
 

 
MESTRADO 

FINANÇAS 
 
 
 

TRABALHO FINAL DE MESTRADO 

TRABALHO DE PROJECTO 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS – O CASO DA GALP 
 
 
 
 
LUIZA HENRIQUES COHEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

1 

 

SETEMBRO 2012 

 
MESTRADO EM 

FINANÇAS 
 
 
 

TRABALHO FINAL DE MESTRADO 

TRABALHO DE PROJACTO 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS – O CASO DA GALP 
 
 
 
LUIZA HENRIQUES COHEN 
 
 
 
ORIENTAÇÃO: MARIA TERESA GARCIA 

 
 

 
 

SETEMBRO 2012 



 

2 

 

Índice 
. .................................................................................................................................................... 3 

1. Introdução ............................................................................................................................. 4 

2. Revisão Bibliográfica............................................................................................................. 5 

2.1. Óptica Patrimonial ..................................................................................................................... 7 

2.1.1. Considerações Finais da Óptica Patrimonial ............................................................................... 9 

2.2. Óptica de Mercado ..................................................................................................................... 9 

2.2.1. Price Earnings Ratio (PER) ........................................................................................... 10 

2.2.2. Price Book Value (PBV) ................................................................................................ 11 

2.2.3. Enterprise value (EV) .................................................................................................... 12 

2.2.4. Considerações Finais da Óptica de Mercado ................................................................... 13 

2.3. Óptica Financeira ..................................................................................................................... 14 

2.3.1. Método dos Dividendos Descontados ...................................................................... 16 

2.3.1.1. O Modelo de Gordon .................................................................................................. 16 

2.3.1.2. Modelo de Desconto de Dividendos em Duas Fases ..................................................... 17 

2.3.1.3. O Modelo H de Avaliação do Crescimento .................................................................... 18 

2.3.1.4. O Modelo de Desconto de Dividendos em Três Fases ................................................... 19 

2.3.2. Método de Desconto do Free Cash Flow to Equity (FCFE) ................................................ 20 

2.3.2.1. O Modelo de Crescimento Constante do FCFE ............................................................. 22 

2.3.2.2. O Modelo do FCFE em duas fases .............................................................................. 23 

2.3.2.3. O Modelo E ............................................................................................................... 25 

2.3.3. Modelo de Dividendos Descontado vs Modelo FCFE ....................................................... 26 

2.3.4. Free Cash Flow to Firm: Abordagem do Custo do capital e do Adjusted Present Value ........ 27 

2.3.4.1. Abordagem do Weighted Avarage Cost of Capital (WACC) ............................................ 28 

2.3.4.2. Abordagem do Adjusted Present Vaue ......................................................................... 30 

2.3.4.3. WACC vs APV .......................................................................................................... 31 

2.3.4. Considerações finais à óptica do rendimento ................................................................... 32 

3. Caso Prático ........................................................................................................................ 34 

4. Considerações Finais .......................................................................................................... 39 

5. Propostas para futuras investigações .................................................................................. 40 

6. Referências Bibliográficas ................................................................................................... 41 



 

3 

 

7. Anexo (s) ............................................................................................................................. 44 

 
Gráfico 1 - Métodos de Avaliação Mais Utilizados ..................................................................... 44 

 

Ilustração 1-Fundamentos teóricos na avaliação de empresas .................................................. 44 

Ilustração 2- Escolhas a Fazer nos Métodos de Avaliação .......................................................... 45 

 

Tabela 1-Óptica Patrimonial: Vantagens, Limitações e Quando Devemos Utilizar................................. 46 

Tabela 2-Vantagens e Limitações do PER ....................................................................................... 47 

Tabela 3-Vantagens e Limitações do Método do PBV ....................................................................... 47 

Tabela 4-Múltiplos Mais Utilizados nos Diferentes Sectores ............................................................... 48 

Tabela 5-Óptica de Mercado: Vantagens, Desvantagens e Limitações ................................................ 49 

Tabela 6-Vantagens e Limitações do Modelo de Gordon ................................................................... 50 

Tabela 7-Vantagens e Limitações do Modelo de Desconto de Dividendos em Duas Fases ................... 50 

Tabela 8-Vantagens e Limitações do Modelo H ................................................................................ 51 

Tabela 9- Vantagens e Limitações do Modelo de Desconto de Dividendos em Três Fases .................... 51 

Tabela 10-Diferenças entre o Modelo dos Dividendos  Descontado e o Modelo do FCFE ..................... 51 

Tabela 11- FCFF: comparação com outras medidas ......................................................................... 52 

Tabela 12-Vantagens e Inconvenientes do Modelo do FCFF em Empresas de Crescimento Estável, pela 

abordagem do WACC .................................................................................................................... 52 

Tabela 13-Vantagens e Limitações do Modelo Geral do FCFF, pela Abordagem do WACC .................. 53 

Tabela 14-Vantagens e Limitações do Modelo do  FCFF, na Abordagem do APV ................................ 53 

Tabela 15-Óptica do Rendimento: Vantagens e Inconvenientes ......................................................... 53 

Tabela 16-Custo do Capital Próprio-Algumas Fórmulas ..................................................................... 54 

Tabela 17-Erros cometidos quando se calcula o CAPM ..................................................................... 55 

Tabela 18- Custo do Capital Alheio- Fórmula ................................................................................... 55 

Tabela 19-Custo Médio Ponderado- Fórmulas .................................................................................. 56 

Tabela 20-Erros cometidos quando se calcula o WACC .................................................................... 56 

Tabela 21-Como Escolher o Modelo do DCF .................................................................................... 57 

. 

 

 

 



 

4 

 

 

1. Introdução 

João Carvalho das Neves (2002) define avaliação de empresas e negócios como o processo 

usado para determinar o valor de uma entidade comercial, industrial, de serviços ou de 

investimento com o intuito de exercer uma actividade económica1.  

Academicamente e principalmente em unidades curriculares que estudam finanças corporativas, 

são ensinadas diversas metodologias no processo de avaliação de empresas. No entanto, 

quando estamos perante um caso prático e nos é solicitado que façamos uma avaliação, muitas 

vezes é complicado perceber qual o melhor método a utilizar e, muitas vezes, cometemos alguns 

erros na avaliação. Estes erros podem ter origem em haver uma pluralidade e divergências no 

conceito de Valor. Diferentes autores caracterizam a mesma noção de Valor com uma 

denominação diferente e para cada uma dessas noções existe pelo menos um método de 

cálculo. Além deste entrave, a avaliação é muito subjectiva, dependendo da óptica do avaliador e 

de alguns factores como: a conjuntura em que a avaliação está a ser executada, a dimensão da 

empresa, a fase em que a empresa se encontra, o sector de actividade da empresa, as 

tecnologias utilizadas, etc.. 

Mas, apesar de, por vezes, parecerem de extrema complexidade, os modelos de avaliação têm 

ganho uma relevância enorme, sendo necessário recorrer a estes modelos seja para analisar 

projectos de investimento, seja porque a empresa está em liquidação, ou devido a processos de 

fusões, aquisições ou cisões, ou na avaliação de estratégias a ser implementadas, ou em 

privatizações e processos de entrada em bolsa, ou devido a reestruturações, ou mesmo por 

razões legais (por exemplo quando há um divórcio ou em questões/problemas de sucessões, 

muitas vezes há a necessidade de se proceder a avaliações de empresas para determinar que 

parte cabe a cada um dos intervenientes). 

Consciente da complexidade e da cada vez maior importância que a avaliação de empresas tem, 

o objectivo deste trabalho de final de mestrado é estudar os métodos principais de avaliação de 

empresas, nomeadamente os que são alvo de maior enfoque nas disciplinas corporativas.  

                                                 
1 Neves, J.C. Avaliação de Empresas e Negócios, McGraw-Hill, 2002, pp 3 
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Este trabalho divide-se em três secções chave (além das Referências Bibliográficas e dos 

Anexos): a primeira pretende fazer uma abordagem da revisão bibliográfica relevante dentro da 

temática da avaliação de empresas2; a segunda parte pretende aplicar a teoria a um caso 

prático; e a terceira secção pretende tecer algumas considerações finais. Os Gráficos, 

Ilustrações e Tabelas citados no decorrer destes trabalho, encontram-se em Anexo, no final.. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

Quando procedemos à avaliação de uma empresa, o problema inicial deve-se à diversidade de 

métodos que temos para escolher. É difícil dizer quais os métodos de avaliação mais correctos, 

todas as metodologias tem vantagens e inconvenientes, adaptando-se melhor ou pior a 

determinados sectores, mercados, países, conjunturas, etc. É crucial não esquecer que as 

empresas se inserem num mundo extremamente complexo, com variáveis que flutuam todos os 

segundos. Além disso, avaliar não é uma ciência exacta, pelo contrário, depende de factores 

objectivos e subjectivos, sendo que estes últimos podem levar a grandes flutuações no valor da 

avaliação3. Muitos autores, como COPELAND (1996), defendem que o método dos Discounted 

Cash Flow (DCF) é a metodologia mais apropriada não só porque capta todos os elementos que 

afectam directamente a avaliação da empresa de uma forma abrangente, mas também 

simplificada. Além disso, os autores do livro sublinham que a abordagem do DCF é fortemente 

apoiada pelo mercado de acções e pelo modo como este afecta a valorização das empresas. 

Por sua vez, FERNANDEZ sublinha que a metodologia do Price Earnings Ratio (PER), o múltiplo 

do Enterpise Value pelo EBITDA e o Valor Residual, são os três métodos mais utilizadas pelos 

analistas aquando da avaliação de empresas, como podemos ver no Gráfico 1. 

Os diversos autores dividem os diversos métodos de avaliação em categorias. A classificação 

dos métodos é bastante importante uma vez que apesar dos métodos estabelecerem 

pressupostos diferentes no que se refere ao preço, muitas vezes partilham de características 

comuns e podem ser classificados em termos mais genéricos. Há muitas vantagens na utilização 

                                                 
2 As vantagens e desvantagens de cada um dos Modelos abordados não se encontrarem no corpo principal do trabalho, como 
deveriam face à sua relevância, mas em anexo nas secção final devido à limitação de páginas. 
3 Os factores objectivos são a realidades dos valores dos projectos de avaliação e os factores subjectivos são aqueles que 
dificilmente podemos quantificar uma vez que podem ser influenciados pelos interesses e desejos do avaliador. 
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de classificações, já que facilita ao analista identificar onde é que os modelos individuais se 

ajustam melhor e porque é que levam a diferentes resultados e quando os modelos se baseiam 

em erros, do ponto de vista lógico. 

 Há três ópticas mais conhecidas e leccionadas no mundo académico: óptica patrimonial, óptica 

de mercado e óptica do rendimento4.  

i. Óptica patrimonial- esta óptica pretende determinar o valor do património que a empresa 

representa através da determinação do valor “real” ou “intrínseco” de cada um dos elementos 

que compõem a empresa num determinado momento. Assim, nesta abordagem faz-se uma 

análise individual dos activos e passivos, mesmo daqueles que se encontram off-balance sheet, 

isto é aqueles que não estão contabilizados, e procede-se à atribuição de critérios de valometria 

para cada um deles. Como referi, os autores utilizam diferentes terminologias, a este grupo, 

FERNANDEZ (2004) designa Métodos Baseados no Balanço e DAMODARAN (2002) designa 

por Avaliação Baseada nos Activos5. 

ii. Óptica de Mercado- uma abordagem mais adequada para empresas cotadas em bolsa 

que se baseia nos rácios calculados a partir de cotações bolsistas das acções da 

empresa6. FERNANDEZ (2004) denomina de Métodos Baseados na Demonstração de 

Resultados e DAMODARAN (2002) denomina por Avaliação Relativa. 

iii. Óptica Financeira (ou Óptica com base no rendimento), neste caso considera-se que o 

valor da empresa resulta da capacidade da mesma em gerar fluxos monetários futuros. 

De acordo com esta óptica, a empresa vale pelo potencial de gerar riqueza, não sendo 

aceitável que se utilizem modelos estáticos, como é feito na abordagem patrimonial). 

FERNANDEZ (2004) denota de Métodos de Cash Flows Descontados e DAMODARAN 

(2002) denota de Avaliação Intrínseca. 

NEVES (2002), sistematiza as diversas abordagens (as três indicadas a cima e mais duas que a 

complexidade económica gerou necessidade de acrescentar e que são a óptica das opções reais 

e a óptica regulamentar) numa figura, idêntica à ilustração 1, do presente trabalho, onde inclui a 

                                                 
4 Contudo, a complexidade económica gerou a necessidade de acrescentar a estas três mais duas ópticas de avaliação: a das 
opções reais e a regulamentar4. 
5 Em inglês,  Asset Based Valuations. 
6 Esta óptica pode ser, no entanto, aplicada a empresas não cotadas em bolsa através da utilização de indicadores de empresas 
semelhantes a esta, isto é, empresas que apresentem risco, rendibilidade e dimensões idênticas, ou através de indicadores 
médios do sector dessa empresa. 
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negociação como óptica para chegar ao valor da empresa, o que faz algum sentido, já que, 

apesar de não ser uma técnica de avaliação, pode influenciar o valor da mesma. 

Quando queremos fazer uma avaliação temos de estar cientes das abordagens que melhor se 

ajustam à empresa e aos métodos que cada abordagem nos proporciona. DAMODARAN (2002) 

resume-as na Ilustração 2. É, no entanto, fundamental referir que apesar das diferentes 

metodologias que Damodaran apresenta em cada uma das abordagens, este trabalho pretende 

discutir as abordagens mais utilizadas não só academicamente como também pelos diversos 

autores. 

2.1. Óptica Patrimonial 

A óptica patrimonial pretende determinar o valor da empresa pela estimativa do valor dos seus 

activos e passivos. Baseia-se nas demonstrações financeiras7. Desta forma, os modelos que se 

enquadram dentro desta óptica são modelos estáticos, o que significa que estes modelos não 

têm em consideração a possível evolução futura ou o valor temporário do dinheiro, e também 

não consideram a situação da indústria em que a empresa se insere, os recursos humanos e os 

problemas organizacionais, os contratos, entre outros, já que estes factores não se encontram 

reflectidos nas políticas contabilísticas. Nesta abordagem há, por isso, grande necessidade de 

uma especial atenção às políticas contabilísticas adoptadas que, muitas vezes necessitam de 

alguns ajustamentos. 

Nesta abordagem há dois pontos iniciais fulcrais: o primeiro é a definição de valor, uma vez que 

há uma pluralidade de definições e muitas vezes diferentes terminologias utilizadas por 

diferentes autores, acabam por resumir o mesmo conceito; e o segundo é o ajustamento das 

demonstrações financeiras, para que seja possível tecer considerações, nomeadamente quando 

se fazem comparações que ganham cada vez mais importância num mercado competitivo, 

dinâmico e interligado. NEVES (2002, p. 25) diz que os ajustamentos se justificam de modo a 

apresentar os dados da empresa, alvo de avaliação, consistentes com as suas concorrentes, 

                                                 
7 De acordo com o IAS 1, as demonstrações financeiras são uma representação estruturada da posição financeira e do 
desempenho financeiro de uma entidade. O objectivo das demonstrações financeiras de finalidades gerais é o de proporcionar 
informação acerca da posição financeira, do desempenho financeiro e dos fluxos de caixa de uma entidade que seja útil a uma 
vasta gama de utentes na tomada de decisões económicas 
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para ajustar valores históricos  para correntes, para ajustar proveitos e custos para níveis 

normais que sejam razoavelmente representativos da empresa em continuidade e para  ajustar 

activos e passivos não operacionais e os seus correspondentes proveitos e custos   Nestes 

ajustamentos é preciso normalizar os critérios contabilísticos utilizados entre empresas.  

 

Valor- definições: 

Como foi dito, há diversas definições de valor: 

i. Valor do Negócio ou valor do rendimento de exploração: é o valor dos activos afectos à 

exploração e é determinado pela sua capacidade em gerar cash flow  futuro. 

ii. Valor dos Capitais Próprios (ou Book Value): corresponde ao valor da empresa para os 

seus sócios ou accionistas. O Book Value de uma empresa, ou património líquido, é 

medido pela diferença entre o total dos activos e o total dos passivos, ou seja, o 

excedente que a empresa tem quando calcula a diferença entre o total dos seus 

bens e direitos e o total das suas dívidas. Este valor aparece na folha do Balanço. 

 

Trata-se de um método extremamente simples de calcular, o problema advém do 

facto de as políticas de contabilidade estarem sujeitas a alguma subjectividade e 

poderem diferir entre empresas e mercados. Desta forma, o Book Value raramente 

coincide com o valor de mercado 

iii. Valor de liquidação é, de acordo com Ferreira (1986), o montante que se pode obter, se 

um activo ou conjunto de activos for alienado separadamente da empresa que o 

utiliza. COSTA (2008) define o valor de liquidação como o valor que o 

empreendimento teria se tivesse de ser liquidado. Como os recursos podem perder 

valor numa situação como esta (perdem a utilidade para o adquirente), normalmente 

é uma avaliação do valor mínimo da empresa. Isto é, refere-se ao valor realizável na 

venda de bens que fazem parte do activo, utilizados directamente na actividade da 

empresa. 
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iv. Valor de mercado: valor pelo qual uma empresa, por exemplo, pode ser transacionada 

num mercado competitivo e sem restrições, permitindo uma troca justa entre 

compradores e vendedores, que tenham acesso a todas as condições de mercado, 

nomeadamente concorrentes, regulamentações, conjunturas emergentes, bem 

como todos os factores internos relevantes. O valor resulta das condições de 

mercado, mas não tem em conta nenhuma característica, condição ou variável do 

comprador. 

v. Valor para o investidor: trata-se do valor próprio, isto é o valor que o investidor encontra 

para si, partindo de variáveis e condições específicas e próprias que pensa poder 

usufruir ou desenvolver através da sua gestão. É um valor subjectivo que varia de 

investidor para investidor. 

 

2.1.1. Considerações Finais da Óptica Patrimonial 

Os modelos de avaliação inseridos na óptica patrimonial utilizam, como instrumento base, os 

mapas financeiros da empresa, para determinar o custo do investimento realizado pela empresa, 

ou para estimar o valor de mercado, ou o custo de substituição de activos.  

Os valores obtidos através desta óptica são, portanto, provenientes da “imagem” da empresa 

num determinado momento e, por isso, diz-se que esta óptica, apesar de ter as suas 

funcionalidades, é estática e, desta forma, não muito aprimorada.  

2.2. Óptica de Mercado 

A óptica de mercado, também designada na bibliografia como múltiplos de mercado com base 

na demonstração de resultados, permite determinar o valor de mercado de uma empresa através 

da comparação com outras empresas de mercado em que conhecemos os múltiplos de 

mercado. 

Dentro desta abordagem os múltiplos mais utilizados são o Price Earnings Ratio (PER), Price 

Book Value (PBV) e outros múltiplos como o múltiplo das vendas e os múltiplos do EBIT e do 

EBITDA. 
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2.2.1. Price Earnings Ratio (PER) 

O PER (ou em português Coeficiente de Capitalização de Resultados) é um indicador de 

rentabilidade potencial das acções, obtido através da relação existente entre a cotação em bolsa 

de uma acção e os Earnings Per Share (EPS). Este indicador assenta, contudo em dois 

pressupostos fulcrais, mas que não são muito sustentáveis8: 

i. Há uma relação estável entre o valor da empresa e os seus resultados. 

ii. Quando fazemos a comparação entre duas empresas, assumimos o mesmo nível de 

risco, rendibilidade e idênticas previsões de crescimento no futuro. Desta forma as 

empresas do sector são comparáveis e o mercado é eficiente no que se refere à 

cotação bolsista. 

 

Onde: 

 

O PER irá indicar o número de vezes que o lucro líquido por acção está contido no preço da 

mesma. Se o PER estimado estiver acima do PER de mercado, isso pode significar que as 

expectativas para o valor em causa, baseadas nos lucros futuros da empresa emissora, são 

muito favoráveis ou, alternativamente, que a acção está sobreavaliada e que a sua cotação terá 

dificuldades em subir. Contrariamente, um PER baixo pode indicar que a acção está 

subvalorizada e que a sua cotação terá tendência para aumentar. Em qualquer dos casos, a 

análise do PER esperado tem de ser sempre feita em paralelo com o PER correspondente ao 

sector ou mercado em que esse valor se integra, tendo por base as expectativas de 

desenvolvimento e de lucros para a empresa emissora do mesmo. Quer isto dizer que o PER é 

                                                 
8 Apesar de se tratar de um pressuposto do modelo, acabam por se reflectir desvantagens do modelo. Já que dificilmente se 
verificam, contudo, sem estes o modelo perde a fundamentação teórica. 
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um indicador relativo que deve ser objecto de comparação com os valores do mesmo sector ou 

mercado ou com o respectivo PER médio, obtido a partir destes. 

Através do PER podemos chegar ao valor de uma empresa, basta multiplicar o PER da empresa 

que serve de base de comparação, com o EPS esperado da empresa que pretendemos avaliar, 

isto é: 

 

Como podemos constatar, o método é bastante simples de utilizar, COPELAND (1996) apesar 

de concordar que o método funciona bastante bem num “mundo simplificado”, ganha alguns 

entraves se juntarmos ao modelo as complicações do mundo real. As vantagens e limitações 

deste modelo estão descritas na Tabela 2 

2.2.2. Price Book Value (PBV) 

É a relação que se estabelece entre a cotação de uma acção e o seu valor contabilístico de 

capital próprio, isto é, o quociente entre o preço de uma acção em bolsa, pelo valor da mesma 

deduzida do balanço da sociedade emissora. O PBV assenta, tal como o PER, no pressuposto 

de que há empresas com o mesmo nível de risco, rentabilidade e crescimento e, por isso, 

comparáveis9. 

 

Onde: 

 

O PBV pode ser interpretado da seguinte forma: se o seu valor for inferior a 1 significa que as 

acções da empresa estão a ser vendidas a um valor inferior ao seu valor contabilístico, isto é, 

                                                 
9 Que, tal como o PER acaba por ser um inconveniente do modelo 
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evidencia uma gestão que não acrescentou valor para o contabilista; enquanto se for superior a 

1 reflecte um valor superior ao seu valor contabilístico. 

Tal como o PER, para encontrar o valor da empresa, multiplica-se o PBV das concorrentes com 

características semelhantes pelo valor contabilístico do capital próprio por acção da empresa 

alvo da avaliação, isto é: 

 

 

O PBV não tem significado para empresas de serviços, com montantes pouco significativos de 

activos fixos e não pode ser aplicado a empresas tecnicamente falidas, isto é, com capital 

próprio negativo. As vantagens e desvantagens do múltiplo estão sintetizadas na Tabela 3. 

2.2.3. Enterprise value (EV) 

O EV é o valor de todos os capitais investidos na empresa, líquidos de disponibilidades10, 

avaliados ao preço de mercado. 

 

Há diversos múltiplos utilizados com base no EV, como o EV to EBIT11, EV to EBITDA12, EV to 

Volume de Négócios, entre outros.  

De acordo com o Gráfico 113, o segundo método mais utilizado é o EV to EBTDA, desta forma 

será o múltiplo utilizado na explicação. Os outros múltiplos que envolvem o EV têm 

procedimentos similares e podem, portanto, ser baseados no mesmo. 

Múltiplo do EV to EBITDA 

                                                 
10 isto é, capitais próprios, capitais alheios, líquidos de disponilidades e interesses minoritários 
11  EBIT é a sigla de Earnings Before Interest and Taxes ou, em portugues resultados antes de juros e impostos 
12 Sigla de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou em português Resultados Antes de Juros, 
Impostos, Amortizações e Provisões 
13 Métodos de Avaliação Mais Utilizados 
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Tal como os múltiplos atrás referidos, também assentam no princípio de que há no mercado 

empresas comparáveis já que apresentam níveis de risco, rentabilidade e crescimento idênticos. 

 

 

A utilização do Excedente Bruto de Exploração em vez do EBITDA, por alguns autores deve-se 

ao facto de, assim, identificarem um valor potencial de continuidade, já que, desta forma, não 

consideram os resultados extraordinários. 

A avaliação da empresa será feita, da mesma forma que nos múltiplos anteriores, isto é, através 

do produto do múltiplo correspondente à empresa concorrente ou ao múltiplo do sector em que a 

empresa se integra, pelo EBITDA da empresa que está a ser avaliada: 

 

Uma vantagem deste multiplicador é o facto de ser aquele que é menos influenciado por políticas 

contabilísticas, sendo portanto, um indicador pouco enviesado; além disso é o que mais se 

assemelha ao Fluxo de Caixa Operacional. Contudo, tem os mesmos inconvenientes apontados 

para o PER.  

2.2.4. Considerações Finais da Óptica de Mercado 

“Os múltiplos” é uma metodologia que utiliza determinados ponderadores de uma empresa, 

comparando-os com os de outra empresa similar ou como valor da indústria. Apesar da sua 

utilidade e relativa simplicidade, os resultados podem estar enviesados já que o pressuposto 

básico é o de que há no mercado uma empresa com características idênticas que permite essa 

comparação, o que não é um pressuposto muito real. 

Além de “os múltiplos” apresentados, a bibliografia faz referência a outros. Quando estamos 

perante uma avaliação é importante ter em conta que cada sector tem as suas características 
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próprias, e alguns de “os múltiplos” são mais adequadas a essa indústria do que outros, ou pelos 

padrões de crescimento, ou pelos padrões de resultados e capitais próprios. FERNÁNDEZ 

esquematiza de “os múltiplos” mais utilizados para avaliar as diferentes industrias, como 

podemos ver na Tabela 4.  

Apesar de serem considerados “os múltiplos” mais utilizados, não podemos esquecer que 

mesmo “os múltiplos” das empresas que operam na mesma indústria podem ter uma grande 

dispersão. Desta forma, se estou a avaliar uma empresa e utilizo um PER comparável, mas que 

assume um valor bastante diferente, este valor poderá estar enviesado.  

Sumariamente pode-se esquematizar as vantagens, as desvantagens e limitações desta óptica 

na Tabela 5. 

FERNANDEZ sublinha alguns erros conceptuais e inconsistências cometidos, quando utilizamos 

os métodos de “os múltiplos”. Entre eles salienta a utilização de médias de “os múltiplos” 

extraídos de transacções executadas durante um período de tempo muito longo; a utilização de 

médias de “os múltiplos” de transacção que têm uma grande dispersão; a utilização de “os 

múltiplos” de uma forma que é inconsistente com a sua definição; a utilização de “os múltiplos” 

de uma transacção extraordinária; e a utilização de “os múltiplos” de avaliação ad hoc que 

entram em conflito com o senso comum. 

2.3. Óptica Financeira 

Esta abordagem considera que o valor da empresa resulta de rendimentos futuros que esta 

proporciona aos seus detentores, sendo esses rendimentos actualizados para o momento em 

que a avaliação está a ser feita. Ao contrário da óptica patrimonial e de mercado que valorizam a 

empresa através de modelos estáticos e históricos, bem como em modelos baseados em lucros, 

os modelos que se inserem nesta abordagem fazem a avaliação da empresa com base nas 

expectativas relativas aos fluxos de caixa gerados no futuro, actualizados ao custo de capital 

ajustado ao risco desses fluxos. Isto é, os modelos fundamentam-se na regra do presente value. 
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Onde,  

n- vida do activo (ou do projecto) 

- Cashflow no período t. O CF pode variar entre avaliações, podendo o analista optar por: 

dividendos das acções; cupões e valor facial dos títulos; ou CF depois dos impostos de projectos 

reais. 

r- taxa de desconto que reflecte o risco do CF estimado. Neste caso, quanto maior a taxa de 

desconto, maior o risco ou, ao contrário, quanto menor a taxa de desconto maior a segurança. 

Entre analistas, bancos de investimento ou firmas de consultoria, não há um consenso 

relativamente aos melhores modelos de avaliação e cada um afirma que seus modelos de 

avaliação são melhores ou mais sofisticados que os utilizados por seus contemporâneos. Apesar 

da consciência deste facto, hoje em dia os modelos podem variar, mas apenas em algumas das 

suas dimensões assumidas14. Neste trabalho de final de Mestrado, vou seguir a classificação 

feita por DAMODARAN (2002) no seu manual Investment Valuations.  

DAMODARAN (2002) defende que existem três patamares de avaliação nesta óptica: 

i. Avaliar a participação dos accionistas no negócio. Os modelos de avaliação que se 

inserem neste ponto são o Método dos Dividendos Descontados e o Modelo de 

Desconto do Free Cash Flow to Equity (FCFE). 

ii. Avaliar toda a empresa, que inclui, além dos accionistas, outros detentores de direito na 

firma tais como: detentores de títulos, accionista preferenciais, etc.. Aqui integramos 

o Modelo de Desconto do Free Cash Flow to Firm (FCFF) 

                                                 
14 Mais uma vez é necessário ter em mente que um dos entraves à avaliação é a subjectividade, que pode ser reflectida 
pelos ideais de quem está a fazer a avaliação.  
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iii. Avaliar a empresa em partes, começando com a parte operacional e adicionando o 

efeito do valor da dívida e outras partes não englobadas no capital próprio. O 

modelo de avaliação sugerido é o Adjusted Present Value (APV). 

2.3.1. Método dos Dividendos Descontados 

Os modelos baseados nos dividendos analisam o rendimento directo que se pode obter num 

investimento em acções. Na prática, a sua utilização é feita para determinar o valor intrínseco15 

de uma acção, o que permite determinar o valor da empresa, baseando-se numa série futura de 

dividendos. Isto é, conhecendo o dividendo que é pago por acção num determinado ano e com 

base no pressuposto de que este dividendo irá crescer em perpetuidade a uma taxa constante, o 

modelo simplesmente determina o valor actual de uma série infinita de dividendos futuros. 

O modelo geral do Método dos Dividendos Descontados assume dois tipos de CF: os dividendos 

que são distribuídos enquanto os accionistas detêm a acção, e o preço esperado no final do 

período de detenção, que é influenciado pelos dividendos esperados no futuro. 

 

Onde, 

- Dividendos esperados por acção. 

- custo do capital próprio, isto é, a taxa de remuneração exigida pelos detentores do capital 

próprio..  

2.3.1.1. O Modelo de Gordon 

Este modelo é o mais simples, uma vez que pressupõe que os dividendos crescem a uma taxa 

constante (g). Assume-se que o valor cresce ilimitadamente e, portanto, a empresa irá ter uma 

                                                 
15 Conceito de valor que resulta da avaliação efectuada por um avaliador credenciado ou por um analista financeiro, tendo 
em consideração todas as características relativas à empresa sem qualquer tipo de influencias de potenciais investidores, 
quer em termos internos quer em termos de investimento 
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continuidade permanente. Neste caso, os dividendos são equivalentes a um renda perpétua de 

termos crescentes. Para a fórmula ter significado financeiro, temos de assumir que o custo do 

capital próprio (  é maior que a taxa de crescimento na perpétuidade (g), caso contrário 

assumiríamos que com um valor negativo a empresa poderia estar a funcionar.  

 

Onde 

- são os dividendos esperados daqui a 1 ano, que resulta do produto dos dividendos 

esperados para este ano por (1+g). 

O modelo de Gordon é mais adequado para empresas que cresçam a taxas comparáveis ou 

taxas menores do que o crescimento nominal da economia e que tenham políticas de 

distribuição de dividendos bem estabelecidas que pretendam que se mantenham no futuro16. 

Este modelo será particularmente sub-estimado em empresas que pagam sistematicamente 

valores de dividendos abaixo das suas possibilidades, para procederem à acumulação de capital 

(para reinvestimento, por exemplo). As suas vantagens e desvantagens são explicadas na 

Tabela 6. 

2.3.1.2. Modelo de Desconto de Dividendos em Duas Fases 

Este modelo admite duas fases de crescimento- uma fase inicial onde a taxa de crescimento não 

é estável e, posteriormente, uma taxa de crescimento estável que se espera se mantenha assim 

no longo prazo. Na prática, o valor da acção pode ser calculado através do valor presente dos 

dividendos na fase de crescimento extraordinário, isto é na primeira fase, mais o valor presente 

do preço terminal (na segunda fase). 

 

                                                 
16 Assume-se que a taxa de crescimento é inferior à taxa de crescimento nominal da economia porque, por dois motivos: o 
primeiro tem a ve com as forças concorrencias que existiram caso o crescimento fosse superior ao crescimento da 
economia; e o segundo facto refere-se às restrições ao crescimento do mercado.  
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Onde: 

 -preço (valor terminal em dividendo por acção normalizado, , para um 

período após a projecção explicita) no final do ano n. Este preço pode assumir o pressuposto de 

continuidade do Modelo de Gordon. 

-custo do capital próprio no período de crescimento alto (hg) e no período de crescimento 

estável (st). 

- taxa de crescimento no período estável. 

As vantagens e desvantagens deste modelo são sintetizadas na Tabela 7. 

2.3.1.3. O Modelo H de Avaliação do Crescimento 

Este modelo foi apresentado por Fuller e Hsia em 1984, sendo o mais operacional dos três 

modelos de dividendos apresentados já que, além de fazer uma aproximação ao modelo de 

Makiel17, facilita a resolução da estimativa do custo de capital pressuposto a uma taxa 

intermédia. O Modelo desgina-se por H porque assume-se que o período é H e, portano há duas 

fases de crescimento (H de half). 

Assim, o modelo pressupõe: 

                                                 
17 Este modelo pretende ultrapassar o único problema prático do modelo de Gordon: utilizar uma única taxa de 
crescimento previsional como média de um período muito extenso. Assim, este modelo avalia a empresa com base na 
actualização de dois tipos de fluxos de dividendos: numa fase inicial os dividendos do ponto de vista financeiro como uma 
renda postecipada de termos finitos com inicio no período t e com uma taxa de crescimento; e uma última fase com renda 
perpétua a partir do momento t+1 de termos crescentes a outra taxa. O modelo tem a limitação de assumir que a taxa de 
crescimento cai drasticamente do  ano t para o ano t+1, o que não é razoável. Este modelo não é, no entanto, abordado 
neste trabalho. 
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a. Uma taxa, de crescimento dos lucros, inicial que cresce a uma taxa alta ( ) e diminui 

linearmente ao longo do período de crescimento extraordinário (uma fase inicial- que é 

assumido que dure 2H períodos), com uma estabilização posterior, numa segunda fase, 

para uma taxa de crescimento estável ( ). 

b. A distribuição dos dividendos e o custo do capital são constantes ao longo do tempo e 

não são afectados pela mudança das taxas de crescimento. 

Desta forma, o valor esperado dos dividendos pode ser dado pelo modelo H da seguinte forma: 

 

Onde, 

  

- taxa de crescimento inicial 

-taxa de crescimento aplicada a partir do final de 2H anos 

As vantagens e limitações do Modelo H são demonstrados na Tabela 8. 

2.3.1.4. O Modelo de Desconto de Dividendos em Três Fases 

Este modelo combina o Modelo de Duas Fases e o Modelo H, uma vez que permite, para o 

período de crescimento acentuado, inicial, um período de transicção onde o crescimento diminui 

gradualmente até a uma fase de crescimento final. Nesta última fase verifica-se uma 

estabilização do crescimento. Este é, portanto, um dos modelos mais gerais, já que não faz 

restrições ao payout rácio18. 

 

                                                 
18 Termo anglo-saxóico que designa parte do lucro de uma empresa que é distribuído aos sócios sobre a forma de 
dividendos. Esse rácio exprime-se pelo quociente entre os dividendos por acção e o lucro líquido por acção. 
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Onde: 

- ganhos por acção no ano t. 

- dividendos por acção no ano t. 

- taxa na fase de crescimento alto (últimos períodos). 

- taxa de crescimento na fase estável. 

- payout  rácio na fase de crescimento alto. 

- payout  rácio na fase de crescimento estável. 

- custo de capital próprio nas fases de crescimento alto (hg), transitório (t) e estável (st). 

As vantagens e inconvenientes deste modelo são explicados na Tabela 9. 

2.3.2. Método de Desconto do Free Cash Flow to Equity (FCFE) 

O FCFE19 caracteriza os meios financeiros líquidos gerados pelas actividades operacionais tanto 

de investimento como de financiamento externo que ficam disponíveis para os accionistas e 

sócios. Isto é, são os CF após terem sido cumpridas todas as obrigações financeiras, incluído o 

                                                 
19 Ou, em português, Fluxo de Caixa Livre para os Accionistas 
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pagamento de dívidas e depois de cobertas todas as despesas de capital20 e necessidades de 

fundo de maneio21. 

 

Onde,  

RL-Resultado Líquido. 

A-Amortizações do exercício. 

P-Provisões do exercício. 

- variação nas Necessidades de Fundo de Maneio. 

I-Investimento em Activo Fixo. 

R-Reembolso de capital dos empréstimos obtidos. 

E- Empréstimos obtidos no exercício. 

Os  Modelos de Avaliação do FCFE são uma variante do Modelo de Dividendos Descontados, 

com uma diferença significativa, a utilização do FCFE em vez de dividendos. Durante a 

descrição dos próximos modelos, vamos fazer algumas comparações entre esses modelos e os 

modelos que abordei no método dos dividendos. É importante elucidar para a diferença entre os 

dividendos e o FCFE. Além de diferenças no que se refere à procura de estabilidade, 

necessidades de investimento futuros, gestão de expectativas, factores fiscais e interesses dos 

gestores, também há diferenças no que se refere à medida: enquanto o primeiro é uma medida 

convencional da política de dividendos que nos dá o valor do dividendo como proporção dos 

                                                 
20 Despesas de capital ou investimento em capital fixo, ou capital expenditure (capex) 
21 Também designado na literatura de Necessidades de Capital Circulante ou Working Capital Needs, representa a 
diferença entre a soma das contas do activo disponível e realizável e a das do passivo de curto e médio prazo. 
Considerando activo disponível a parte do activo de que a empresa dispõe imediatamente para fazer face às suas 
obrigações de pagamento; e activo realizável o conjunto de elementos do activo circulante convertíveis em dinheiro a curto 
prazo. 
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ganhos22; o segundo dá-nos a medida do capital total devolvido aos accionistas como proporção 

do FCFE23. 

Os Modelos do FCFE têm um princípio subjacente de que o FCFE irá ser pago pelos sócios, o 

que leva a duas consequências: não haverá acumulação de capital da empresa no futuro; e a 

expectativa de crescimento no FCFE inclui o crescimento no lucro de activos operacionais, mas 

não inclui o crescimento do valor de títulos e valores mobiliários. 

2.3.2.1. O Modelo de Crescimento Constante do FCFE 

Este método é bastante similar ao Modelo de Gordon no que se refere aos seus pressupostos e 

limitações.  

Pressupõe que as empresas estão a crescer a uma taxa constante e, portanto, encontram-se 

num estado estacionário. Esta taxa de crescimento tem de ter em conta a taxa de crescimento 

nominal no sector em que a empresa opera. A fórmula é dada pelo valor em continuidade que é 

uma perpetuidade com base no FCFE do último ano em que elaboramos projecções e 

assumimos que cresce sempre à mesma taxa no longo prazo.  

 

Onde 

- FCFE esperado no próximo ano que resulta do da multiplicação do FCFE actual por 

(1+g). 

As vantagens e limitações são similares às apresentadas na Tabela 6 relativas ao Modelo de 

Gordon. 

Quando utilizamos este modelo e chegamos a um valor mais baixo do que o esperado, pode ser 

devido:  

                                                 
22 Medida pelo payout ratio 
23 Medida pelo quociente entre a soma dos dividendos com o valor da recompra de acções, e o FCFE 
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 ao valor do investimento, relativamente ao valor das depreciações, ser muito alto; neste 

caso deveríamos utilizar um capex menor, ou usar o modelo de duas fases apresentado 

de seguida;  

 ao fundo de maneio, como percentagem das receitas, ser muito alto; uma possível 

solução é a normalização do rácio através da utilização de médias históricas; ou 

 ao beta24 utilizado ser alto para uma empresa em estado estacionário; neste caso, 

podemos utilizar um beta próximo de zero. 

Quando utilizamos este modelo e chegamos a um valor mais alto do que o esperado, pode 

ser devido:  

 ao valor do investimento, relativamente ao valor das depreciações, ser muito baixo; 

neste caso deveríamos estimar uma taxa de reinvestimento, dado o crescimento;  

 ao fundo de maneio, como percentagem das receitas ser negativa; para fazer face a 

esta incongruência, podemos assumir o rácio nulo; ou 

 à taxa de crescimento esperada ser demasiadamente alta para empresas em estado 

estacionário; neste caso, podemos utilizar uma taxa de crescimento menor ou igual à 

taxa do PNB. 

2.3.2.2. O Modelo do FCFE em duas fases 

Este método aplica-se a empresas em que se espera que haja um crescimento muito mais 

rápido do que o crescimento das empresas estáveis numa fase inicial, e que só depois atinjam o 

estado estacionário. 

Na prossecução deste modelo há que ter em conta que os pressupostos feitos para o FCFE 

depois do período de crescimento extraordinário, têm de ser consistentes com os pressupostos 

de estabilidade. Além disto, este modelo exige que tenhamos em conta que tanto o beta como o 

rácio de dívida têm de ser ajustados no período de crescimento estável, para que reflictam de 

facto o estado estacionário. 

                                                 
24 Em finanças, designa-se beta ao valor que representa a volatilidade de um activo em relação à volatilidade do 
benchmark com o qual esse activo está a ser comparado. Esta referencia é, normalmente, o mercado financeiro global e 
muitas vezes é estimado através do uso de índices representativos.  
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onde 

- preço no final no período de crescimento extraordinário ou valor residual  

As vantagens e desvantagens são similares àquelas que foram referidas no Modelo de Desconto 

dos Dividendos em Duas Fases, na Tabela 7. 

Quando obtemos um valor extremamente baixo, então os erros cometidos mais prováveis são: 

 uma depressão nos ganhos (poderá dever-se a muitos factores, tais como: conjuntura 

económica, politica, motivos ambientais, etc); uma possível solução passa pela 

utilização de ganhos normalizados; 

 capex significativamente alto face às depreciações na fase de crescimento estável; para 

ultrapassar este problema podemos reduzir a diferença para o período de crescimento 

estável; 

 o beta do período estável é muito alto; tal como no modelo anterior, devemos utilizar um 

valor próximo de um; 

 o rácio do fundo de maneio em relação às receitas é muito alto; neste caso devemos 

utilizar um rácio próximo ao do sector. 

Quando obtemos um valor extremamente alto, então os erros cometidos mais prováveis são: 

 os ganhos estão inflacionados para valores acima dos normais; para solucionar 

devemos utilizar ganhos normalizados; 

 capex significativamente alto face às depreciações na fase de crescimento 

extraordinário; nestes casos o capex deve ser determinado a um valor superior; 

 a taxa de crescimento do período de crescimento estável é muito alta para uma empresa 

em estado estacionário; nestes casos devemos utilizar uma taxa de crescimento próxima 

do crescimento do PNB. 
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2.3.2.3. O Modelo E 

Este modelo, também conhecido como Modelo de FCFE em Três Fases, é o mais completo e o 

mais complexo dos três apresentados anteriormente. Há um paralelismo nos pressupostos, 

vantagens e limitações entre este modelo e o Modelo de Desconto de Dividendos em Três 

Fases. 

 

Onde 

 -preço terminal, no final no período de transição ou valor residual 

Quando obtemos um preço extremamente baixo, possivelmente cometemos um dos seguintes 

erros: 

 consideramos um capex significativamente mais alto do que as depreciações na fase de 

crescimento estável; para ultrapassar este problema podemos reduzir as despesas 

líquidas de capital no período estável ou considerar um crescimento do capex, em 

relação às depreciações, mais lento no período de transição; 

 o beta do período estável é muito alto; tal como no modelo anterior, devemos utilizar um 

valor próximo de um; 

 o rácio do fundo de maneio em relação às receitas é muito alto; neste caso devemos 

utilizar um rácio próximo ao do sector. 

Quando obtemos um preço extremamente alto, possivelmente cometemos um dos seguintes 

erros: 

 capex significativamente alto face às depreciações na fase de crescimento 

extraordinário; nestes casos o capex deve ser determinado a um valor superior; 



 

26 

 

 capex inferior às depreciações; nestes casos devemos determinar o capex igual às 

depreciações; 

 o período de crescimento, isto é, o período que engloba o crescimento alto e o período 

de transição é muito extenso; nestes casos, devemos diminuir esse período; 

 a taxa de crescimento do período de crescimento estável é muito alto para empresas 

estáveis; neste caso, como já foi referido, devemos utilizar uma taxa próxima do PNB. 

2.3.3. Modelo de Dividendos Descontado vs Modelo FCFE 

Por vezes o analista pode decidir utilizar os dois modelos para ver se o resultado a que chega é 

o mesmo. Quando se procede à execução dos dois modelos, duas coisas podem acontecer25: os 

resultados podem ser iguais, ou diferentes. É importante perceber o que significa serem iguais, 

porque são diferentes, e o que isso significa.  

I. Os resultados são similares: 

i. Os dividendos são iguais ao FCFE; 

ii. O FCFE é superior ao valor dos dividendos e o excesso de disponibilidade é 

aplicado em investimento. Neste caso o valor actualizado líquido é zero. 

II. Os resultados são diferentes: 

i. O valor é diferente do FCFE, é superior ao valor dos dividendos, e o excesso de 

disponibilidade é aplicado em investimento. Contudo, neste caso, o valor 

actualizado líquido é diferente de zero; 

ii. Os dividendos são superiores aos FCFE e, neste caso, a empresa terá de 

proceder a um aumento do capital próprio ou do passivo, para sustentar 

esta decisão.  

A Tabela 10 reforça as diferenças entre os Modelos, nomeadamente no que se refere aos 

pressupostos implícitos, crescimento esperado, capital e títulos e valores mobiliários. No caso de 

obtermos dois valores distintos deveremos optar pelo Modelo do FCFE, caso haja uma grande 

probabilidade da empresa ser alvo de um take over ou uma mudança na gestão; e deveremos 

                                                 
25 Atenção, estes dois cenários acontecem quando pressupomos que os parâmetros e os pressupostos considerados nas 
avaliações pelos dois métodos são exactamente os mesmos. 
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escolher o Modelo dos Dividendos Descontados, caso seja cada vez mais difícil efectuar as 

mudanças no controlo corporativo devido ao tamanho da empresa e/ou questões legais, ou 

devido a restrições num take over. 

2.3.4. Free Cash Flow to Firm: Abordagem do Custo do capital e do Adjusted 

Present Value 

A abordagem de avaliação do Free Cash Flow to Firm (FCFF) pressupõe que toda a empresa é 

avaliada ou pelos descontos acumulados de CF para todos os detentores de direito na empresa, 

pelo custo de oportunidade da totalidade do capital, próprio e alheio, ponderado pelo seu peso 

na estrutura de capital- o Weighted Avarage Cost of Capital (WACC)-, ou através da adição do 

impacto marginal da dívida no valor da empresa não alavancada-Adjusted Presente Value 

(APV). 

O FCFF pode ser calculado através de: 

 

Onde, 

EBIT- Earnings Before Interest ant Taxes.  

Até aqui já foram referidos diferentes CF, é importante sublinhar que há vários modos de medir 

os CF. A Tabela 11 define os diferentes CF usados, a sua definição e a utilidade que têm na 

avaliação. 

Ao contrário da FCFE, que considera os fluxos na óptica do acionista em que o crescimento dos 

CF tem por base o resultado líquido ou os resultados por acção; no FCFF, considera-se os fluxos 

da empresa como um todo e  os CF crescem com base nos resultados operacionais. E, regra 

geral, espera-se que o crescimento nos resultados operacionais seja menor que o crescimento 

nos resultados líquidos, uma vez que estes podem ser alavancados financeiramente. 
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2.3.4.1. Abordagem do Weighted Avarage Cost of Capital (WACC) 

Nesta abordagem, o valor da empresa é obtido através do desconto do FCFF pelo WACC. 

Incorporados neste valor estão os benefícios fiscais da dívida (através do uso do custo da dívida 

depois dos impostos no custo do capital) e o risco esperado adicional associado à divida (na 

forma de custos mais elevados de capital próprio e dívida em proporções superiores de rácio da 

dívida). Tal como nos modelos anteriormente estudados, a versão do modelo vai depender dos 

pressupostos feitos relativamente ao crescimento futuro. 

O modelo é o preferido por muitos teóricos. COPELAND, KOLLER e MURRIN,  por exemplo, 

defendem que este modelo é o mais sofisticado e o que dá uma imagem do valor da empresa 

mais fiável, nomeadamente em relação ao método dos múltiplos. Os autores, sustentam esta 

ideia ao longo de todo o livro e sublinham que os gestores que utilizam este método na 

avaliação, focados no aumento do FCF de longo prazo, irão obter preços de acções mais 

elevado, e utilizam análises de mercado para provar esta evidência. 

2.3.4.1.1. Empresa com Crescimento Estável 

A empresa está a crescer a uma taxa que é sustentável na perpetuidade- taxa de crescimento 

estável para sempre ( . 

 

Onde 

- FCFF esperado para o próximo ano. Que resultada multiplicação do FCFF por (1+g) 

WACC- a fórmula é representada na Tabela 19, e a Tabela 20 alerta para alguns erros que se 

cometem quando se utiliza esta taxa de desconto. 
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Duas condições essenciais deste modelo são, por um lado a taxa de crescimento utilizada ter de 

ser inferior ou igual à taxa de crescimento da economia26; por outro lado, as características da 

empresa têm de ser consistentes com os pressupostos de crescimento estável.  

As vantagens e limitações desta metodologia são referidas na Tabela 12. 

2.3.4.1.2. Versão Geral do Modelo do FCFF 

Este modelo é um modelo extremamente exigente no que se refere a informação necessária, 

nomeadamente para o cálculo do WACC.  

Alguns dos pressupostos necessários são: o valor da dívida (D) e do capital (E) utilizados para 

calcular o WACC têm de ser coerentes com os valores que obtivemos na avaliação; pode haver 

itens extraordinários ou não-operacionais que afectem o resultado líquido, mas não afectam o 

resultado operacional; e as despesas com juros são iguais ao produto da dívida, antes dos 

impostos, pelo valor de mercado da dívida. 

 

Se a empresa alcançar o estado estacionário depois de n anos e começar a crescer a uma taxa 

estável ( ) depois disto, então: 

 

 

O FCFF é mais adequado para empresas que tenham uma alavancagem muito alta ou que 

estejam num processo de mudança em relação à sua forma ou sistema de alavancagem. 

                                                 
26 O crescimento é nominal (real)se o custo de capital é em termos nominais (reais), isto é, tem de haver coerências nos 
inputs utilizados.  
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Este modelo, ao contrário do Modelo de Dividendos Descontados ou do Modelo do FCFE, avalia 

a empresa em vez do capital próprio. O valor do capital próprio pode, no entanto, ser encontrado 

através da subtracção ao valor da empresa do valor de mercado da dívida. Uma vantagem do 

modelo reside no facto dos CF relativos à dívida não serem considerados explicitamente, uma 

vez que o FCFF é um CF antes da dívida, enquanto no FCFE tem de ser considerado. A Tabela 

13 resume as vantagens e desvantagens desta metodologia. 

2.3.4.2. Abordagem do Adjusted Present Vaue 

Nesta abordagem, o ponto de partida é o valor da empresa sem dívida. À medida que 

adicionamos a dívida à empresa, consideramos o efeito líquido no valor, através da 

consideração dos benefícios e dos custos do financiamento. Para tal, assumimos que o benefício 

primário do financiamento é o benefício fiscal e que o custo mais significante é o risco de 

falência.  

Os mecanismos desta abordagem podem ser divididos em 3 passos: 

i. Valor da empresa não alavancada: 

 

Onde: 

- resultado operacional após imposto actual para a empresa. 

- custo do capital não alavancado. 

Para chegar ao custo do capital não alavancado pode-se utilizar a fórmula do beta 

não alavancado, que pode ser encontrada na Tabela 16. 

ii. Benefícios fiscais esperados do financiamento 

 

Onde: 
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t- Taxa de Imposto Marginal  da empresa (assume-se que é constante ao longo do 

tempo). 

iii. Estimar os custos e o efeito líquido esperados de falência 

 

Este ponto é extremamente complexo e de difícil cálculo uma vez que nem a 

probabilidade de falência nem o custo de falência podem ser estimados 

directamente27.  

Desta forma, o valor da empresa por este modelo, é dado pela seguinte expressão: 

 

As vantagens e limitações são apresentadas na Tabela 14. 

2.3.4.3. WACC vs APV 

Na Abordagem do WACC o efeito da alavancagem aparece no custo do capital, com o benefício 

fiscal incorporado no custo da dívida depois dos impostos, e, o custo de falência aparece 

incorporado tanto no valor do beta alavancado como no custo da dívida antes dos impostos. 

Enquanto na Abordagem do APV, para encontrar o valor da empresa alavancado, adicionamos 

ao valor da empresa não alavancado o efeito líquido da dívida. 

As duas abordagens não conduzem obrigatoriamente ao mesmo valor, porque: por um lado, as 

abordagens consideram custos de falência diferentes, sendo que a abordagem APV é mais 

flexível já que considera custos de falência indirectos, apesar de ser mais complexo; por outro 

lado, o tratamento dos benefícios fiscais das duas abordagens é muito diferente, enquanto o 

APV considera que este valor da dívida numa dada moeda é baseado no valor da dívida 

                                                 
27 Pela complexidade subjacente ao cálculo da probabilidade e custo de falência, este ponto não será incluído na parte 
prática. Contudo, é importante perceber que a prespectiva do FCFF pode ter duas abordagens distintas. 
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existente, o WACC estima o valor através do rácio da dívida que pode exigir que a empresa se 

financie com quantidades crescentes de capital, no futuro.  

Se assumirmos os mesmos pressupostos para as duas abordagens, as conclusões dão 

respostas idênticas. Contudo, a abordagem do APV é mais prática quando as empresas avaliam 

a quantidade de moeda da dívida, enquanto que a abordagem do WACC é mais fácil quando as 

empresas analisam proporções de dívida. 

2.3.4. Considerações finais à óptica do rendimento 

Os métodos que se enquadram nesta óptica são os métodos mais sofisticados, mas também os 

mais complexos em relação aos restantes métodos apontados. Uma vez que valorizam o 

dinheiro28, estes métodos são os preferidos por académicos e analistas. Contudo à semelhança 

dos restantes métodos, têm vantagens e inconvenientes, como podemos ver na Tabela 15, e, 

pela complexidade, são os cálculos que requerem maior minúcia sob pena de se cair em alguns 

erros. 

No paper escrito por FERNANDEZ a maioria dos erros que se podem cometer nas avaliações 

recai  neste pondo. Além dos erros descritos nas tabelas X e Y que podem ser cometidos 

quando calculamos os custos de capital pelo CAPM e pelo WACC, estes métodos podem cair 

em muitos outros erros como, incorrecções quando calculamos ou prevemos os CF esperados, 

erros no cálculo do valor residual e outras inconsistências e erros conceptuais.  

Os erros, quando calculamos ou prevemos CF esperados, mais cometidos são: uma definição 

errada de CF; erros aquando de avaliações a empresas sazonais; erros que se devem à não 

projecção do balanço; e optimismo exagerado quando se prevêm CF. Quanto aos erros 

cometidos no cálculo do valor residual, o autor aponta : CF inconsistente utilizado para calcular o 

valor da perpetuidade; o rácio debt to equity usado para calcular o WACC é diferente do rácio 

debt to equity resultante da avaliação; a utilização de fórmulas sem significado económico;  usar 

                                                 
28 Têm em conta o valor do dinheiro no tempo, ao seja, consideram que o dinheiro hoje vale mais do 
que a esperança dessa mesma quantia ser recebida no futuro porque: pode ser investido, rendendo 
juros; o poder de compra do dinheiro pode flutuar devido à inflação; e a receita de dinheiro esperada no 
futuro é incerta.  
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médias aritméticas em vez de geométricas para o crescimento dos activos; e calcular o Valor 

residual com a fórmula errada. 

No que se refere a inconsistência e erros conceptuais, FERNANDEZ faz uma descrição 

minuciosa de incorrecções que podem ser cometidas:  

 erros conceptuais sobre o FCF e o equity CF, nomeadamente a utilização de CF reais e 

taxas de desconto nominais e vice-versa ou o facto do FCF e o equity CF não 

satisfazerem a equação; 

  aponta também  para outros erros conceptuais como: a não consideração dos CF 

resultantes de futuros investimentos; considerar que mudanças nas condições 

económicas invalidam contratos assinados; considerar que o valor do debt é igual ao 

book value, quando são diferentes; não usar a fórmula correcta quando o valor do debt 

não é igual ao book value; não incluir o valor de activos não operacionais; inconsistência 

entre taxa de desconto e taxa de inflação esperada; avaliar uma holding assumindo 

perdas permanentes (sem poupanças fiscais) em algumas empresas e lucros 

permanentes noutras; conceito errado de estrutura óptima de capital; em empresas 

maduras, assumir CF projectados que são muito maiores do que CF históricos sem uma 

boa razão; assumir vendas futuras, margens, etc que são inconsistentes com o ambiente 

económico, a prespectiva de indústria ou análises competitivas; considerar que o ROE é 

o retorno dos accionistas em empresas não cotadas; considerar que o ROA é o retorno 

da dívida e do equity holders; usar taxas de desconto diferentes e inconsistentes para 

CF de diferentes anos ou diferentes componentes do FCF; usar retornos de mercado 

passados como uma aproximação a retornos necessários do equity; adicionar o valor da 

liquidação e o valor actualizado do CF; utilizar fórmulas ad hoc para valores intangíveis; 

e 

  defender que diferentes métodos de DCF dão diferentes avaliações. 
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Além de todos os erros apontados durante o trabalho, FERNANDEZ aponta alguns erros que se 

podem cometer na interpretação dos resultados e também erros organizacionais. Na 

interpretação de resultados os erros mais comuns sublinhados pelo autor são: confundir valores 

com preços; afirmar que a avaliação é “um facto científico e não uma opinião”; avaliar é válido 

para toda a gente, o que quer dizer que o valor da empresa é diferente para o comprador e para 

o vendedor; uma empresa não tem o mesmo valor para todos os compradores; confundir valor 

estratégico para um comprador com o valor de mercado justo; considerar que a goodwill inclui o 

valor da marca e o capital intelectual; e esquecer que a avaliação é contingente de um conjunto 

de expectativas sobre fluxos de caixa que será gerado e sobre o seu grau de risco.  

Quanto aos erros organizacionais, FERNANDEZ salienta: avaliar sem verificar as previsões 

fornecidas pelos clientes; trabalhar na avaliação de um banco de investimentos e não ter 

qualquer envolvimento com ele e envolver só o departamento financeiro na avaliação 

 

3. Caso Prático 

O maior desafio quando passamos da teoria à prática é saber quando aplicar cada modelo e 

como interpretar o valor resultante da avaliação. Nesta secção irei proceder à avaliação da Galp.  

A Galp é uma empresa integrada e diversificada, que actua no sector energético, cotada no PSI-

20. O grupo exerce três actividades centrais: Exploração e Produção (E&P) (33% dos 

Resultados Operacionais em 2011); Refinação e Distribuição (R&D) (9% dos Resultados 

Operacionais em 2011); e Gás e Power (G&P) (58% dos Resultados Operacionais em 2011). 

O Balanço e a Demonstração de Resultados utilizados foram retirados do site da empresa para 

os anos de 2009, 2010 e 2011. O uso destes três anos serve de comparação à evolução de 

certas rubricas chave nomeadamente no que se refere à dívida. As fórmulas utilizadas para cada 

modelo são enunciadas na secção da revisão bibliográfica. 

Genericamente, podemos dizer que o processo utilizado para determinar o valor de qualquer 

entidade faz parte do processo de avaliação. Toda a informação sobre a empresa, o sector onde 

se insere, o contexto de inserção e as prespectivas de evolução da empresa e do mercado são 

fundamentais para a análise, de forma a permitir maior compreensão de determinados factos 

que poderão não ser intuídos sem uma análise prévia e detalhada.  
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Inflação 3,6%

Taxa de crescimento na perpetuidade 2,0%

g 5,70%

bU 1,04

t 0,25

Capital Próprio 2.389

Dívida Líquida 1.927

E 0,55

D 0,45

bL 1,67

rf 9,4%

bL 1,67

rm 13,5%

(rm-rf) 4,1%

ke 16,29%

Div1 0,2

P0 11,38

g 5,70%

ke 7,45%

Euribor 1,62%

Spread 4,00%

kd 5,62%

Weight Avarage Cost of Capital (WACC)

WACC 10,89%

Taxa de crescimento g

Pressupostos

Beta Levered

Custo do Capital Alheio (k d)

Custo do Capital Próprio (k e)

Custo do Capital Próprio pelo Modelo de Gordon (k e)

Nesta avaliação, o primeiro passo foi determinar os indicadores e definir os pressupostos base 

do processo de avaliação. Nomeadamente a taxa de crescimento g, o beta, o custo do capital 

próprio, o custo de capital alheio, e o WACC. A maior dificuldade neste ponto é não esquecer 

que tem de haver coerência entre os valores utilizados, o período temporal a que respeitam e ter 

alguma sensibilidade para ver até que ponto os 

valores expressam a realidade.  

Os pressupostos e fontes utilizados para a 

determinação dos parâmetros apresentados no 

Quadro 1, foram:  

 Para determinar a taxa de crescimento, era 

necessário definir a inflação e a taxa de 

crescimento na perpetuidade. A taxa de 

Inflação utilizada foi retirada através da 

informação disponível no Banco de Portugal 

para 2011. Quanto à taxa de crescimento 

na perpetuidade, o Relatório e Contas de 

2011 da Galp, refere que, para o cálculo da 

avaliação do Goodwill29, utiliza 2% como o 

valor da taxa de crescimento na 

perpetuidade. 

 Para o cálculo do rácio da dívida e o rácio 

do capital próprio, utilizei o valor da dívida 

líquida e do capital próprio extraídos dos 

Relatórios e Contas. 

 Para o cálculo do Beta leveared, além dos rácios de dívida e capital próprio, foi utilizada 

a taxa de imposto efectiva indicada pelo Relatório e Contas, quanto ao Beta unleveared 

foi baseado no site de database do economista Damodaran.  

                                                 
29 É a parte do calor de mercado de uma empresa que não é directamente atribuível aos seus activos e passivos; 
normalmente, só se tem em conta o Goodwill num processo de aquisição. O Goodwill reflecte a capacidade da entidade 
produzir lucros mais elevados do que aquele que parte da utilização dos seus activos, desta forma, o Goodwill é um activo 
intangível. 

Quadro 1- Pressupostos e Indicadores 
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 Para encontrar o custo do capital próprio era necessário definir o risk free ou taxa de juro 

sem risco, o risco de mercado e o prémio de risco. Para definir a taxa de juro sem risco 

recorri à informação disponibilizada no site do Banco Central Europeu para Obrigações 

do Governo da Área Central Euro, com rating de AAA-, com maturidade de 1 ano, a 30 

de Dezembro de 201130. Para determinar o prémio de risco de Portugal, recorri, mais 

uma vez, ao site do economista Damodaran e, através da diferença entre o prémio de 

risco e a taxa de juro sem risco, encontrei o risco de mercado.  

 Para o custo do capital próprio, pelo modelo de Gordon, recorri ao valor dos dividendos 

estabelecido na Politica de Distribuição de Dividendos, as cotações foram retiradas do 

site da Galp e referem-se à cotação de fecho de 31 de Dezembro de 2011, e a fórmula 

de cálculo do custo de capital próprio consta da tabela 16, em anexo. 

 O capital alheio exige a determinação da Euribor e do Spread. Os dois inputs foram 

retirados da base de dados do Banco de Portugal.   

 O WACC resulta da utilização dos parâmetros atrás escolhidos. É preciso, no entanto, 

referir que o Relatório e Contas indica 3 intervalos, entre os quais o valor do WACC 

pode estar dependendo da actividade (R&D [7%;11,6%], G&P [6%;9,4%]; e E&P 

[9,9%;16,4%]) se tivermos em conta o valor máximo e o valor mínimo desses intervalos, 

6% e 16,4%, o WACC que é utilizado nesta avaliação encontra-se próximo da média. 

 

A fase seguinte, a avaliação propriamente dita, requer alguma reflexão. Como já foi dito, há 

inúmeras metodologias de avaliação, mas nem todas se aplicam a todas as empresas. Neste 

caso, a Galp é uma empresa com uma dimensão significativa, com uma posição no mercado 

sólida e duradoura e com Resultados Líquidos e Capitais Próprios positivos e elevados. Desta 

forma, modelos que utilizam duas ou mais taxas de crescimento não se ajustam à realidade da 

empresa. No Quadro 2 apresento os valores para cada uma das metodologias escolhidas.  

                                                 
30 A escolha das “AAA- euro aerea central government bonds Euro área, 1 year of maturity, 30th of December 2011 (spot 
rate)” baseou-se no facto da utilização de obrigações do Tesouro Português podia enviesar o input devido à conjuntura 
político-económica portuguesa. Desta forma, e apesar de não reflectir a realidade da empresa, é mais adequado utilizar 
uma média das obrigações da zona euro do que a realidade portuguesa. 
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Activo 10.155.417.000

Passivo 7.213.962.000

Book Value 2.941.455.000

Valor por acção 0,28

Preço por Acção 11,38

EPS 0,52

Resultados Previstos Ajustados, depois dos impostos 432682000

número de acções 829.250.635

PER 21,8

PER comparável 11,4

Valor da Empresa 2.573.692.729

Dividendos esperados daqui a um ano 0,2

custo do capital próprio 7,45%

taxa de crescimento 5,70%

Valor da acção 12,02825942

Número de acções 829.250.635

Valor da Empresa 9.974.441.765

Resultado Líquido 432.682.000

Amorizações 403.958.000

Provisões 43.914.000

Variação das NFM 190.448.264

Investimento 575.688

Reembolso de Capital dos Empréstimos Obtidos 736.313.000

Empréstimos Obtidos no Exercício 1.120.160.000

FCFE 1.073.377.048

Custo do Capital Próprio 16,29%

Taxa de Crescimento 5,7%

Valor da Empresa 10.713.319.664

RO-Imposto 479.856.889

Amortizações 358.000.000

Variação das Provisões -39.353.000

Variação das NFM 190.448.264

Inv.Activo Fixo 575.688

FCFF 607.479.938

WACC 10,89%

Taxa de Crescimento 5,7%

Valor da Empresa 12.363.317.877

Modelo de Gordon

Prespectiva do Free Cash Flow to Equity

Modelo de Crescimento Constante

Prespectiva do Free Cash Flow to Firm

Modelo de Crescimento Constante

Óptica de Mercado

Price per Share (PER)

Óptica Patrimonial

Óptica do Rendimento

Prespectiva dos Dividendos

Book Value

Valor de cada acção

 Quanto à Óptica Patrimonial, pela metodologia do Book Value, conseguimos apurar que o valor 

da empresa é 2.941.455 milhares de 

euros. Este valor é, contudo, um valor 

que apenas nos dá um retrato estático 

da empresa em 2009, esta é, aliás uma 

das desvantagens da óptica patrimonial. 

Pela óptica de Mercado, o PER da 

empresa petrolífera foi calculado pelo 

quociente da cotação por acção de dia 

30 de dezembro de 2011. O valor do 

PER (21,8) é, no entanto, bastante mais 

baixo do que o PER da indústria31, 

apesar desta diferença, o valor 

resultante da Óptica Patrimonial e da 

Óptica de Mercado (2.573.693 milhares 

de euros) são bastante similares. 

No que toca à Óptica do Rendimento as 

conclusões não são tão lineares.  

Na prespectiva dos Dividendos foi 

utilizado o Modelo de Gordon. A escolha 

deste modelo centrou-se no facto de 

qualquer um dos outros modelos ter 

subjacente que as empresas crescem a 

taxas diferentes em determinados 

períodos e, esta situação não é 

compatível com a situação da Galp. 

Contudo, também admito que há 

limitações (além de todas as referidas 

anteriormente e presentes em anexo, na 

                                                 
31O PER da industria foi calculado através de uma média do PER das principais empresas do sector: Galp, Repsol; Total; 
Eni, OMV, Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips; Marathon Oil Corp, cuja média é 11,45. 

Quadro 2 - Metodologias de Avaliação (valores em milhares 
de euros) 
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tabela 6) na escolha deste modelo, primeiro porque estou assumir que os dividendos crescem 

sempre à mesma taxa, o que não é muito realista já que, por exemplo, de 2009 a 2011 terem-se 

mantido inalterados; o segundo ponto é assumir uma taxa de crescimento superior à taxa de 

crescimento nominal da economia portuguesa. O valor dos dividendos (€0,2) foi retirado do 

Relatório e Contas de 2011, o custo do capital próprio pelo Modelo de Gordon e a taxa de 

crescimento na perpetuidade estão indicados no Quadro 132. Este método, é muito influenciado 

pela politica de dividendos praticada na empresa. A distribuição de dividendos é uma 

componente essencial na política financeira, principalmente para empresas cotadas, como a 

Galp. Uma vez que os dividendos representam resultados gerados que são distribuidos pelos 

detentores de capital, muitas empresas optam por reter os fundos na empresa para entregar aos 

accionistas. Além disso, a politica de dividendos é m modo de sinalização e comunicação dos 

gestores com o mercado, que fornece a investidores e financiadores informação sobre a 

evolução do mercado. Neste cado específico, a empresa distribui €0,2, montante que é decidido 

em Assembleia Geral, não significa que a empresa não tenha capacidades para proceder a um 

pagamento mais elevado. O valor neste método é aproximadamente de € 9.974.441.765. 

Na perspectiva do Free Cash Flow to Equity, a escolha do modelo de crescimento constante 

baseia-se, tal como na perspectiva dos Dividendos, no facto de os modelos com duas ou mais 

fases de crescimento considerarem que as empresas tem crescimentos diferentes ao longo do 

tempo e, assumirem este pressuposto, face à conjuntura actual e à realidade da Galp, não é 

realista. Desta forma, e como se pode constatar na tabela, o valor da empresa por este método 

de avaliação é € 10.713.319.664.  

Na perspectiva do Free Cash Flow to Firm, a escolha do método de crescimento constante deve-

se às mesmas razões apresentadas para as outras perspectivas. Após a determinação do FCFF 

e a aplicação da fórmula do modelo, o valor resultante do Modelo foi € 12.363.317.877. 

Considero serem os valores exprimidos pelos métodos do FCFF e o FCFE os mais adequados à 

realidade da empresa.  

 

 

 

                                                 
32 A escolha da taxa de crescimento na perpetuidade em vez da taxa de crescimento calculada (que considera a inflação), 
deve-se ao facto do Modelo de Gordon considerar que os dividendos crescem para sempre à mesma taxa.  
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4. Considerações Finais 

Apesar de os métodos de avaliação estudados terem o objectivo de nos dar um valor final, não 

podemos esquecer que a avaliação não é uma ciência exacta. Quando fazemos uma avaliação, 

muitas vezes temos de quantificar parâmetros cujo valor pode flutuar e muitas vezes é incerto. 

Isto é, fazemos previsões de valores esperados, que implicam algum risco, que decorre da 

possibilidade de que os valores serem diferentes dos valores estimados. Para minimizar o risco 

de previsão, há várias ferramentas que podem auxiliar o analista, entre elas, as que a bibliografia 

salienta como mais importantes, pois permitem ao analista ver as flutuações dos valores que 

permitem variar os parâmetros escolhidos e são: a análise de sensibilidade e a análise de 

cenários.  

A análise de sensibilidade é uma metodologia que permite conhecer os limites de variação das 

variáveis mantendo a rentabilidade mínima, isto é, visa aferir a rentabilidade de um projecto, por 

exemplo, se há alguma alteração em consequência da variação de um pressuposto, ou seja, 

procurar determinar o impacto de uma alteração num ou mais parâmetros da avaliação no valor 

de um determinado critério de avaliação. Este é um importante instrumento no estudo do risco. 

Os passos desta análise são: identificar as variáveis de carácter incerto, determinantes para a 

realização do projecto; de seguida atribuir um novo valor a essa; depois recalcular o valor do 

critério de avaliação; e por fim analisar o impacto da alteração no valor do critério de avaliação.  

Esta metodologia tem, contudo alguns limites como o facto de considerar que o risco de um 

projecto depende apenas da variação de um factor, e não da probabilidade de ocorrência 

associada a essa variação, isto é, analisar isoladamente cada uma das variáveis, porque cada 

vez que constatamos o impacto de um parâmetro no valor da avaliação, não podemos adicionar 

a este estudo uma nova variável, temos de voltar ao procedimento inicial, além disso, este 

método não permite estudar eventuais interdependências entre variáveis selecionadas; por fim, o 

método não é operacional. 

A análise de cenários procura colmatar a principal deficiência do método anterior, ao permitir 

avaliar o impacto gerado por uma variação conjunta de determinadas variáveis. Passamos a 
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considerar a interdependência existente entre certas variáveis. Esta metodologia ilustra cenários 

alternativos, nos quais integra combinações das diferentes variáveis que devem ser efectuadas 

de forma consistente, através da realização de um estudo sobre os cenários optimistas 

(flutuações positivas da variável) e pessimistas (variações negativas dos parâmetros). Os passos 

a seguir na prossecução desta metodologia são: identificar as variáveis determinantes do 

projecto; para cada uma das variáveis definir cenários; e por fim analisar o impacto desses 

cenários no valor do critério de avaliação do projecto. 

A análise de cenários tem a limitação de acarretar alguma ambiguidade na definição das 

alterações das variáveis que conduzem à definição dos diferentes cenários, isto é, determinar  

um cenário pessimista e optimista e qual a flutuação necessária em cada parâmetro para que 

seja considerado, que se insere em cada um desses cenários. 

 

5. Propostas para futuras investigações 

Dentro da temática de Avaliação de Empresas já há muitos estudos, mas há ainda muito por 

estudar. Após a realização deste trabalho de final de mestrado há alguns assuntos que penso 

serem de grande interesse dentro desta temática. Entre todas as temáticas saliento: 

 O estudo a nível nacional e a nível mundial dos métodos de avaliação de empresas mais 

utilizados pelos analistas para confirmar se o PER é, ainda, o método mais utilizado.  

 A interpretação das fórmulas e fazer uma ligação das mesmas à conjuntura actual em 

termos reais 

 Estuda os métodos de avaliação de empresas no sector bancário. 
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7. Anexo (s) 

 

Gráfico 1 - Métodos de Avaliação Mais Utilizados33 

 
Ilustração 1-Fundamentos teóricos na avaliação de empresas34 

 

                                                 
33 FERNÁNDEZ, P. Valuation Using Multiples. How do analysts Reach Their Conclusions?, IESE Business School, Madrid, 
pp 2 
34 Adaptado de Neves, J.C., Avaliação de Empresas e Negócios, McGraw Hill, 2002, Lisboa, pp. 15, figura 2.1 
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Ilustração 2- Escolhas a Fazer nos Métodos de Avaliação35 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 DAMODARAN A., Investment Valuation: Tools and Tecnhiques for Determining the Value of Any Asset, University 
Edition, Wiley Finance Series, 2nd Edition, chapter 35, pp.1338, Fig. 35.1.The Choices in Valuation Models 



 

46 

 

Óptica Patrimonial 

Vantagens Limitações Quando utilizar 

i.Métodos 
bastante 
simples de 
calcular 

i.processos de avaliação ao 
custo histórico motiva a que a 
avaliação de empresas através 
de critérios contabilísticos seja 
inadequada. O apuramento de 
valores pode estar influenciado 
pelo critério contabilístico 
utilizado.  
ii.Dificuldade de tratamentos 
dos efeitos das sucessivas e 
generalizadas variações dos 
preços, nomeadamente por 
força da inflação, uma vez que 
os valores estão indexados a 
custos históricos e, por 
conseguinte, se aplicam 
índices representativos da 
evolução do poder de compra, 
podendo estes não coincidir 
com a real evolução dos 
preços como, por exemplo, dos 
valores patrimoniais 
iii.Nenhum dos métodos 
considera, de forma directa e 
explicita, o capital humano 
iv.Não reflecte que o valor da 
empresa depende do tipo de 
mercado onde está inserida e 
das perspectivas de 
desenvolvimento do mesmo 
v.Não reflecte também a 
repartição do poder da 
empresa, as motivações e o 
número e natureza de 
interessados numa possível 
transacção 
 
 

i.Quando a empresa está a perder dinheiro a 
nível operacional. Nestes casos não há 
possibilidade de utilizar resultados sobre os 
quais aplicar modelos de avaliação como, 
por exemplo, o Discounted Cash Flow ou os 
“múltiplos de resultados” (como o EBITDA, 
cash flow ou “resultados líquidos”). O valor 
de mercado do total dos activos deduzidos 
dos passivos poderá ser uma opção 
adequada para efeitos da avaliação. 
ii.No caso de pequenas empresas cujo 
sucesso em muitas situações está ligada em 
larga medida às relações pessoais do seu 
sócio gerente com os principais clientes e 
fornecedores da empresa. Estas relações 
são na maior parte das vezes ténues dado 
que normalmente não estão formalizadas e 
não são transferíveis. Nestas circunstâncias 
faz sentido que a avaliação da empresa 
possa ser efectuada com base numa 
perspectiva patrimonial dado que num 
cenário de eventual saída do 
proprietário/gestor (key person) os cash 
flows gerados pela empresa poderão alterar-
se dramaticamente. 
iii.Outro aspecto significativo relativamente à 
óptica patrimonial tem a ver com o facto do 
método do valor contabilístico ser nalgumas 
vezes utilizado como referência quando o 
método de avaliação é os “múltiplos de 
resultados”. Efectivamente, alguns 
adquirentes irão aumentar ou diminuir, por 
exemplo, do EBITDA para efeitos da 
avaliação tendo por base a relação do valor 
contabilístico com o possível valor de 
transacção. Quanto maior for o valor 
contabilístico relativamente ao possível valor 
de transacção, maior propensão tenderá a 
existir para que seja oferecido um 
multiplicador de resultados mais elevado 
para efeitos de transacção  
 

Tabela 1-Óptica Patrimonial: Vantagens, Limitações e Quando Devemos Utilizar 
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Vantagens Limitações 

Método bastante simples, de fácil 
aplicação 

O facto de utilizarem critérios de avaliação diferentes 
influencia o valor do PER36 

Incorpora as percepções de mercado 

Permite aferir valores de mercado de 
todas as empresas de um determinado 
sector, comparando-as com a média do 
sector ou com as concorrentes37 

Quando os resultados são voláteis o PER sofre 
grandes variações e perde a fundamentação 

Baseia-se no pressuposto de uma relação estável 
entre o valor da empresa e os seus resultados 

Quando a empresa apresenta prejuízos líquidos, o 
modelo perde significado 

Dificuldade de encontrar duas empresas 
exactamente iguais para proceder à comparação. 

Os diferentes tratamentos contabilísticos no que diz 
respeito a inventários, depreciações e outros itens 
tornam difícil medir o aumento de retorno em 
investimentos entre empresas 

A inflacção distorce a relação entre os lucros 
contabilizados para os CF 

Reflecte a rendibilidade, crescimento e 
risco da empresa 

Os diversos ciclos não são tratados pelo modelo, 
que tenta captar um ciclo inteiro num único  PER 

O padrão dos investimento e os seus retornos 
subjacentes não são tão simples que os 
investimentos feitos num ano levem a ganhos 
constantes em todos os anos seguintes 

O nível base dos retornos deve ser normalizado para 
eliminar qualquer item não recorrente (ou 
extraordinário). 

Tabela 2-Vantagens e Limitações do PER 

Vantagens Limitações 

Indicador simples e estável Pressuposto em que assenta não é coerente 
(mesma limitação enunciada no PER) Permite avaliar empresas com prejuízo 

líquidos (ao contrario do PER) 

Pode ser usado como medida de valor criado 
pelos accionistas relativamente ao capital 
investido38. 

As empresas utilizam diferentes critérios 
contabilistas que influenciam o valor 
contabilístico do capital próprio. 

Tabela 3-Vantagens e Limitações do Método do PBV 

                                                 
36 Daí a necessidade de se proceder a um ajustamento dos EPS 
37 vantagem que tem por base o princípio fundamental deste modelo, enunciado acima. 
 
38 Capital Investido é o montante monetário que é necessário afectar para implementar o investimento e garantir as 
adequadas condições de funcionamento das actividades operacionais que lhe estão associadas (SOARES, I et all, 
2008pp.76) 
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Sector Sub-SECTOR Múltiplos mais Utilizados 
Automóveis Manufactura Preço pela Vendas  (P/S) 

Componentes Preço pelos Ganhos de Capital (P/CE) relativo ao P/S 

Bancos  PBV39 

Materiais Base Papel PBV 

Químicos EV pelo EBITDA, EV pelas Vendas, P/CE 

Metal e MINING Preço pelo Free Cash Flow Avalancado (P/LFCF), EV  pelo 
Free Cash Flow (EV/FCF), PER e EV/EBITDA 

Edifícios e Construção40  P/LFCF, EV/FCF, PER e EV/EBITDA 

Business Services  EV/EBITDA,ROCE, P/LFCF, PER e PER para o 
crescimento 

Capital Goods Engenharia PER, EV/EBITDA e EV/S 

Defesa PER, EV/EBITDA e EV/S 

Comida, Bebida e Tabaco Produção de Comida EV/EBITDA e EV/CE 

Brewers e Pubs ROCE, PER para o crescimento e PER relativo 

Alcoholic Beverages EV/EBITDA 

Tabaco ROCE 

Healthcare  Per, PER relativo para Vendas e Preço, e EV/EBITDA 

Seguros  Preço pelo valor dos activos (P/AV) 

Lazer  EV/EBITDA 

Media  PER relativo e EV/EBITDA 

Óleo & Gás Integrado PER  

Estado  P/FAD, EV/EBITDA e P/NAV 

Retalho41 e Bens de 
Consumo 

Roupa TER relativo ao mercado e sector, EV/EBITDA 

Comida PER relativo 

Bens de Luxo PER, PER pelo crescimento, EV/S e EV/E pelo 
crescimento do EBITDA 

Tecnologia42 Software, 
equipamento e 
semicondutores 

PER e Per relativo 

Tele-consumos  EV/E pelo crescimentos do EBITDA, EV/S e Preço pelo 
cliente (P/customer) 

Transportes Aéreos EV/EBITDA 

Viagens através de 
estradas 

P/S 

Utilities  PER e P/CE 

Tabela 4-Múltiplos Mais Utilizados nos Diferentes Sectores43 

                                                 
39 Book Value, frequentemente marked to market 
40 DAMODARAN defende a utilização do V/EBITDA (Value/EBITDA Ratio) no sector das infraestruturas porque as 
empresas do sector tem perdas nos primeiros anos e os ganhos podem variar de acordo com o método de depreciação 
utilizado. 
41 DAMODARAN defende que no retalho os múltiplos mais utilizados são o PS (Price/ Sales Ratio) se a alavancagem é 
parecida entre as empresas e  VS (Value/Sales Ratio) se a alavancagem é diferente. 
42 DAMODARAN defende que na tecnologia com um crescimento grande, o rácio mais utilizado é o PEG (Price 
Earnings Growth) porque havendo grandes diferenças nos crescimentos entre as empresas, a comparação entre os 
PER torna-se difícil.  
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Óptica de Mercado 

Vantagens Desvantagens Limitações 

i. Fácil aplicação  
ii. Dá ao utilizador 
uma prespectiva no que 
se refere ao mercado 
iii. Permite com 

relativa facilidade aferir o 
valor de todas as 
empresas de 
determinado sector e 
comparações com a 
média do sector em que 
se enquadra 

i. Existência de uma empresa de 
comparação adequada, tendo em conta os 
riscos de negócio e financeiro  

ii. Tem pormenores técnicos que exige vastos 
conhecimentos contabilísticos, 
nomeadamente nos ajustamentos que é 
necessário fazer às políticas contabilísticas 
de uma empresa para que as duas 
empresas estejam normalizados e, assim, 
se possa proceder a comparações 
iii. Quando duas empresas apresentam 

uma dispersão muito grande de valores 
não é possível testar a qualidade dos 
parâmetros (nestes casos normalmente 
conclui-se que as empresas não se 
enquadram no pressupostos de igualdade 
de risco, rentabilidade e crescimento)  

i. Não existem duas 
empresas 
perfeitamente iguais 
no que se refere ao 
risco, rentabilidade e 
crescimento44 

Tabela 5-Óptica de Mercado: Vantagens, Desvantagens e Limitações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
43 43 FERNÁNDEZ, P. Valuation Using Multiples. How do analysts Reach Their Conclusions?, IESE Business School, 
Madrid, pp.6 
44 Nomeadamente, quando assumimos este pressupostos assumimos que a dimensão, quota de mercado, posição 
estratégica, fase de crescimento da empresa e dos produtos, nível de qualidade, gama de produtos e negócios, 
estrutura de custo e financeira, tipo de instalações e qualidade do pessoal são exactamente iguais, o que não é 
verdade. 
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Vantagens Limitações 

O método é relativamente simples já que 
necessita apenas de 3 inputs: dividendos 
do próximo ano, custo do capital próprio e 
taxa de crescimento dos dividendos 

Grande sensibilidade dos inputs à taxa de 
crescimento 

Dividendos são incertos e não podem ser 
determinados à priori 

Não é realista considerar que o mercado financeiro 
e as exigências de  
remunerações dos accionistas são steady state  

Os accionistas exigem diferentes remunerações 

Só é exequível quando as taxas de crescimento 
são inferiores à respectiva taxa de custo de capital 
do período em análise. 

Só é aplicado quando o custo de capital próprio é 
superior à taxa de crescimento dos dividendos45  

O facto de se focar em dividendos, pode levar 
a estimativas enviesadas do valor de 
empresas que distribuem dividendos que não 
correspondem ao valor que podem suportar, 
particularmente se a distribuição de dividendos 
é feita abaixo das suas possibilidades. 

Tabela 6-Vantagens e Limitações do Modelo de Gordon 

 

Vantagens Limitações 

Permite admitir que o crescimento não é feito 
a uma só taxa estável, admitindo duas taxas 
de crescimentos 

Utiliza o pressuposto de que a taxa de 
crescimento dos dividendos é alta e constante 
até a um determinado nível, onde cai 
abruptamente, que não é muito razoável. 

O facto de se focar em dividendos, pode levar 
a estimativas enviesadas do valor de 
empresas que distribuem dividendos que não 
correspondem ao valor que podem suportar, 
particularmente se a distribuição de dividendos 
é feita abaixo das suas possibilidades. 

Tabela 7-Vantagens e Limitações do Modelo de Desconto de Dividendos em Duas Fases 

 
 
 
 
 
 

                                                 
45 NEVES J.C. (2002) defende que esta limitação não parece que seja um problema do modelo, na medida em que a 
simplificação da vida inficinita obriga a que se pense no longo prazo. Nessa medida, não é imaginável que uma empresa 
possa sustentar a longo prazo (até ao infinitio) taxas de crescimento anuais médias superiores ao custo do capital. 
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Vantagens Desvantagens 

Aproxima-se mais da realidade 
do que os modelos anteriores 

Hoje em dia a sua utilidade é relativa. 

O facto de se focar em dividendos, pode levar a estimativas 
enviesadas do valor de empresas que distribuem dividendos que não 
correspondem ao valor que podem suportar, particularmente se a 
distribuição de dividendos é feita abaixo das suas possibilidades. 

É uma modelo relativamente 
simples já que utiliza apenas 4 
inputs: dividendos do ano, duas 
taxas de crescimento e custo do 
capital próprio. 

Só é exequível quando as taxas de crescimento são inferiores à 
respectiva taxa de custo de capital do período em análise. 

Tabela 8-Vantagens e Limitações do Modelo H 

 

 

Vantagens Limitações 

Modelo mais genérico já que não tem restrições 
quanto ao payout rácio 

O facto de se focar em dividendos, pode levar a 
estimativas enviesadas do valor de empresas que 
distribuem dividendos que não correspondem ao 
valor que podem suportar, particularmente se a 
distribuição de dividendos é feita abaixo das suas 
possibilidades. 

Tabela 9- Vantagens e Limitações do Modelo de Desconto de Dividendos em Três Fases 

 

 

 Modelo dos Dividendos Descontado Modelo FCFE 

Pressupostos 

Implícitos 

Só os dividendos são pagos. Os 
restantes ganhos são reinvestidos, tanto 
na parte operacional, tanto em aumentos 
de capital ou em títulos e valores 
mobiliários 

O FCFE é pago aos accionistas. O 
restante é reinvestido em actividade 
operacional 

Crescimento 

esperado 

Mede o crescimento nos lucros do ponto 
de vista operacional e de capital. Em 
termos fundamentais, é o produto entre o 
rácio de retenção e o retorno de capital 
próprio. 

Mede o crescimento nos lucros do ponto 
de vista operacional. Em termos práticos, 
é  o produto entre a taxa de 
reinvestimento de capital próprio e o 
retorno de capital não monetário 

Capital e 

títulos e  

valores 

mobiliários 

O lucro do capital e títulos e valores 
mobiliários é transformado em lucros e 
posteriormente em dividendos, desta 
forma não necessitam de ser adicionados 

Há duas hipóteses: 
i.transformar os lucros de capital e títulos 
e valores mobiliários em projecções de 
lucro e estimar o valor do capital próprio; 
ii.ignorar o lucro do capital e títulos e 
valores mobiliários e adicioná-los ao 
valor do capital próprio no modelo  

Tabela 10-Diferenças entre o Modelo dos Dividendos  Descontado e o Modelo do FCFE46 

 

 

 

                                                 
46 Adaptado de DAMODARAN, Investment Valutation, Chapter 14,pp 520,Table 14.7 
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CF Usado Definição Utilidade na Avalição 

FCFF FCFF Ao descontar o FCFF ao custo de capital encontramos o 
resultado operacional da empresa. A este valor deve-se 
adicionar o valor de activos não operacionais para chegar 
ao valor da empresa 

FCFE FCFF-

Juros*t+Inv+  

Se ao FCFE utilizarmos o desconto pelo custo do capital 
próprio, obtemos o valor do capital próprio na empresa 

EBITDA FCFF+EBIT*t+Inv+

 

Se descontarmos o EBIT ao custo do capital para avaliar 
activo a activo, estamos a assumir que não há impostos e 
que a empresa vai activamente desinvestir durante o 
tempo. Pode ser inconsistente assumir uma taxa de 
crescimento ou uma vida infinita para uma empresa  

EBIT(1-t) FCFF+Inv-Dep+  Se descontarmos os resultados operacionais depois dos 
impostos ao custo do capital para avaliar a empresa, 
estamos a assumir que há reinvestimento. A depreciação 
é reinvestida na empresa para manter os activos 
existentes. Podemos assumir vida infinita, mas não 
crescimento. 

Tabela 11- FCFF: comparação com outras medidas47 

 
 

Vantagens Limitações 

Utilização de apenas 3 inputs. Sensibilidade a pressupostos sobre o crescimento 
esperado que é acentuado em relação a outros 
modelos já que a taxa de desconto utilizada é o 
WACC que é significativamente inferior que o 
custo do capital para a maioria das empresas. 

Sensibilidade a pressuposos feitos relativamente a 
Cap Ex relativamente às depreciações. 

Tabela 12-Vantagens e Inconvenientes do Modelo do FCFF em Empresas de Crescimento Estável, 
pela abordagem do WACC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Adaptado de DAMODARAN, Investment Valutation, Chapter 15, pp 533,Table 15.1 
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Vantagens Limitações 

 Não possuir a informação total dos custos 
financeiros da empresa para fazer uma análise 
precisa. 

A análise assume implicitamente que o nível do 
resultado operacional da empresa não é afectado 
pelo pelo mix financeiro escolhido48 e, 
consequentemente, pelo risco de falência (bond 
rating) 

O FCFF é uma medida muito menos intuitiva que o 
FCFE 

O enfoque que dá ao CF antes da dívida pode 
esconder problemas de sobrevivência da empresa. 

Tabela 13-Vantagens e Limitações do Modelo Geral do FCFF, pela Abordagem do WACC 

 
 

Vantagens Limitações 

Separa o efeito da dívida em diferentes 
componentes que permite ao analista utilizar 
diferentes taxas de desconto para cada 
componente. 

Dificuldade de estimar a probabilidade e o custos 
de falência. 

Não assume que o rácio da dívida permanece 
inalterado para sempre. Ao contrário, tem 
flexibilidade para manter o valor da dívida, numa 
dada moeda, fixo para calcular os benefícios e 
custos . 

Tabela 14-Vantagens e Limitações do Modelo do  FCFF, na Abordagem do APV 

 

 

Vantagens Inconvenientes 

i.Dá valor ao dinheiro 

ii.Método extremamente sofisticado 

i.Inputs utilizados são dificilmente previsíveis com 

exactidão, uma vez que os parâmetros sofrem 

variações constantes. 

Tabela 15-Óptica do Rendimento: Vantagens e Inconvenientes 

 
 

                                                 
48 Proporção de Dívida e Capital escolhido. 
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Custo de Capital 
Próprio 

CAPM49 
O CAPM modela o comportamento do detentor de capital na avaliação que este 
faz dos activos que estejam no seu portfólio e a rentabilidade que exige desses 
mesmos activos.  
Para o cálculo da remuneração exigida pelo investidor utiliza-se o modelo do 
CAPM, que define a remuneração exigida. Depende de 3 factores: 

a. Nível da taxa de juro sem risco,  

b. Rendibilidade média do mercado de capitais,  

c. Nível de risco do título, ou da empresa, ou do sector de actividade que se 
designa por . 

Este comportamento do investidor é definido pela seguinte expressão.  

 
- taxa de juro sem risco 

- Beta unlevered, que é o indicador de risco do negócio:  

 
-Beta levered, indicador de risco de mercado 

D- (de debt), traduz o dívida da empresa, através de rácio entre a dívida sobre a 
soma da dívida com os capitais próprios, muitas vezes e face a conjuntura actual, 
em que os bancos cada vez emprestam menos; assume-se que é de 30% 
E- (de equity), traduz o nível de capitais próprios, através do quociente entre o 
capital próprio e a soma da dívida com o capital próprio; muitas vezes assume-se 
que é 70% 

- risco de mercado da dívida, normalmente assume-se que é zero 

 

Modelo de Gordon:  

 

- dividend yield 

- representa o ganho de mais-valia da acção 

Modelos Práticos  

 
Modelo de Modigliani & Miller50 

 
-custo do capital total, isto é, o custo da empresa sem endividamento 

 

Tabela 16-Custo do Capital Próprio-Algumas Fórmulas 

 
 

                                                 
49 Academicamente é o método mais aconselhado 
50 Este modelo não é muito realista já que considera que a empresa não representa risco financeiro e o acionista irá exigir 
apenas um prémio de risco para compensar o risco económico.  
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CAPM- Erros cometidos 

1.Erros no cálculo da taxa de desconto e acerca do risco da empresa 
    I.Taxa de juro usada na avaliação não é adequada  

i. uso de média histórica;  

ii.uso da taxa de juro do tesouro de curto prazo;  

iii.cálculo da taxa de juro sem risco real errada 

     IV.Beta errado  
               i.uso do beta histórico da industria ou média dos betas de empresas parecidas quando o 
resultado vai contra o senso comum;  
               ii.uso do beta histórico da empresa quando o resultado vai contra o senso comum; 
               iii.assumir que o beta calculado dos dados históricos capta o risco do país;  
               iv.uso das fórmulas erradas para o beta alavancado e não alavancado;  
               v.assumir que a melhor estimação do beta da empresa de um mercado emergente é o beta de 
empresas com respectivos índices bolsistas;  
               vi.quando avaliamos uma aquisição, utilizando o beta da empresa que está a adquirir 
    III.Prémio de Risco de Mercado errado  
               i.o prémio de risco de mercado é igual ao prémio de capital próprio histórico;  
               ii.o prémio de  risco de mercado exigido é igual a zero;  
               iii.assumir que o prémio de risco de mercado é o prémio de risco esperado) 
     IV.Cálculo da taxa errado 
    V.Tratamento do risco de mercado errado 
               i.não considerar o risco do país, considerando que este é diversificável; 
               ii.assumir que um desastre num país emergente vai aumentar o cálculo do beta em relação ao 
índice bolsista. 
               iii.assumir que um acordo com agencias governamentais elimina o risco do país 
               iv.assumir que o beta fornecido pelo Market Guide com o Bloomberg Adjustments incorpora o 
risco de iliquidez e o prémio de small cap 
    VI. Inclusão de iliquidez small-cap ou prémio especifico quando não é apropriado 
 
 

 
Tabela 17-Erros cometidos quando se calcula o CAPM51 

 

Custo do Capital Alheio Modelo do Custo Médio Histórico 

 

Tabela 18- Custo do Capital Alheio- Fórmula 

 

                                                 
51 Baseado em FERNANDEZ,  110 Common Erros in Company Valuations, IESE Business School, University of Vavarra, 
2007 
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Custo Médio 
Ponderado 

WACC-Weighted Average Cost of Capital (custo médio ponderado do capital): 
corresponde a ponderar o custo dos capitais próprios e o custo da dívida pelo 
respectivo peso nos capitais totais, obtendo um custo médio ponderado dos capitais 
utilizados 

 

 
Modelo de Modigliani & Miller (M&M) 

 
Onde 

  - Custo Económico 

  

 

Tabela 19-Custo Médio Ponderado- Fórmulas 

 

WACC- Erros cometidos 

1.Erros no cálculo da taxa de desconto e acerca do risco da empresa 
    I.Cálculo do WACC  errado  
               i.definição do WACC errada;  
               ii.o rácio D/E utilizado no WACC é diferente daquele que é utilizado resultante da avaliação;  
               iii.uso de taxa de desconto mais baixa do que a taxa de juro sem risco 
               iv.uso da taxa de imposto legal em vez da taxa de imposto efectiva 
               v.usar para todas as actividades de uma empresa muito diversificada o mesmo WACC 
               vi.considerar que WACC/(1-t) é um retorno dos accionistas razoável para a empresa 
               vii.usar a fórmula errada para o WACC quando o valor da dívida não é igual ao book value 
               viii.calcular o WACC assumindo uma estrutura de capital e deduzir a dívida corrente do 
enterprise value. Este erro é muito comum quando se avaliam bancos de investimentos 
               ix.cálcular do WACC utilizando o book value da dívida e do capital. O valor apropriado da dívida 
e do capital são os resultantes da avaliação 
    II-Outros erros apontados na tabela de erros possíveis quando se calcula o CAPM 
1.Inconsistência e erros conceptuais 
    I.Erros conceptuais 
               i.Considerar que o valor do debt é igual ao book value, quando são diferentes 
               ii.Não usar a fórmula correcta quando o valor do debt não igual ao book value 
               iii.Inconsistência entre taxa de desconto e taxa de inflação esperada 
               iv.Conceito errado de estrutura óptima de capital 
               v.Considerar que o ROE é o retorno dos accionistas em empresas não cotadas 
               vi.Considerar que o ROA é o retorno da dívida e do equity holders. 
               vii.Usar retornos de mercado passados como uma aproximação a retornos necessários do 
equity 
 

Tabela 20-Erros cometidos quando se calcula o WACC52 

                                                 
52 FERNANDEZ, .110 Common Erros in Company Valuations, IESE Business School, University of Vavarra, 2007 
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Tabela 21-Como Escolher o Modelo do DCF53 

 
 
 

 

                                                 
53 DAMODARAN, Investment Valuation, pp1350, figura 35.8. 

 


