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Resumo 

 

A avaliação de empresas é um exercício fundamental no mundo das Finanças e Gestão, 

principalmente no contexto de aquisições e fusões entre empresas. O propósito deste 

trabalho é avaliar a empresa Cimpor Cimentos de Portugal, S.G.P.S, S.A. baseada em 

Portugal e que atua no sector cimenteiro, aplicando os conhecimentos adquiridos sobre 

avaliação de empresas. 

Este exercício de avaliação terá como principais objetivos calcular o valor da empresa, 

do Capital Próprio e da sua cotação, utilizando como base o método dos Fluxos de 

Caixa Descontados, recorrendo ao modelo WACC, para determinar o custo do capital 

considerado na análise. 

A estimativa dos fluxos futuros foi realizada com base em pressupostos que foram 

recolhidos junto de fontes credíveis – identificadas no texto - os quais foram vertidos 

num modelo iterativo em Excel que permitiu apurar o valor da empresa. 
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Abstract 

A business valuation is a fundamental exercise in the world of finance and management, 

primarily in the context of mergers and acquisitions between companies. The purpose of 

this study is to evaluate the company Cimpor Cimentos de Portugal, S.G.P.S, SA based 

in Portugal, which operates in the cement sector, applying the knowledge acquired on 

business valuation.  

This valuation exercise will have as main objectives to calculate the value of the 

company, its equity and its share price, using as basis the method of discounted cash 

flows, using the WACC approach, to determine the cost of capital considered in the analysis. 

The estimate of future cash flows were based on assumptions that were collected from 

credible sources - identified in the text - which were poured in iterative model in Excel 

that allowed assessment of the value of the company. 
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Introdução 

 

Este Trabalho de Projeto foi elaborado como Trabalho Final de Mestrado em Finanças 

no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). O principal objetivo deste trabalho 

é avaliar uma empresa. A empresa escolhida para este trabalho é a Cimpor Cimentos de 

Portugal, S.G.P.S, S.A. que opera no setor cimenteiro e que está cotada em Bolsa, o que 

permite confrontar o resultado da avaliação com os valores de cotação. 

As principais limitações na realização deste trabalho foram as assimetrias de informação 

e a falta de dados detalhados disponíveis nos relatórios da empresa.  

Relativamente à estrutura do trabalho, este inicia-se com uma revisão de literatura onde 

são abordados diferentes métodos de avaliação. A explicação dos métodos em questão é 

auxiliada por estudos e publicações académicas, onde os diversos autores expressam as 

suas opiniões acerca da adequabilidade dos mesmos. 

De seguida, é feita uma análise histórica da empresa e do seu valor nos mercados de 

capitais e um enquadramento dos cenários macroeconómicos dos países, onde a Cimpor 

atua. É feita uma análise da informação financeira disponível, que conjuntamente com 

as previsões macroeconómicas, permite a formulação de pressupostos necessários à 

avaliação da empresa. 

A parte final deste Trabalho de Projeto dedica-se às conclusões sobre o valor da 

empresa calculado e do seu atual valor em bolsa. 
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Revisão de Literatura 

 

A avaliação de empresas é fundamental para o mundo dos negócios. É através da 

avaliação de empresas que se pode estabelecer um preço alvo para planear a compra e 

venda de ações ou a compra e venda de empresas ou unidades de negócio; esta 

metodologia permite também identificar os fatores que mais influenciam o valor de uma 

empresa; e decidir quais as áreas de negócio a investir ou desinvestir. 

A avaliação de empresas é um exercício que tem por base um conjunto de fatores muito 

heterogéneo que podem ser interpretados de maneiras diferentes, dependendo da 

perceção de quem avalia e das suas expectativas relativamente ao cenário 

macroeconómico, ou relativamente à empresa em questão. Pode-se dizer então, que a 

avaliação de uma empresa é um exercício com alguma subjetividade, muito relacionado 

com a opinião do avaliador e não um dado científico absoluto.  

Para se realizar a avaliação de uma empresa é necessário escolher um modelo de 

avaliação. Segundo Damodaran 1 (2002) e Fernández 2 (2007) existem um conjunto de 

modelos de avaliação, que podem ser tidos como principais (Tabela 1). 

 

 

 

 

                                                             
1 Damodaran, Aswath ed. 2002,”Investment Valuation:Tools and Techinques for determining the value 
of Any Asset”, páginas 11-16, 18-19 e 88-96  
2 Fernandez, Pablo ed. 2007, “Company Valuation methods, the most common errors in valuation”, 
página 2 
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Tabela 1 - Modelos de Avaliação 

Modelos de Avaliação 

 

Fluxo de Caixa Descontado 

FCFF – Free Cash Flow for the firm 

 FCFE – Free Cash flow for the Equity 

APV – Ajusted Present Value 

EVA – Economic Value Added 

 

 

Múltiplos 

PER – Price to Earnings Ratio 

PBV – Price to Book Value 

PCF – Price to Cash Flow Ratio 

EV/SALES 

EV/EBITDA 

Opções Black & Scholes 

 

Balanço Patrimonial 

Valor Contabilístico 

Valor de Liquidação 

Valor Substancial 

 

 

Fluxos de Caixa Descontados 

O modelo dos Fluxos de Caixa Descontados consiste na estimação de fluxos de caixa 

futuros atualizados a uma taxa de desconto que reflita o risco da empresa em análise.  

Este modelo de avaliação de empresas tem sido discutido por muitos autores. 

Fernández3 (2007) diz que este é o único método de avaliação verdadeiramente correto 

em termos conceptuais. Friedrich Sommer4 et. al (2009) argumenta que o modelo dos 

Fluxos de Caixa Descontados é o modelo teórico de avaliação mais correto e 

sofisticado.  

                                                             
3 Fernandez, Pablo ed. 2007, “Company Valuation methods, the most common errors in valuation”, 
página 12 
4 Sommer, Friedrich; Wohrmann, Art and Wompener, Andreas  ed. 2009, “Exploring the accuracy of DCF 
and comparables valuation methods by using ex-post market data forecast”, página 1  
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Segundo Damodaran5 (2002), este modelo tem como base a regra do valor atual líquido, 

onde é demonstrado que o valor atual de um fluxo, é o valor expectado do seu fluxo de 

caixa futuro descontado a uma taxa k:  

[1]  

Esta fórmula serve como base para o cálculo do valor de uma empresa através do 

modelo dos Fluxos de Caixa Descontados. Este modelo engloba diferentes tipos de 

abordagem à avaliação dos fluxos de caixa futuros da empresa como: o FCFF (free cash 

flow to the firm), FCFE (free cash flow to the equity), DDM (dividend discount model), 

e todos eles deverão ser atualizados a uma taxa de desconto apropriada. 

Para utilizar este modelo de avaliação é necessário primeiramente determinar o fluxo de 

caixa, através da fórmula:  

[2]  

 

FCF  - São os fluxos de caixa operacionais gerados pela empresa antes do pagamentos 

de juros e divida, mas depois de serem pagos os impostos e os gastos em capital. 

RO – Impostos - É o lucro operacional depois de impostos através da previsão de 

receitas e despesas operacionais futuras. Os custos operacionais foram previstos como 

uma percentagem das receitas pois é muito difícil prever os preços de algumas 

commodities.  

                                                             
5
 Damodaran, Aswath ed. 2002,”Investment Valuation:Tools and Techinques for determining the value of 

Any Asset”, página 12 
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Fundo de Maneio - Esta valor consiste nas contas a receber, nas contas a pagar, 

existências, e caixa. Koller6 et. al (2005) sugere que o valor de cada uma destas rubricas 

seja uma percentagem das receitas. 

Gastos de Capital e Depreciações – Koller7 et. al (2005) indica três caminhos para o 

cálculo das depreciações: como percentagem das receitas, como percentagem dos ativos 

tangíveis, ou utilizando informação detalhada da empresa sobre as suas políticas de 

depreciações. Os gastos de capital podem ser calculados como uma taxa das 

depreciações ou então através de uma taxa média de reinvestimento. 

Depois de efetuadas as previsões dos Fluxos de Caixa futuros, o valor da empresa pode 

ser calculado através da seguinte fórmula:  

 

 

WACC - Os fluxos de caixa serão descontados á taxa WACC. Esta taxa representa o 

custo médio ponderado do capital, isto é, a taxa de retorno exigida pelas fontes de 

financiamento (acionistas e credores). Esta taxa pode ser obtida através da fórmula: 

 

 

                                                             
6
 Goedhart, Marc; Koller, Timothy and Wessels, David ed. 2005 , “Valuation. Measuring and managing 

the value of companies” , página 243  
7
 Goedhart, Marc; Koller, Timothy and Wessels, David ed. 2005 , “Valuation. Measuring and managing 

the value of companies” , página 238 
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Custo Capital Próprio (Ke) – O custo do capital próprio pode ser obtido através do 

CAPM (Capital Asset Pricing Model). O modelo do CAPM mede o risco da empresa 

através do indicador beta (β), que reflete a sensibilidade dos retornos de um título ou 

carteira de investimentos (Koller8  et. al 2005). 

Este custo é uma taxa de retorno exigida pelos acionistas que tem em conta o prémio de 

risco de mercado e a taxa de retorno sem risco, e pode ser demonstrado pela seguinte 

fórmula: 

 

Ke= retorno esperado; Rf= tx. de retorno sem risco; Rm-Rf= prémio de risco de 

mercado;βe= risco específico da empresa 

Taxa de retorno sem risco – Segundo Damodaran (20029), um ativo é considerado 

como ativo sem risco, quando a remuneração do capital investido é igual ao retorno 

esperado. Sendo assim, os únicos ativos sem risco são aqueles que possuem garantia de 

alguns governos, dado estes poderem emitir dinheiro. Contudo, o risco de uma empresa 

é determinado por onde ela realiza as suas atividades e não por onde está localizada. 

Prémio de risco de mercado – É o retorno exigido pelos acionistas pelo facto de 

escolherem um ativo com risco em deterimento de um ativo sem risco. De acordo com 

Damodaran (201210) existem três maneiras de estimar o prémio de risco de mercado: 

através das expectativas dos investidores; analisando dados históricos dos mercados; e 

analisando dados atuais dos mercados. 

                                                             
8
 Goedhart, Marc; Koller, Timothy and Wessels, David ed. 2005 , “Valuation. Measuring and managing 

the value of companies” , página 294 e 295 
9
 Damodaran, Aswath ed. 2002,”Investment Valuation:Tools and Techinques for determining the value of 

Any Asset”, páginas 154 e 155 
10

 Damodaran, Aswath ed. 2012, “Equity Risk Premiums (ERP) : Determinants, Estimation and 
Implications”, página 2 
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Beta (β) – Segundo Damodaran (200211) existem três maneiras de calcular o beta, entre 

elas: o beta histórico, e o beta fundamental. 

O beta histórico pode ser obtido através da inclinação da linha característica do título, 

que advém da reta da regressão entre os retornos históricos do título face aos retornos 

históricos do mercado.  

 

 

O beta fundamental é uma alternativa ao modelo do beta histórico. De acordo com 

Damodaran (200212) podemos obter este beta a partir da seguinte fórmula: 

 

 

Para procedermos ao cálculo desta fórmula necessitamos de um beta unlevered 

(desalavancado). Segundo o mesmo autor este beta pode ser estimado reunindo vários 

betas unlevered de empresas que atuam no mesmo sector, fazendo-se de seguida uma 

média dos mesmos. 

                                                             
11 Damodaran, Aswath ed. 2002,”Investment Valuation:Tools and Techinques for determining the value 
of Any Asset”, páginas 182-191 
12 Damodaran, Aswath ed. 2002,”Investment Valuation:Tools and Techinques for determining the value 
of Any Asset”, páginas 192-202 
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Adjusted Present Value Model 

O modelo da avaliação APV calcula o valor de uma empresa através da avaliação e 

soma de dois fluxos: os fluxos de caixa esperados atualizados a uma taxa de desconto 

(Ke); e o valor presente dos benefícios/malefícios do financiamento. O primeiro fluxo é 

descontado ao custo do capital próprio, dado que neste cenário a empresa é totalmente 

financiada por capital próprio. 

Para alguns autores como Luehrman13 (1997), o modelo APV é considerado igualmente 

adequado do que o WACC e mais eficiente em alguns casos. O autor considera o 

WACC mais adequado para a avaliação de empresas com estruturas fixas de capitais, no 

entanto estas limitações do modelo podem ser evitadas corrigindo a taxa WACC a cada 

período.   

 

 ; 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                             
13

 Luehrman, Timothy A. ed.1997, “Using APV: A Better Tool for Valuing Operations”, Harvard 
Business Review,  página 1 
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Múltiplos 

Outra maneira de se avaliar uma empresa é recorrendo ao método dos múltiplos. Este é 

considerado como um método de avaliação relativa, dado que o valor da empresa ou 

dos ativos a serem avaliados advêm da comparação com outras empresas e ativos 

cotados no mercado, usando variáveis comuns como o PER ou EV/EBITDA.  

Sendo esta avaliação feita através de uma medida relativa, não se baseando no valor 

intrínseco da empresa ou dos ativos, alguns autores como Klapan and Ruback14 (1995) 

sugerem que este modelo de avaliação funcione como um complemento do método dos 

Fluxos de Caixa Descontados. Outro autor que argumenta no mesmo sentido é 

Fernández15 (2001) que sugere a utilização dos múltiplos numa segunda fase da 

avaliação. 

Segundo Fernández os múltiplos mais utilizados podem dividir-se em três grupos: 

Tabela 2 - Múltiplos 

 

Múltiplos relacionados com a capitalização 

PER – Price Earning Ratio 

P/CE – Price to Cash Earnings 

P/S – Price to Sales 

P/BV – Price to Book Value 

 

Múltiplos relacionados com o valor da 

empresa 

EV/EBITDA 

EV/BV 

EV/FCF 

EV/EBIT 

EV/Vendas 

Múltiplos relacionados com crescimento PEG – PER to EPS growth 

EV/EG – EV to EBITDA growth 

 

 

                                                             
14

 Kaplan and Ruback ed.1995, “ The Valuation of Cash Flow Forecasts : An Empirical Analysis”, 
páginas 9 e 10 
15

 Fernandez, Pablo e.d.2001, “ Valuation using multiples. How do analysts reach their conclusions?” 
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Este múltiplo pode ser calculado dividindo o preço da ação pelos resultados por ação. O 

grande problema deste rácio é que pode ser facilmente adulterado através da  

manipulação dos resultados por ação. A abordagem mais comum para solucionar este 

problema é calcular uma média dos resultados ao longo do tempo.  

 

Damodaran16 (2002) sugere a utilização deste múltiplo para a avaliação de grandes 

empresas que requerem investimentos avultados. Apesar disso, este rácio apresenta 

alguns inconvenientes. O EBITDA não tem em conta as alterações do fundo de maneio, 

assim como os montantes necessários em investimentos de capital. Existem 

especificidades em certas industrias que também são ignoradas pelo EBITDA, e assim 

sendo, este não deverá ser utilizado como único parâmetro para se avaliar uma empresa. 

 

 

 

 

 

                                                             
16

 Damodaran, Aswath ed. 2002,”Investment Valuation:Tools and Techinques for determining the value 
of Any Asset”, página 544 



11 

 

Opções 

Segundo Copeland17 (2005) este modelo é útil para aqueles casos onde existe a 

necessidade de estimar o valor da flexibilidade estratégica e operacional, onde exista a 

possibilidade de abrir ou fechar uma fábrica ou atividade. 

O autor refere que este método é uma variação de um modelo padrão do modelo de 

fluxo de caixa com a única diferença que a gestão pode mudá-lo de decisões no futuro, 

assim que novas informações se tornem disponíveis.  

 

Balanço Patrimonial 

Fernández18 (2007) argumenta que este modelo de avaliação não tem em consideração a 

progressão e evolução da empresa no futuro, nem dos fatores macroeconómicos em 

volta do sector onde se encontra inserida.  

Este modelo torna-se mais útil quando uma empresa quer saber o valor de um ativo com 

o intuito de o vender de forma a responder a necessidades de liquidez, ou quando 

precisa de substituir um ativo para prosseguir com a sua atividade.  

 

 

 

 

 

                                                             
17

 Copeland, Thomas ed. 2005, “ Real Options: Meeting The Georgetown Challenge”, página 1, 9 e 10  
18

 Fernandez, Pablo ed. 2007, “Company Valuation methods, the most common errors in valuation”, 
página 4 
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Apresentação da Empresa 

 

A Cimpor é uma empresa que se dedica à produção e venda de materiais de construção, 

como cimento, betão, agregados e argamassa. Além disso, a empresa fornece também 

assistência técnica e tecnológica para diversas empresas do grupo. A Cimpor é uma das 

maiores empresas do mundo no sector do cimento, com uma capacidade instalada de 

produção de cimento com clínquer próprio de 36.5 milhões de toneladas por ano e opera 

em mercados como: Portugal, Espanha, Tunísia, Brasil, África do Sul, Cabo Verde, 

Turquia, Marrocos, Peru, China, India, Egipto e Moçambique. 

A Cimpor é uma empresa listada na bolsa de valores de Lisboa, com um total de 672 

milhões de ações. A sua capitalização bolsista é de cerca de 2218 milhões de euros 

(04/09/2012 às 16:35). Cerca de 94% da empresa pertencem à Camargo Corrêa e o 

restante em free-float. 

Evolução societária da CIMPOR 

 

 

 

 

 

 

 

1976 1991 1994 1996 1998 2001 2012 

Constituição 

da CIMPOR 

Transformação para 

sociedade anónima, 

CIMPOR- Cimentos de 

Portugal, S.A. 

 

Primeira fase do 

processo de 

privatização: cerca 

de 20% capital 

social. 

Segunda fase do 

processo privatização: 

45% capital social. 

Terceira fase 

processo de 

privatização: 25% do 

capital social. 

Estado Português 

vende totalidade 

da participação 

detida na 

CIMPOR. 

Camargo 

Corrêa adquire 

94% da 

CIMPOR. 
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Análise da evolução económica e financeira nos últimos 8 anos 

 

 Indicadores Gerais 

Volume de Negócios 

O volume de negócios da Cimpor, em 2011, atingiu o montante de 2.275.000 €, o que 

representa um aumento médio anual de 7,7% durante o período de 2004-08, face ao 

valor apresentado em 2004 de 1.366.000 €.  

O forte crescimento da Cimpor foi abrandado com os efeitos graves da crise financeira 

internacional despoletada em meados de 2008, ano a partir do qual a Cimpor começou a 

registar diminuições do seu volume de negócios. Até o ano 2008 as áreas de negócio 

que mais contribuíram para o bom desempenho da Cimpor foram a Espanha, Brasil e 

Egipto. Após esse período as áreas que mais afetaram o negócio foram Portugal e 

Espanha fortemente abaladas pela crise financeira e mais tarde o Egipto com a sua crise 

politica, durante a primavera árabe. 

 Resultado Líquido  

O Resultado Líquido da Cimpor acompanhou o crescimento do negócio desde 2004 até 

2008 com um crescimento médio anual próximo dos 7%, onde, em 2008, registou uma 

diminuição de 28% no seu resultado líquido relativamente ao ano anterior. Esta descida 

do resultado líquido é explicada pela queda acentuada do consumo de cimento no 

mercado espanhol. 

Entre o ano de 2009 e 2010 a Cimpor melhorou o seu resultado líquido, esta 

recuperação teve como base a diversidade do portfólio da Cimpor. No ano de 2010 o 

crescimento brasileiro continuou a ser fundamental para a melhoria de resultados da 
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Cimpor, assim como, a recuperação registada na Turquia que permitiu compensar 

decréscimos noutras áreas.  

Com o programa de auxilio a Portugal e o decorrer da instabilidade politica no Egipto, 

em 2011, surgiram aumentos dos custos de produção e dos custos financeiros 

provocados pelo agravamento das condições de crédito que afetavam a europa. Neste 

cenário, o resultado Líquido da Cimpor contraiu-se 18.1% relativamente ao ano 

anterior. 

 

 Indicadores de Rendibilidade  

Rendibilidade do Capital Próprio  

A rendibilidade do Capital Próprio da Cimpor em 2011 foi de 9.85%, metade da 

rendibilidade apresentada no ano de 2004, 23.60%. Este decréscimo resulta do 

crescimento do Capital Próprio da Cimpor ter sido, na sua generalidade, superior ao 

crescimento registado no Resultado líquido da Empresa nos últimos 8 anos.  

Após o ano de 2008, com a crise financeira mundial, o Resultado líquido da Cimpor 

sofreu reduções significativas, facto que veio a agravar este rácio de rendibilidade, onde 

a Cimpor tinha até 2008 uma média anual de 19.12% e passou a registar uma média de 

12.94% ao ano. 
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Rendibilidade do Ativo 

Relativamente à rentabilidade dos seus ativos, a Cimpor teve um comportamento 

constante ao longo dos últimos oito anos. O valor dos seus ativos tem sido 

fundamentalmente afetado pelos investimentos realizados nas diversas áreas de negócio. 

Os resultados operacionais tiveram um comportamento positivo até 2008, onde as 

operações da empresa começaram a ser afetadas pela crise financeira internacional. 

Consequentemente os seus resultados operacionais tenderam a diminuir, afetando por 

sua vez a rendibilidade dos seus ativos. 

 

 

 Indicadores Financeiros 

Autonomia Financeira 

O rácio de Autonomia Financeira da Cimpor demonstra a solvabilidade e a estabilidade 

da empresa ao longo dos últimos anos. Os aumentos do Ativo da empresa foram 

acompanhados por aumentos do seu Capital Próprio de forma consistente, apresentado 

durante o período em análise, um rácio de autonomia financeira entre 35%- 40%.  

Tabela 3- Indicadores Financeiros e de Rendibilidade  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados dos Relatórios e Contas  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Indicadores 

Financeiros 

Autonomia Financeira 35.85% 41.64% 42.87% 39.29% 35.01% 39.03% 41.42% 39.80% 

Endividamento  64.15% 58.36% 57.13% 60.71% 64.99% 60.97% 58.58% 60.20% 

Solvabilidade  55.88% 71.35% 75.03% 64.72% 53.87% 64.01% 70.70% 66.11% 

Cobertura dos Encargos Fin. 4.66 4.36 4.62 4.55 3.43 5.57 5.94 3.94 

D/E 1.79 1.40 1.33 1.55 1.86 1.56 1.41 1.51 

Indicadores de 

Rendibilidade 

ROE 23.60% 19.90% 18.90% 18.10% 15.10% 15.43% 13.54% 9.85% 

ROA 9.48% 9.34% 10.58% 9.06% 8.51% 7.65% 7.60% 7.12% 

R. Económica dos Pro. Op. 23.28% 22.80% 24.33% 21.76% 18.22% 17.54% 17.67% 15.81% 

Rendibilidade Liquida Vendas 18.76% 17.34% 17.81% 15.47% 10.51% 11.37% 10.80% 8.71% 



16 

 

Análise da evolução das Cotações da Cimpor 

 

As cotações da Cimpor evoluíram durante o período de 2004 até ao ano de 2006 

seguindo a tendência do PSI-20, onde apesar de um fraco desempenho da economia, o 

comportamento da bolsa portuguesa foi claramente positivo, crescendo todos os anos 

(ver gráfico 1).  

Com a crise do subprime em 2007 e 2008, instalou-se uma grande instabilidade nos 

mercados bolsistas onde a Cimpor registou uma grande volatilidade tendo em 2007 

atingido um máximo de 7,72€, fechando o ano com uma cotação de 6,00€ (4.6% abaixo 

do ano anterior). Em 2008 continuou a seguir a tendência das quedas sofridas pelas 

bolsas fechando o ano 42% abaixo do ano anterior. 

Depois da forte desvalorização sofrida em 2008, os mercados bolsistas recuperaram em 

2009 onde a Cimpor evolui-o de forma muito positiva no final do ano, muito por culpa 

da OPA realizada a 18 de Dezembro pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).     

O início do ano de 2010 caracteriza-se pelo ajustamento da cotação face ao fracasso da 

OPA. Apesar disso no segundo semestre a Cimpor voltou a afirmar-se como uma 

empresa de crescimento sustentado fechando o ano com uma cotação de 5,07€. 

Apesar da grande instabilidade vivida nos mercados de capitais, as ações da Cimpor 

valorizaram 4,9% em 2011. Este crescimento e estabilidade reconhecida pelos 

investidores, deve-se à presença da Cimpor em mercados emergentes que se encontram 

em franco crescimento e também possivelmente relacionado com a especulação em 

torno de uma aquisição da Cimpor por parte de outra empresa. 
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Gráfico 1 - Evolução Cimpor vs Sector e PSI-20 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da Bloomberg 

Como se pode observar no gráfico 1, a evolução da cotação da Cimpor está fortemente 

relacionada com o PSI-20, com uma correlação de 0,73 com este índice, assim como 

com o SXOP (STOXX Europe 600 Construction & Materials), apresentando uma 

correlação de 0,83 com o índice.   
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Comparação com outras empresas do sector 

 

Gráfico 2 - Evolução Cimpor vs Principais Competidores  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da Bloomberg 

Como é observável no Gráfico 2 a performance das cotações da Cimpor ao longo dos 

últimos 8 anos tem acompanhado a tendência evolutiva das suas principais 

concorrentes, tendo mesmo nos últimos 2 anos apresentado um desempenho superior.  

Tabela 4 - Dados Cimpor vs Principais Competidores  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados dos Relatórios e Contas 

No que diz respeito a dados operacionais apresentados (Tabela 4), a Cimpor demonstra 

ser uma das empresas mais eficientes e estáveis do seu sector. Ao comparar a evolução 

histórica das suas receitas e margem EBITDA com as empresas líderes do sector 

cimenteiro é fácil de observar que no ano onde as empresas são mais afetadas pela crise 

a Cimpor é a menos afetada, e que mantem as margens de EBITDA mais elevadas. 
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Cimpor -0,3% 7,8% 1,8% 3,3% 3,9% -2,2% 29.1% 28.1% 27.1%

Variação das Receitas EBITDA mgVariação EBITDA
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Cenários Macroeconómicos 

 

 

Este capítulo de análise do cenário macroeconómico de cada um dos países abordados 

neste Trabalho Projeto, tem como base, dados e análises contidas em relatórios do 

Economist Intelligence Unit. 

Espanha 

A economia Espanhola caiu em recessão a partir do final de 2011. É expectável que este 

senário se prolongue durante o ano de 2012, com a economia espanhola a apresentar um 

crescimento negativo de 2,2%.  

A Espanha enfrenta um difícil processo de ajustamento, como resposta aos 

desequilíbrios acumulados até 2008, que incluem a crise do imobiliário no mercado 

espanhol. Entre 2013-2016 espera-se que o crescimento médio do PIB espanhol seja de 

1,1%. 

A inflação em Espanha será fortemente condicionada pela evolução dos preços das 

commodities. Esta evolução será atenuada pela fraca situação da economia espanhola, e 

pela necessidade de redução dos salários para ganhar competitividade. 

Sendo assim, a inflação em Espanha será de 1,6% em 2012 e terá uma subida para os 

2% em média no período de 2013-2016. 

Tabela 5 - PIB e Inflação, Espanha 

Indicadores 

(%) 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB -2.2 0.3 0.8 1.5 1.9 

Inflação 1.6 2.1 1.9 1.8 1.9 
Fonte: Economist Intelligence Unit 
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Brasil  

Apesar da diminuição do crescimento do PIB em 2011, os principais indicadores 

apontam para uma recuperação no ano de 2012. 

Prevê-se que a maioria dos sectores da economia brasileira acompanhe o crescimento do 

PIB, com a particularidade do sector financeiro, comércio e construção terem uma 

previsão de crescimento superior ao crescimento global do país. 

A taxa de inflação aumentou no final de 2011 com o aumento do preço das 

commodities. É de esperar uma taxa média de inflação de 4,9% para o período de 2012-

2016. 

Tabela 6 - PIB e Inflação, Brasil 

Indicadores 

(%) 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB  3.3 4.5 5 4.2 4.5 

Inflação 5.3 5.1 4.9 4.7 4.7 
Fonte: Economist Intelligence Unit 

 

África do Sul  

Espera-se um abrandamento no crescimento do PIB para 2,8% em 2012, dado o 

enfraquecimento do cenário macroeconómico mundial.  

Para 2013 existe uma expectativa de crescimento do PIB em 3,7%, acompanhando a 

recuperação da economia global. Apesar disso, tendo em conta as elevadas taxas de 

desemprego e crime, assim como a falta de competências da força de trabalho levam a 

crer que o crescimento tenderá a diminuir para os 3% em 2014. Para o período seguinte 

de 2014-2016 é esperado um crescimento médio do PIB à volta dos 3,65%, ajudado 

pelo inicio da construção das novas redes de transportes e centrais de energia.  
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É de esperar que a inflação aumente 5,4% em 2012 ajudada pelo crescimento dos 

salários, e que depois estabilize no período de 2013-2016 com a diminuição dos preços 

das commodities, e com o crescimento económico a níveis mais moderados. 

Tabela 7 - PIB e Inflação, África do Sul 

Indicadores 

(%) 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB  2.8 3.7 3.2 3.7 4.1 

Inflação 5.4 4.3 4.5 4.8 5 
Fonte: Economist Intelligence Unit 

 

China 

Com a expectativa de diminuição das exportações da China para a União Europeia e 

para os EUA, é expectável que o crescimento do PIB chinês diminua em 2012. 

No período de 2013-2016 o crescimento médio do PIB chinês cairá para 8,1% ao ano. 

Fatores como a moderação do investimento, aumento dos custos de produção e 

desenvolvimento de uma rede de serviços sociais e consequentemente aumento da 

despesa do Estado, estão na base do abrandamento do crescimento chinês. 

A inflação terá uma diminuição em 2012, mas depois, no período de 2013-2016 voltará 

a aumentar para uma média anual de 4,3% com o aumento sustentado dos salários, 

aumentando por conseguinte os custos de produção que certamente se farão sentir no 

preço dos produtos.   

Tabela 8 - PIB e Inflação, China 

Indicadores 

(%) 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB  8.3 8.5 8.1 8 7.9 

Inflação 3.7 5.1 4.2 3.9 4.1 
Fonte: Economist Intelligence Uni 
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Egipto  

A instabilidade politica que se vive no Egipto e a incerteza quanto ao futuro do país, 

têm afetado negativamente o investimento no país.  

Acreditando num cenário mais estável para um futuro próximo, espera-se um 

crescimento médio de 5,7% ao ano para a economia egípcia até 2016. Com o depreciar 

da libra egípcia, dada instabilidade politica vivida no país a inflação irá aumentar para 

11% em 2012. Para os anos seguintes espera-se uma descida da inflação para uma 

média anual de 8,6% até 2016, causado pela estabilização da moeda e do preço das 

commodities. 

Tabela 9 - PIB e Inflação, Egipto 

Indicadores 

(%) 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB  1.6 5.2 6.1 5.7 5.6 

Inflação 11 9.6 8.2 8.4 8.3 
Fonte: Economist Intelligence Unit 

Moçambique  

A economia Moçambicana deverá enfrentar um crescimento médio anual de 8% durante 

o período em análise, muito por culpa da produção de carvão e da construção de uma 

nova rede de transportes, proporcionado pelo aumento do investimento estrangeiro. 

Espera-se uma ligeira redução dos preços entre 2012-2014, sendo seguida por uma 

descida mais acentuada da inflação até 2016 com uma possível descida do preço do 

petróleo. 

Tabela 10 - PIB e Inflação, Moçambique  

Indicadores 

(%) 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB  8 8.5 8 7.8 7.5 

Inflação 8 7 6.5 6 6.5 
Fonte: Economist Intelligence Unit 
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Marrocos 

Prevê-se um crescimento médio anual de 4,4% para a economia marroquina em 2012-

16. Projetos como a fábrica da Renault no norte do país irão dinamizar a economia do 

país, influenciando novos investimentos futuros noutros sectores. Para contrariar a 

contração do sector privado do turismo o governo marroquino vai desenvolver projetos 

de construção de habitações e novas infraestruturas. 

A inflação esperada para o período 2012-16 é relativamente baixa, com uma média 

anual de 2,4%. 

Tabela 11 - PIB e Inflação, Marrocos 

Indicadores 

(%) 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB  2.4 4.4 4.8 5.5 4.9 

Inflação 1.1 2.4 2.6 2.5 3.2 
Fonte: Economist Intelligence Unit 

 

Tunísia 

A economia Tunisina caracteriza-se por ser dependente da EU para as suas exportações, 

e tendo em conta a contração económica prevista para a zona euro é de esperar uma 

contração do crescimento do PIB tunisino em 2012. 

Com o novo governo a enfrentar o problema do elevado desemprego e a estimular o 

crescimento económico com gastos de capital, é de esperar uma recuperação da 

economia a partir de 2013, auxiliada também pela recuperação dos níveis da procura 

externa. 

Esta estabilização politica e crescente procura externa deverá levar a economia tunisina 

a apresentar um crescimento ao longo do período em análise, apresentando mesmo, um 

crescimento de 5,2% do PIB em 2016. 
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No que diz respeito à inflação, os preços do petróleo continuarão elevados em 2012. No 

período 2012-14, é esperado uma diminuição dos preços das commmodities não 

petróleo. Com a procura interna a aumentar em 2013-16 prevê-se uma inflação média de 

3,6% ao ano durante o período 2012-16. 

Tabela 12 - PIB e Inflação, Tunísia 

Indicadores 

(%) 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB  2.8 3.8 4.3 4.8 5.2 

Inflação 4.1 3.6 3.5 3.3 3.4 
Fonte: Economist Intelligence Unit 

Turquia 

Com a crise do principal mercado comprador à economia turca, a zona euro, prevê-se 

uma queda do crescimento turco para 3,5% em 2012. 

Assumindo que para o resto do período em análise a economia mundial tenderá a 

estabilizar, espera-se um crescimento do PIB de 4% para o ano de 2013, e de 5% em 

2014-2016, sustentado pelo aumento do consumo público, assim como, com o aumento 

do investimento fixo bruto. 

Durante o ano de 2012 é de se esperar um aumento dos preços ao consumidor, dado o 

enfraquecimento da lira e o aumento dos impostos indiretos. Este cenário de aumento de 

inflação vai desacelerar com a diminuição do preço das commodities para os períodos 

seguintes.  

Tabela 13 - PIB e Inflação, Turquia 

Indicadores 

(%) 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB  3.5 4 5.1 5.3 5.1 

Inflação 9.5 7.6 5.5 4.4 4.1 

Fonte: Economist Intelligence Unit 
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Portugal 

A economia portuguesa encontra-se numa situação difícil, onde as expectativas são 

baixas. Com o processo de consolidação fiscal é de se esperar que a economia 

portuguesa continue em recessão nos próximos anos. A procura interna deverá continuar 

a diminuir até 2014 confirmando o cenário de recessão. 

Fatores como o aumento do desemprego, aumento dos impostos, diminuição dos 

salários e o baixo nível de confiança dos consumidores levam a crer que o consumo 

privado irá diminuir de forma acentuada até 2014.  

O consumo público deverá diminuir entre 2012 e 2015, dada a austeridade imposta pelo 

programa de ajuda externa a Portugal, o que implicará um corte acentuado no 

investimento publico. Este cenário terá um impacto particularmente negativo no sector 

da construção, visto que o acesso ao crédito para financiar todo o investimento será 

difícil de obter. 

A inflação situou-se em 3,6% em fevereiro de 2012, com o aumento do IVA no final de 

2011 e com o aumento do preço das commodities. É esperado para 2012 uma inflação 

de 3%, e uma média de 1,6% para o período de 2013-2016. 

 

Tabela 5 - PIB e Inflação, Portugal 

Indicadores 

(%) 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB -3.9 -2.1 0.1 0.8 0.9 

Inflação 3 1.7 1.5 1.5 1.7 
Fonte: Economist Intelligence Unit 

 



26 

 

India  

Segundo dados recentes do governo indiano o crescimento do PIB desacelerou 

acentuadamente para 6,9%. Com a inflação em alta, o consumo privado foi 

negativamente afetado, enquanto as altas taxas de juro estão a impedir o investimento de 

capital. 

Em 2012-13 a taxa de crescimento do deverá manter-se praticamente inalterada em 

7,1%, enquanto no período 2013-16, o crescimento do PIB será em média 8,1% ao ano. 

Este crescimento será assegurado pelos elevados níveis de poupança, investimento e um 

rápido crescimento da classe média. 

No período 2012-16 espera-se um aumento dos produtos alimentares acompanhado por 

um aumento do preço do petróleo, traduzindo-se num aumento da inflação. A taxa de 

inflação média esperada para este período é de 7,6% ao ano. 

Tabela 6 - PIB e Inflação, India 

Indicadores 

(%) 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB  7.1 8 8.4 8.1 8 

Inflação 7.7 7.4 7.3 7.5 8.2 
Fonte: Economist Intelligence Unit 
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Pressupostos utilizados 

 

Para estimar o valor da Cimpor foi necessário assumir alguns pressupostos, que passo a 

descrever de forma sintética. 

 A taxa de juro sem risco de 8.52% deriva de uma média ponderada das obrigações do 

tesouro dos países onde a Cimpor atua. O prémio de risco é composto por uma média 

ponderada dos prémios de risco atribuídos a cada um dos mercados onde a Cimpor 

desenvolve a sua atividade, divulgados por Aswath Damodaran em 2012. Relativamente 

à taxa de crescimento perpétua (g), foi calculada através de uma média ponderada e com 

o intuito de fazer face ao crescimento das inflações previstas para cada um dos 

mercados em análise.    

Em relação ao crescimento previsto para as vendas da Cimpor durante o período de 

2012 a 2016, foram calculadas taxas de crescimento anuais para cada um dos mercados, 

tendo em conta o crescimento histórico dos últimos oito anos, ajustando-o ao 

crescimento anteriormente previsto nos cenários macroeconómico para cada um dos 

mercados. 

Esta foi a metodologia utilizada, para todos os mercados, com quatro excepções: Brasil, 

Egipto, India e China- por razões que é importante explicitar. No caso da India e China, 

foi assumido como crescimento, o crescimento do PIB, dado que análise histórica 

possível de fazer é de 3 ou 4 anos, e é bastante irregular. Com a instabilidade politica e 

social no Egipto, considerar o crescimento histórico de 13,85% seria demasiado 

otimista, portanto, considerei para 2012 e 2013 um crescimento de -1% e 0% 

respectivamente. Para o resto do período em análise, assumindo a resolução da 
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instabilidade politica vivida neste país, assumi um crescimento das vendas a 

acompanhar o crescimento do PIB esperado para o país.  

O crescimento estimado para o mercado brasileiro teve em conta o crescimento 

histórico anual ajustado ao crescimento do PIB brasileiro. Este ajustamento foi feito de 

forma diferente àquele que foi feito para os outros mercados, dado o crescimento 

histórico das vendas no Brasil ser muito elevado. Sendo assim, estimei o crescimento 

das vendas no Brasil dando o mesmo peso ao crescimento histórico e ao crescimento 

futuro do PIB brasileiro para os anos 2012, 2013. Para os restantes anos, adicionei ainda 

uma diminuição percentual para cada ano, considerando uma futura diminuição na 

procura de cimento com a aproximação e conclusão dos eventos desportivos: Mundial 

2014, e Jogos Olímpicos 2016. 

Tabela 7 - Crescimento previsto para Vendas e Prestações de Serviços  

Crescimento previsto para as Vendas e Prestações de Serviços  

% 2012 2013 2014 2015 2016 

Portugal -5,67% -5,57% -5,45% -5,41% -5,40% 

Espanha -4,69% -4,60% -4,63% -4,66% -4,68% 

Marrocos 9,21% 9,39% 9,42% 9,48% 9,43% 

Tunísia 6,74% 6,80% 6,84% 6,87% 6,90% 

Egipto -1,00% 0,00% 6,10% 5,70% 5,60% 

Turquia 0,41% 0,41% 0,42% 0,42% 0,42% 

Brasil 11,35% 9,95% 9,20% 7,80% 6,95% 

Moçambique 14,58% 14,64% 14,58% 14,55% 14,51% 

África do Sul 8,09% 8,16% 8,12% 8,16% 8,19% 

China 8,30% 8,50% 8,10% 8,00% 7,90% 

Índia 7,10% 8,00% 8,40% 8,10% 8,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em análise histórica e Economist Intelligence Unit  

Para estimar os diversos custos suportados pela empresa, assumi uma relação histórica 

entre as receitas e os custos, a partir da qual, pude realizar projeções de custos futuros, 

tendo como base uma média da relação entre as receitas operacionais e o respetivo custo 

durante os últimos 8 anos. 
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Avaliação 

 

Previsões  

Para efetuar o exercício de avaliação de uma empresa, teremos inicialmente de prever as 

receitas e custos. Através de uma análise histórica é possível verificar que a média da 

margem EBITDA da Cimpor, nos últimos oito anos, foi de 30,04%.  

Nas previsões efetuadas para os próximos cinco anos, a margem de EBITDA manteve-

se nos mesmos valores a rondarem uma margem de EBITDA média de 29%, idêntica à 

média dos valores históricos.  

Foi assumido para as receitas um crescimento mais conservador do que o crescimento 

histórico, explicado nos pressupostos utilizados, que rondou em média os 5% ano. 

Através da análise histórica pode-se observar um crescimento das receitas perto de 8% 

ano durante o período 2004-2011.  

Gráfico 3 – Previsões de Proveitos Operacionais, Resultado Liquido e EBITDA 
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No que diz respeito ao lado dos custos, podemos observar uma diminuição no que diz 

respeito à média histórica de crescimento anual, dado que os custos evoluíram em 

função das receitas, previstas numa base mais conservadora.  

Gráfico 4 - Previsões de Custos Operacionais e Investimentos  

 

Os investimentos projetados, dividem-se em duas categorias: Investimentos estratégicos 

e Investimentos de reposição. O investimento estratégico diz respeito ao investimento 

planeado pela empresa inerente à estratégia escolhida para desenvolver o seu 

crescimento; os valores correspondentes ao investimento estratégico foram fornecidos 

pela própria empresa. No que diz respeito ao investimento de reposição, este 

corresponde aos investimentos necessários para substituição de ativos e outros gastos de 

capital necessário à atividade da empresa.  

Para estimar os valores destes investimentos, foi estabelecida uma relação entre os 

ativos tangíveis em curso e o total do ativo tangível. 
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Avaliação Cimpor 

Como foi referido anteriormente na revisão de literatura o valor da empresa equivale à 

soma do valor explícito e do valor terminal. Estes são calculados através dos fluxos de 

caixa descontados a uma taxa WACC, recalculada anualmente para cada um dos 

períodos. 

Tabela 8- Avaliação Cimpor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Através do modelo dos fluxos de caixa descontados o valor da Cimpor previsto para 31-

12-2012 é de 5487 milhões de euros. O valor do seu Capital Próprio é de 4016 milhões 

de euros, e o preço por ação é de 5,98 €.  

Tabela 9- Preços alvo, Equity Research BPI e Santander 

 

Tabela 10 - Previsão da evolução das cotações  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Valor da Empresa

Milhões € 2012 2013 2014 2015 2016

FCF 328 228 358 491 529

WACC 12% 12% 13% 13% 13%

DCF 293 181 251 301 284

EV 5487

Valor Capital Próprio 4016 2218

Preço por acção 5,98 € 3,30 €

(24/09/2012)

Capitalização Bolsista

Preço por acção

Preço alvo

Cotação €

BPI 5,80 € 25/01/2012

Santander 5,65 € 24/01/2012

Previsão da evolução das cotações

€ 2012 2013 2014 2015 2016

Preço da acção 5,98 6,56 7,60 8,76 9,14
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Avaliação Relativa – Múltiplos 

 

 

Tabela 11 - Avaliação Relativa Cimpor 

 

 

Através dos múltiplos PER e EV/EBITDA podemos verificar que a Cimpor se encontra 

mais barata do que as suas congéneres, os investidores estão a pagar menos pelos lucros 

e pelos resultados da empresa. Esta situação sugere que os investidores especulam que a 

Cimpor venha a ter no futuro um desempenho inferior ao das suas principais 

concorrentes. 

O rácio P/Vendas indica o oposto, que o preço pago pelas vendas da Cimpor é superior 

ao pago pelas empresas com um rácio inferior. Este facto pode ser explicado pelos 

diferentes níveis de endividamento das empresas.  

 

 

 

 

 

Valor da Empresa - 2012

Múltiplos PER EV/EBITDAP/Vendas

Cimpor 10,24 6,93 1,02

Lafarge 16,02 10,87 0,8339

Holcim 18,82 8,97 0,98

Heidelberg 14,60 6,64 0,61

Cemex - - -

(1)Cimpor 14,09 7,79 1,70

   Fonte: Bloomberg; (1) Elaborado pelo autor 
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Conclusão 

 

A primeira conclusão a que se pode chegar é que existem diversos modelos de avaliação 

de empresas e todos eles apresentam aspetos específicos que acrescentam qualidade à 

avaliação. Relativamente ao modelo escolhido, dos Fluxos de Caixa descontados, 

alguns autores criticam-no por considerarem que este se adequa melhor a empresas 

cujas estruturas de capital são fixas. Esta limitação pode ser ultrapassada através do 

cálculo de uma taxa WACC, para cada período em análise, considerando a estrutura de 

capital da empresa em cada um dos respetivos períodos.  

Através do valor obtido da empresa, assim como do seu Capital Próprio e cotação, é 

fácil de verificar que existe uma diferença entre a cotação e capitalização bolsista atual e 

os valores da avaliação realizada neste trabalho. Esta diferença poderá ser explicada 

pela compra da Cimpor por parte da Camargo Corrêa, levada a cabo a 20/07/2012. 

Durante este período inicial de incerteza sobre as decisões futuras da nova 

administração relativamente à gestão e desenvolvimento dos ativos da Cimpor, é normal 

que exista uma inibição dos investidores em adquirirem ações da Cimpor, levando à 

diminuição do preço das mesmas dada a falta de procura. 
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Anexos 

Anexo 1- Avaliação Cimpor 

 

 

 

 

Demonstração de Resultados

€ Milhões 2012 2013 2014 2015 2016

Proveitos operacionais:

Vendas e Prestação de Serviços 2362 2473 2602 2735 2873

Outros proveitos operacionais 99 119 142 170 204

Total de Proveitos Operacionais 2461 2592 2745 2905 3077

Custos operacionais:

Custo das vendas -673 -705 -741 -779 -819

Variação da produção -8 -9 -10 -12 -13

Fornecimentos e serviços externos -788 -825 -869 -913 -959

Custos com o pessoal -265 -278 -292 -307 -323

Amortizações, depreciações e perdas de imparidade no goodwill

e em activos fixos tangíveis e intangíveis -236 -250 -260 -252 -250

Provisões 17 -8 -10 -10 -11

Outros custos operacionais -39 -41 -43 -46 -48

Total de Custos Operacionais -1994 -2117 -2226 -2318 -2422

EBITDA 704 725 779 839 906

EBITDA Margem 29% 28% 28% 29% 30%

EBIT 468 475 519 587 655

Resultado Financeiro -88 -65 -38 -6 17

Resultado antes de impostos 380 411 480 581 672

Imposto sobre o rendimento -95 -103 -120 -145 -168

Resultado Liquido do Exercicio 285 308 360 436 504

Apuramento do Fundo de Maneio Necessário

€ Milhões 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Clientes 282 300 316 334 354 375

Existências 337 355 372 391 411 432

Existências - Var. PA 0 -8 -18 -28 -40 -53

Estado e outros entes públicos 80 84 88 94 99 105

Outras dividas de terceiros 27 24 24 24 24 24

Total das necessidades de exploração 727 754 782 814 848 883

Fornecedores 192 209 218 230 241 254

Outras dividas a terceiros 73 67 67 67 67 67

Estado e outros entes públicos - IRC 86 95 103 120 145 168

Total dos recursos de exploração 265 276 285 297 309 321

FM 461 478 496 517 539 562

NFM 17 18 21 22 23
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Avaliação Cimpor 

 

 

Fluxos previsionais da tesouraria de exploração

€ Milhões 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Recebimentos

Vendas exercicio 2.162 2.276 2.410 2.551 2.702

Vendas exercicio anterior 282 300 316 334 354

Outras dividas de terceiros 3 0 0 0 0

Estado e outros entes públicos

Estado e outros entes públicos exercicio anterior

Total recebimentos 2447 2576 2726 2885 3056

Pagamentos

Fornecedores exercicio 1310 1370 1443 1516 1593

Fornecedores exercicio anterior 192 209 218 230 241

Estado e outros entes públicos 4 4 5 5 6

Custos com pessoal 265 278 292 307 323

Outras dividas a terceiros 6 0 0 0 0

Total pagamentos 1777 1861 1959 2058 2163

Saldo tesouraria exploração 670 715 767 827 894

Fluxos previsionais da tesouraria de extra-exploração

€ Milhões 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Recebimentos

Empréstimos 0 300 195 305 0

Proveitos Financeiros 118 124 131 138 147

Total recebimentos 118 424 326 443 147

Pagamentos

Investimento Estratégico 143 208 103 0 0

Investimento de Reposição 142 149 159 166 170

Aumento/Aquisições -4 11 8 5 5

Amortização Empréstimos 179 564 488 697 227

Distribuição de dividendos 109 156 169 197 239

subtotal 569 1.088 927 1.065 641

Custos Financeiros 205 188 169 144 130

Imposto sobre lucros 86 95 103 120 145

Total pagamentos 860 1372 1199 1329 916

Saldo inicial 610 538 306 200 142

Saldo tesouraria de extra-exploração -742 -948 -873 -886 -769

Saldo tesouraria de exploração 670 715 767 827 894

Saldo final (Disponibilidades) 610 538 306 200 142 266
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Avaliação Cimpor 

 

Balanço previsional

€ Milhões 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ACTIVO

Activo não corrente

Goodwill 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359

Activo fixo tangivel 2.214 2.276 2.411 2.438 2.361 2.286

Activo intangivel 55 38 22 5 1 1

Outras dívidas de terceiros 12 12 12 12 12 12

Estado e outros entes públicos 36 36 36 36 36 36

Outros activos não correntes 4 4 4 4 4 4

Activos por impostos diferidos 140 140 140 140 140 140

Total activo não corrente 3.867 3.912 4.030 4.040 3.959 3.884

Activo corrente

Clientes 282 300 316 334 354 375

Existências 337 347 354 363 371 379

Outras dividas de terceiros 27 24 24 24 24 24

Estado e outros entes públicos 80 84 88 94 99 105

Caixa e equivalentes de caixa 610 538 306 200 142 266

Outros activos correntes 10 10 10 10 10 10

Activos não correntes detidos para venda 41 41 41 41 41 41

Total activo corrente 1.388 1.344 1.139 1.066 1.041 1.200

TOTAL ACTIVO 5.255 5.255 5.169 5.106 5.000 5.084

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social 672 672 672 672 672 672

Acções próprias -29 -29 -29 -29 -29 -29

Ajustamentos de conversão cambial 46 46 46 46 46 46

Reservas 274 274 274 274 274 274

Resultados Transitados 822 912 1041 1180 1343 1540

Resultado liquido exercicio 198 285 308 360 436 504

Interesses não controlados 101 101 101 101 101 101

Total Capital Próprio 2.084 2.261 2.413 2.604 2.843 3.108

PASSIVO

Passivo não corrente

Passivos por impostos diferidos 265 265 265 265 265 265

Benefícios pós-emprego 19 19 19 19 19 19

Provisões 198 181 189 199 209 220

Empréstimos 1.635 1.636 1.421 1.182 863 679

Locações financeiras 17 17 17 17 17 17

Outras dívidas a terceiros 20 20 20 20 20 20

Estado e outros entes públicos 0 0 0 0 0 0

Outros passivos não correntes 45 45 45 45 45 45

Total Passivo não corrente 2.198 2.181 1.975 1.746 1.437 1.263

Passivo corrente

Benefícios pós-emprego 5 5 5 5 5 5

Provisões 1 2 2 2 2 2

Empréstimos 554 373 324 270 197 155

Locações financeiras 3 3 3 3 3 3

Fornecedores e adiantamento de clientes 192 209 218 230 241 254

Outras dividas a terceiros 73 67 67 67 67 67

Estado e outros entes públicos 86 95 103 120 145 168

Outros passivos correntes 59 59 59 59 59 59

Total passivo corrente 973 813 781 756 720 713

PASSIVO + CAPITAL PRÓPRIO 5.255 5.255 5.169 5.106 5.000 5.084
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Avaliação Cimpor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxos de Caixa Descontados

€ Milhões 2012 2013 2014 2015 2016

EBITDA 704 725 779 839 906 2012

EBIT 468 475 519 587 655 Valor explicito 1310

Impostos -95 -103 -120 -145 -168 Valor terminal 4177

EBIT-Impostos 373 373 399 442 487 EV 5487

Amortizações 236 250 260 252 250 Divida remunerada 2.009

Provisões 17 -8 -10 -10 -11 Caixa 538

Gastos de Capital -282 -368 -270 -171 -175 Valor Capital Próprio4016

NFM -17 -18 -21 -22 -23 nº acções 672

FCF 328 228 358 491 529

Kd 6,423% 6,423% 6,423% 6,423% 6,423% Preço accção 5,98

Ke 18,29% 17,55% 16,82% 16,01% 15,54%

Imposto 25% 25% 25% 25% 25%

Beta levered 1,07 0,99 0,91 0,82 0,77

Rf 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 8,47%

Rm-Rf 9,20% 9,20% 9,20% 9,20% 9,20%

D/(E+D) 47% 42% 36% 27% 21%

E/(E+D) 53% 58% 64% 73% 79%

D 2.009 1.745 1.452 1.060 834

D+E 4.270 4.158 4.056 3.903 3.942

WACC 12% 12% 13% 13% 13%

DCF 293 181 251 301 284
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Anexo 2 – Análise de sensibilidade  

 

Cenário 2  

Revisão do crescimento das receitas em + 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxos de Caixa Descontados

€ Milhões 2012 2013 2014 2015 2016

EBITDA 725 756 811 873 941 2012

EBIT 488 506 551 621 691 Valor explicito 1347

Impostos -102 -112 -130 -155 -179 Valor terminal 4344

EBIT-Impostos 387 394 421 466 512 EV 5691

Amortizações 236 250 260 252 250 Divida remunerada 2.009

Provisões 8 -9 -10 -11 -11 Caixa 550

Gastos de Capital -282 -368 -270 -171 -175 Valor Capital Próprio 4232

NFM -40 -22 -23 -23 -24 nº acções 672

FCF 310 245 378 513 552

Kd 6,423% 6,423% 6,423% 6,423% 6,423% Preço accção 6,30

Ke 18,25% 17,51% 16,78% 15,97% 15,51%

Imposto 25% 25% 25% 25% 25%

Beta levered 1,06 0,98 0,90 0,82 0,77

Rf 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 8,47%

Rm-Rf 9,20% 9,20% 9,20% 9,20% 9,20%

D/(E+D) 47% 42% 35% 27% 21%

E/(E+D) 53% 58% 65% 73% 79%

D 2.009 1.745 1.452 1.060 834

D+E 4.290 4.194 4.106 3.968 4.022

WACC 12% 12% 13% 13% 13%

DCF 277 195 265 315 296
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Cenário 3 

Revisão do crescimento das receitas em -5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxos de Caixa Descontados

€ Milhões 2012 2013 2014 2015 2016

EBITDA 683 694 746 805 870 2012

EBIT 447 444 487 553 619 Valor explicito 1272

Impostos -88 -94 -110 -135 -157 Valor terminal 4009

EBIT-Impostos 358 351 376 418 462 EV 5281

Amortizações 236 250 260 252 250 Divida remunerada 2.009

Provisões 26 -8 -9 -10 -10 Caixa 526

Gastos de Capital -282 -368 -270 -171 -175 Valor Capital Próprio 3799

NFM 7 -15 -20 -20 -21 nº acções 672

FCF 346 210 337 469 506

Kd 6,423% 6,423% 6,423% 6,423% 6,423% Preço accção 5,65

Ke 18,32% 17,60% 16,87% 16,05% 15,58%

Imposto 25% 25% 25% 25% 25%

Beta levered 1,07 0,99 0,91 0,82 0,77

Rf 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 8,47%

Rm-Rf 9,20% 9,20% 9,20% 9,20% 9,20%

D/(E+D) 47% 42% 36% 28% 22%

E/(E+D) 53% 58% 64% 72% 78%

D 2.009 1.745 1.452 1.060 834

D+E 4.250 4.122 4.006 3.838 3.862

WACC 12% 12% 13% 13% 13%

DCF 309 167 236 288 272


