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Resumo: O processo de Avaliação de Empresas se constitui num tema altamente relevante e
bastante discutido. Existem na realidade, várias metodologias para se chegar ao valor de
mercado da empresa, considerando várias situações e cenários. Tecnicamente, a metodologia
do Fluxo de Caixa descontado é considerada mais adequada para se avaliar um negócio.
Concomitantemente, os analistas de mercado, por necessitarem de instrumentos mais ágeis e
de certa forma confiáveis, utilizam outros instrumentos, como os múltiplos e ou o valor de
mercado da ação. O objetivo deste trabalho é comparar o valor de mercado (valor de bolsa)
com o valor gerado com a metodologia do Fluxo de Caixa Descontado, produzido através de
modelo econométrico, via software Eviews. Foram utilizadas variáveis independentes
retiradas dos Balanços das empresas de energia elétrica (Ativo Total, Patrimônio Líquido,
Receita Operacional Líquida e Lucro líquido), disponibilizadas pela empresa de informação
Economática, para os anos de 2003, 2004 e 2005. O melhor modelo sinalizou que as
variáveis operacionais e não as patrimoniais, explicam o valor da empresa e que a Receita
Líquida é a que melhor explica o valor da empresa.
Palavras-chave: Avaliação; Elétricas; Fluxo de Caixa; Mercado.

1. Introdução
O processo de avaliação de empresas (valuation) é extremamente complexo e envolve

diversas variáveis que, de certa forma, não são controláveis. A não possibilidade de controlar
determinadas variáveis e, por conseguinte a caracterização de alguns mercados,
principalmente os emergentes, faz com que os modelos tradicionais de avaliação de empresas
traduzam algum tipo de imperfeição. Notadamente, verificamos que os modelos foram
idealizados para serem utilizados em economias estáveis e mercados quase que perfeitos e por
que não dizer perfeitos, já que alguns defendem que o mercado é eficiente e atua de forma
perfeita no tocante às condições das forças que nele atuam.

Considerando que os mercados emergentes, aí se inserindo o Brasil, possuem diversas
variáveis que desafiam os modelos utilizados nos mercados desenvolvidos (em termos de
eficiência), se faz necessário modelar um processo de avaliação que vislumbre as principais
características de um mercado emergente e principalmente as suas principais variáveis
macroeconômicas que, de forma direta ou indireta, afetam a percepção do investidor e
também do avaliador.

Este trabalho tem início com a revisão da literatura referente ao processo de avaliação
de empresas, notadamente pelo método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD), buscando
cobrir boa parte das suas nuanças e logo em seguida apresentar a metodologia utilizada. Em
termos de resultado, foram realizadas algumas comparações, confrontando os valores
calculados com os valores das empresas com base na sua cotação na bolsa de valores
(Bovespa). Em termos de resultado, foi concluído que existe uma grande divergência, na
maioria dos casos, entre os valores calculados e o valor de bolsa. No entanto, o resultado
converge para que apenas uma variável independente, a Receita Líquida, seja suficiente para
definir o valor da empresa, tornando-se desta forma um múltiplo.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006

2

Este trabalho tem como objetivo, comparar, através do processo de avaliação de
empresas, o valor de mercado das empresas do setor de Energia Elétrica, tendo de um lado, o
valor de mercado, através da cotação das ações, com o valor calculado com base na
metodologia do Fluxo de Caixa Descontado e com valores gerados a partir de regressões
utilizando variáveis independentes de natureza contábil, tendo como variável dependente, o
valor da empresa (VE) gerado pelo FCD.

2. Revisão da Literatura
2.1 Fluxo de Caixa Esperado

Apesar de tradicional, à avaliação pelo método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD),
é considerado o melhor instrumento para definir o valor de uma empresa ou negócio, mesmo
o mercado usando outros instrumentos que em determinados momentos se apresentam como
eficientes. Uma das maiores contribuições do FCD é que possibilita a mensuração do tamanho
da riqueza ou valor agregado do negócio. A seguir, vamos listar o que alguns autores em
avaliação dizem a respeito dos fluxos de caixa.

• Copelland et al (2002, p.135): O valor de uma empresa é movido pela capacidade de
geração de fluxo de caixa no longo prazo. A capacidade de geração é movida pelo
crescimento no longo prazo e também pelos retornos a taxas superiores ao custo de capital.

• Damodaran (2002, p. 451): O valor de qualquer ativo é estimado ao se calcular o valor
presente dos fluxos de caixa esperados deste ativo redescontado a uma taxa que reflete o
risco dos fluxos de caixa. De certa forma, é uma medida de valor intrínseco de um ativo.

• Martins (2001, p. 275): O fluxo de caixa é tido como aquele que melhor revela a efetiva
capacidade de geração de riqueza de determinado empreendimento. ... Como indicador da
capacidade de geração de riqueza, encontramos no fluxo de caixa a evidência da eficiência
esperada de um determinado negócio.

2.2 Métodos de Avaliação de Empresas
O principio de avaliação de empresas se baseia em elementos ou grupos de elementos

e informações que devem ser levados em consideração no momento de se avaliar determinado
ativo. Para se calcular o valor da empresa, deve-se valer de algumas informações, tais como:

a) Demonstrações Contábeis;
b) Valor de mercado dos ativos e passivos;
c) Capacidade de geração de riqueza (caixa) no futuro;
d) Avaliação pelos múltiplos.

Quando analisamos um processo de avaliação através das Demonstrações Contábeis,
verificamos que ela demonstra uma situação estática e que representa valores históricos e
basicamente de elementos ou ativos físicos (tangíveis) da empresa, bem como suas
obrigações. Portanto, carece de demonstrar outras riquezas que toda empresa normalmente
possui, quais sejam: os ativos intangíveis.

A segunda metodologia requer um pouco mais de atenção, pois leva em consideração
os dados contábeis avaliados a valor de mercado. É possível neste caso, considerar os ativos
intangíveis, tais como good will, carteira de clientes etc. No entanto, é bastante delicado, pois
exige certa dose de subjetividade. Este nível de subjetividade pode variar em determinados
cenários, sendo afetado, portanto, por variáveis macroeconômicas e microeconômicas, sejam
elas de caráter financeiro, econômico, político e social.

O fluxo de caixa futuro é mais realista, pois leva em consideração a capacidade da
empresa em gerar recursos no futuro. Segundo Martins (2001):
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Como indicador da capacidade de geração de riqueza, encontramos no fluxo
de caixa a evidência da eficiência esperada de determinado negócio. Assim,
são superadas algumas das dificuldades existentes no lucro contábil. Ele
propõe-se a retratar o potencial econômico dos itens patrimoniais de
determinado empreendimento, inclusive o good will. (MARTINS, 2001:275)

Uma das grandes dificuldades de se avaliar uma empresa economicamente, é o
potencial da previsibilidade e o nível de subjetividade inerente a esta tarefa. Se em empresas
industriais e comerciais encontramos estas dificuldades, imagine-se em empresas de
tecnologia e as de internet e especialmente quando atuam e são originárias de mercados
emergentes.

2.3 Fluxo de Caixa Descontado
Segundo Damodaran (2002), o valor de qualquer ativo deve ser em função e três

variáveis: o volume do fluxo de caixa; o período do fluxo de caixa; e a incerteza e risco desses
fluxos de caixa.

Valor da empresa segundo o fluxo de caixa,
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(equação 1)

Onde,

FCt = Fluxo de caixa no período t;
n = vida do ativo;
r = taxa de desconto utilizada para trazer os fluxos para o valor presente.

Revendo o que foi citado por Damodaran anteriormente e recorrendo ao mesmo, só
que do ponto de vista de uma empresa de tecnologia, ele afirma:

Se o valor de uma empresa de tecnologia também é determinado a partir das
mesmas variáveis, o que há de diferente a respeito delas? Do ponto de vista
conceitual, você pode sustentar que a diferença é muito pequena. Do ponto
de vista da estimativa, contudo, há diversos problemas que, embora não
exclusivos das empresas de tecnologia, são mais sérios quando tratamos de
sua avaliação. (DAMODARAN, 2002 p.43).

É importante também ressaltar que, além dos elementos inerentes ao processo de
avaliação em si, não podemos de maneira nenhuma esquecer de problemas com a assimetria
da informação e da eficiência ou não dos mercados. Estes elementos quando levados em
consideração podem levar o processo de avaliação a um nível de erro superior ao esperado
pelo risco assumido.

2.4 Métodos dos Fluxos de Caixa Descontados em Função do Custo
Esta seção tem por objetivo apresentar, conforme a figura 01 logo abaixo, os

principais métodos de fluxo de caixa descontado e suas metodologias e não se estender muito
nas suas definições e deixar que a própria figura fale por si. Os métodos são os seguintes:
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método dos capitais próprios; método do custo médio e método do valor atual líquido ajustado
(VALA).

Perspectiva de Dos sócios Da entidade ou dos capitais totais
Avaliação ou acionistas

(1) (2) (3)

Técnica tradicional Técnica do
Técnica de avaliação dos investimentos VALA

Fluxo de caixa Fluxo de Fluxo de caixa Fluxo de caixa
Poupança

Relevante caixa livre operacional operacional
Fiscal

Taxa de Custo do capital Custo médio Custo do capital
taxa de juros

Desconto próprio (ke) de capital (km) econômico (ku)
de mercado (r)

Método dos Método do Método
do

Capitais Próprios Custo Médio
VALA

FIGURA 01 – Métodos de Avaliação pelo Fluxo de Caixa Descontado.
Fonte: Neves (2002)

2.5 Avaliação Patrimonial
A avaliação pelo método patrimonial se baseia nos dados contábeis da empresa e

podem ser divididos em dois grupos:
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Avaliação Patrimonial Contábil ⇒ O modelo de avaliação patrimonial contábil está
baseado na soma algébrica dos ativos e passivos mensuráveis em conformidade com os
princípios contábeis tradicionais (MARTINS, 2001, p.269).

Avaliação Patrimonial Contábil Ajustado ⇒ Também conhecido como valor de
mercado, tem por objetivo avaliar os dados contábeis pelo seu valor de realização, ou seja,
caso os ativos e passivos fossem liquidados numa determinada data, qual seria o seu valor de
realização.

2.6 Avaliação pelos Múltiplos
A avaliação pelos múltiplos, também conhecida por avaliação relativa, tem como

objetivo, avaliar empresas baseadas em indicadores de empresas comparáveis. Segundo
Damodaran (2002, p. 244) “... são chamadas de comparáveis às empresas do mesmo setor
daquela que é objeto da avaliação, ...”.

Este tipo de avaliação é relativamente popular entre os analistas de mercado. Sua
popularidade é baseada simplesmente pelo fato de não precisar adotar premissas um tanto
quanto trabalhosas como a projeção dos fluxos de caixa e taxas de crescimento e, segundo
alguns analistas, conforme Damodaran (2002), os valores geralmente se aproximam mais dos
valores de mercado do que com os fluxos de caixa descontado.

Por outro lado, existem os perigos provenientes de se adotar esta metodologia, que
segundo Damodaran (2002) seu ponto forte também é seu ponto fraco, ou seja, a simplicidade
pode provocar inconsistência, bem como a falta de fundamentação para a metodologia
adotada. Um outro fator importante para ser analisado no uso dos múltiplos é o seguinte:

O fato de que os múltiplos refletem o estado do mercado também implica
que o uso da avaliação relativa para estimar o valor de um ativo pode
resultar em valores excessivamente elevados, se o mercado estiver
superestimando empresas comparáveis, ou muito baixos, se as estiver
subestimando (DAMODARAN, 2002, p. 245).

Este fato citado por Damodaran, ganha ainda mais notoriedade, quando o mercado não
é eficiente, ou seja, a precificação talvez não reflita a realidade da geração de riqueza pela
empresa alvo de avaliação.

3. Metodologia
Como um dos objetivos consiste em encontrar um modelo que possa, estatisticamente,

definir o valor da empresa seja através do Fluxo de Caixa Descontado ou de uma regressão,
foram utilizados dados divulgáveis das empresas, via Economática, conforme tabela 01,
apurando o Fluxo de Caixa Operacional da empresa, utilizando o EBIT e a
Depreciação/Amortização dos anos de 2003, 2004 e 2005.

A partir desses dados, chegou-se ao fluxo de caixa operacional gerado pela empresa
que, uma vez aplicado o modelo do FCD, gerará o Valor da Empresa (VE).

A tabela 01 abaixo mostra os dados e os fluxos de caixa finais para cada empresa.
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Fonte: Elaboração própria

Após definir o fluxo de caixa (FC) de cada empresa, calculou-se o FC médio do
período analisado e aplicado à equação do FCD, utilizando como taxa de desconto, a gerada
pelo modelo CAPM, conforme tabela 02, onde se utilizou também a perspectiva e
crescimento das empresas, tendo desta forma, considerado que o segmento crescerá
juntamente com o país, a uma taxa média de 3,5% ao ano, chamada de “g”. A justificativa
para limitar a taxa de crescimento das empresas ao PIB está relacionada às seguintes questões:
i) o setor de energia elétrica possui uma relação muito forte com o crescimento do país como
um todo; ii) considerando o modelo de crescimento de Gordon e Shapiro, nenhuma empresa
poderá crescer até o infinito acima do crescimento da economia, senão, tornar-se-á a própria
economia.

Não foi considerado nenhum ajuste no modelo CAPM, tais como risco do mercado
internacional de ações, risco cambial e risco soberano. Esta decisão é amparada no trabalho de
Sanvicente (2004), que demonstrou que é bastante considerar, no uso do CAPM para cálculo
do custo de capital das empresas, o risco da carteira do mercado local de ações, não havendo
nada que justifique, conforme seu trabalho empírico, a inclusão dos citados fatores adicionais.
Ou seja, o modelo original desenvolvido por Sharpe, Lintner e Mossin, responde plenamente
pelo risco total.

Tabela 02: Cálculo da taxa de desconto - Modelo CAPM
Rf (selic) Beta Rm Tx. Desconto

Cesp ON 18,05 1,18 27,70 29,44
Copel PNB 18,05 1,10 27,70 28,67
Light ON 18,05 1,11 27,70 28,76
Celesc ON 18,05 0,44 27,70 22,30
Cemig ON 18,05 0,85 27,70 26,25
Coelba ON 18,05 0,25 27,70 20,46
Tractebel ON 18,05 0,30 27,70 20,95
F Cataguazes PNA 18,05 0,47 27,70 22,59
Rio Grande Energia ON (*) 18,05 0,71 27,70 24,90
CPFL ON (*) 18,05 0,71 27,70 24,90
Beta dos últimos 60 meses anteriores a março de 2006.
Selic = Dezembro de 2005
Rm = Retorno da Bovespa em 2005.
(*) Os betas informados equivalem ao beta médio da amostra, uma vez que a economática não
informou qual o beta destas duas empresas.

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 01 - Geração de Caixa
dez/03 dez/04 dez/05

Empresa Ebit Depreciação F. Caixa Ebit Depreciação F. Caixa Ebit Depreciação F. Caixa
(A) (B) C = (A)+(B) (A) (B) C = (A)+(B) (A) (B) C = (A)+(B)

Cesp ON 881.307 461.914 1.343.221 1.012.000 477.187 1.489.187 562.906 478.941 1.041.847
Copel PNB 95.524 292.342 387.866 601.303 308.910 910.213 819.600 328.906 1.148.506
Light ON 412.181 283.008 695.189 541.975 296.243 838.218 443.323 321.556 764.879
Celesc ON 341.217 82.222 423.439 511.537 86.476 598.013 661.324 96.169 757.493
Cemig ON 1.226.000 570.193 1.796.193 1.797.000 583.652 2.380.652 1.988.000 594.598 2.582.598
Coelba ON 474.007 - 474.007 666.602 190.668 857.270 768.503 - 768.503
Tractebel ON 693.769 206.329 900.098 1.041.000 223.487 1.264.487 1.203.000 208.108 1.411.108
F Cataguazes PNA 230.831 55.213 286.044 257.736 60.176 317.912 369.171 66.470 435.641
Rio Grande Energia ON 94.539 - 94.539 229.654 72.096 301.750 116.418 - 116.418
CPFL ON 1.194.000 644.276 1.838.276 1.306.000 251.161 1.557.161 1.943.000 427.958 2.370.958
Dados em R$ 1.000
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Em termos de amostra, selecionamos 10 empresas do setor de energia, devido a este
segmento ser bastante representativo e no qual ainda não existem consistências nas
avaliações, provocadas por questões relacionadas como o marco regulatório, recentes
privatizações etc. Estas empresas também foram selecionadas por serem listadas na Bovespa e
terem dados disponibilizados pela Economática.

Para produzir o modelo, utilizamos o software E-Views, rodando regressões múltiplas,
considerado 10 (dez) observações, correspondendo ao tamanho da amostra. Foram rodadas
três regressões para verificar qual delas obtinha a melhor explicação ou a melhor resposta
para o atingimento do objetivo proposto. As variáveis utilizadas pelos modelos, consideradas
como variáveis independentes foram: Ativo Total, Patrimônio Líquido, Receita Líquida e
Lucro Líquido. O uso dessas variáveis é justificado pelo fato que são dados bastantes
significativos e que são geradores de múltiplos, as quais são comumente utilizadas pelos
analistas para precificar as ações.

Como variável dependente foi considerado o valor da empresa, calculado pelo método
do Fluxo de Caixa Descontado (FCD), considerando o caixa gerado (tabela 03), descontado
pela taxa de retorno exigida (tabela 02). Foi considerado um nível de significância de 10% em
termos de aceitação ou não das variáveis utilizadas.

Para calcular o valor da empresa (VE), foi utilizada a seguinte expressão:

gk
FC

VE m

−
= (equação 02)

Com base na equação 10 acima, foi calculado o valor de cada empresa, sendo os
referidos valores apresentados na tabela 03 logo abaixo.

Tabela 03: Cálculo do Valor da Empresa
Taxa Taxa de Fluxo de Valor

Empresa Média de Desconto Caixa da
Cresc. % (*) p/FC Médio Empresa

Cesp ON 3,50 29,44 1.291.418 4.979.058
Copel PNB 3,50 28,67 815.528 3.240.725
Light ON 3,50 28,76 766.095 3.032.660
Celesc ON 3,50 22,30 592.982 3.154.829
Cemig ON 3,50 26,25 2.253.148 9.902.858
Coelba ON 3,50 20,46 699.927 4.126.318
Tractebel ON 3,50 20,95 1.191.898 6.832.317
F Cataguazes PNA 3,50 22,59 346.532 1.815.684
Rio Grande Energia ON 3,50 24,90 170.902 798.553
CPFL ON 3,50 24,90 1.922.132 8.981.294
(*) Taxa média de crescimento com base no PIB médio esperado para o Brasil.

Fonte: Elaboração própria

4. Análises
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O modelo foi rodado três vezes (como já citado) até chegar a um que melhor
espelhasse o objetivo desejado (tabelas 04a, 4b e 4c). Os itens da análise apresentados foram o
R2, o R2 ajustado, a estatística de Durbin-Watson, o critério de Informação de Akaike, as
probabilidades de aceitação ou não e os próprios coeficientes da regressão. A seguir, é
analisado cada modelo e seus resultados e conseqüências.

4.1 Modelo 1
A tabela 04a abaixo, apresenta a estatística onde foram utilizadas todas as variáveis

mencionadas. Neste caso, apesar de produzir um R2 80%, não se mostrou robusto, pois todas
as variáveis apresentaram baixo nível de significância, ou seja, acima dos 10% definidos.
Com base nisto, fica evidente que não é interessante à junção dessas variáveis com o objetivo
de definir uma equação que represente o valor da empresa.

Para ilustração, calculamos o valor da empresa, conforme tabela 04a, usando os
coeficientes calculados e chegamos os valores apresentados, fazendo comparação com o valor
de mercado com base na cotação das ações, indicando uma grande discrepância entre os
valores.

Tabela 04a: Estatística dos Dados.
Modelo 1 Prob. R2 R2 Ajustado D. Watson Akaike Coefic.

- 0,8000 0,7000 1,6620 3,1750 -
Intercepto - - - - - -
Ativo Total (AT) 0,3444 - - - - 0,3020
P. Liquido (PL) 0,6047 - - - - (0,4011)
Rec. Liquida (RL) 0,1254 - - - - 0,6051
Lucro Líquido (LL) 0,1382 - - - - 2,9176
Fonte: Elaboração própria.

Tabela 05a: Valor da Empresa usando o modelo 1:
Empresa Vl. Mercado(*) Vl. Calculado Var. %
Cesp ON 1.116.000 4.665.197 318%
Copel PNB 4.923.000 4.342.816 -12%
Light ON 2.051.000 4.361.791 113%
Celesc ON 948.861 2.715.616 186%
Cemig ON 12.967.000 11.516.672 -11%
Coelba ON 2.634.000 3.070.065 17%
Tractebel ON 9.824.000 4.279.766 -56%
F Cataguazes PNA 249.056 1.541.899 519%
Rio Grande Energia ON 1.210.000 879.250 -27%
CPFL ON 13.433.000 7.348.978 -45%
(*) Dados de final de 2005.
Fonte: Elaboração própria.

4.2 Modelo 2
Deste modelo foram retiradas as variáveis que apresentavam baixa significância, como

o Ativo Total e Patrimônio Líquido, permanecendo apenas as variáveis operacionais (tabela
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04b). A partir daí, o modelo apresenta resultados melhores que o anterior, estando,
estatisticamente, atendendo aos requisitos especificados, com R2 de 72%, ainda razoável e
com os coeficientes das variáveis independentes dentro da significância esperada. Com base
nos coeficientes calculados, foi definido o valor de cada empresa e realizada a comparação
com o valor de mercado. No entanto, a maioria das empresas ainda apresenta elevada
diferença entre os dois valores, conforme tabela 04b.

Tabela 04b: Estatística dos Dados.
Modelo 2 Prob. R2 R2 Ajustado D. Watson Akaike Coefic.

- 0,7200 0,6800 1,6830 3,1700 -
Intercepto - - - - - -
Ativo Total (AT) - - - - - -
P. Liquido (PL) - - - - - -
Rec. Liquida (RL) 0,0013 - - - - 1,0157
Lucro Líquido (LL) 0,0907 - - - - 2,5860
Fonte: Elaboração própria.

Tabela 05b: Valor da Empresa usando o modelo 2:
Empresa Vl. Mercado(*) Vl. Calculado Var. %
Cesp ON 1.116.000 2.259.099 102%
Copel PNB 4.923.000 4.888.459 -1%
Light ON 2.051.000 4.021.370 96%
Celesc ON 948.861 3.130.502 230%
Cemig ON 12.967.000 11.466.814 -12%
Coelba ON 2.634.000 3.127.254 19%
Tractebel ON 9.824.000 4.243.636 -57%
F Cataguazes PNA 249.056 1.247.712 401%
Rio Grande Energia ON 1.210.000 983.497 -19%
CPFL ON 13.433.000 7.815.814 -42%
(*) Dados de final de 2005.
Fonte: Elaboração própria.

4.3 Modelo 3
Para o modelo 3, conforme tabela 04c abaixo, utilizou-se a variável mais

representativa, tendo elevado grau de significância e, não restando dúvida da sua relação com
a variável dependente. Desta forma, pode-se inferir que este resultado não realidade,
representa um múltiplo, ou seja, o valor da empresa, conforme o calculado pelo FCD
representa 1,32 vezes o valor da receita líquida.

Semelhante aos outros modelos, foi também calculado o valor das empresas, conforme
tabela 04c, e comparada com o valor de mercado. Ainda assim, existem elevadas
discrepâncias entre os valores.
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Tabela 04c: Estatística dos Dados.
Modelo 3 Prob. R2 R2 Ajustado D. Watson Akaike Coefic.

- 0,5900 0,5900 1,4010 3,1880 -
Intercepto - - - - - -
Ativo Total (AT) - - - - - -
P. Liquido (PL) - - - - - -
Rec. Liquida (RL) 0,0000 - - - - 1,3249
Lucro Líquido (LL) - - - - - -
Fonte: Elaboração própria.

Tabela 05c: Valor da Empresa usando o modelo 3:
Empresa Vl. Mercado(*) Vl. Calculado Var. %
Cesp ON 1.116.000 2.422.800 117%
Copel PNB 4.923.000 5.198.466 6%
Light ON 2.051.000 5.631.267 175%
Celesc ON 948.861 3.435.024 262%
Cemig ON 12.967.000 9.322.880 -28%
Coelba ON 2.634.000 2.911.247 11%
Tractebel ON 9.824.000 3.047.712 -69%
F Cataguazes PNA 249.056 1.582.988 536%
Rio Grande Energia ON 1.210.000 1.206.084 0%
CPFL ON 13.433.000 9.067.616 -32%
(*) Dados de final de 2005.
Fonte: Elaboração própria.

Para finalizar a análise, comparamos, conforme a tabela 06 abaixo, o valor de mercado
com o valor calculado de acordo com o FCD. O resultado segue a mesma linha das regressões
anterior, quer dizer, para algumas empresas o valor se aproxima e para outras o valor se
apresenta bastante distanciado.

Isto pode não indicar erro no modelo, mas, um problema de metodologia de
precificação do mercado, uma vez que não ficam claros os métodos utilizados pelos analistas
praticantes.

Tabela 06: Valor de Mercado versus FCD
Empresa Vl. Mercado(*) FCD Var. %
Cesp ON 1.116.000 4.979.058 346%
Copel PNB 4.923.000 3.240.725 -34%
Light ON 2.051.000 3.032.660 48%
Celesc ON 948.861 3.154.829 232%
Cemig ON 12.967.000 9.902.858 -24%
Coelba ON 2.634.000 4.126.318 57%
Tractebel ON 9.824.000 6.832.317 -30%
F Cataguazes PNA 249.056 1.815.684 629%
Rio Grande Energia ON 1.210.000 798.553 -34%
CPFL ON 13.433.000 8.981.294 -33%
(*) Dados de final de 2005.
Fonte: Elaboração própria.
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5. Conclusão
Com base nos dados levantados e nas regressões geradas, chega-se a conclusão que

nas quatro situações (modelo 1, 2, 3 e cálculo do FCD), existem diferenças significativas entre
o valor gerado e valor de mercado, indicando em principio, que essas variáveis, no seu
conjunto, não explicam o valor da empresa. Isto não quer dizer que o modelo e a metodologia
utilizada não sejam consistentes. Se considerarmos o modelo 2, verifica-se que,
estatisticamente, considerando um nível de significância de 10%, o modelo parece ser
robusto, mas, no entanto, na maioria dos casos apresenta uma grande divergência entre
valores.

Ao considerar o modelo 3, utilizando apenas uma variável independente (Receita
Líquida), concluímos que o resultado converge para um múltiplo desta variável. Porém, este
resultado, mesmo que estatisticamente eficiente, não consegue, na maioria dos casos, serem
bastante próximo do valor de mercado.

Quando comparamos os valores de bolsa com os valores calculados com base apenas
no FCD, acontece à mesma coisa, ou seja, elevada divergência entre os valores. Apesar disso,
temos também que considerar que os valores de mercado ou de bolsa, mesmo sendo utilizado
por muitos analistas, não são consistentes para um processo de Valuation, pois não
incorporam questões relacionadas ao longo prazo e a ineficiência do mercado.

Outra conclusão a qual chegamos, é que variáveis como Patrimônio Líquido e Ativo
Total, não possuem nenhuma relação com o valor da empresa, ou seja, o fato dessas variáveis
serem, na média, elevadas ou não, pouco interfere na formação do valor. Por outro lado,
variáveis operacionais, como a Receita Líquida e Lucro Líquido, respondem quase que
totalmente pelo valor da empresa. A partir daí, podemos definir que quanto maior o
faturamento líquido (principalmente) da empresa, maior será seu valor.

Com base no que foi levantado, podemos finalmente concluir ou quem sabe,
questionar o valor de mercado ou valor de bolsa, pois, de acordo com os dados levantados,
esses valores divergem de forma acentuada dos valores calculados, tanto pelo Fluxo de Caixa
Descontando, como em relação aos dados contábeis das empresas. Isto quer dizer o seguinte:
os analistas de mercado precificam adequadamente o valor da ação da empresa e
consequentemente a empresa? Talvez a simplicidade dos múltiplos da Receita Líquida e
também do Lucro Líquido ainda respondam adequadamente pelo valor da empresa.
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ANEXO 1
Dados das Empresas

Valor de Patrimônio Ativo Receita Lucro
Empresa - Dez / 2003 Mercado Liquido Total Líquida Líquido

Cesp ON 1.040.000 7.107.000 19.790.000 1.729.000 627.680
Copel PNB 3.722.000 4.858.000 9.185.000 2.991.000 171.137
Light ON 3.028.000 519.541 7.795.000 3.781.000 (488.403)
Celesc ON 617.146 777.777 2.988.000 2.139.000 168.189
Cemig ON 6.013.000 6.559.000 15.025.000 5.623.000 1.226.000
Coelba ON 1.844.000 1.797.000 4.969.000 1.960.000 235.432
Tractebel ON 5.228.000 2.602.000 6.132.000 1.831.000 517.154
F Cataguazes PNA 186.359 308.540 2.928.000 997.394 16.946
Rio Grande Energia ON 588.972 972.585 2.323.000 653.140 9.758
CPFL ON - 3.404.000 12.050.000 6.057.000 (297.392)

Valor de Patrimônio Ativo Receita Lucro
Empresa - Dez / 2004 Mercado Liquido Total Líquida Líquido

Cesp ON 955.722 7.141.000 19.905.000 1.917.000 34.059
Copel PNB 3.174.000 5.136.000 9.879.000 3.926.000 374.148
Light ON 2.374.000 421.935 8.110.000 4.084.000 (97.606)
Celesc ON 757.467 921.016 3.118.000 2.645.000 200.969
Cemig ON 9.219.000 7.251.000 16.728.000 7.251.000 1.797.000
Coelba ON 1.734.000 1.694.000 4.939.000 2.609.000 343.356
Tractebel ON 6.397.000 2.787.000 6.205.000 2.470.000 775.192
F Cataguazes PNA 222.839 273.607 2.977.000 1.186.000 (18.618)
Rio Grande Energia ON 658.719 1.107.000 2.276.000 1.356.000 30.752
CPFL ON 8.111.000 4.096.000 12.618.000 6.736.000 278.919

Valor de Patrimônio Ativo Receita Lucro
Empresa - Dez / 2005 Mercado Liquido Total Líquida Líquido

Cesp ON 1.116.000 7.065.000 19.474.000 1.840.000 (195.761)
Copel PNB 4.923.000 5.487.000 10.939.000 4.854.000 502.377
Light ON 2.051.000 1.699.000 8.703.000 4.886.000 242.844
Celesc ON 948.861 1.043.000 3.359.000 2.994.000 207.478
Cemig ON 12.967.000 7.185.000 19.840.000 8.236.000 1.988.000
Coelba ON 2.634.000 2.098.000 4.773.000 2.023.000 459.916
Tractebel ON 9.824.000 2.686.000 5.705.000 2.600.000 920.096
F Cataguazes PNA 249.056 296.226 3.016.000 1.401.000 41.258
Rio Grande Energia ON 1.210.000 1.181.000 2.336.000 721.823 27.772
CPFL ON 13.433.000 4.796.000 13.851.000 7.739.000 1.021.000
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