  investigação  e  objetivos,

metodologia a ser aplicada na investigação empírica e recolha das variáveis de investigação

e tratamento dos dados. Na terceira secção é feito o tratamento e discussão dos resultados,

abrangendo uma breve apresentação dos bancos avaliados e a respetiva avaliação, ou seja,

a análise dos resultados obtidos. Por último, nas conclusões, são apresentadas as principais

conclusões do trabalho, com referência a algumas limitações, bem como possíveis linhas de

investigação futuras.

1 – AVLIAÇÃO DE EMPRESAS

1.1 - O método do “Economic Value Added”

O Economic Value Added (EVA) da empresa é apenas uma medida do retorno incremental

que o investimento ganha sobre a taxa de retorno do mercado. Por outras palavras, pode-se

afirmar que o EVA mede a rentabilidade líquida do custo de capital. Como os investigadores



observaram, uma empresa só fica mais rica se ela investir dinheiro e no final obteve um

retorno maior do que o custo do dinheiro investido  (Sharma & Kumar, 2010). Os autores

acrescentam  ainda  que  o  EVA  é  uma  estimativa  do  verdadeiro  lucro  económico  ou  o

montante pelo qual os lucros excedem ou ultrapassam o rendimento mínimo exigido pelos

acionistas e credores caso eles tivessem investido em outros títulos de risco comparável.

O  EVA  é  calculado  pela  diferença  entre  os  resultados  operacionais  sem  os  impostos

estimados para a empresa e o valor de resultados exigidos pelos sócios e credores. É o

excedente de resultados operacionais exigido pelos acionistas e credores (Neves, 2000).

Para  Vieito  e Maquieira (2010) e  Mota et  al.  (2006), o EVA calcula a diferença entre a

rendibilidade adquirida pelo capital investido na empresa e o custo total desse capital. Ao

calcular o EVA, os executivos verificam se estão a criar, ou a destruir, valor com as suas

decisões. Também acrescentam que, quando a rendibilidade do capital investido é superior

ao custo do capital investido, existe criação de valor, caso contrário, se a situação é inversa,

existe destruição de valor. De acordo com Mota et al. (2006), o EVA possui uma forma de

cálculo simples, ao multiplicar o valor do capital investido pela diferença entre a rendibilidade

do capital investido (ROIC) e o custo médio ponderado desse mesmo capital. Estes autores

afirmam ainda que uma empresa só irá obter valor económico acrescentado, ou seja, um

EVA positivo, quando a rendibilidade do capital investido é maior que o seu custo.

Para alguns autores (e.g., Sharma & Kumar, 2010; Pruthy & Hara, 2014), o EVA pode ser

calculado do seguinte modo [equação (1)]: 

EVA = NOPAT - (TC I  ∙ WACC) (1)

Onde,

EVA – Economic Value Added;

NOPAT - Lucro operacional líquido após impostos;

TCI - Capital total investido;

WACC - Custo médio ponderado do capital.

Este  conceito  mostra-nos  que  quando  uma  empresa  não  consegue  gerar  lucros  que

permitam sustentar o custo total do capital investido, esta empresa não é rentável  (Bhan,

2009).

A avaliação de empresas e negócios, por intermédio do indicador EVA requer a utilização de

um outro método denominado de Market Value Added (MVA). Este método corresponde à

soma dos EVA a criar ao longo dos anos previsionais, atualizados para o momento inicial

(Vieito & Maquieira, 2010). Para Neves (2000), o MVA é o valor atualizado dos excedentes

dos  resultados  operacionais  exigido  pelos  acionistas  e  credores.  Neste  sentido,  o  MVA



deve-se adicionar aos capitais totais investidos da empresa para se poder estimar o valor

intrínseco da empresa.

Mota et al. (2006) referem que o conceito do MVA teve origem a partir do conceito de EVA.

O MVA mede o valor criado pela empresa no passado e o valor que se pretende criar no

futuro.  Um MVA positivo  demonstra claramente que o mercado acredita que ao investir

nesta empresa irá certamente obter uma rendibilidade superior ao custo do capital investido,

enquanto que, um MVA negativo significa, obviamente, o contrário. Ainda Mota et al. (2006)

acrescentam que o MVA não é mais do que o somatório dos EVA atualizados criados ao

longo dos anos. 

De  acordo  com  Aloy  Niresh  e  Alfred  (2014),  o  valor  adicionado  de  mercado,  também

conhecido como o valor criado para o acionista, é o excesso de valor de mercado sobre o

valor contabilístico (ver equação (2).

MVA  =  Valor de mercado  -  Capital investido (2)

O capital  investido,  também conhecido  como capital  aplicado,  é  o  somatório  do  capital

próprio com o capital  da dívida financiada pelos acionistas  e detentores de dívidas  das

empresas. Os gestores devem procurar obter o maior MVA para os acionistas. Mas só o

alcançamos quando a empresa obtém um retorno em excesso em relação ao custo do

capital. O MVA seria reduzido se a empresa investir capitais em projetos que anda a ter VAL

negativo. O MVA é o valor atual dos futuros EVA esperados da empresa  (Aloy Niresh &

Alfred, 2014).

Assim, a ligação entre EVA e MVA é justificado através da seguinte equação (3) e (4):

MVA = ∑
i=1

∞ EVAi

(1+WACC)i
(3)

Ou seja, tratando-se de uma perpetuidade simplifica-se para:

MVA = 
EVA
WACC

(4)

O MVA é afetado  não  apenas  pela  atividade  que  a  empresa exerce,  mas também por

fatores  externos  que  influenciam  o  preço  das  ações,  ou  seja,  através  de  várias  outras

variáveis que a empresa não consegue controlar. No entanto, acredita-se que as empresas

que  conseguem  obter  EVA  positivos,  com  crescimentos  ao  longo  dos  anos,  também

maximizam o seu MVA no longo prazo (De Wet, 2012).

1.2 - Avaliação de empresas em condições de incerteza e o processo de decisão do

investimento



Ao avaliar uma empresa é inevitável trabalhar com situações de incerteza, em relação aos

resultados previstos e riscos assumidos, que de uma maneira ou de outra acabará sempre

por transmitir um certo grau de insegurança, por parte dos investidores, ao refletirem na

possibilidade  das  previsões  não  se  virem  a  concretizar.  Neste  sentido,  para  que  seja

possível  superar  essas  limitações  é  necessário  identificar  vários  outros  acontecimentos

possíveis, que poderão fracassar um determinado investimento. Dos métodos existentes,

para  avaliar  empresas  em condições  de  incerteza,  destaca-se o  método  da  análise  de

sensibilidade e o método da análise de cenários.  

Um tomador de decisões estará sempre interessado em saber o quanto sensível pode ser

uma  tomada  de  decisão  de  aceitar  as  estimativas  previstas  sobre  as  variáveis  de  um

determinado projeto,  ou seja,  que margem de erro pode conter as estimativas antes de

aceitar uma determinada decisão. É aqui que a análise de sensibilidade pode ser útil, onde

um tomador de decisão, com um mecanismo formal,  avalia possíveis consequências em

vários cenários  (Woodward, 1995). Ainda  Woodward (1995), acrescenta que essa técnica

tem sido descrita de várias maneiras, por exemplo como uma análise para descobrir  os

fatores vulneráveis em um determinado projeto. Essencialmente, sugere-se que a análise da

sensibilidade do retorno esperado do projeto a erros nas estimativas subjacentes pode ser

útil,  para  indicar  quais  erros  apresentam  maior  relevância.  Isso  permite  que  a  gestão

investigue a proposta de forma mais aprofundada ou a rejeite,  talvez na opção de uma

alternativa com menor retorno projetado, mas com menor risco de erros nas estimativas.

Para Van Groenendaal e Kleijnen (2002), o objetivo da análise de sensibilidade é determinar

quais são os fatores, dentro de um conjunto total de fatores num determinado modelo, que

devem ser o foco de atenção, isto é, quais são os fatores que apresentam realmente uma

maior relevância nos resultados.

Por seu lado, o planeamento de cenários é uma abordagem qualitativa das variáveis que

não são facilmente quantificáveis e envolve a criação de acontecimentos futuros, possíveis e

coerentes,  com o objetivo de identificar  e avaliar  contingências,  incertezas,  tendências e

oportunidades para a tomada de decisões. Originalmente foi desenvolvido durante os anos

1970 pelo Royal Dutch Concha. A técnica foi utilizada nas empresas no início da década de

1970 para gerar cenários plausíveis sobre o futuro a longo prazo do ambiente (e.g., Hanson,

2003;  Kennedy, Perrottet, & Thomas, 2003; Miller & Waller, 2003). Através da análise de

cenários  pode-se  verificar  que  há  pouca  evidência  de  como  os  analistas  avaliam  e

comunicam os riscos esperados e as incertezas que afetam o valor de uma empresa a longo

prazo (Joos, Piotroski, & Srinivasan, 2016). Também Alessandri et al. (2004) asseguram que

o planeamento de cenários fornece aos gestores um modo organizado de analisar e avaliar

incertezas e contingências, sendo corrente que os especialistas sugerirem a criação de 3 a



5 cenários.  Acrescentam ainda que,  o processo de elaboração de cenários,  geralmente

envolve as seguintes fases:

 Identificar as forças;

 Seleção de forças significativas;

 Apreciação das forças para estabelecer cenários;

 Escrita de "acontecimentos" ou scripts;

 Estabelecer indicadores (ex.: indicadores de liderança que sugerem para que direção

anda o cenário específico).

O  planeamento  de  cenários,  em  primeiro  lugar,  ajuda  na  identificação  dos  riscos  e

incertezas de longo prazo e o seu impacto na empresa como um todo e, em segundo lugar,

auxilia os executivos na definição das suas alternativas e opções, ou seja, aumenta as suas

opções (Alessandri et al., 2004).

2 - METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO

O presente trabalho desenvolve-se tendo por base a seguinte pergunta de partida:

Existe  discrepância  entre os  Book Values e  os valores  de mercado das empresas

avaliadas?

Pelo que neste sentido pretende-se responder às seguintes questões de investigação:

 O método EVA é adequado para avaliar empresas do setor financeiro?

 O método EVA é apropriado para avaliar empresas cotadas e não cotadas?

 Qual  o  custo  médio  de  capital  das  empresas  financeiras  cabo-verdianas  em

particular os bancos comerciais?

O  objetivo  principal  deste  trabalho  é  de  avaliar  empresas  cabo-verdianas  do  sector

financeiro, cotadas e não cotadas na bolsa de valores e proceder à sua comparação. A

partir  deste objetivo geral  visa-se,  com este trabalho,  responder  aos seguintes objetivos

específicos:

 Aplicar o método de avaliação EVA a empresas cotadas e não cotadas;

 Determinar o custo de capital alheio das empresas em avaliação;

 Determinar o custo de capital próprio das empresas em avaliação;

 Determinar o WACC das empresas em avaliação;

 Comparar o valor das empresas selecionadas para avaliação.

A  amostra  é  constituída  por  quatro  empresas,  mais  concretamente  quatro  bancos

comerciais  do  sistema  bancário  cabo-verdiano.  Dois  deles  estão  cotados  na  bolsa  de

valores de Cabo Verde e os outros dois não estão cotados. Dos bancos cotados encontra-se

o Banco Comercial do Atlântico e a Caixa Económica de Cabo Verde e dos não cotados

encontra-se o Banco Interatlântico e o Banco Cabo-verdiano de Negócios. 



A motivação para realizar esta pesquisa surgiu com o facto de ser uma área de elevada

importância,  dentro  do  campo  das  finanças  empresariais,  mas  também porque  existem

poucos  trabalhos  científicos  que  retratem  essa  temática  da  avaliação  de  empresas  e

negócios e, muito menos ainda da avaliação de empresas ou instituições financeiras e em

particular nos países de língua oficial portuguesa - PALOP (talvez com exceção do Brasil). É

nesse sentido que surgiu essa motivação em avaliar bancos comerciais do setor bancário

cabo-verdiano (dado o crescimento e pujança desta economia entre os diferentes PALOP).

A recolha dos dados foi efetuada através dos  sites dos bancos, onde foi possível fazer o

download de  todas  as  demonstrações  financeiras  e  relatórios  de contas  das  respetivas

instituições e também no site do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde (INECV),

onde foi levantado todos os dados acerca das taxas da inflação dos anos de 2006 a 2016.

Na  avaliação  de  qualquer  empresa  ou  negócio,  utilizando  um  determinado  método  de

avaliação, o avaliador depara-se com algumas variáveis que, por vezes, nem sempre são

possíveis  de  determinar,  ou  seja,  são  variáveis  que  dependem  fortemente  do  tipo  de

empresa ou negócio, da situação real da empresa, bem como de outros fatores.

Para que seja possível avaliar estas instituições financeiras pelo método do EVA e MVA, foi

necessário determinar os resultados operacionais previsionais líquidos de impostos sobre o

rendimento  [EBIT  (1-t)].  Para  tal,  foram  estimados  os  rendimentos  e  juros  similares

(proveitos), para os anos 2017 a 2021, a partir dos dados históricos do ano 2016, projetados

através da regressão linear pelo método dos mínimos quadrados relativos aos anos de 2006

a 2016, utilizando a função estatística Previsão do software Excel®.

Após  a  determinação  dos  rendimentos  e  juros  similares  previsionais  (2017-2021)  foi

determinada a estrutura média, da demonstração de resultados dos anos 2006-2016, dos

restantes  gastos  e  rendimentos.  Essa estrutura  média  multiplicada  pelos  rendimentos  e

juros  similares  previsionais  obtém-se  o  resultado  operacional  previsional  para  os  anos

(2017-2021). Posteriormente a este valor adicionou-se as amortizações e depreciações do

exercício e das provisões líquidas de reposições e anulações, obtendo-se os fluxos de caixa

livres  previstos  para  os  anos  futuros.  No  cálculo  do  custo  do  capital  próprio,  para  a

determinação  do  WACC,  não  foi  possível  aplicar  a  fórmula  tradicional  de  cálculo  pelo

modelo CAPM, como sugerido na revisão da literatura. A principal razão prende-se com as

características específicas do mercado bolsista cabo-verdiano, que é altamente ilíquido e

ineficiente.  Como alternativa determina-se a rendibilidade média dos capitais próprios do

sector  dividindo o valor  médio  dos resultados líquidos sobre o valor  médio dos capitais

próprios, sendo esse o valor considerado como custo do capital próprio. Da mesma forma

também foi calculado o custo do capital alheio dividindo o valor médio dos juros e encargos

similares sobre o valor médio dos passivos totais. 



Atendendo  à  dimensão  dos  valores  monetários,  que  as  demonstrações  financeiras

apresentam, as unidades monetárias utilizadas são em milhões de Escudo Cabo-verdianos

(CVE).  Os  valores  históricos,  das  demonstrações  de  resultados,  encontram-se  todos

capitalizados  ao  mesmo momento  temporal  (2017).  A  taxa de capitalização  utilizada  foi

baseada  nas  taxas  anuais  de  inflação  acessíveis  na  página  do  Instituto  Nacional  de

Estatística de Cabo Verde relativas aos anos de 2006 a 2016. 

Tendo em conta a quantidade de variáveis estimadas, assim como os pressupostos tidos

em conta ao longo do trabalho, foi elaborada uma análise de sensibilidade com as variáveis

que poderão ser consideradas mais sensíveis.  

3 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

3.1 – Caracterização das empresas da amostra

Nesta subseção procede-se à caracterização sumária de cada um dos bancos selecionados

para avaliação.

3.1.1 - Banco Comercial do Atlântico (BCA)

O Banco Comercial  do Atlântico (BCA) foi  criado,  no dia 1 de setembro de 1993,  como

resultado  da  separação  das  vertentes  comercial  e  de  supervisão,  que  vinham  sendo

desempenhadas pelo Banco de Cabo Verde (BCV), desde 29 de setembro de 1975, tendo o

BCV passado,  assim, a partir  de 1993,  a assumir  apenas as funções de Banco Central

(Banco Comercial do Atlântico, 2017).

O BCA, sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, foi criado pelo Decreto-lei

nº 43/93, de 16 de julho, com o capital inicial de 500.000.000$00 (quinhentos milhões de

escudos).  Foi  constituída,  na mesma data,  através do Decreto-lei  nº  44/93,  a  comissão

instaladora do BCA composta por 5 (cinco) membros,  de entre os quais  um presidente,

nomeados por despacho do Ministro das Finanças (Banco Comercial do Atlântico, 2017). De

acordo com Banco Comercial do Atlântico (2017), o primeiro Conselho de Administração do

BCA iniciou as suas atividades no dia 1 de setembro de 1993. O BCA conta atualmente com

34 balcões instalado em todas as Ilhas e em quase todos os concelhos. A partir do ano

1999,  apostando nas novas tecnologias,  introduziu as máquinas automáticas como mais

uma opção para os canais de distribuição. Em 2015 apostou na instalação de máquinas de

depósitos rápidos, primeira rede de máquinas para depósitos de notas (Banco Comercial do

Atlântico, 2017).

3.1.2 - Caixa Económica de Cabo Verde (CECV)

A Caixa  Económica  de  Cabo  Verde  (CECV),  foi  criada  a  18  de  maio  de  1928  com  a

designação  de  "Caixa  Económica  Postal",  integrada  no  então  serviço  dos  "Correios  e

Telégrafos" sob a tutela do Ministério das Telecomunicações da República Portuguesa. No



dia 30 de dezembro de 1985, foi transformada numa instituição financeira autónoma, com a

designação de Caixa Económica de Cabo Verde, sob a tutela do Ministério das Finanças de

Cabo Verde. De 1993 a 2000, a Caixa Económica de Cabo Verde, teve um crescimento

qualitativo  e  quantitativo  substancial,  bem  visível,  sobretudo  a  nível  nacional.  Este

desenvolvimento  consubstancia  com o  crescimento  verificado  a  nível  dos  depósitos,  do

crédito concedido e dos fundos próprios. Também este crescimento foi proporcionado, de

entre outros, pelo alargamento da gama de produtos e serviços, alargamento da rede de

agências,  introdução  de  um  novo  estilo  de  relacionamento  com  o  cliente  e  soluções

informáticas modernas e inovadoras (Caixa Económica de Cabo Verde, 2017). 

Ainda segundo a mesma fonte, em 2012, a Caixa Económica de Cabo Verde tornou-se no

1.º  Banco  em  Cabo  Verde  com  certificação  internacional  do  Sistema  de  Gestão  da

Segurança de Informação e do Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com as

normas internacionais ISO 27001:2013 e ISO 9001:2015, respetivamente. 

3.1.3 - Banco Interatlântico (BI)

Em fevereiro de 1998, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) inaugurou uma Sucursal em Cabo

Verde,  com  o  objetivo  de  aproveitar  as  potencialidades  de  uma  economia  em

desenvolvimento e de contribuir para a dinamização do sistema financeiro local. A Sucursal

veio  complementar  a  presença  da  CGD  no  território,  que  já  existia  sobre  a  forma  de

Escritório  de  Representação  do  ex-Banco  Nacional  Ultramarino. Em  1999,  ocorreu  a

transformação da Sucursal em banco de direito cabo-verdiano, sob a denominação Banco

Interatlântico,  S.A.  (BI),  passando a CGD a deter 70% do seu capital  social.  A restante

participação acionista encontra-se repartida por um conjunto de empresários e empresas

locais (Banco Interatlântico, 2017).

O BI no âmbito da sua política de alargamento seletivo, com abertura de agências em zonas

de maior potencial  de desenvolvimento económico e crescimento empresarial, possui um

total de 9 agências e 2 gabinetes, sendo 5 concentradas na Ilha de Santiago, uma em S.

Vicente, duas no Sal e uma na Ilha da Boa Vista (Banco Interatlântico, 2017).

Empenhado em prestar  elevados níveis de serviço e uma oferta de produtos e serviços

global,  o  Banco  Interatlântico,  SA  tem-se  destacado  especialmente  no  que  toca  aos

sistemas de pagamento, com desempenho significativo na expansão da rede de automação

bancária (ATM1 e POS2) no País. O BI também tem apostado na emissão de cartões (débito

e crédito) tendo sido pioneiro no mercado nacional,  com o lançamento de um cartão de

débito rede vinti4, voltado exclusivamente para o segmento feminino  (Banco Interatlântico,

2017). 
1 ATM (Automated Teller Machine) – Sigla inglesa que representa uma caixa eletrónica, máquina para realizar operações bancárias.
2 POS (Point of sale / Point of servisse) – Sigla inglesa que representa uma caixa registradora em uma loja, ou outro local onde acorre uma

transação de venda. Pode também máquinas de cartão de créditos e outros terminais eletrônicos de vendas.



Em meados  de  2008,  através  da  Bolsa  de  Valores  (BVC),  o  Banco  Interatlântico,  S.A.

realizou uma emissão de obrigações subordinadas no valor de 500.000.000 CVE, que foi a

primeira emissão por subscrição pública, de obrigações subordinadas realizadas em Cabo

Verde. Em 20 de Abril  de 2010,  o Banco Interatlântico,  SA procedeu a um aumento de

capital,  de  600.000.000  CVE  para  1.000.000.000  CVE,  tendo  a  CGD  mantido  a  sua

participação de 70%. Com este aumento de capital, o BI reforçou os seus fundos próprios,

no  contexto  das  novas  exigências  resultantes  das  IAS3 em  Cabo  Verde  (Banco

Interatlântico, 2017).

3.1.4 - Banco Cabo-verdiano de Negócios (BCN)

A história do Banco Cabo-verdiano de Negócios (BCN) remonta a fevereiro de 1996, altura

em que o Banco Totta & Açores, de Portugal, abriu uma sucursal na cidade da Praia, na ilha

de Santiago em Cabo Verde. A sucursal passou a Banco de direito cabo-verdiano, com a

denominação de BTCV - Banco Totta de Cabo Verde, em janeiro de 2003, abrindo mais

duas agências no Mindelo e na Assomada (Banco Cabo-verdiano de Negócios, 2017). Com

a criação do BTCV começa uma nova fase do Banco que viria a culminar com a aquisição,

em outubro  de 2004,  da totalidade  do seu capital,  pela  empresa  cabo-verdiana  SEPI  -

Sociedade de Estudos e Promoção de Investimentos, S.A. e com essa negociação surge

assim o 1.º Banco privado e 100% cabo-verdiano em toda a história do sistema financeiro

nacional. Em fevereiro de 2005, por razões de ordem estratégica, a SEPI, decide alterar a

denominação do Banco passando, a partir  dessa data a chamar-se BCN - Banco Cabo-

verdiano de Negócios (Banco Cabo-verdiano de Negócios, 2017).

Em fevereiro de 2007, o BCN e o Banif estabeleceram uma parceria estratégica, que vai

contribuir para um reposicionamento do BCN no mercado cabo-verdiano da banca. A 24 de

Março  de  2017,  a  ÍMPAR  adquire  a  posição  acionista  que  o  Banif  detinha  no  BCN,

correspondente  a  51,7%  das  ações,  concluindo  assim  as  negociações  que  já  vinham

decorrendo desde dezembro de 2016, voltando a colocar o BCN como o único Banco em

Cabo Verde com capital e gestão 100% cabo-verdianos (Banco Cabo-verdiano de Negócios,

2017).

3.2 - Avaliação das empresas

3.2.1 – Análise económica e financeira dos bancos para o período 2006-2016

Da  análise  económica  e  financeira  realizada  aos  bancos  objeto  de  estudo  pode-se

constatar, a partir das médias dos anos históricos em estudo, que o banco que apresenta

uma gestão dos seus ativos mais eficiente é a CECV, sendo o BCA o banco que apresenta

uma maior capacidade em gerar lucros. De salientar ainda que, de acordo com a Tabela 1, o

3 IAS – (International Accounting Standard) – Sigla inglesa que representa as normas internacionais de contabilidade.



banco BCN é o banco que, em média, apresenta a maior margem financeira ao longo do

período em análise. Denota-se ainda que, a maioria dos bancos analisados apresentaram

quebras na margem e rentabilidade entre os anos 2011 e 2013, possivelmente em resultado

do efeito retardado da crise financeira mundial que se instalou em 2007/2008.

Tabela  1 –  Análise geral dos bancos através da média e desvio padrão dos rácios
financeiros analisados, no período 2006-2016

Rácios
BCA CECV BI BCN BCV - 2016

MD1 DP3 MD1 DP3 MD1 DP3 MD1 DP3 IRFSBCV2

ROA4 0,74 0,38 0,81 0,44 0,67 0,50 0,63 0,36 0,3

ROE5 15,77 9,17 10,56 5,63 9,13 7,51 6,27 3,30 4,0

ML6 16,47 5,47 14,45 4,88 13,95 9,68 11,85 7,19 -

RA7 4,31 0,81 5,48 2,22 4,20 1,09 5,41 0,43 -

MF8 3,01 0,60 3,75 0,74 3,00 0,86 4,01 0,52 2,5

Notas:  1MD: Média;  2IRFSBCV: Indicadores de Robustez Financeiro do Setor Bancário de Cabo Verde;  3DP: Desvio Padrão
4ROA: Return On Assets; 5ROE: Return On Equity; 6ML: Margem Lucro; 7RA: Rotação dos Ativos; 8MF: Margem Financeira

Comparando a média dos indicadores analisados, por cada banco, com os indicadores de

robustez financeiro do setor bancário cabo-verdiano, pode-se verificar que todos os bancos

apresentam valores médios acima dos valores apresentados pelos indicadores de robustez

financeiro  do  setor  bancário,  ou  seja,  apresentam  valores  médios  acima  dos  mínimos

exigidos pelo banco central de Cabo Verde. De salientar que, o setor bancário de Cabo

Verde apresentou uma ROE de 11,7%, em 2016, sendo que o BCA apresentou um rácio

médio de 15,77%, a CECV apresentou um rácio médio de 10,56%, o BI apresentou um rácio

médio de 9,13% e o BCN apresentou um rácio médio de 6,27%. Como se pode verificar,

pela análise dos rácios anteriores, os bancos cotados apresentam uma rendibilidade dos

capitais próprios superior ou muito próxima do setor, enquanto que os bancos não cotados

apresentam uma rendibilidade dos capitais próprios abaixo da média do setor.

3.2.2 – Avaliação do BCA

A taxa de crescimento, dos juros e rendimentos similares do BCA, foi determinada com base

na taxa de crescimento histórica, nos anos de 2006 a 2016, realizando-se uma previsão

para  os  cinco  anos  futuros  (2017-2021),  tal  como  referido  na  secção  2.  A  Tabela  2

representa a demonstração de resultados previsional do BCA, para o período de 2017 a

2021. 

Tabela 2 - Demonstração de Resultados Previsional do BCA em milhões de CVE
Categories 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Juros e Rendimentos Similares     3.718     3.731     3.715     3.700     3.685     3.669 

Juros e Encargos Similares     1.807     1.587     1.580     1.574     1.567     1.561 



Margem Financeira     1.911     2.144     2.135     2.126     2.118     2.109 

Rendimentos de Instrumentos de Capital        133        213        212        211        211        210 

Rendimentos de Serviços e Comissões        395        449        447        445        443        441 

Encargos de Serviços e Comissões          39          42          42          42          41          41 

Result. Ativ Financeiros Disponíveis p/Venda           -             -             -             -             -             -   

Resultados de Reavaliação Cambial        139        158        158        157        156        156 

Resultados de Alienação de Outros Ativos            5            1            1            1            1            1 

Outros Resultados de Exploração          67        157        157        156        155        155 
      

PRODUTO BANCÁRIO     2.611     3.081     3.068     3.055     3.043     3.030 
      

Custos com Pessoal     1.253     1.203     1.199     1.194     1.189     1.184 

Gastos Gerais Administrativos        661        706        703        700        697        694 

Amortizações do Exercício        187        194        193        192        191        191 

Provisões Líquidas de Reposições e Anulações           -          205        204        203        202        201 

Imparidade de Outros Ativos Finan. Líquidos        185        188        187        186        186        185 

Imparidade de Outros Ativos Liquida Reversões           -              8            8            8            8            8 

Resultados de Filiais Excluídas de Consolidação          39          29          29          29          29          29 

Resultados Operacionais antes de Impostos        364        607        604        602        599        597 

Impostos          91        152        151        150        150        149 

Resultados Operacionais Líquidos de Impostos        273        455        453        451        449        447 

Para a aplicação do método do EVA, teve-se por base a rubrica dos resultados operacionais

líquidos de imposto, apresentados na Tabela 2, aos quais foi descontado o valor médio do

custo de capital  suportado.  Como se pode observar  na  Tabela  3,  os  EVA ao longo do

período são negativos. Tal indicia que o custo médio de capital é superior ao retorno do

capital investido, não se verificando a criação de valor por parte da empresa. Esta tendência

ainda se pode confirmar, a partir dos valores dos EVA previstos que, nos próximos anos, o

BCA continuará a destruir  o seu valor,  ou seja,  o banco BCA não irá acrescentar valor

económico porque ao longo dos anos previstos terá resultados operacionais  líquidos  de

impostos inferiores aos valores do custo de capital suportado. 

Tabela 3 - Cálculo do EVA, MVA e VE do BCA em milhões de CVE

Rubricas 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor em

Continuidade

Resultados Operacionais 
Líquido de Impostos

      273       455        453        451        449        447    

CI1   79 693       

Crescimento do PIB* 0,22%       

WACC2 2,49%       

EVA3  - 1 532   - 1 533   - 1 535   - 1 537   - 1 539           - 67 721   

MVA4 - 65 554       

VE5   14 139       

Notas: 1CI: Capital Investido; 2WACC: Custo médio ponderado do capital;  3EVA: Economic Value Added;  4MVA: Market value

added; 5VE: Valor (Total) da Empresa. *O Crescimento do PIB corresponde ao crescimento médio previsto para os próximos 5

anos (2017-2021).

Dado que todos os valores dos EVA são negativos (ver Tabela 3), o MVA do BCA é negativo

de 65.554 milhões de CVE, isto porque o MVA é o valor atualizado de todos os EVA futuros.



De forma a analisar o impacto das rubricas dos juros e rendimentos similares (proveitos) e

do  produto  bancário  (proveitos)  nos  valores  alcançados  foi  realizada  a  análise  de

sensibilidade. Desta análise, pode-se constatar que, para o BCA obter um valor positivo do

MVA, os juros e rendimentos similares (proveitos) têm que crescer a uma taxa média, em

cada ano previsional, de aproximadamente 40% ou o produto bancário (proveitos) crescer à

taxa média anual de 14%. Foi ainda efetuada a análise de sensibilidade, tendo em conta a

variação de duas variáveis em simultâneo, variando as rubricas de margem financeira e de

gastos com o pessoal, o qual revela que, mesmo aumentando a margem 10% ou diminuindo

os gastos com o pessoal em 20% terá um resultado negativo do MVA. Verificou-se ainda

que se margem tiver um crescimento de 4,5% e os juros e rendimentos similares (proveitos)

30%, ou no caso da margem crescer acima de 3,5% e o produto bancário 13%, o BCA terá

um MVA positivo.

3.2.3 - Avaliação da CECV

Os valores dos juros e rendimentos similares foram determinados com base nos valores

históricos de 2006 até 2016 e a partir destes foi realizada uma previsão para os cinco anos

futuros, tal como descrito na secção 2. A Tabela 4 representa a demonstração de resultados

previsional da CECV, para o período de 2017 a 2021.

Tabela 4 - Demonstração de Resultados Previsional da CECV em milhões de CVE
Categories 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Juros e Rendimentos Similares  3.334    3.686    3.835    3.985    4.134    4.284   

Juros e Encargos Similares  1.670    1.502    1.563    1.624    1.685    1.746   

Margem Financeira  1.664    2.183    2.272    2.361    2.449    2.538   

Rendimentos de Instrumentos de Capital  -      93    97    101    104    108   

Rendimentos de Serviços e Comissões  182    350    364    378    392    406   

Encargos de Serviços e Comissões  65    50    52    54    56    58   

Result. Ativ Financeiros Disponíveis p/Venda  -      0    0    0    0    0   

Resultados de Reavaliação Cambial  68    179    187    194    201    208   

Resultados de Alienação de Outros Ativos  3    383    398    414    429    445   

Outros Resultados de Exploração  140    89    92    96    99    103   

PRODUTO BANCÁRIO  1.992    3.227    3.358    3.489    3.620    3.751   

Custos com Pessoal  726    749    780    810    840    871   

Gastos Gerais Administrativos  535    790    822    854    886    918   

Amortizações do Exercício  220    230    239    249    258    267   

Provisões Líquidas de Reposições e Anulações  14    564    587    609    632    655   

Imparidade de Outros Ativos Finan. Líquidos  299    296    308    320    332    344   

Imparidade de Outros Ativos Liquida Reversões  -      -      -      -      -      -     

Resultados de Filiais Excluídas de Consolidação  7   -5   -5   -5   -5   -6   

Resultados Operacionais antes de Impostos  204    594    618    642    666    690   

Impostos  51    148    154    160    166    172   

Resultados Operacionais Líquidos de Impostos  153    445    463    481    499    517   



As  restantes  rubricas  são  calculadas,  multiplicando  os  valores  previstos  dos  juros  e

rendimentos  similares  pela  média  final  de  cada  rubrica  da  demonstração  de resultados

histórica percentual da CECV.

Para  a  aplicação  do  método  do  EVA,  também teve  por  base  a  rubrica  dos  resultados

operacionais líquidos de imposto, apresentada na Tabela 4, aos quais foi descontado o valor

médio do custo de capital suportado, cujos resultados encontram-se na Tabela 5. 

Tabela 5 - Cálculo do EVA, MVA e VE da CECV em milhões de CVE

Rubricas 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor em

Continuidade

Resultados Operacionais 
Líquido de Impostos

      153      445       463       481       499       517   

CI1   61 369       

Crescimento do PIB* 0,22%       

WACC2 2,53%       

EVA3  - 1 105  - 1 087  - 1 069  - 1 051  - 1 033           - 44 789   

MVA4 - 43 530       

VE5   17 840       

Notas: 1CI: Capital Investido; 2WACC: Custo médio ponderado do capital;  3EVA: Economic Value Added;  4MVA: Market value

added; 5VE: Valor (Total) da Empresa. *O Crescimento do PIB corresponde ao crescimento médio previsto para os próximos 5

anos (2017-2021).

Também neste banco se observa que nos próximos anos a CECV continuará a destruir

valor, dado que os EVA são negativos no período em análise e como tal resulta num MVA

negativo de 43.530 milhões de CVE (ver  Tabela 5).  Da análise de sensibilidade realizada,

pode-se  averiguar  que  para  a  CECV  conseguir  obter  um  MVA  positivo,  os  juros  e

rendimentos  similares  (proveitos)  têm  que  crescer  aproximadamente  30%  ou  então  o

produto bancário (proveitos)  crescer  10%. Verificou-se ainda que mesmo aumentando a

margem financeira  em 10% ou diminuindo os gastos com o pessoal  em 20%, a CECV

continuará com um MVA negativo. Também foi efetuada análise de sensibilidade cruzando

algumas variáveis,  onde se pode destacar que,  para a CECV conseguir  obter  um MVA

positivo, a empresa tem que obter um crescimento (mínimo) de 4,5% da margem financeira

e de (mínimo) 20% dos juros e rendimentos similares (proveitos), ou ainda, caso obtenha

um crescimento de 5% da margem financeira e 8% do seu produto bancário.

3.2.4 - Avaliação do BI

A demonstração de resultados previsional do banco foi estimada com base nos valores dos

juros e rendimentos similares previstos para os cinco anos futuros, de forma idêntica às

empresas anteriores.  A  representa a demonstração de resultados previsional do BI, para o

período de 2017 a 2021, que estima os juros e rendimentos similares para esse período

previsional. 



Tabela 6 - Demonstração de Resultados Previsional do BI em milhões de CVE
Categories 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Juros e Rendimentos Similares  1.222    1.317    1.353    1.389    1.424    1.460   

Juros e Encargos Similares  722    620    637    654    671    688   

Margem Financeira  500    696    715    734    753    772   

Rendimentos de Instrumentos de Capital  6    47    48    50    51    52   

Rendimentos de Serviços e Comissões  160    199    204    209    215    220   

Encargos de Serviços e Comissões  25    61    63    65    67    68   

Result. Ativ Financeiros Disponíveis p/Venda  -      0    1    1    1    1   

Resultados de Reavaliação Cambial  35    34    34    35    36    37   

Resultados de Alienação de Outros Ativos  1    0    0    0    0    0   

Outros Resultados de Exploração  36    67    69    71    72    74   

PRODUTO BANCÁRIO  712    982    1.008    1.035    1.062    1.089   

Custos com Pessoal  243    242    248    255    261    268   

Gastos Gerais Administrativos  287    320    329    338    347    355   

Amortizações do Exercício  50    79    81    83    85    87   

Provisões Líquidas de Reposições e Anulações  -      55    57    58    60    61   

Imparidade de Outros Ativos Finan. Líquidos  26    103    106    109    111    114   

Imparidade de Outros Ativos Liquida Reversões  105    20    20    21    21    22   

Resultados de Filiais Excluídas de Consolidação  15    21    22    23    23    24   

Resultados Operacionais antes de Impostos  15    184    189    194    199    204   

Impostos  4    46    47    49    50    51   

Resultados Operacionais Líquidos de Impostos  12    138    142    146    149    153   

As restantes rubricas são calculadas usando a média final de cada rubrica da demonstração

de resultados histórica percentual do BI.

A  avaliação  pelo  método  do  EVA teve  por  base  a  rubrica  dos  resultados  operacionais

líquidos de imposto, apresentada na  à qual foi descontado o valor médio do custo de capital

investido, cujos resultados estão refletidos na Tabela 7. 

Tabela 7 - Cálculo do EVA, MVA e VE do BI em milhões de CVE

Rubricas 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor em

Continuidade

Resultado Operacionais 
Líquido de Impostos

        12      138       142       146       149       153   

CI1   27 482       

Crescimento do PIB* 0,22%       

WACC2 2,47%       

EVA3     - 541      - 537    - 533      - 529     - 525          - 23 366   

MVA4 - 22 665       

VE5     4 818       

Notas: 1CI: Capital Investido; 2WACC: Custo médio ponderado do capital;  3EVA: Economic Value Added;  4MVA: Market value

added; 5VE: Valor (Total) da Empresa. *O Crescimento do PIB corresponde ao crescimento médio previsto para os próximos 5

anos (2017-2021).

Tal como verificado para os anteriores bancos, os EVA do BI são negativos ao longo do

período em análise. Também há indícios que a gestão deste banco não está a criar valor e

que nos próximos anos o BI continuará a destruir valor. Deste modo, tal como se observa na

Tabela 7, o BI originou um MVA negativo de 22.665 milhões de CVE.  



Através da análise de sensibilidade à avaliação do BI pelo método CVA, constatou-se que

os juros e rendimentos similares (proveitos) do BI terão que crescer a uma taxa média anual

de aproximadamente 40% para que o MVA seja positivo ou o produto bancário (proveitos)

cresça à uma taxa anual de 14%. De referir ainda que o MVA será positivo se a margem

financeira aumentar mais de 10% ou se verificar uma redução superior a 15% nos gastos

com o pessoal.  Da análise de sensibilidade efetuada cruzando variáveis,  observa-se que

para que o BI atingir um valor do MVA positivo, se atingir um crescimento de 30% nos juros

e rendimentos  similares  (proveitos)  e  3,5% da  margem financeira,  ou  também caso  da

margem financeira cresça 3% e o produto bancário crescer 13%.

3.2.5 - Avaliação do BCN

A Tabela 8 apresenta a demonstração de resultados previsional do BCN, para o período de

2017 a 2021, tendo-se aplicado os procedimentos semelhantes aos dos outros bancos e

descritos na secção 2.

 

Tabela 8 - Demonstração de Resultados Previsional do BCN em milhões de CVE
Categories 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Juros e Rendimentos Similares  930    1.066  1.107  1.148  1.188  1.229   

Juros e Encargos Similares  305    413    429    445    461    476   

Margem Financeira  625    653    678    703    728    753   

Rendimentos de Instrumentos de Capital  11    9    10    10    10    11   

Rendimentos de Serviços e Comissões  161    197    205    212    220    228   

Encargos de Serviços e Comissões  33    33    34    35    36    38   

Result. Ativ Financeiros Disponíveis p/Venda  -      0    0    0    0    0   

Resultados de Reavaliação Cambial  7    7    8    8    8    8   

Resultados de Alienação de Outros Ativos  9    2    2    2    2    2   

Outros Resultados de Exploração  11    46    48    50    51    53   

PRODUTO BANCÁRIO  791    882    916    950    983    1.017   

Custos com Pessoal  153    223    231    240    248    257   

Gastos Gerais Administrativos  125    245    255    264    274    283   

Amortizações do Exercício  50    86    90    93    96    100   

Provisões Líquidas de Reposições e Anulações -5    21    22    23    24    25   

Imparidade de Outros Ativos Finan. Líquidos  321    131    136    141    146    151   

Imparidade de Outros Ativos Liquida Reversões  28    48    49    51    53    55   

Resultados de Filiais Excluídas de Consolidação  -      -      -      -      -      -     

Resultados Operacionais antes de Impostos  119    128    132    137    142    147   

Impostos  30    32    33    34    36    37   

Resultados Operacionais Líquidos de Impostos  90    96    99    103    107    110   

A  avaliação  pelo  método  do  EVA,  também  teve  por  base  a  rubrica  dos  resultados

operacionais líquidos de imposto, apresentada na  Tabela 8, à qual foi descontado o valor

médio do custo de capital investido, tal como apresentado na Tabela 9. Os valores dos EVA

ao longo do período são negativos, isto evidencia que nos próximos anos BCN continuará a

destruir  valor, ou seja, o BCN não irá acrescentar valor económico porque ao longo dos

anos previstos terá resultados económicos inferiores ao custo de capital suportado. 



Tabela 9 - Cálculo do EVA, MVA e VE do BCN em milhões de CVE

Rubricas 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor em

Continuidade

Resultado Operacionais 
Líquido de Impostos

        90        96         99        103        107        110    

CI1   14 289       

Crescimento do PIB* 0,22%       

WACC2 2,67%       

EVA3      - 286      - 282      - 279      - 275      - 271           - 11 069   

MVA4 - 10 739       

VE5     3 550       

Notas: 1CI: Capital Investido; 2WACC: Custo médio ponderado do capital;  3EVA: Economic Value Added;  4MVA: Market value

added; 5VE: Valor (Total) da Empresa. *O Crescimento do PIB corresponde ao crescimento médio previsto para os próximos 5

anos (2017-2021).

Tendo ao longo dos anos previstos, resultados económicos inferiores que o custo de capital,

o BCN apresenta um MVA negativo de 10.739 milhares CVE (ver Tabela 9).  

Da análise de sensibilidade à avaliação do BCN, efetuada com o objetivo de verificar quais

as rubricas da demonstração de resultados previsional são mais sensíveis na avaliação pelo

método  CVA,  observou-se  que  para  atingir  um  valor  positivo  do  MVA,  os  juros  e

rendimentos  similares  (proveitos)  do  BCN  têm  que  crescer,  em  cada  ano  previsional,

aproximadamente 30% ou um crescimento de 11% do seu produto bancário (proveitos). Da

análise feita através das rubricas de margem financeira e gastos com o pessoal, onde é

possível averiguar que mesmo crescendo 10% da margem ou reduzindo os gastos com o

pessoal em 20% o BCN continuará a obter o MVA negativo. Também foi realizada análise

de sensibilidade intersectando duas variáveis,  verificando-se que, para o BCN atingir  um

valor positivo do MVA, tem que registar um crescimento de 20% nos juros e rendimentos

similares e 5,5% na margem financeira, ou também caso ele venha a obter um crescimento

de 7,5% na margem financeira e 8% no produto bancário. 

CONCLUSÕES

Este  trabalho  de investigação  teve como objetivo  avaliar  empresas  financeiras  do setor

bancário cabo-verdiano, cotadas e não cotadas na bolsa de valores através do método EVA.

Optou-se  por  aplicar  o  método  EVA  –  “Economic  Value  Added”,  não  só  pelo  facto  de

aparentemente ser o método mais adequado aos casos em estudo, mas, de acordo com

toda a revisão de literatura efetuada, o método EVA é o que avalia as decisões dos gestores

a partir dos resultados alcançados pelos mesmos. 

Antes de se aplicar o método de avaliação selecionado, foi realizada uma análise económica

e financeira dos rácios para todos os bancos avaliados. Dessa análise constatou-se, a partir



das médias dos anos históricos em estudo (2011 a 2016), que o CECV foi o banco que

apresenta uma gestão mais eficiente dos seus ativos. Por seu lado, o BCA foi o banco que

apresenta  uma  maior  capacidade  em  gerar  lucros,  a  partir  do  seu  capital  próprio.  De

salientar ainda que o BCN é o banco que, em média, apresentou a maior margem financeira

ao longo do período em análise

Toda  a  informação  teve  por  base  os  documentos  contabilísticos  e  não  contabilísticos,

conseguidos  nas  páginas  online dos  bancos,  tais  como:  Balanços,  Demonstrações  de

Resultados,  Relatórios  e  Contas  e  Relatórios  de  Política  Monetária  do  Banco  de  Cabo

Verde.

Pelo método do EVA, todos os bancos avaliados apresentaram valores negativos dos EVA

ao longo dos anos previstos,  originando  um valor  do MVA também ele  negativo.  Estes

resultados evidenciam que, ao longo dos anos previstos, os gestores estarão a destruir o

valor das empresas em estudo. 

Pela comparação da rendibilidade dos capitais próprios, das empresas em estudo, com os

dados  do  setor  de  Cabo  Verde  verifica-se  que,  os  bancos  cotados  (BCA  e  CECV)

apresentam  rendibilidades  dos  capitais  próprios  superiores  ou  muito  próximas  da

rendibilidade  do  sector.  Por  seu  lado,  os  bancos  não  cotados  (BI  e  BCN)  apresentam

rendibilidade dos capitais próprios inferior ao setor.

Conclui-se ainda que,  de todas as variáveis  analisadas,  da demonstração de resultados

previsional, a mais sensível é o produto bancário. Ou seja, para que os bancos avaliados no

presente trabalho vejam a sua rendibilidade aumentar é fundamental que façam crescer o

produto bancário no seu todo.

Apesar  da  relevância  do  tema,  investigação  realizada  e  dos  contributos  identificados,

anteriormente, o presente trabalho empírico apresenta algumas limitações. Desde logo, a

falta de alguma informação extra contabilística para tornar o valor encontrado mais próximo

do justo valor.

Como linhas de investigação futura, tendo por base dar algumas respostas às limitações

apresentadas, propõe-se que seja analisado o desenvolvimento da empresa, contemplando

variáveis  tais  como  a  inovação,  o  ciclo  de  vida  da  empresa,  a  competitividade  e  sua

internacionalização. Propõe-se ainda que seja aplicada a simulação de Monte Carlo para se

conhecer, com mais precisão, o risco da avaliação.
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