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Resumo: O objetivo geral deste estudo é discutir as metodologias de avaliação de ativos 
reais, em função de suas especificidades, abrangências e limitações. Para tal, iniciamos o 
trabalho com uma revisão teórica das principais obras que tratam do tema. Em seguida, 
analisamos a teoria à luz de um caso prático de avaliação de ativos reais: a avaliação da 
Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa), elaborada pelo Banco Itaú, quando da oferta 
pública de ações enviada pela empresa Usiminas. Por fim, discutimos os métodos 
empregados e os resultados alcançados à luz das metodologias de avaliação de ativos reais. 
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1. Introdução 
  

 As últimas décadas vêm sendo marcadas por importantes transformações no 
ambiente competitivo das empresas. É importante destacar que a diminuição da 
velocidade de crescimento econômico e a necessidade de diversificação produtiva têm 
levado as empresas a buscarem novos mercados em diferentes países.  Neste sentido, 
verifica-se a integração comercial entre os paises, consolidada pelos blocos econômicos, 
que através da eliminação de barreiras tarifárias busca alavancar o potencial produtivo 
das empresas.  

A tecnologia da informação também colabora de forma significativa neste 
processo de integração econômica global. Ao permitir trocas de grande quantidade de 
dados, a longas distâncias, e a baixo custo, viabiliza transações entre empresas em 
diferentes partes do mundo. 

Assim, assiste-se a um crescente aumento da concorrência, seja derivada da 
entrada de novos concorrentes em virtude da globalização, seja em virtude da rivalidade 
na indústria, em que empresas concorrentes competem por um melhor posicionamento 
no mercado. Este aumento da concorrência evidencia a necessidade das organizações 
repensarem suas estratégias de negócios. 

Sob esta perspectiva, tem se tornado cada vez mais necessária a obtenção de 
vantagens competitivas, não só para que as empresas garantam a sua continuidade no 
longo prazo, mas também para que estejam em condições de atingir elevados níveis de 
desempenho que as coloquem em posições de destaque no cenário mundial. Um 
processo que tem se destacado neste cenário competitivo é o de Fusões e Aquisições 
entre empresas.  

A incorporação de uma organização por outra envolve muito mais que a 
incorporação de ativos e passivos. Envolve a compra dos conhecimentos inerentes à 
organização e a seus funcionários, seus relacionamentos com a cadeia de suprimentos, 
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seus sistemas consolidados de suprimento e distribuição, sua carteira de clientes, com 
respectivo potencial, a marca e todas as vantagens que estas associam aos produtos, 
dentre outros. 

Porém, para a consecução deste processo é necessária a determinação de um 
“preço justo”, acordado pelas partes, para a(s) companhia(s) objeto(s). Assim, os 
processos de Fusões e Aquisições entre empresas perpassam a simples avaliação de 
passivos e ativos contábeis, e insere-se em um terreno marcado pela subjetividade e 
juízo de valor idiossincrático.  

O presente trabalho pretende discutir as metodologias de avaliação de ativos 
reais, à luz de um caso prático, para que empresas possam alcançar a determinação do 
“preço justo” e usufruir as vantagens dos processos de fusões e aquisições para 
permanecerem no cenário mundial de forma competitiva.  

 
2. Referencial Teórico 
 
2.1 Processos de Fusões e Aquisições (F&A):  

 Dentre as principais vantagens das estratégias de Fusões e Aquisições, Samuels e 
Wilkes (1996) e Ross, Westerfield e Jaffe (1995) destacam algumas razões que geram ganhos 
para as empresas e podem ser considerados seus fatores explicativos: 

• Aumento de receitas, conquistado através dos benefícios estratégicos, tais como 
aumento do poder de mercado, em alguns casos, assumindo uma postura de 
monopólio, ganhos de marketing, entre outros; 

• Economias de escala de produção, o que permite que a empresa escolha onde produzir 
seus principais produtos e adquirir seus insumos em função dos custos. É importante 
destacar as economias de escala inerentes à compra de matéria prima, transporte de 
produtos, vantagens na negociação de contratos de geração de energia e redução do 
custo de capital; 

• Ganhos fiscais, o que é um incentivo forte para algumas aquisições, pois pode ser 
usado, entre outros, a capacidade ociosa de endividamento, montando uma estrutura 
ideal de capital de terceiros versus capital próprio; 

• Redução do custo de capital, pois existe a possibilidade de fazer uma emissão de 
títulos mais volumosa, o que também implica em ganhos de escala; 

• Diversificação do risco no caso de aquisições internacionais, pois a atuação em 
diversos países pode diminuir o impacto das crises locais nas receitas de uma 
empresa. Além das receitas em moeda estrangeira funcionar como um hedge natural 
para o endividamento de empresas localizadas em países emergentes; 

• Entrada rápida em novos mercados e novas indústrias podendo proporcionar o 
tamanho crítico ou ideal para o entrante e servindo para a compradora como um 
antídoto contra possíveis tentativas de aquisição ou takeover. 
No mesmo sentido, Ackoff (1983) cita os seguintes pontos inerentes às 

estratégias de F&A: 
• Cooperação: consecução de objetivos que somente são possíveis quando uma ou 

mais organizações se juntam em determinada empreitada. Esta questão se 
apresenta de forma muito pertinente no setor de siderurgia em função da 
tendência, levantada por analistas, de concentração da siderurgia mundial em 
poucos grupos devido à necessidade de ganhos de escala para permanência 
competitiva no mercado.  

• Imunização: o aumento da participação no mercado através de integração 
horizontal propicia redução do risco, uma vez que novos produtos são 
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incorporados ao portfólio, e redução de incertezas com relação à demanda, uma 
vez que esta é repartida por um número menor de concorrentes. 
Assim, evidencia-se a importância dos processos de F&A em virtude das diversas 

vantagens competitivas que podem oferecer para o posicionamento estratégico das 
empresas no atual contexto econômico. Para isto torna-se necessário revisar as 
metodologias adotadas para a determinação do preço de ativos reais. 
 
2.2 Modelos de Precificação de Ativos Reais 

 O princípio das finanças corporativas tem como foco a criação de valor para empresa 
e o acionista, dentro deste contexto medidas internas dentro das empresas têm reflexo direto 
no seu valor de mercado e, no processo de avaliação, o analista deve ser capaz de incorporar 
estas varáveis.  

 Para Copeland (2000), a avaliação de empresas é também um ferramental analítico, 
que pode ser transformado em instrumento de gestão e implantado através de toda 
organização, para orientá-la de maneira integrada e consistente na busca do objetivo de 
criação de valor para o acionista. Sendo assim, a avaliação de empresas pode ser também 
utilizada para aperfeiçoar o processo decisório. Segundo Damodaran (1997), uma das 
principais aplicações da avaliação de empresas é mensurar o impacto das decisões 
estratégicas, financeiras e operacionais na consecução deste objetivo. Para Martins (1999), os 
métodos de avaliação também podem ser utilizados para fins de dissolução de empresas e 
liquidação de empreendimentos.  

 De acordo com Damodaran (1997), não há um modelo “melhor”. O modelo adequado 
para uso em um cenário específico dependerá de uma variedade de características do ativo ou 
da empresa sendo avaliada. Outra dificuldade em se mensurar o valor de um negócio é o 
caráter subjetivo dos métodos, principalmente o de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) - pois 
vários dados de entrada deixam margem a julgamentos bastante subjetivos. O FCD constitui-
se de um processo de predição dos fluxos futuros de entradas e saídas de caixa,  envolvendo  
previsões da situação do mercado,  da participação neste, e do nível de preços 

 Segundo Key (1995), o valor depende das hipóteses básicas feitas pelo comprador em 
potencial a respeito do desempenho esperado para os ganhos futuros e o fluxo de caixa 
proveniente de uma aquisição. Diferentes compradores podem ter idéias diferentes a respeito 
do valor apropriado. Também, empresas podem ter valores diferentes em função dos 
interesses e estrutura organizacional do comprador. Por exemplo, um sistema de distribuição, 
ou uma carteira de clientes podem ser muito mais “valiosos” para uma empresa que deseja 
entrar no mercado do que para uma previamente estabelecida.  

 Independente de qual tipo de avaliação for utilizada, é necessário fazer um diagnóstico 
preciso da empresa: antes de se iniciar o processo de valuation, deve-se analisar o contexto 
macro e micro-econômico no qual ela está inserida, seu desempenho passado e atual, seus 
aspectos econômico-financeiros, sociais, jurídicos, fiscais, comerciais e técnicos. A 
profundidade da análise depende de peculiaridades de cada caso, do tamanho do negócio e da 
disponibilidade de informações. Assim, o processo de avaliação de ativos reais é um processo 
de redução de incertezas através da incorporação metodologicamente estruturada de 
informação. 

 
2.3 Avaliação Contábil e Patrimonial 

 Os principais tipos de avaliação baseados em demonstrações contábeis são assim 
enumerados por Paiva (2001): 

 
a) Valor Contábil (ou Book Value) 
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 O Valor contábil é o valor do patrimônio líquido da empresa calculado a partir dos 
registros contábeis originais ou históricos e é um valor conhecido. A fraqueza deste método é 
que os valores dos ativos e passivos são baseados em seus custos históricos, não levando em 
conta fatores como inflação e obsolescência, e podem divergir muito de seus valores de 
mercado (PAIVA, 2001). 

 Além disso, existem ativos intangíveis valiosos como, por exemplo, marcas, redes de 
relacionamentos, qualidade da carteira de clientes, recursos humanos, reputação da empresa, 
entre outros itens que não estão refletidos no balanço da empresa. Para Paiva (2001), o valor 
contábil é apenas um mero valor matemático e não representa o valor econômico da empresa.  
 
b) Valor de Mercado dos Ativos 

 O valor de mercado dos ativos é a estimativa do preço possível da venda dos bens e 
direitos no mercado, no estado em que se encontram. Representa um valor de troca 
perfeitamente realizável em termos reais. Exclui o problema do custo histórico como base de 
valor 

 
c) Valor de Substituição 

 O valor de substituição é o valor do total de capital que seria necessário para constituir 
uma empresa nova, idêntica a existente (excluem-se, entretanto, valores de ativos intangíveis 
como marcas estabelecidas, carteiras de clientes, etc). 

 
d) Valor de Liquidação 

 O valor de liquidação é o valor que o empreendimento teria se tivesse que 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. 

 O Valor de Liquidação é o montante que cada acionista comum espera receber após a 
venda dos ativos tangíveis e intangíveis da empresa pelo valor de mercado e a liquidação dos 
compromissos com os credores e acionistas preferenciais. Esta forma de avaliação não 
considera o potencial de lucros futuros da empresa. 

 
e) Valor Patrimonial 

 O valor patrimonial é o valor do patrimônio líquido da empresa após uma reavaliação 
de seus ativos e passivos, porém sem a perspectiva de alienação. Este valor se situa entre o 
Valor de Substituição e o de Liquidação.  

 Ferrari (1996), demonstrou a forma de cálculo do valor de um negócio por este 
método, expressada da seguinte forma: 

(=) Patrimônio Líquido Contábil 
(+) Reavaliações de Imobilizados, Estoques 
(-) Contingências 
(=) Patrimônio Reavaliado 
 

f) Valor de Utilização 
 Valor de utilização é o que a empresa representa para os proprietários atuais ou 

futuros tanto em ativos materiais quanto em potencialidades de negócio, ramo de atuação, 
prazer pessoal, etc, e tem um componente objetivo (que pode ser o Valor de Substituição e de 
Rendimentos Futuros) e um componente subjetivo (percepções e expectativas dos 
envolvidos). 

 
 
2.4 Avaliação pelo Valor de Bolsa 
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 Valor de bolsa é o valor de mercado de empresas de capital aberto com ações 
negociadas na Bolsa de Valores. Resulta da multiplicação do preço de suas ações no mercado 
pela quantidade de ações que compõem seu capital social. Num mercado eficiente, o preço de 
mercado deve refletir os lucros potenciais da empresa, os dividendos, os riscos do negócio, os 
riscos financeiros decorrentes da estrutura financeira da empresa, o valor dos ativos, bem 
como, outros fatores intangíveis que possam afetar o valor da empresa PASIN (2004). 

 De acordo com Damodaran (2004) os preços de mercado constituem um fator 
importante para a maior parte das transações de compra, venda e fusões de empresas. 
Entretanto, como os preços de mercado costumam variar, ao longo do tempo e, em diferentes 
graus para diferentes empresas, não é tarefa simples determinar o valor de uma empresa com 
base neste único método. A principal limitação desta abordagem é que nem todas as empresas 
são de capital aberto.  

 A determinação do valor de uma empresa por esta metodologia também não 
contempla informações internas que não são de conhecimento público e que podem gerar 
grandes diferenças na formação do preço final.  
 
2.5 Avaliação por Fluxo de Caixa Descontado 

 Damodaran (1997) expõe a metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) no 
conceito de que o Valor da Empresa está diretamente relacionado aos montantes e as épocas 
nas quais os fluxos de caixa livres, oriundos de suas operações, estarão disponíveis para 
distribuição. Portanto, para o quotista, o valor da empresa é medido pelo montante de 
recursos financeiros que, espera, sejam gerados no futuro pelo negócio, trazidos ao seu valor 
presente, para refletir o tempo e risco associado a esta distribuição. 

 Para fins de avaliação, considera-se que todos os excedentes de caixa estarão 
disponíveis para distribuição na época em que forem gerados. De acordo com Ferrari (1996), 
o empresário deve estar interessado na capacidade de geração de resultados futuros da 
empresa que está sendo adquirida. A técnica do FCD é uma forma de determinação do preço 
que vai ao encontro deste interesse. 

 Damodaran (2004) aponta ainda dois caminhos para avaliação por FCD: o primeiro é 
avaliar a participação acionária do negócio, o segundo é avaliar a empresa como um todo, que 
inclui além da participação acionária (capital próprio), a participação dos demais detentores 
de direitos na empresa (capital de terceiros). 

Esta metodologia é melhor aplicada quando os fluxos de caixa são positivos e quando 
possam ser estimados para os períodos futuros com algum grau de confiabilidade e onde 
exista um substituto para risco que possa ser utilizado para a obtenção das taxas de desconto. 

 Entretanto, segundo Pratt (1993), vários proprietários e compradores prospectivos de 
empresas pequenas e médias podem considerar tais projeções muito especulativas para serem 
úteis. Um problema desta abordagem neste tipo de empresa é que o que acontecerá no futuro 
é, freqüentemente, mais uma função dos esforços do proprietário/administrador do que forças 
dependentes apenas do negócio e, por isso, os compradores ficam relutantes em embutir no 
valor presente que pagarão, quaisquer benefícios futuros que dependam de seus próprios 
esforços. 

 A projeção do valor de uma empresa na situação em que ela se encontra no momento, 
deve ser o cenário básico para qualquer avaliação, porém, pode-se contemplar a criação de 
cenários que projetem o valor potencial de uma empresa integrada a outra com ganhos de 
sinergia, ou com um crescimento maior após um aporte de capital, ou em função da 
complementaridade do mix dos produtos das empresas ou em função de melhores 
perspectivas econômicas e setoriais. 

 Os cenários criados podem contemplar projeções diferentes dos diversos itens que 
fazem parte de uma avaliação - receitas, custos, despesas, lucratividade, etc (que podem ser 
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otimistas, pessimistas ou conservadores), e apontarão valores diferentes que podem ser 
ponderados de acordo com a probabilidade de ocorrência destes. Deve-se projetar diferentes 
cenários, os impactos destes na geração de caixa, e, também projetar a probabilidade de 
ocorrência de cada um destes cenários. O valor médio de um projeto será o valor em cada um 
dos diferentes cenários ponderados por sua probabilidade de ocorrência. 

 Segundo Ferrari (1996), ao se projetar o fluxo de caixa de uma empresa em 
perspectiva, deve-se considerar qual a contribuição que o fluxo de caixa desta empresa trará 
para a empresa compradora, evidentemente os valores serão diferentes da avaliação da 
empresa isolada, pois podem contemplar economias operacionais, sinergias e utilização de 
benefício fiscal.  

 Contudo, as diferenças de valores entre os cenários criados podem servir de base para 
negociações de possíveis “prêmios” pela venda do controle ou pelo pagamento de um ágio 
sobre o “preço justo” de uma empresa, que é aquele calculado tendo como base a situação 
atual da empresa.  

 Para Damodaran (2004) o método do fluxo de caixa descontado apresenta limitações 
(o que não o impede de ser utilizado, porém, com a necessidade de alguns ajustes e 
ponderações), em algumas situações: empresas em dificuldades financeiras, empresas 
cíclicas, empresas com ativos não-utilizados, empresas com patentes, empresas em processo 
de reestruturação e empresas envolvidas em aquisições (onde existam efeitos de sinergia e de 
mudança de administração). 

 
2.6 Avaliação por Múltiplos 

 A avaliação relativa, usualmente chamada de múltiplos comparáveis, baseia-se no 
princípio da teoria econômica que diz que ativos semelhantes devem ter preços semelhantes. 
Com isso, uma maneira de se avaliar uma empresa é compará-la a outra semelhante, que 
tenha sido negociada entre um comprador e um vendedor, já que uma empresa é a soma de 
diversos ativos tangíveis e intangíveis. 

Assim o valor de uma empresa pode ser determinado pela análise de valores de 
transações recentes de fusões e aquisições de empresas semelhantes a empresa avaliada ou 
pela comparação de valores de mercado, no caso de empresas abertas listadas em Bolsa de 
Valores. 

 Para Pasin (2004), a determinação de múltiplos comparativos tais como, múltiplos de 
lucro líquido e de EBITDA (Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização), 
múltiplos de receitas, múltiplos de patrimônio líquido ou outros específicos servem de 
parâmetros da empresa que está sendo avaliada, dando como resultado o valor de referência 
da empresa. 

 De acordo com Santiago Filho (2001), dentre todos os métodos de avaliação de uma 
empresa, o mais simples é a análise através de múltiplos de mercado. Ao mesmo tempo, é a 
forma que traz maior número de erros. A facilidade reside no fato de ser necessário apenas 
dois dados para se avaliar uma empresa, um indicando o valor de uma empresa ou o de uma 
amostra de empresas semelhantes e o outro um valor de referência. 

 De acordo com Pasin (2004) uma das desvantagens deste tipo de avaliação é o fato de 
não fornecer um preço único para uma determinada empresa, como ocorre no método do 
FCD, que fornece um valor baseado nas projeções financeiras da empresa analisada - 
fornecendo apenas um parecer sobre o preço atual da empresa e uma faixa de valores em que 
está pode ser negociada (isto ocorre com a utilização de mais de um tipo de múltiplo ou de 
múltiplos de diversas empresas). 

 Muitas instituições adotam este tipo de análise como método auxiliar na avaliação de 
uma empresa, comparando seus múltiplos com as médias da indústria e do mercado em que 
opera.  
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 Segundo Damodaran (1997), as empresas comparáveis precisam apresentar 
características de risco, crescimento e fluxo de caixa semelhantes. Considerando que o risco 
precisa ser semelhante para ser relevante a análise através de múltiplos, deve-se usar apenas 
os múltiplos de transações de empresas de países que apresentam riscos semelhantes. 
 
2.7 Obrigatoriedade e Elementos do Laudo de Avaliação 

 O presente estudo ira se basear em um Laudo de Avaliação, exposto pela Lei n° 
6.404 e complementado pelo Artigo 8° da Instrução CVM 361/02. A Lei n° 6.404, no 
seu Art. 4º § 4º, expõe que a “oferta pública para adquirir a totalidade das ações em 
circulação no mercado apurado com base nos critérios, de patrimônio líquido contábil, 
de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de 
comparação por múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores mobiliários”. 

O Artigo 8° da Instrução CVM 361/02 complementa que “Sempre que se tratar 
de Oferta Pública de Aquisição de ações de companhia aberta (OPA) .... será elaborado 
laudo de avaliação da companhia objeto.” O parágrafo terceiro indica que o Laudo de 
Avaliação deve determinar “o valor econômico da companhia objeto, por ação, 
calculado pela regra do fluxo de caixa descontado ou por múltiplos, conforme se 
entender fundamentadamente mais adequado ao caso da companhia, de modo a avaliá-la 
corretamente” 
 
3. Metodologia 

  
O objetivo geral deste estudo é discutir as metodologias de avaliação de ativos reais, 

em função de suas especificidades, abrangências e limitações. Para tal, foi realizado um 
estudo de caso através de uma pesquisa descritiva, na qual se procurou analisar a aplicação 
das teorias estudadas em um caso real de fusão e aquisição: a incorporação da Cosipa pela 
Usiminas. 

A pesquisa é do tipo descritiva uma vez que descreve um fenômeno sem a intenção de 
explicá-lo. Pretende-se descrever e discutir as metodologias de avaliação de uma empresa 
(ativo real) realizada por uma instituição especializada, tendo, portanto, uma orientação 
qualitativa da análise dos dados.  

Procedeu-se às coletas de dados secundários em fontes de levantamentos 
bibliográficos e de pesquisas efetuadas sobre o tema (GIL, 1987). Os levantamentos 
bibliográficos consistiram do estudo dos principais autores que tratam do tema avaliação de 
empresas no intuito de explicar a temática. 

A base teórica em avaliações de empresas e fusões e aquisições é principalmente 
composta por estudos de Damodaran (1997; 2004), a qual foi complementada por estudos de  
Copeland et al (2000), Ferrari (1996), Key (1995). Os dados relativos ao estudo de caso 
foram obtidos através de informações oficiais da instituição responsável pelo estudo. Assim, 
não foram realizadas entrevistas em nenhuma das empresas envolvidas. Os instrumentos 
utilizados para a pesquisa descritiva foram análise de conteúdo e análise documental. 

Segundo Bardin (1988), as análises de conteúdo passam por 3 etapas: pré-analise, 
descrição analítica e interpretação referencial. A primeira delas se consiste na organização do 
material. A segunda se consiste em uma análise aprofundada do referencial teórico e suas 
hipóteses. A última fase é resultado da reflexão do pesquisador em função dos estudos 
teóricos e empíricos. Já as análises documentais dos relatórios obtidos se constituem em dar a 
eles forma e representação adequada para os devidos fins. 

A escolha das empresas foi devida à ocorrência recente do processo de fusão e 
aquisição, à importância do setor siderúrgico à indústria nacional e à tendência mundial de 
que tal setor comporta a existência de poucas e grandes empresas, o que deve favorecer novos 
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processos de fusão e aquisição. Outro fator considerado para a escolha foi a grande 
disponibilidade de dados secundários e dados oficiais referentes ao caso específico. 

 
4. Análise dos resultados 

   
A discussão das metodologias para precificação de ativos reais segue às adotadas no 

Laudo de Avaliação da Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa), elaborado pelo Banco Itaú. 
 A tabela 1 apresenta os preços da companhia, por ação, encontrados em função das 

diferentes metodologias de cálculo: 
 

Tabela 1: Preços da Companhia COSIPA 

 Valor de 
Bolsa 

Valor 
Patrimonial 

Valor Pelo Múltiplos 
de Empresas Similares 

Valor pelo Fluxo de 
Caixa Descontado 

Mínimo R$ 0,69 R$ 0,66 R$ 1,10 
Máximo R$ 0,79 R$ 0,37 R$ 0,84  R$ 1,20 

Fonte: Castro e Martins (2004). 
 
4.1 Valor de Bolsa 

 O valor de bolsa foi obtido a partir da média das cotações das ações ON (CSPC3) e 
PN (CSPC4) da Cosipa na Bovespa nos 12 meses anteriores à 01/11/2004 
 
4.2 Valor Patrimonial 

 O Valor Patrimonial constitui-se do valor do Patrimônio Liquido da Cosipa, com base 
no balanço auditado de 30/06/2004, dividido pelo número de ações. 
 
4.3 Valor Pelo Múltiplos de Empresas Similares 
 A avaliação pelo Múltiplos de Empresas Similares foi realizada para empresas no 
Brasil e no exterior. Para as empresas sediadas no Brasil foram consideradas as principais 
empresas do setor siderúrgico nacional e que possuem ações listadas na Bovespa. Para as 
empresas sediadas no exterior foram listadas as empresas com perfis similares à Cosipa,  
ajustadas em função do “Risco Brasil” a uma taxa de desconto de 15%.  Esta taxa foi 
calculada com base no efeito do Prêmio de Risco Brasil, na taxa de desconto, e no diferencial 
dos múltiplos das ações incluídas no índice S&P 500 e no índice Bovespa. 
 
4.4 Valor pelo Fluxo de Caixa Descontado 

O valor obtido pela metodologia do Fluxo de Caixa Descontado foi considerado pelos 
elaboradores do Laudo de Avaliação como o valor mais adequado da determinação do preço 
da Cosipa, sendo também o valor do fechamento do negócio. Esta metodologia será mais 
extensamente discutida: 

 Como apresentado, de forma resumida, O Fluxo de Caixa Descontado, é uma 
atualização dos valores das entradas e saídas futuras de caixa. Para tal, foi considerado que a  
Cosipa é uma das principais produtoras de aço plano do Brasil, com capacidade nominal de 
produção de 4,5 milhões de toneladas de aço bruto por ano. Seus principais produtos são 
placas, chapas grossas, laminados a quente e laminados a frio. E que a Companhia vende seus 
produtos para diversos setores da economia,  tanto no mercado interno quanto no mercado 
externo. 
 

Assim, o valor da Cosipa por esta metodologia baseou-se nas seguintes informações: 
• Demonstrações financeiras públicas auditadas; 
• Informações públicas sobre o setor;  
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• Projeções dos preços internacionais dos produtos comercializados pela Companhia 
fornecidos por conceituada consultoria internacional do setor de atuação da 
Companhia; 

• Perspectivas de evolução dos mercados de atuação da Companhia; 
• Informações sobre o planejamento da Companhia; 
• Informações operacionais da Cosipa; 
• Discussões com administradores com relação ao desempenho passado e às 

expectativas para o futuro dos negócios da Companhia. 
As premissas gerais da avaliação são: 
• O período de projeção do fluxo de caixa é de dez anos. Cujos principais 

componentes da projeção são:  
• Premissas macroeconômicas; 
• Evolução do consumo de aço no mercado interno; 
• Capacidade de produção por linhas de produtos; 
• Evolução dos preços no setor de aço; 
• Participação dos produtos da Companhia em seus mercados; 
• Evolução dos custos das matérias primas e dos demais custos de produção; 
• Despesas comerciais, gerais e administrativas; 
• Investimentos adequados às atividades da Companhia. 
• A metodologia WACC – Custo Médio Ponderado de Capital - para descontar o 

fluxo de caixa projetado; 
• Para o cálculo do valor terminal, foi utilizado o Modelo de Gordon e a 

consideração que a geração de caixa na perpetuidade crescerá a taxa de 1% ao ano. 
Assim, para a consecução das projeções futuras de fluxos de caixa foram elaboradas 

previsões para as variáveis do cenário econômico pertinentes à análise. Na perspectiva de 
variáveis macroeconômicas foram traçadas previsões para o crescimento da economia, 
mensurado pela evolução do PIB, previsões para o crescimento da inflação, mensurados pela 
evolução do IGP-M e IPCA, previsões para a taxa de câmbio, mensurados pelo dólar médio e 
pelo dólar no final do período, e previsões para a taxa de juros da economia, mensurada pela 
taxa Selic.  

Observou-se o caráter linear das projeções: o PIB, Inflação, Taxa de Cambio e Taxa 
de Juros assumem patamares a partir de 2004 ou 2005 que são mantidos durante os 10 anos 
da previsão.   

Segundo o Laudo de Avaliação a produção de aço bruto da Cosipa está próxima da 
sua capacidade instalada. Assim, foi projetado que o volume total de produção cresce em 
2004, 2005 e 2006, atingindo o limite de utilização da capacidade instalada em 2007 
permanecendo constante. O planejamento de longo prazo da Cosipa não considera expansão 
de sua capacidade de produção. É traçado também distinção da produção que é destinada ao 
mercado interno daquela destinada à exportação.     

Posteriormente desenvolvem-se projeções para os patamares de preços para o mercado 
externo e interno. Sendo os produtos comercializados pela Cosipa commodities, os 
avaliadores valeram-se  para a projeção dos preços no mercado externo das projeções da  
CRU International, consultoria européia especializada no mercado mundial de aço.  

Para o mercado interno, contrariam a projeção de queda da CRU para o mercado 
internacional e estabelecem patamares praticamente constantes até o final de 2004, projetando 
posteriormente uma alta média de 23% com relação a média de 2004 e uma leve queda em 
2006 e 2007. Estas projeções seguiram os quatro produtos da empresa analisados: Chapas 
Grossas, Laminados a Quente, Laminados a Frio e Placas. Então, de posse das projeções de 
volume de vendas e preço foi possível traçar a projeção de receita, que consolida estas 
informações.  
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 A projeção segue o mesmo raciocínio para os custos de produção: minério de ferro, 
minério natural, pelotas, carvão e coque importado. De forma similar, a projeção segue para 
as despesas gerais, administrativas e comerciais. Os fluxos futuros de caixa foram 
descontados seguindo a metodologia do Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC).  
 Então, o Intervalo de Valor Econômico da Cosipa assumindo WACC (Custo médio 
ponderado de capital) de 12,5% a 13,1% aa é apresentado na Tabela 2: 
 
       Tabela 2: Valor Econômico da Cosipa 

WACC  13,10%   12,50% 
(+) Valor Presente Fluxo  R$ 6.730 MM    R$ 6.882 MM 
(+) Valor Presente Perpetuidade R$ 2.305 MM    R$ 2.571 MM 
(=) Valor da Firma  R$ 9.035 MM    R$ 9.453 MM 
(-) Dívida Financeira Líquida (1)R$ 4.075 MM    R$ 4.075 MM 
(-) Outros Passivos (2) R$ 686 MM    R$ 686 MM  
(+) Projetos Especiais (3)  R$ 126 MM    R$ 126 MM 
        
(=) Valor para o Acionista  R$ 4.401 MM   R$ 4.818 MM 
        
(=) Valor por Ação  R$ 1,10    R$ 1,20  

        Fonte: Castro e Martins (2004). 
 
5. Consideração Finais 
 

Evidenciou-se a falta de coerência da avaliação para formação de preços a partir de 
somente dados contábeis. Alem de incorrem no problema de usarem os custos históricos 
como base de valor, não incorporam os potenciais de geração de receita em função dos 
diferentes dispêndios.   

O processo de avaliação por múltiplos comparáveis também tem um caráter incoerente 
ao estabelecer o valor da empresa de acordo com seu valor de mercado. Assim incorpora 
elementos tangíveis ao mercado de ações que podem não ter ralação com o valor da empresa. 
Investimentos em ações tem relação direta com a atratividade de outros ativos financeiros, 
como títulos públicos, por exemplo. Assim a capacidade de geração de caixa de uma empresa 
não necessariamente esta refletida nas variações aleatórias do mercado de ações. 

Neste sentido, o metodologia de precificação de ativos pelo Fluxo de Caixa 
Descontado mostrou-se como mais coerente. Entretanto é preciso destacar o caráter subjetivo 
que embasam as previsões. 

O caráter linear das projeções para o cenário macroeconômico são facilmente 
questionáveis, tendo em vista as turbulências propagadas pelo terrorismo, a instabilidade dos 
preços do petróleo e a evolução da economia chinesa, grande demandante de produtos 
siderúrgicos. Entretanto, é uma questão de considerável dificuldade propor cenários 
alternativos. 

Observa-se que a projeção para a produção da Cosipa assume um caráter 
extremamente otimista ao considerar que a empresa irá operar e comercializar 100% da sua 
capacidade instalada. Estes elementos evidenciam o caráter subjetivo e idiossincrático da 
avaliação pelo Fluxo de Caixa Descontado.  

 Assim, a avaliação de ativos reais pelo seu Fluxo de Caixa Descontado assume uma 
perspectiva bastante otimista. A projeção para o desenvolvimento econômico, por exemplo, é 
consideravelmente superior ao realmente verificado na economia brasileira nas ultimas duas 
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décadas. Cabe considerar que o valor de negociação da Cosipa seguiu a abordagem dos fluxos 
de caixa descontados.  

Devido a isso, o preço pago pela aquisição da Cosipa atingiu um valor acima de 50% 
do seu valor corrente em bolsa. Evidencia-se assim que outros aspectos causaram o interesse 
da Usiminas pela empresa. Sobre esses, é possível levantar algumas hipóteses: 

• Ganhos de escala ao longo da cadeia de suprimentos e produção; 
• Proteção contra ofensivas de grupos estrangeiros – aumentando seu tamanho, a 

empresa consolida-se como um grupo capaz de disputar o acirrado cenário 
mundial; 

• A incorporação de uma organização por outra envolve muito mais que a 
incorporação de ativos e passivos. Envolve a compra dos conhecimentos inerentes 
à organização e a seus funcionários, seus relacionamentos com a cadeia de 
suprimentos, seus sistemas consolidados de suprimento e distribuição, sua carteira 
de clientes, com respectivo potencial, a marca e todas as vantagens que estas 
associam aos produtos, dentre outros. 

De forma, geral a avaliação de ativos reais mostra-se como mais coerente pela 
metodologia do Fluxo de Caixa Descontado. Entretanto, cabe ressaltar o caráter subjetivo 
inerente às avaliações que compõe todo o processo da metodologia.  
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