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APLICAÇÃO DO MÉTODO CASH VALUE ADDED (CVA) NA AVALIAÇÃO DE PME

COMERCIAIS – Estudo de caso 

Resumo

A avaliação de Empresas tem sido uma preocupação constante dos gestores, detentores do

capital e demais stakeholders, podendo satisfazer vários objetivos.

No presente trabalho pretende-se descrever o método de avaliação de empresas CVA -

Cash Value Added, com o propósito de indicar se o mesmo é adequado para encontrar o

valor intrinseco de uma empresa e fazer a aplicação prática num estudo de caso.

Os resultados indiciam que o método CVA valoriza as empresas que apresentem maior taxa

de crescimento, maior rentabilidade das vendas e custo médio do capital mais elevado, uma

vez que assume este como taxa de remuneração das amortizações económicas, em vez

das contabilísticas e é usado como taxa de atualização dos  cash-flows (como  proxy da

remuneração dos capitais investidos).

Palavras chave: Avaliação de empresas, CVA, empresas não cotadas, Comércio.

Key words: Valuation of companies, CVA, Unlisted companies, trade. 
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INTRODUÇÃO

Hoje em dia tudo é avaliado, e as empresas não são exceção. Entre outros, são avaliados

os investidores, gerentes, clientes, fornecedores, políticas, funcionários e todo o ambiente

da  organização.  Risco  e  incerteza  acompanham  todas  as  decisões  do  dia-a-dia  dos

gestores.  Para minimizar esses riscos, é necessária uma avaliação detalhada de toda a

atividade da empresa. A realização deste trabalho justifica-se, uma vez que a avaliação das

empresas  é  fundamental  para  que  as  empresas,  cotadas  e  as  não  cotadas,  possam

conhecer o seu valor num mercado cada vez mais competitivo.

Este trabalho tem como problemática a avaliação de empresas, com enfoque nos métodos

de avaliação de empresas não cotadas. A escolha deste tipo de empresas está relacionada

com o facto das empresas não cotadas constituírem a maior parte do tecido empresarial

português. Dada a importância deste grupo de empresas, no tecido empresarial, surge a

necessidade de dotar estas empresas com ferramentas que lhes permitam conhecer o seu

valor com vista a poderem garantir uma melhor informação para os investidores e restantes

stakeholders.

Este  tema ainda  se  encontra  pouco  discutido  no mundo académico,  principalmente  em

Portugal, sendo uma das justificações para a sua realização. Este também se justifica tendo

em conta a ideia de Copeland, Koller e Murrin (2002) ao considerarem que, as empresas

são avaliadas com o objetivo de sustentar as decisões administrativas ou de investimento,

sejam elas de aquisição, de alienação ou de adoção de medidas estratégicas. Esta ideia é

reforçada por Kramná (2014) ao afirmar que a avaliação de empresas é indispensável para

a identificação de fontes de criação de valor económico, sendo considerado pelo autor uma

área em desenvolvimento.

Note-se ainda que, a avaliação das empresas permite que os gestores sejam avaliados ao

comparar o valor da empresa quando iniciam funções e quando cessam funções. Neste

sentido,  Fernandez  (2015b) considerara  que  o  processo de  avaliação  de uma empresa

ajuda a identificar fontes de criação e destruição de valor económico dentro da empresa.

Largani, Kaviani, e Abdollahpour (2012) referem ainda que, no mundo competitivo atual, o

valor e criação de riqueza para os acionistas estão entre os mais importantes objetivos das

empresas. 

Desta forma, o trabalho tem como principais objetivos: (i) proceder à revisão de literatura

sobre o método Cash Value Added como método de avaliação adequado à avaliação de

empresas não financeiras cotadas e não cotadas em bolsa; e (ii)  a aplicação prática do

método CVA a um caso prático,  selecionado por  conveniência,  relativo a uma empresa

pertencente ao setor do comércio por grosso de carnes e produtos à base de carnes (CAE1

46320). 

1 CAE - Classificação Portuguesa das Atividades Económicas
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Para além da introdução e da conclusão o presente trabalho está dividido em duas partes.

Na primeira parte procede-se ao enquadramento teórico do caso, abordando o processo de

due dilligence que antecede a avaliação de empresas, seguido da revisão de literatura sobre

o  método  de  avaliação  CVA,  do  cálculo  do  custo  médio  do  capital  e  a  análise  de

sensibilidade. A segunda parte é referente ao estudo de caso, constituído por três secções.

Na primeira secção apresenta-se o objetivo e o desenho do estudo empírico. Em seguida,

calcula-se as principais variáveis para aplicar na avaliação pelo método CVA e na terceira

secção avalia-se a empresa selecionada para o estudo de caso, aplicando o método CVA e

procedendo à análise de sensibilidade para identificar as variáveis críticas na avaliação da

empresa. Por fim, nas conclusões, são apresentadas as principais conclusões do trabalho,

com referência a algumas limitações, bem como possíveis linhas de investigação futuras.

1 – AVALIAÇÃO DE EMPRESAS

1.1 - Due Diligence e a Avaliação do negócio ou empresa

A  avaliação  de  empresas  não  é  uma  tarefa  fácil  de  se  realizar,  dado  que,

independentemente do método de avaliação que se escolhe, existe a necessidade de se

estimar diversas variáveis, nomeadamente variáveis associadas à determinação do risco de

negócio, da estimativa do custo do capital, estando em ambos os casos sempre presente

uma grande quantidade de incerteza. A valorização da empresa, ou valor estimado de uma

empresa, consiste em formar uma opinião especializada e imparcial sobre o valor de toda a

empresa, as suas unidades organizacionais individuais, recursos, capital próprio e dívidas

(Trunk & Stubelj,  2013). O valor de uma empresa está dependente de fatores de caráter

objetivo  e  conjuntural  verificando-se,  por  vezes,  alguma subjetividade  na estimação dos

referidos fatores (Mota, Barroso, Nunes, & Ferreira, 2006). Mota et al. (2006) acrescentam

que, para além de se efetuar uma análise da empresa é fundamental fazer-se uma análise

da  envolvente,  onde  existem  variáveis  que  normalmente  fogem  ao  controlo  dos

responsáveis da empresa. Para  Barrios (2013), a avaliação de empresas é um processo

pelo qual os números são atribuídos a eventos ou acontecimentos económicos, de acordo

com regras previamente definidas, com a finalidade específica de divulgar, ao investidor, a

capacidade da empresa em remunerar o capital investido. Neste sentido, “a avaliação de

empresas e negócios consiste no processo usado para determinar o valor de uma entidade

comercial, industrial, de serviços ou de investimento com o intuito de exercer uma atividade

económica” (Neves, 2002, p.3). 

Do ponto de vista de  Barrios (2013) para avaliar uma empresa é necessário combinar o

conhecimento  de  diversas  áreas,  desde  a  engenharia  financeira,  contabilidade,  gestão

financeira,  economia,  direito,  estratégia  empresarial,  os  mercados,  e  certamente,  o

conhecimento de outras ciências empresariais. Nesta linha de pensamento,  Barros (1999)
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vai  mais  longe  e  considera  que  a  avaliação  de  empresas  depende  da  capacidade  de

compreender o setor,  o negócio e o ambiente económico,  como um todo, tendo sempre

presente a capacidade de previsão. Este autor refere ainda que, a determinação do valor de

uma empresa,  numa ótica  de continuidade,  é  obtida  através da utilização  de diferentes

métodos. Os diferentes métodos levam, certamente, a avaliações diferentes. Deste modo,

Fernandez (2015a) considera que o valor da empresa não pode ser confundido com o seu

preço, sendo este a quantidade monetária acordada entre o vendedor e o comprador, no ato

da  venda/compra  de  uma  empresa.  O  valor  da  empresa,  encontrado  pelos  diferentes

métodos,  poderá ser  um ponto  de partida,  para uma negociação  com o objetivo  de se

determinar o preço da empresa.

1.2 – Método CVA - Cash Value Added

A gestão deve ser  capaz de avaliar  consistentemente a empresa,  do ponto de vista do

investidor,  separando  os  investimentos  estratégicos  dos  não  estratégicos  (Ottosson  &

Weissenrieder,  1996).  Esta distinção,  na opinião de  Ottosson e Weissenrieder  (1996),  é

fundamental  para  os  detentores  de  capital  na  medida  que  apenas  os  investimentos

estratégicos criam valor acrescentado. A distinção entre estes dois investimentos vai fazer

com que os gestores se preocupem mais com os investimentos estratégicos, dando menor

importância aos não estratégicos. Segundo Ottosson e Weissenrieder (1996), o Cash Value

Added (CVA) fornece à administração um feedback relevante sobre o resultado financeiro

das  decisões  de  investimento  passadas,  ajudando-os  a  evitar/repetir  decisões  de

investimento precárias no futuro e a identificar os investimentos verdadeiramente rentáveis.

A avaliação dos diversos investimentos estratégicos, dentro da empresa, pode ser feita, de

forma isolada ou em conjunto, por intermédio do método CVA  (Bukvic, 2016; Ottosson &

Weissenrieder,  1996).  Este  método  foi  uma  medida  desenvolvida  pela  BCG  (Boston

Consulting  Group)  que inclui  apenas valores de caixa.  Ottosson e Weissenrieder  (1996)

propõem,  para  o  seu  cálculo  a  determinação  do  Fluxo  de  Caixa  Operacional  (OCF)

correspondendo  ao  somatório  das  seguintes  três  rúbricas:  lucro  operacional  antes  de

depreciações,  juros  e  impostos;  movimentos  de  fundo  de  maneio;  e  investimentos  não

estratégicos.  O valor  encontrado em OCF é comparado com o valor  do Fluxo de Caixa

Operacional  Necessário  (OCFD)  considerado  necessário  para  atender  às  necessidades

financeiras do investidor em investimentos estratégicos da empresa.

Segundo  Ottosson e Weissenrieder (1996), o CVA deve ser calculado tendo em conta a

equação [1]:

NPV (investment )=
OCF1−OCFD1

(1+r )
+…+

OCFn−OCFDn

(1+r)n
=
CVA1
(1+r )

+…+
CVAn

(1+r )n
=PV (CVA1…n)[1]
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Este  modelo  permite  construir  um  índice  para  comparar  diferentes  unidades  dentro  da

mesma  empresa  ou  diferentes  empresas  (Ottosson  &  Weissenrieder,  1996).  Essa

comparação tem em conta o desempenho da organização atualmente e no passado. Para

os autores essa comparação pode ser feita mediante a equação [2]:

CVA ind=
Operating Surplusmargin+WCM margin+Non−Strategic Investment margin

OCFDmargin
[2]

Em que:

Operating Surplus margin – Margem excedente de operação;

WCM margin – margem de movimento de Working Capital;

Non-Strategic Investment margin – margem de investimento não estratégico;

OCFD margin – Margem de Fluxo de Caixa Operacional Necessário.

O modelo CVA inclui tópicos relevantes para serem analisados pela gestão. A atenção não

é desviada para  discussões sobre questões contabilísticas,  que normalmente  não criam

valor. O modelo é simples e estritamente ligado às operações em curso e, portanto, pode

ser  utilizado  pelos  gestores  para  compreender  e  comunicar  as  realidades  do  negócio

(Ottosson & Weissenrieder, 1996). 

Os métodos baseados em fluxos de caixa descontados devem ser usados para análise de

investimentos e para a valorização do futuro (Ottosson & Weissenrieder, 1996). A principal

diferença do CVA em relação aos outros indicadores de valor é que leva em conta a soma

das  depreciações  económicas  (considera  a  possibilidade  de  reinvestimento  das

depreciações) (Zavorotniy, 2014). 

Segundo Ottosson e Weissenrieder (1996), o modelo CVA inclui apenas itens de caixa, em

vez de medir o custo de oportunidade do investidor em termos de percentual, ou seja, o

modelo  CVA usa  o  custo  de  oportunidade  do  investidor  em  termos  de  caixa.  Para  os

autores, a diferença entre o OCF (Operating Cash Flow) e o OCFD (Operating Cash Flow

Demand) é o CVA. A primeira parte (OCF) representa basicamente os ganhos antes de

depreciações, juros e impostos (EBIT) ajustados por encargos não monetários, movimentos

de working capital e investimentos não estratégicos. A segunda parte (OCFD) refere-se ao

custo  de  capital  dos  investidores,  principalmente  os  juros  e  dividendos  (Ottosson  &

Weissenrieder, 1996). Sendo o CVA para um período uma boa estimativa do fluxo de caixa

gerado acima ou abaixo da exigência do investidor para esse período. Do ponto de vista dos

autores, esta análise pode ser feita em cada nível da empresa e o CVA para a empresa é o

CVA agregado de seus investimentos estratégicos.

Tendo em atenção a equação [1][2], o CVA para cada período calcula-se tendo em conta as

equações [3] e [4], método desenvolvido pela consultoria Boston Consulting Group:
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CVA i=ROLI i+AC i−AEi−RU∗WACC i [3]

Em que:

ROLI i−¿Resultado operacional líquido de impostos relativo ao ano i;

ACi−¿Amortizações contabilísticas relativas ao ano i;

AEi−¿Amortizações económicas relativas ao ano i;

RU−¿Recursos utilizados (ativo não corrente) no ano base; 

i−¿Ano respetivo;

WACC i−¿Weighted  Average  Cost  of  Capital ou  custo  médio  ponderado  do  capital

relativo ao ano i.

AEi=
AC i∗WACC i

(1+WACC i)
u
−1

[4]

sendo: u−¿Vida útil dos ativos fixos.

Em concordância com  Ottosson e Weissenrieder (1996), o modelo de CVA inclui apenas

tópicos de relevantes para a gestão. Para os autores, a atenção não é desviada para as

discussões sobre questões de contabilidade que não estão relacionadas com o valor.  É

simples  porque  mede  apenas  o  fluxo  de  caixa,  e  tem  o  objetivo  de  mostrar  se  os

investimentos  estratégicos  são lucrativos  ou não  e  orientar  os  gestores  nas  discussões

comerciais de cada dia (Ottosson & Weissenrieder, 1996).

1.3 – Determinação do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC)

O WACC não é  mais  do que o retorno mínimo essencial  para  a  empresa,  usado para

calcular o valor da empresa como taxa de desconto de fluxos de caixa futuros. Ou seja, este

representa  a  média  dos  custos  de  capitais  próprios  e  dos  capitais  alheios  mediante  a

aplicação da Equação [5].

WACC=
E

E+D
∗rE+

D
E+D

∗rD∗(1−T ) [5]

Onde:

E−¿ Valor do capital próprio;

D−¿Valor do capital alheio;

r E−¿ Taxa de custo do capital próprio;

rD−¿Taxa de custo do capital alheio;

T−¿Taxa de imposto sobre o rendimento

7



O custo de capital de uma determinada empresa dependerá do risco percebido, conforme

julgado pelo mercado  (Howard, 2008).  Para se determinar o custo do capital próprio, nas

empresas cotadas em bolsa, é frequente utilizar-se o modelo CAPM, que depende de três

variáveis: taxa de juro sem risco (r f), risco de mercado (β i) e o prémio de risco de mercado

(rM−r f ) .

O modelo CAPM é um dos modelos mais utilizados nas condições dos países da União

Europeia  (Dzuričková,  Fabinyová,  & Mihalčová,  2015).  De acordo com  Dzuričková et  al.

(2015),  este  modelo  tem  aplicação  geral  no  mercado,  isso  significa  que  a  carteira  de

mercado deve incluir todos os investimentos financeiros, mas pode haver um problema com

a sua utilização na prática, porque existem empresas que não estão cotadas no mercado de

ações como é o caso das empresas em estudo.

No caso das empresas não cotadas em bolsa, a determinação deste custo, é bem mais

difícil,  sendo necessário estimar  os prémios  de risco que deverão incorporar  o risco de

negócio  e  o  risco  financeiro  (Carvalho,  2014).  Este  modelo  só  pode  ser  aplicado

adequadamente para as empresas cotadas em bolsa. Como as empresas em estudo não

são cotadas em bolsa, não sendo possível apurar a rendibilidade exigida pelos acionistas ou

custo de oportunidade do capital próprio pelo modelo CAPM, utiliza-se como proxy do custo

do capital próprio, a rendibilidade média obtida por todas as empresas do mesmo sector de

atividade no mercado (Neves, 2002). O autor considera um enorme erro a utilização como

custo do capital próprio a rentabilidade histórica dos capitais próprios das empresas sujeitas

a  avaliação,  porque  a  rendibilidade  dos  capitais  próprios  não  representa  um  custo  de

oportunidade para o investidor.

Desta forma, utiliza-se como custo do capital próprio, a rendibilidade média obtida por todas

as empresas do setor do comércio por grosso de carne e produtos à base de carne, mesmo

tendo  a  consciência  das  possíveis  distorções  provocadas  pelas  grandes  empresas  nos

dados do setor. O custo de oportunidade do capital é um dos parâmetros mais importantes

que afetam o valor final da empresa (Dzuričková et al., 2015).

O custo com capital alheio representa a remuneração que as empresas em estudo pagam

às instituições  financeiras  pela  disponibilidade  de  capital  que  lhes  é  concedido.  Para  a

determinação do custo do capital  alheio  foram considerados os empréstimos de curto e

médio/ longo prazo remunerados. O custo do capital alheio depende dos seguintes fatores

(Neves, 2000, p.191):

 Taxa de juro no mercado monetário  – alterações nas taxas de juro no mercado

monetário têm implicações sobre as taxas de juro do crédito;
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 Risco de incumprimento da empresa – quanto maior o risco de incumprimento maior

o  prémio  de  risco  de  risco  os  bancos  incorporam  na  taxa  de  juro  a  praticar  à

empresa;

 Taxa  de  imposto  sobre  lucros  provoca  uma  poupança  fiscal  sobre  os  custos

financeiros da empresa. 

Para o cálculo desta variável considera-se apenas as dívidas a instituições financeiras de

curto  e  médio/longo  prazo  no  último  ano  histórico  sendo  este  custo  determinado  pela

Equação Error: Reference source not found: 

Kd=
Juros
CB

[6]

Em que:

Kd−¿Custo do capital alheio;

Juros−¿Montante  dos  encargos  financeiros  (juros  pagos)  suportados  pela

empresa.

CB−¿Capital bancário.

Segundo  Rappaport  (1999),  esta taxa é  apropriada para atualizar  os  cash flows para o

momento atual.

1.4 – Análise de Sensibilidade

Uma das principais ferramentas da gestão que se pode utilizar na avaliação de empresas e

negócios é a análise de sensibilidade, sendo importante na tomada de decisões recorrendo

a construção de cenários,  possibilitando  ao gestor  tomar medidas de contingência  para

diferentes situações futuras. No processo de avaliação, a análise de sensibilidade permite

estimar a variação do valor da empresa ou do negócio, em consequência de variações que

possam ocorrer nas variáveis independentes, mantendo-se as restantes constantes (Neves,

2002).

A análise de sensibilidade permite analisar o impacto que pequenas alterações nas variáveis

causam no resultado final.  Medeiros, Alencar e Almeida (2016) referem que a análise de

sensibilidade serve para identificar a sensibilidade dos parâmetros do modelo e avaliar a

robustez dos resultados.  A análise  de sensibilidade é um passo crucial  no processo de

construção de modelos e resultados  (Borgonovo & Plischke, 2016). Do ponto de vista de

Frey e Patil (2002), a análise de sensibilidade pode ajudar na identificação de pontos críticos

de controlo, priorizando a recolha de dados, verificação e validação de um modelo. Para os

autores, o modelo de análise de sensibilidade pode ser utilizado para identificar o risco mais

significativo ou, os fatores de risco que ajudam no desenvolvimento de prioridades para a

atenuação dos riscos.
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2 – Estudo de Caso

Nas próximas secções aborda-se o objetivo do estudo e os procedimentos necessários para

aplicar  o  método  de  avaliação  CVA à  empresa  selecionada.  Determina-se  as  variáveis

necessárias à implementação do método (estimativa do crescimento das vendas, WACC e

dos resultados operacionais líquidos de impostos), determina-se o valor da empresa e dos

seus capitais próprios através do método CVA e, por último, implementa-se a análise de

sensibilidade de modo a identificar as variáveis criticas na avaliação da empresa.

2.1 - Objetivo do estudo e desenho do estudo empírico

O presente trabalho consiste em fazer uma análise teórica e prática do método de avaliação

de empresas CVA –  Cash Value Added  aplicado a uma empresa não financeira  e não

cotada localizada na região Norte de Portugal com o CAE 46320 – Comércio por grosso de

carnes e produtos à base de carnes.

Para respeitar o anonimato da empresa em estudo, foi atribuída a codificação E1. Para a

avaliação desta empresa selecionou-se o método CVA uma vez que este se adapta às

características de empresas não cotadas em bolsa. Neste trabalhou foi utilizado o sistema

de preços contantes, sendo que todos os dados foram capitalizados para o ano 2016. 

2.2 - Variáveis Utilizadas

Para aplicação do método de avaliação selecionado e descrito anteriormente teve-se em

consideração as seguintes variáveis:  Weighted Average Cost of Capital (WACC), custo do

capital próprio, custo do capital alheio, estimação do crescimento das vendas, valor residual

e capital investido. 

Para  a  determinação  do  WACC  da  empresa  em  estudo  considerou-se  os  valores

apresentados nas tabelas 1 e 2, respetivamente custo do capital próprio e custo do capital

alheio. A Tabela 1Tabela 1. Rendibilidade do capital próprio da empresa e do setor. exibe a

rendibilidade do capital próprio da empresa e para o setor comércio por grosso de carnes e

produtos  à  base  de  carnes  (CAE46320),  no  período  2011  a  2016.  Os  dados  do  setor

referem-se à média  aparada,  bem como a respetiva  média  desta  média  aparada  neste

intervalo de tempo. A média aparada corresponde à média calculada a partir  dos rácios

individuais  das  empresas  do  agregado,  excluindo  os  valores  extremos  da  distribuição

(Banco de Portugal, 2017).

Tabela 1. Rendibilidade do capital próprio da empresa e do setor.
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Anos

Média2011 2012 2013 2014 2015 2016

RCP Empresa 7,45 1,37 5,10 3,62 8,86 8,86 5,28

RCP setor 7,45% 1,37% 5,10% 3,62% 8,86% 8,86% 5,28%

Fonte: Central de Balanços do Banco de Portugal (2017).

A Tabela 2 apresenta o custo com o capital alheio da empresa e do setor no período de

2011 a 2016, assim como a respetiva média neste período.

Tabela 2. Custo do capital alheio da empresa e do setor.

Anos

Média2011 2012 2013 2014 2015 2016

Empresa 2,78% 10,61% 11,62% 6,71% 4,76% 5,49% 7,00%

Setor n.d. 3,85% 5,05% 4,26% 4,58% 4,24% 4,40%

Nota: n.d. – não disponível.

Fonte: Central de Balanços do Banco de Portugal (2017) e dados contabilísticos da empresa.

Para o crescimento das vendas utilizou-se o método previsional para efetuar a previsão das

taxas de crescimento das vendas,  recorrendo à função do EXCEL® «Previsão.linear».  A

partir das taxas previsionais será elaborada a demonstração de resultado previsional, bem

como a  estimativa  das  restantes  variáveis.  A  taxa  de  crescimento  das  vendas  irá  ser

determinada no pressuposto de que as empresas não farão reinvestimentos ao longo dos

anos em análise, o que segundo  Fernandes (2002), parece ser razoável uma vez que a

empresa em estudo ainda não atingiu toda a sua capacidade de produção.

Para determinar o valor  da empresa é ainda necessário determinar o seu valor  residual

(valor em continuidade) no final do período de previsão. Neste último período prevê-se que

as empresas tenham um crescimento nulo.  Assim, o valor em continuidade será o valor

atual no último ano de previsão da perpetuidade do CVA com crescimento nulo. Segundo

Neves (2000), o valor residual pode ser calculado tendo em conta as equações [7] e [8]: 

VRn=M∗CVAn [7]

Sendo:

M=
1

WACCn

[8]

Onde: 
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VRn−¿Representa  o  Valor  residual  no  último  ano  para  o  qual  se  fizeram

previsões; 

CVAn−¿Representa o CVA no ano n; 

n−¿Representa o último ano para o qual se fizeram previsões; 

M−¿Representa o valor de uma renda de termos unitários perpétuos;

WACCn – Custo médio ponderado do capital no ano n.

Para Rappaport (1999), o valor residual corresponde à maior fatia do valor da empresa, na

medida em que, apenas é razoável efetuar previsões para horizontes temporais na ordem

dos cinco a dez anos.

O capital  investido  é  a  soma de  todo  o  financiamento  da empresa,  além dos passivos

operacionais  não  remunerados,  como  contas  a  pagar,  salários  e  impostos  acumulados

(Young, 1997). Para o autor, este pode ser entendido como a soma do capital próprio e toda

a divida com juros a curto e a longo prazo.

Para o cálculo de capital investido recorre-se aos balanços relativos aos anos 2011 a 2016.

O cálculo do investimento inicial será feito com base no ativo fixo líquido, ou seja, o ativo fixo

bruto  menos  as  amortizações e  depreciações  acumuladas  em  2016,  sendo  este  valor

considerado em 2017.

2.3 – Avaliação da empresa através do método CVA

A  empresa  E1  é  uma  sociedade  por  quotas,  constituída  em  2001,  que  se  dedica  ao

comércio de carnes e produtos à base de carnes, situada em Ribeirão, concelho de Vila

Nova de Famalicão, distrito de Braga.

Tendo em conta a análise económica e financeira da empresa E1,  observa-se que esta

empresa tem vindo a perder uma certa eficiência e capacidade na utilização dos recursos

postos à sua disposição, não seguindo a tendência que se verifica no setor de atividade que

se insere. O que permite concluir  que neste momento a empresa poderá não ser muito

atrativa para os investidores, já que não está a crescer ao ritmo do mercado e não consegue

apresentar valor  acrescentado.  De referir  que se trata de uma empresa que privilegia  a

segurança  em  vez  do  risco,  que  não  existe  uma  relação  estreita  entre  o  rácio  capital

alheio/capital  próprio.  É  uma empresa  com um défice  de  tesouraria  de 21  dias,  o  que

evidencia uma menor eficiência da empresa na gestão das vendas, sendo que apresenta

liquidez,  possivelmente  excessiva  (capacidade  dos  ativos  líquidos  para  fazer  face  as

responsabilidades de curto prazo), resultado da incapacidade da gestão em receber a divida

dos clientes que tende a aumentar de ano para ano e também da ineficiência em vender os

produtos, dado que os inventários aumentam também de ano para ano.
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Tendo em conta a Tabela 3 apresenta-se a estrutura de custos da empresa E1 e do setor

que está  na base da determinação  dos métodos de avaliação  da empresa.  Os valores

apresentados nesta tabela são médios e constata-se que, em geral a estrutura de custos da

empresa E1 é ligeiramente melhor quando comparada com a do setor, com exceção dos

gastos com pessoal.

Tabela 3. Estrutura de custos, em %, da empresa E1 e do setor.

Rubricas
Média

E1 Setor

Vendas e prestações de serviços 100,00% 100,00%

Subsídios à exploração 0,03% 0,13%

CMVMC 87,68% 88,15%

FSE 4,76% 5,42%

Gasto com o pessoal 5,61% 4,51%

Imparidade de inventários 0,00% 0,01%

Imparidade de dívidas a receber 0,21% 0,85%

Outros rendimentos e ganhos 0,14% 1,35%

Outros gastos e perdas 0,21% 0,98%

EBITDA 1,70% 1,57%

Gastos/reversões de dep. e amort. 0,66% 0,93%

EBIT 1,04% 0,64%

Juros e rendi. Similares suportados 0,01% 0,01%

Juros e gastos similares suportados 0,18% 0,48%

EBT 0,87% 0,16%

Imposto sobre rendimento período 0,28% 0,25%

RLP 0,59% -0,09%

Nota: CMVMC- Custo das mercadorias vendidas e Matérias consumidas; FSE – Fornecimentos de serviços externos; EBITDA

– Resultados antes de juros, impostos e amortizações; EBIT – Resultados antes de juros e impostos; EBT – Resultados antes

de impostos (RAI) e RLP – Resultado líquido do período.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados financeiros da empresa E1 e da Central de balanços do Banco de

Portugal (2017), para os dados do setor.
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Na Tabela 4Tabela 4, determina-se o WACC da empresa e do setor. Tendo em conta que

não se espera que a empresa contraia novos empréstimos ou obtenha novos aumentos de

capital próprio, obteve-se uma taxa constante de 3,64% para a empresa E1 e de 2,69% para

o setor, a partir de 2017. 

Tabela 4. Determinação do WACC para a empresa E1 e setor.

Rubricas Empresa Setor

1. Capital próprio 638.583 € 690.749 €

2. Capital alheio 335.999 € 1.588.562 €

3. Capital próprio e Passivo 974.582 € 2.279.311 €

4. Custo dos financiamentos obtidos* 7,00% 4,40%

5. RCP* 2,64% 5,28%

6. Imposto sobre o rendimento 21% 21%

7. Peso do passivo remunerado 31%

WACC 3,64% 2,69%

Nota: RCP- Rendibilidade dos capitais próprios, calculado pela razão entre os resultados líquidos e os capitais próprios; WACC

– Weighted Average Cost of Capital, calculado de acordo com a equação Error: Reference source not found.

* Relativamente ao setor foi considerada a média aparada, correspondendo à média calculada a partir dos rácios individuais

das empresas do agregado, excluindo os valores extremos da distribuição (Banco de Portugal, 2017).

De referir que os montantes dos capitais próprios e dos capitais alheios do setor são os

valores médios constantes na Central de Balanços do Banco de Portugal (2017) para 2016

(ano base de avaliação).  Relativamente aos montantes destas rúbricas para a empresa,

estes são os valores respeitantes a 2016. Da análise da Tabela 4 verifica-se que a empresa

E1  tem  um  custo  de  capital  superior  ao  verificado  no  setor,  visto  que  esta  empresa

apresenta  um  maior  custo  de  financiamento  bancário  e  menor  rendibilidade  do  capital

próprio quando comparado com o setor. 

Após se ter determinado todas as variáveis necessárias à operacionalização dos modelos,

procede-se de seguida à avaliação da empresa, recorrendo ao método CVA (ver Tabela 5 e

Tabela 6). Os valores previstos para o período 2017 a 2021, tomaram por base o ano 2016

e a estrutura de custos média calculada com base nos valores históricos do período 2011 a

2016,  a  preços  constantes  de  2016,  como  referido  no  ponto  2.1  do  capítulo  sobre  a

metodologia. 

Tabela 5. Determinação dos valores anuais para aplicação do método CVA relativo à empresa E1.
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Valores em Euro (€) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Faturação 4.671.942 4.039.818 3.535.350 3.030.882 2.526.415 2.021.947

CMVMC 4.050.598 3.541.959 3.099.661 2.657.363 2.215.065 1.772.767

FSE 245.077 192.312 168.297 144.282 120.268 96.253

Gasto com Pessoal 316.799 226.550 198.260 169.970 141.680 113.389

Outos Gastos e Perda 12.165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dep. e Amort. 30.675 30.675 30.675 30.675 30.675 30.675

EBIT 16.627 48.321 38.457 28.592 18.727 8.863

Imposto 9.655 10.147 8.076 6.004 3.933 1.861

EBIT Líquido 6.973 38.174 30.381 22.588 14.795 7.002

Amortiz. Contabil. 30.675 30.675 30.675 30.675 30.675 30.675

Amortiz. Económic. 5.705 7.263 9.862 15.064 30.675

RU 260.808 230.133 199.458 168.782 138.107 260.808

RU*WACC 9.484 8.369 7.253 6.138 5.022

CVA Anual 53.660 45.424 36.147 24.268 1.979

g – Taxa de Crescimento (6,13%)

WACC 3,64%

Nota: CMVMC- Custo das mercadorias vendidas e Matérias consumidas; FSE – Fornecimentos de serviços externos; EBITDA

– Resultados antes de juros, impostos e amortizações; EBIT – Resultados antes de juros e impostos; EBT – Resultados antes

de impostos  (RAI)  e RLP –  Resultado  líquido  do período;  WACC – Custo  médio  ponderado  do capital;  RU – Recursos

Utilizados; CVA – Cash Value Added.

A Tabela 6 apresenta os cálculos para a determinação do valor total da empresa E1 e dos

seus capitais próprios, de acordo com o método CVA.

Tabela 6. Cálculo do valor da empresa E1 pela aplicação do método CVA.

Valores em Euro (€) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CVA anual 53.660 45.424 36.147 24.268 1.979

CVA em continuidade 51.089

CVA atual 190.469

Capital total inicial 735.404

Valor total da empresa 925.874

Passivo Financeiro 335.999
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Valor dos cap. Próprios 589.875

Nota: CVA – Cash Value Added.

De acordo com a Tabela 6, o valor dos capitais próprios da empresa E1, pelo método CVA,

é de 589.875€ tendo em conta as variáveis da empresa. Este valor  teve como base de

cálculo a estrutura de custos e políticas de gestão do período histórico da empresa. Como

para o período previsional, a gestão da empresa pode seguir outras políticas, estimou-se

novamente  o  valor  da  empresa  assumindo  que  a  gestão  poderá  seguir  as  políticas  e

estrutura de custos média do setor, mantendo-se a estimativa do volume de negócios da

empresa. Do mesmo modo, para o custo médio ponderado do capital considerou-se o custo

de capital próprio e o custo do capital alheio médio do setor bem com a sua estrutura média

de capital. Os valores obtidos, tendo base os dados do setor na determinação do EBIT da

empresa, são ligeiramente mais baixos, em todos os anos, que os obtidos quando usado a

estrutura  de  custos  da  empresa.  No  entanto,  o  valor  dos  capitais  próprios  é  superior

correspondendo  a  642.924€.  Este  aumento  deve-se  fundamentalmente  a  alteração  do

WACC que com os dados da empresa é de 3,64% e com os dados do setor é de 2,69%,

originando um forte impacto no valor em continuidade. A empresa, em 2016, apresenta um

capital próprio de 1.478.192€ bastante superior ao valor dos capitais próprios anteriormente

encontrados. Este comportamento evidencia uma destruição de valor ao longo dos anos,

ainda que o EBIT seja positivo, mas não suficiente para remunerar o capital investido.

Esta análise indicia que haverá fatores que terão influência no valor da empresa e dos seus

capitais próprios pelo que, de seguida, procede-se à análise de sensibilidade das variáveis

CMVMC, FSE, gastos com pessoal, volume de negócios, taxa de crescimento histórica e

WACC.

A análise de sensibilidade permite identificar quais as variáveis que mais poderão influenciar

o valor da empresa.

Tabela 7. Análise de sensibilidade – CMVMC, para a empresa E1.

CMVM
C

(var %) CVA (€)

77,68% -10% 4.462.870

79,68% -8% 3.688.271

81,68% -6% 2.913.672

83,68% -4% 2.139.073

85,68% -2% 1.364.474
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87,68% 0% 589.875

89,68% 2% (184.724)

91,68% 4% (959.323)

93,68% 6% (1.733.922)

95,68% 8% (2.508.521)

97,68% 10% (3.283.120)

Pela análise da Tabela 7 verifica-se que a empresa E1 é sensível a variações da margem

bruta  de comercialização.  Uma redução  de  10% no peso dos CMVMC na estrutura  de

custos da empresa, mantendo as restantes variáveis constantes, contribui para que o valor

da empresa aumente, estimando-se que seja de 4.462.870€. Por outro lado, um aumento de

10% do peso dos CMVMC na estrutura  de custos  reduz,  significativamente,  o  valor  da

empresa estimando-se que seja de (3.283.120€). 

Embora a empresa apresente uma margem de lucro bruta muito próxima da verificada pelo

setor, como se verificou na Tabela 3, esta é mais sensível considerando os dados do setor. 

A empresa não é muito sensível a variações quer dos FSE, quer dos custos com pessoal,

uma vez que o peso destes gastos no volume de negócios é reduzido.

A análise de sensibilidade efetuada ao volume de negócios tem em conta a variação em

cada um dos anos de forma acumulada. Se a empresa aumentar o seu volume de negócios

10%, em cada um dos anos, o valor dos seus capitais próprios atual, pelo método do CVA,

aumenta 78%, sendo esse aumento significativamente maior (100%) considerando os dados

do setor.

O  WACC  também  faz  com  que  o  valor  da  empresa  seja  sensível,  uma  vez  que  vai

influenciar o desconto efetuado em cada um dos anos. Se o WACC diminuir 45% o valor da

empresa, pelo método CVA, diminui cerca de 11% verificando-se uma diminuição maior se

forem tidos em conta os dados do setor (12%).  

Conclusão

A avaliação de empresas não é uma tarefa fácil. A empresa vale pelo empreendimento que

consubstancia,  mas também valerá  pelos  empresários  que  a  detêm ou gestores  que  a

conduzem e ainda pelo meio que a envolve, encontrando-se estes fatores em constante

evolução. Mallinson e French (2000) defendem que para se poder avaliar, é necessário ter-

se em conta várias variáveis.  Desta forma, a escolha de um método é uma tarefa algo
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complexa e requer  a  estimação de algumas variáveis  influenciadoras  na avaliação.  Isto

porque, o valor é uma qualidade dos bens e direitos e eventuais contingências que motiva a

sua aquisição.  Ao se apreciar  uma qualidade,  está-se a incorporar,  em alguma medida,

subjetividade podendo variar, assim, o valor de pessoa para pessoa. 

Diferentes  valorizações  permitem  que  os  bens  se  comercializem  dando  origem  aos

mercados,  nos  quais,  a  confrontação  de  valores  dá  origem  ao  preço.  O  mercado  das

empresas  não  reúne  as  características  de  um  mercado  perfeito,  nem  é  um  mercado

homogéneo  (empresas  com  idênticas  características  diferem  nos  lucros,  eficiência  ou

produtividade).  Isto  significa  que,  não  existem parâmetros  universais  com operatividade

mínima  para  uma  avaliação.  Quando  se  avalia,  devem-se  considerar  várias  hipóteses

sempre em função dos objetivos da avaliação. 

Para  avaliar  as  empresas  (e  negócios)  estão  à  disposição  dos  diversos  interessados

variados métodos de avaliação que pressupõem, na maior parte dos casos, a assunção de

premissas quanto à evolução futura da empresa, do seu mercado, e por consequência do

seu valor estimado. Neste trabalho foi descrito sucintamente um dos métodos de avaliação

de empresas CVA que se adequa a avaliação de empresas não cotadas em bolsa.

Para a avaliação da empresa procedeu-se à análise da situação financeira e económica

histórica,  no período de 2011 a 2016,  da empresa e  do setor  de atividade  (usando os

valores médios deste),  a partir  do qual  se analisou a estrutura de custos e políticas de

gestão adotadas pela empresa. Apurou-se também o custo médio do capital (WACC) da

empresa  e  apurou-se  a  média  do  WACC  da  empresa  e  do  setor  para  esse  período.

Considerou-se  ainda  a  previsão  do  volume  de  negócios  da  empresa  pelo  método  dos

mínimos quadrados, com a função do EXCEL®, “PREVISÃO. LINEAR”.

Estes resultados indiciam que o método CVA permite avaliar as empresas não cotadas em

bolsa  com  a  particularidade  de  assumir  uma  taxa  de  remuneração  das  amortizações

económicas, em vez das contabilísticas.

Uma das principais  limitações a apontar neste trabalho relaciona-se com a escassez de

informação extra contabilística que permita complementar a avaliação. 

Deste  modo  sugere-se  em  trabalhos  futuros  inserir  informação  extra  contabilística  na

avaliação realizada. 
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