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RESUMO 

 

Com a globalização da economia, internacionalização de marcas e crescente 

operações de privatizações, incorporações, fusões e aquisições de empresas, tem 

se tornado cada vez mais importante para proprietários e investidores conhecer 

profundamente a empresa e saber seu valor para o mercado e para a sociedade. 

Nesse sentido, O Valuation surge como opção de ferramenta que permite estimar o 

valor de um negócio usando modelos quantitativos para analisar sua situação 

financeira e perspectivas de crescimento futuro. Dessa forma, esse trabalho teve 

como principal objetivo verificar se os métodos de Valuation são ferramentas 

adequadas para se calcular o valor de negociação de uma empresa. Considerando 

que a promulgação da Lei 13.783/2013, que teve por objetivo viabilizar a redução do 

custo da energia elétrica para o consumidor brasileiro, trouxe consigo uma grande 

insegurança e instabilidade para as empresas do setor elétrico brasileiro, para 

realização da pesquisa optou-se pela elaboração do cálculo do valor de duas 

empresas de energia elétrica, através da aplicação do método do Fluxo de Caixa 

Descontado e comparar com seu valor de mercado. Através da análise de vários 

cenários, constatou-se que o Fluxo de Caixa Descontado se trata de um método 

eficaz para calcular o valor de uma empresa, porém é fundamental que o avaliador 

tenha um conhecimento amplo e atualizado da empresa, uma vez que o processo 

envolve um alto grau de subjetividade e, portanto, as premissas e variáveis 

utilizadas devem ser sempre cuidadosamente analisadas para assegurar uma 

avaliação mais justa e correta. 

 

Palavras-chave: Valuation, Fluxo de Caixa Descontado, Lei 12.783/2013, Avaliação 

de empresas, Fusões, Aquisições 
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1 INTRODUÇÃO 

  

1.1 Formulação do problema 

 

Com a globalização da economia, internacionalização de marcas e 

crescente operações de privatizações, incorporações, fusões e aquisições de 

empresas, tem se tornado cada vez mais importante para proprietários e 

investidores conhecer profundamente a empresa e saber seu valor para o mercado 

e para a sociedade. Esse fato é de extrema relevância não apenas para avaliar as 

melhores opções de investimento, mas também para verificar se a empresa está 

criando valor para acionistas e analisar a saúde financeira da organização, 

identificando setores ou tipos de negócio que podem trazer melhores resultados, 

além de identificar pontos de melhoria nos processos internos e auxiliar na tomada 

de decisões estratégicas. 

O uso de ferramentas que ajudam a atender as expectativas e demandas do 

mercado pode ser considerado um grande diferencial em uma negociação, 

significando a perda irreparável de uma oportunidade ou a realização de um 

grande negócio para a empresa. Sendo assim, é importante que todo empresário 

conheça bem o perfil do seu negócio e saiba quanto ele vale para atrair e conquistar 

investidores. 

Nesse contexto, o Valuation, tema desse trabalho, surge como uma opção 

interessante de ferramenta que permite estimar o valor do negócio em questão, 

usando modelos quantitativos para analisar sua situação financeira e perspectivas 

de crescimento futuro, uma vez que para a construção de um laudo de Valuation é 

necessário fazer uma análise financeira completa da empresa e de cada um de seus 

setores, possibilitando identificar falhas, entender o comportamento da empresa 

frente a seus concorrentes, analisar diferentes cenários e os riscos do investimento, 

além de evidenciar uma necessidade de capital que pode ajudar durante a tomada 

de decisões. 

Para tanto, o título desse trabalho foi assim definido: “Valuation: aplicação da 

metodologia do Fluxo de Caixa Descontado para elaboração do cálculo do valor de 

empresas”. 
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Por conseguinte, com este trabalho se pretende responder a seguinte 

questão: os métodos de Valuation são ferramentas adequadas para se calcular o 

valor de negociação de uma empresa? 

Considerando que o Brasil possui um enorme potencial energético a ser 

explorado, resultando em constantes inovações tecnológicas e mudanças 

regulatórias, o presente trabalho teve como objetivo principal analisar o valor de 

duas empresas que atuam no setor de energia elétrica utilizando o método do 

Fluxo de Caixa Descontado e comparar com seu valor de mercado, principalmente 

considerando as mudanças ocorridas no setor após a promulgação da Lei 

12.783/2013.  

Os objetivos específicos do estudo foram:  

 Descrever sobre o setor de energia elétrica no Brasil e as alterações 

promovidas pela Lei 12.783/2013; 

 Conceituar os processos de fusão e aquisição e seus tipos; 

 Descrever sobre a importância do Valuation nos processos de fusão e 

aquisição. 

 Conceituar Valuation e descrever sobre os métodos de avaliação mais 

utilizados; 

 Calcular o valor de duas Companhias utilizando o método do Fluxo de 

Caixa Descontado;  

 Analisar comparativamente o valor de mercado dessas companhias com o 

valor calculado utilizando o método do Fluxo de Caixa Descontado. 

Dessa forma, o presente estudo delimitou-se em calcular o valor de duas 

empresas que atuam no setor de energia elétrica, utilizando o método do Fluxo de 

Caixa Descontado e comparar ao seu valor de mercado. Para tanto, foi escolhida 

uma empresa que foi fortemente impactada pelas alterações regulatórias 

estabelecidas pela Lei 12.783/2013 e uma empresa que, devido às características 

de seus contratos de concessão, não sofreu grandes impactos por não possuir 

contratos afetados por tais mudanças. 

Os processos de avaliação de empresas e precificação de ativo vêm 

ganhando cada vez mais importância no meio empresarial e a literatura sobre o 

tema vem sendo cada vez mais disseminada devido ao alto grau de competitividade 

e complexidade que envolve as operações entre empresas, onde ativos são 
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transacionados em volumes cada vez maiores e negociações são concluídas em 

períodos cada vez mais curtos.  

Portanto, a relevância desse trabalho se deu em demonstrar a 

empreendedores, investidores e todo público interessado que o uso de ferramentas 

adequadas de Valuation pode auxiliar na avaliação de empresas e possibilitar o 

direcionamento  de  ações e estratégias para uma adequada aplicação de recursos 

na criação ou expansão de um negócio, possibilitando conquistar vantagens 

estratégicas como ganhos de escala e sinergia, redução de custos, difusão de 

marca, remoção de concorrentes potenciais e de barreiras para entradas em novos 

mercados, ganho de eficiência, conquista de novos canais de distribuição, 

diversificação dos riscos, dentre outros benefícios. 

Além disso, percebe-se ainda que à medida que a economia mundial se 

desenvolve e as interações entre as empresas e o capital financeiro ocorrem com 

mais frequência e envolvem valores cada vez maiores, e considerando que essas 

interações são muito voláteis, a avaliação de empresas vem torando-se de 

fundamental importância, principalmente em mercados emergentes, devido à 

privatizações, joint ventures, fusões e aquisições, reestruturações e gerenciamento 

baseado em valor. 

 

1.2 Metodologia de pesquisa 

 

De acordo com Kauark (2010), a metodologia é a explicação minuciosa, 

detalhada, rigorosa e exata de toda ação desenvolvida no método (caminho) do 

trabalho de pesquisa. É a explicação do tipo de pesquisa, do instrumental utilizado 

(questionário, entrevista, etc.), do tempo previsto, da equipe de pesquisadores e da 

divisão do trabalho, das formas de tabulação e tratamento dos dados, enfim, de 

tudo aquilo que se utilizou no trabalho de pesquisa. 

Segundo Duarte (2017), a pesquisa científica se concebe como algo 

complexo, uma vez que compreende um conjunto de atividades, tais como: 

investigar e compreender o tema, buscar informações em fontes distintas e 

confiáveis, comparar ideias de diferentes autores, selecionando-as sob uma 

postura crítica e elaboração do próprio texto, no qual deve estar fundamentado em 

um referencial teórico que sustente os posicionamentos assumidos pelo autor. 
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Em relação a classificação, quanto a abordagem do problema, este trabalho 

utilizou-se da pesquisa quali-quantitativa. Segundo Fantinato (2015) a pesquisa 

quantitativa é utilizada quando os dados analisados podem ser quantificados, 

centrando-se na objetividade. Já a pesquisa qualitativa caracteriza-se pela 

subjetividade, não se preocupando com a representatividade numérica, mas com a 

compreensão dos dados. A pesquisa mista é utilizada quando em uma mesma 

pesquisa, ambos os aspectos são usados para recolher mais informações do que 

se poderia conseguir isoladamente.  

A utilização da pesquisa quali-quantitativa para esse trabalho se justificou 

devido a necessidade de mensuração das informações e valores contidos nos 

relatórios contábeis e aprofundamento na análise dessas informações, uma vez 

que a avaliação de empresas é caracterizada pela subjetividade, podendo sofrer 

constantes alterações de acordo com as variáveis utilizadas no seu cálculo, 

havendo sempre incertezas quanto a sua precisão.  

Em relação às bases lógicas de investigação, foi utilizado o método dialético. 

De acordo com Silva e Menezes (2005), esse método fundamenta-se na dialética 

proposta por Hegel, na qual as contradições se transcendem dando origem a 

novas contradições que passam a requerer solução. Trata-se de um método de 

interpretação dinâmica e totalizante da realidade que considera que os fatos não 

podem ser analisados fora de um contexto social, político, econômico, etc. 

A utilização desse método se justificou pelo fato de que a avaliação de 

empresas envolve diferentes interesses existentes entre as partes envolvidas em 

um processo de negociação, onde ambas as partes buscam obter resultados que 

sejam mais vantajosas para si. 

Quanto aos objetivos, este trabalho utilizou-se da pesquisa exploratória. 

Para Silva e Menezes (2005), a pesquisa exploratória visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir 

hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos 

que estimulem a compreensão. Esse método se caracteriza por sua flexibilidade ao 

considerar os mais variados pontos de vistas acerca do assunto em análise. 

Quanto aos procedimentos técnicos para a realização da pesquisa, 

considerando que o trabalho pretendeu analisar, de forma abrangente, os métodos e 

procedimentos conhecidos mais utilizados para a avaliação de empresas e aplicar 
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um deles em caso prático de precificação de duas empresas, avaliando como eles 

podem auxiliar gestores e investidores na análise de fusões, aquisições, 

investimentos e acompanhamento de desempenho interno de uma empresa, foi 

adotada a metodologia do estudo de caso.  

Segundo Sargiani (2015), o estudo de caso é uma caracterização 

abrangente para designar uma diversidade de pesquisas que coletam e registram 

dados de um caso particular ou de vários casos a fim de organizar um relatório 

ordenado e crítico de uma experiência, ou avaliá-la analiticamente, objetivando 

tomar decisões a seu respeito ou propor uma ação transformadora. Trata-se do 

estudo profundo de um ou poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e 

detalhado conhecimento. 

Para André (2016), o estudo de caso, enquanto método de investigação 

qualitativa, tem sua aplicação quando o pesquisador busca uma compreensão 

extensiva e com mais objetividade e validade conceitual, do que propriamente 

estatística, acerca de determinado tema em um contexto específico.  

Para este trabalho, o instrumento de coleta de dados utilizado foram a 

pesquisa documental através da análise dos relatórios contábeis disponibilizados 

pelas companhias envolvidas e o levantamento bibliográfico. Para Barbosa (1999), 

dependendo do desenvolvimento da cultura organizacional, da estrutura e 

funcionamento dos sistemas de informação existentes na instituição, pode haver 

alguma dificuldade com a utilização da análise documental uma vez que nem todos 

os dados podem estar completos, os dados disponíveis podem estar 

excessivamente agregados, dificultando seu uso, haver mudanças de padrões com 

o tempo que inviabilizam a comparação entre dados obtidos em épocas diferentes 

e a existência de dados que somente são disponíveis para uso confidencial. 

Já o levantamento bibliográfico foi realizado através da literatura pertinente 

em livros, artigos científicos e consultas em websites, com o objetivo de verificar o 

que já foi estudado sobre conceitos de Valuation e sua importância em 

negociações entre empresas, através da caracterização de métodos de 

mensuração de valor de ativos e demonstração dos aspectos que envolvem a 

elaboração e interpretação dos procedimentos atualmente empregados nesses 

processos, buscando uma melhor compreensão e aprofundamento no 

conhecimento sobre o assunto, de modo a torna-lo mais claro e acessível. 
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Segundo Teixeira (2003), as pesquisas científicas geralmente geram um 

enorme volume de dados que precisam ser organizados e separados em 

categorias, tendências, padrões, etc. Esse processo é complexo e implica em um 

trabalho de redução, interpretação e organização dos dados, que deve ser iniciada 

na fase exploratória, acompanhando todo o ciclo de investigação. 

Para tanto, esse estudo utilizou como estratégia de análise de dados e 

informações coletadas, o método de análise de conteúdo, buscando calcular o 

valor de negociação de empresas utilizando o método do Fluxo de Caixa 

Descontado, através da análise das informações disponibilizadas nos relatórios 

contábeis das empresas envolvidas. 

Em relação ao universo da pesquisa, foram consideradas empresas que 

atuam no setor de geração de energia elétrica no Brasil. A escolha do setor elétrico 

foi motivada pela sua expressividade na economia do país, devido a sua 

importância estratégica e por ter passado por um intenso processo de privatização 

a partir dos anos 2000.  

Na concepção de Zanella (2011), o universo é o conjunto de elementos 

(empresas, produtos ou pessoas) que possuem as características que serão objeto 

de estudo e a amostra é uma parte do universo escolhida segundo algum critério 

de representatividade.  

De acordo com Corrêa (2013), a amostragem pode ser dividida em dois 

processos:  

Amostra probabilística: cada elemento da população tem uma chance 

conhecida e diferente de zero de ser selecionado para compor a amostra. Os tipos 

de amostras probabilísticas são as amostras aleatórias simples, amostra aleatória 

estratificada e amostra de conglomerados. 

Amostra não-probabilística: a seleção dos elementos da população para 

compor a amostra depende, pelo menos parcialmente, do julgamento do 

pesquisador ou do entrevistador de campo. 

Para este trabalho, a amostra refere-se a um conjunto selecionado de 

empresas que atuam no setor de geração energia elétrica e que compõem o Índice 

de Energia Elétrica (IEE) da BM&FBOVESPA.  
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1.3 Estrutura do trabalho 

 

A estrutura deste trabalho foi organizada em cinco capítulos, para um melhor 

entendimento.  

O primeiro capítulo compreende a introdução, composta pela formulação do 

problema, os objetivos geral e específicos, a metodologia de pesquisa utilizada e a 

estrutura do trabalho.  

Já o segundo capítulo traz o referencial teórico, discorrendo sobre o setor 

elétrico brasileiro e sobre o Valuation.  Foram tratados assuntos como a estrutura 

institucional do setor elétrico brasileiro, a Lei 12.783/2013 e seus impactos, os 

principais métodos de Valuation utilizados e sua importância nos processos de 

avaliação de empresas. 

No capítulo 3 é apresentada a caracterização das empresas para as quais a 

pesquisa foi aplicada.  

O capítulo 4 refere-se à aplicação prática da pesquisa, na qual são 

demonstrados os resultados alcançados com a utilização do método do Fluxo de 

Caixa Descontado para cálculo de valor de empresas, comparando com o valor de 

mercado dessas empresas de acordo com cotação da Bolsa de Valores.  

Por fim, o capítulo 5 é composto pela conclusão do trabalho, suas 

contribuições e considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Setor Elétrico Brasileiro 

 

De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema (ONS), o sistema de 

produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema hidro-termo-

eólico de grande porte, com predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos 

proprietários. O Sistema Interligado Nacional (SIN) é constituído por quatro 

subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e a maior parte da região Norte. 

Segundo Jardim (2013) o setor elétrico brasileiro, devido ao seu tamanho e 

especificidades, possui características muito particulares, com forte predominância 

de usinas hidrelétricas que são dependentes do regime pluviométrico. Com isso, o 

sistema tende a apresentar grandes oscilações de produtividade durante todo o ano, 

que são minimizadas pelas extensas linhas de transmissão que interligam todas as 

regiões do país, permitindo-as permutar a distribuição de energia entre si, obtendo 

assim, ganhos sinérgicos e reduzindo os riscos de falta de energia. 

A capacidade instalada de geração no Brasil é composta, principalmente, por 

usinas hidrelétricas distribuídas em dezesseis bacias hidrográficas nas diferentes 

regiões do país. Porém, nos últimos anos, a instalação de usinas eólicas, 

principalmente nas regiões Nordeste e Sul, apresentou um forte crescimento, 

aumentando a importância dessa geração para o atendimento do mercado. Já as 

usinas térmicas, em geral localizadas nas proximidades dos principais centros de 

carga, desempenham papel estratégico relevante, pois contribuem para a segurança 

do SIN. Essas usinas são despachadas em função das condições hidrológicas 

vigentes, permitindo a gestão dos estoques de água armazenada nos reservatórios 

das usinas hidrelétricas, para assegurar o atendimento futuro. Os sistemas de 

transmissão integram as diferentes fontes de produção de energia e possibilitam o 

suprimento do mercado consumidor (ONS, 2018). 

Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, em 2016, a Oferta Interna 

de Energia Elétrica (OIEE) foi de 619,7 TWh, montante 0,7% superior ao de 2015 

(615,7 TWh), prevalecendo a geração hidráulica, conforme demonstrado na tabela a 

seguir: 
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Tabela 1: Oferta Interna de Energia Elétrica (OIEE) 

 

Fonte: MME (2017) 

 

Segundo Mercedes (2015), a atividade de planejamento no setor elétrico 

brasileiro foi construída e sofreu várias mudanças ao longo do tempo. A substituição 

do modelo privado e descentralizado por uma crescente participação estatal e 

centralização da gestão introduziu a necessidade e as visões de planejamento, que 

também se sucederam ao longo das várias reformas setoriais ocorridas.  

Para Brandão (2013), a indústria de energia elétrica pode ser desagregada 

em quatro segmentos: geração, transmissão, distribuição e comercialização. O 

segmento de geração de energia refere-se a uma etapa da cadeia produtiva. Por 

sua vez, os segmentos de transmissão, distribuição e comercialização são 

atividades relacionadas a classe dos serviços.  

Barros (2015) considera que o modelo atual foi consolidado após a crise 

hidrológica do início dos anos 2000, sendo que a regulação e fiscalização do setor 

passaram a ser atribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 

devendo as concessionárias se submeter às normas definidas por essa autarquia. 

Na sua atual configuração, o setor elétrico possuiu duas tipologias de estrutura de 

mercado: monopólios naturais e competição. Como monopólios naturais, mais 

regulados, enquadram-se a transmissão e distribuição e os segmentos de geração e 

comercialização são caracterizados como de competição. Essa divisão está 

demonstrada no Quadro a seguir: 
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Quadro 1: Segmentos do setor elétrico brasileiro 

Segmento Características 
Estrutura de 

Mercado 

Geração 

As empresas geradoras atuam em um mercado 

concorrencial, sendo livre a negociação de novos 

contratos com distribuidoras, comercializadoras e 

grandes consumidoras. 

Competição 

Transmissão 

Apesar da expansão do sistema de transmissão ser 

viabilizada por meio de licitação pública, recebendo o 

proprietário da instalação uma remuneração fixa, a 

operação do sistema é atribuição da NOS. 

Monopólio 

Natural 

Distribuição 

As distribuidoras atuam em monopólios regionais no 

que tange à distribuição de eletricidade para clientes 

cativos e se submetem à regulação tarifária e de 

qualidade pela ANEEL. 

Monopólio 

Natural 

Comercialização 

Os comercializadores atuam em um mercado 

competitivo podendo se associar em consórcios e 

negociar energia própria ou de terceiros. 

Competição 

Fonte: Barros (2015) 

 

De acordo com Goldemberg (2015), embora a geração hidrelétrica predomine 

na produção de energia elétrica no Brasil desde o fim do século XIX, a produção 

vem caindo rapidamente desde 2011. A principal causa para esse declínio é o 

esgotamento dos aproveitamentos disponíveis no Sudeste do país, onde se 

concentra a maioria das grandes usinas hidrelétricas com grandes reservatórios, 

beneficiando-se da topografia acidentada da região. 

Para Barbosa (2016), o setor elétrico de um país é considerado um pilar de 

grande importância estratégica devido à sua influência no desenvolvimento da 

economia. Dessa forma, a garantia do suprimento energético torna-se um dos 

principais desafios para países em desenvolvimento.  

 

2.1.1 Ambiente institucional 

 

No Brasil, o Governo Federal por meio da Lei de Concessões, n° 8.987/95, 

passou de executor e administrador das empresas de energia a fiscalizador e 
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regulador do sistema, numa tentativa de deixar o setor mais eficiente e produtivo. 

Desde então, o setor passou a ter regras para melhorar a sustentabilidade, 

promover a expansão e garantia de suprimentos, a melhoria da concorrência e dos 

preços aos consumidores (BERGMANN, 2017). 

De acordo com Barbosa (2016), uma das premissas fundamentais na revisão 

do ambiente institucional do setor elétrico brasileiro foi buscar separar as atividades 

de governo e as regulatórias, já que uma deveria ter orientação política e a outra 

deve realizar atividades de forma autônoma.  

Dessa forma, o ambiente institucional do setor elétrico brasileiro foi formado 

pelos seguintes órgãos: 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE): foi instituído pela Lei nº 

9.478/1997, porém regulamentado apenas pelo Decreto nº 3.520/2000, foi a primeira 

entidade com o foco em garantir a estabilidade regulatória e de coordenação do 

sistema. Para o setor elétrico brasileiro, é válido destacar suas atribuições ligadas à 

discussão da matriz energética e diversificação, incluindo o estabelecimento de 

políticas de incentivos a fontes diversificadas, a adoção de medidas que garantam o 

atendimento à demanda, além da possibilidade de indicar empreendimentos 

prioritários para a licitação e a implantação, os chamados empreendimentos 

estruturantes (BARBOSA, 2016). 

Ministério de Minas e Energia (MME): trata-se de um órgão vinculado à 

Presidência da República, responsável pela formulação e implantação de políticas 

no setor energético, a partir das diretrizes do CNPE, sendo o representante do poder 

concedente no setor elétrico. Entre suas atribuições, no novo modelo, estão a 

responsabilidade nas diretrizes dos leilões de energia, a celebração de contratos de 

concessão e a definição das garantias físicas dos empreendimentos (BARBOSA, 

2016). 

Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE – tem como objetivo 

monitorar em um horizonte de curto prazo a segurança de suprimento do sistema e 

antecipar possíveis problemas que possam surgir. O CMSE é coordenado pelo MME 

e seus membros são compostos de representantes da ANEEL, ONS, EPE e outros 

(Fernandes, 2016). 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): órgão regulador do setor 

elétrico. Criada em dezembro de 1996, é uma autarquia em regime especial 

vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). Suas atribuições estão 
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relacionadas à normatização das políticas e diretrizes estabelecidas pelo Governo 

federal para o setor elétrico, fiscalizar a prestação do fornecimento de energia 

elétrica à sociedade e fazer a mediação de conflitos entre os agentes do setor. Cabe 

ainda à ANEEL, mediante delegação do MME, conceder o direito de exploração dos 

serviços de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica 

e definir as tarifas de energia, de acordo com o que está estabelecido em lei e nos 

contratos de concessão assinados com as empresas (ANEEL, 2018). 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE): instituída pela Lei nº 10.847, de 15 

de março de 2004, e do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia (MME), tem por finalidade prestar serviços na área de 

estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais 

como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, 

fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras. 

De acordo com Barbosa (2016), a EPE é o órgão que visa eliminar uma falha 

fundamental identificada no marco regulatório anterior: a ausência de um agente 

responsável pelo planejamento da expansão que pudesse garantir ao investidor a 

viabilidade do empreendimento hidráulico. 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS): criado pela Lei nº 

9.648/1998, exerce as atividades de coordenação da operação do SIN. Sua principal 

função refere-se ao planejamento e à operação centralizados da geração com o foco 

na otimização da operação global. Também auxilia tecnicamente o poder 

concedente na avaliação da expansão do sistema, em especial no sistema de 

transmissão (BARBOSA, 2016). 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE): criada a partir da 

Lei no 10.848/2005, é responsável por viabilizar a comercialização de energia 

elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), tanto no ambiente de contratação 

regulada (ACR) quanto no ambiente de contratação livre (ACL). Atua também como 

promotora dos leilões e administradora dos contratos de energia (BARBOSA, 2016). 

A estrutura da matriz institucional do setor energético brasileiro está 

representada na figura abaixo: 
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Figura 1: Matriz institucional do setor energético brasileiro 
 

 
Fonte: Coelho (2017) 

 

Segundo Mota (2015), o funcionamento adequado do novo modelo 

institucional tem como atribuições permanentes as metas de buscar uma maior 

eficiência econômica da indústria, a sustentação adequada da indústria de modo a 

garantir a expansão do sistema, a operação do sistema com elevado grau de 

confiabilidade em consonância com requisitos de qualidade impostos pela sociedade 

e a prestação dos serviços não discriminatória incluindo sua universalização. 

 

2.1.2 Lei 12.783/2013 

 

A partir da década de 1990, buscando eficiência e autonomia econômica, o 

setor elétrico mundial começa a passar por reformas estruturais em sua forma de 

operação, sofrendo influência da doutrina do estado mínimo no pensamento 

econômico. Como resultado destas reformas, que também ocorreram no Brasil, os 

segmentos de geração, transporte e comercialização de energia passam a ser 

separados, sendo administrados e operados por agentes distintos (ABRADEE, 

2018). 

A Constituição brasileira prevê que a exploração dos serviços e instalações 

de energia elétrica pode ser realizada diretamente pelo Governo Federal ou 
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indiretamente por meio da outorga de concessões, permissões ou autorizações. 

Historicamente, o setor elétrico brasileiro foi explorado principalmente por 

concessionárias de geração, transmissão e distribuição controladas pelo Governo 

Federal, mas nos últimos anos, diversas medidas foram adotadas para reformular 

esse setor, que em geral, visaram aumentar o investimento privado e eliminar 

restrições aos investimentos estrangeiros, elevando a concorrência no setor elétrico 

(ENERGISA, 2018). 

Nesse contexto, segundo Barbosa (2016), o setor elétrico brasileiro passou, 

ao menos, por dois grandes marcos regulatórios nos últimos vinte anos, frutos da 

necessidade de expansão da capacidade instalada. O primeiro ocorreu na década 

de 1990, com a desverticalização e a privatização do setor e o segundo deu-se nos 

anos 2000, após o racionamento de 2001, que demonstrou a necessidade de 

revisão do modelo de expansão do setor. 

Jardim (2013) defende que, devido à predominância hidráulica da matriz 

elétrica brasileira e, considerando que o custo de produção das usinas hidrelétricas 

é consideravelmente reduzido, dado que o combustível é a água, imagina-se que a 

tarifa de energia elétrica fosse uma das mais baixas do mundo, no entanto, isso não 

se observa na prática. 

Segundo Bergmann (2017), o Brasil possui uma das tarifas de energia mais 

caras do mundo, sendo a 9ª mais cara para tarifas residenciais e a 4ª mais cara em 

relação às tarifas médias industriais. Dentre os BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China), 

o Brasil possui a maior tarifa média industrial, também liderando os preços mais 

altos na América Latina. 

Brandão (2013) destaca que, ao longo dos últimos anos, as tarifas brasileiras 

de energia elétrica vêm sendo apontadas como uma das principais causas da perda 

de competitividade da economia nacional. Dessa forma, o governo brasileiro, desde 

2011 vem fazendo um esforço no sentido de construir uma nova matriz de política 

econômica que viabilize e suporte uma nova fase de crescimento econômico 

sustentável. Esta nova matriz tem como base: redução histórica da taxa de juros, 

notadamente para investimento, diminuição do custo de contratação da mão de 

obra, desvalorização cambial, redefinição do marco regulatório do setor de 

transporte e fortalecimento do mercado interno.  

Dentro desta estratégia merece destaque programa de reestruturação do 

setor elétrico que teve como principal objetivo a redução do custo da energia 
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elétrica. Com isso, em 11 de setembro de 2012, ante uma diminuição no 

crescimento do país e uma queda do setor industrial, o Ministério de Minas e 

Energia apresentou uma proposta em forma de Medida Provisória com o objetivo de 

regulamentar as concessões das empresas de energia elétrica, que teriam seus 

vencimentos entre 2012 e 2017. Trata-se da Medida Provisória nº 579, 

posteriormente convertida na Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que permitiu aos 

concessionários com contratos de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica, a possibilidade de antecipar as prorrogações de seus contratos de 

concessão mediante à aceitação de condições específicas preestabelecidas 

(FACHINI, 2015). 

Em relação às novas regras de comercialização de energia, as 

concessionárias de geração aderentes à Medida Provisória teriam seus contratos de 

energia desfeitos e recontratados pelas distribuidoras no Ambiente de Contratação 

Livre (ACR), através de cotas proporcionais ao peso de cada uma no Sistema 

Interligado Nacional (SIN). Como estas recontratações seriam a um preço mais 

baixo, refletindo a renovação das concessões, faria com que os consumidores se 

beneficiassem, reduzindo o custo da compra de energia na parcela das 

distribuidoras (Bergmann, 2017). 

De acordo com Brandão (2013), ao definir as novas condições dos novos 

contratos de concessão que passariam a valer a partir de janeiro de 2013, a MP 579 

se constituiu em um importante elemento da política do Estado brasileiro de redução 

das tarifas de energia elétrica. Entretanto, essa medida provocou forte impacto 

financeiro sobre as empresas de geração e transmissão detentoras de concessões 

com vencimento entre 2015-2017. Este impacto foi imediatamente avaliado e 

precificado pelo mercado de capitais provocando baixas significativas na cotação 

das ações das empresas afetadas na bolsa de valores. O resultado final dessa 

medida foi que ao longo do ano de 2013 as ações da Eletrobrás perderam metade 

do valor (baixa de 49,7%), enquanto as ações da CESP caíram 40% e as da CEMIG 

33%.  

De acordo com Bergmann (2017), isso ocorreu porque a promulgação da 

medida provisória impactou a confiança dos investidores, devido às incertezas 

quanto às novas regras de renovações de concessões do setor. 
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2.2 Valuation 

 

2.2.1 Conceito 

 

O cálculo do valor de uma empresa é um processo complexo que combina 

análise estratégica com modernas teorias financeiras. É uma ferramenta essencial 

para decisões estratégicas que agreguem valor à empresa e para processos de 

fusão, incorporação, venda ou procura de sócio (CONSULTORE, 2017). 

Para Guerra (2016), o atual ambiente de negócios com alto grau de 

competitividade e complexidade, em que ativos são transacionados em volumes 

cada vez maiores e as negociações são concluídas em períodos cada vez mais 

curtos, a avaliação de ativos (individuais ou de empresas) tem ganhado cada vez 

mais destaque tanto em ambiente acadêmico quanto no mercado financeiro e 

empresarial. O autor ainda cita que há diversas razões que justificam um processo 

de avaliação como a compra e venda de negócios, análise de processos de fusão, 

cisão e incorporação de empresas, dissolução de sociedades, liquidação de 

empreendimentos e avaliação da habilidade dos gestores de gerar riqueza para os 

acionistas. 

Nesse contexto, Areco (2017) define Valuation como um termo da língua 

inglesa usado para se referir ao processo de avaliação de empresas, basicamente 

tratando sobre a atividade de como calcular o valor de uma empresa de forma 

sistematizada, usando um modelo quantitativo. Essa avaliação tem como objetivo 

saber qual a situação da empresa, suas perspectivas de crescimento, posição que 

ocupa no mercado e previsão de retorno de investimento. 

Segundo Damodaran (2002, p. 25), o valor de uma empresa é o valor 

presente de seus fluxos de caixa esperados, descontados a uma taxa que reflita 

tanto o risco dos projetos da empresa quanto o mix de financiamentos utilizados 

para financiá-los.  

Sobrinho (2017) defende que o Valuation não se resume a uma metodologia 

de avaliação de ativos, tampouco uma alternativa de análise de cenários e apuração 

de desvios de valor, pois pode ser aplicado também em planejamento tributário, 

revisão de custos de fabricação dos produtos, melhoria nos processos e decisões 

sobre mix de produtos, entre outros. 
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Areco (2017) destaca ainda que o conhecimento sobre cálculo do valor de 

uma empresa pode ser utilizado para fins internos, como instrumento de gestão, 

servindo de base para mensurar a criação de valor e riqueza para os acionistas de 

um período para outro e, assim, analisar os resultados das estratégias corporativas 

e a eficiência dos executivos no cumprimento do objetivo principal das empresas de 

buscar a maximização de seu valor.  

 

2.2.2 Valuation como ferramenta estratégica 

 

Diante da rapidez e dinâmica com que a economia e o mercado evoluem, ter 

as respostas certas no momento certo pode ser fator decisivo para qualquer 

negócio. Por isso, o uso de ferramentas que ajudam a atender as expectativas e 

demandas do mercado torna-se um grande diferencial em uma mesa de negociação, 

significando a perda irreparável de uma oportunidade ou o alcance do objetivo de 

um bom resultado. 

Para Cerbasi (2003), a determinação do valor de uma empresa é 

extremamente útil e quesito fundamental para a gestão de carteiras de 

investimentos, análise de fusões e aquisições totais ou parciais, liquidações, 

aberturas de capital e privatizações, além de feedback para gestores e proprietários 

de empresas sob o ponto de vista da eficiência na administração dos negócios. 

Nesse cenário, a determinação do valor das empresas pode ser utilizada 

como um instrumento de gestão, ou seja, para mensurar a criação de valor e a 

maximização da riqueza dos acionistas de um período para outro. Inclusive, para 

analisar os resultados das estratégicas corporativas e a eficiência dos executivos na 

consecução do objetivo principal das empresas: a maximização do valor 

(CONSULTORE, 2017). 

Ao entender como funciona o Valuation em uma empresa, o investidor, 

comprador ou empresário, poderá entender melhor como está configurado aquele 

negócio, auxiliando na tomada de decisões estratégicas. Isso porque, durante a 

construção de um laudo de Valuation, é necessário fazer uma análise financeira 

completa da empresa e de cada um de seus setores, o que possibilita levantar as 

falhas, entender o comportamento da empresa frente seus concorrentes, analisar 

diferentes cenários e o risco do investimento, além de evidenciar uma necessidade 
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de capital que pode ajudar durante a tomada de decisões de um gestor (INVESTOR, 

2016). 

Segundo Copeland (2006), a metodologia do Valuation é também um 

ferramental analítico que pode ser transformado em instrumento de gestão visando 

orientar a organização empresarial em torno de um único objetivo: a criação de valor 

para o acionista. 

Mendonça (2016) considera que através do Valuation podem ser controlados 

os indicadores e premissas que norteiam um negócio, possibilitando seu controle e 

ajuste de estratégia, de modo a subsidiar a tomada de decisão. 

Areco (2017) também defende que que o Valuation é essencial para as 

decisões de gestão, estratégias e negociações da empresa, auxiliando em decisões 

importantes, tais como: 

Investimentos: considerando que toda empresa está sujeita a receber 

proposta de investidores, para uma boa negociação é imprescindível que o 

empresário saiba de fato o valor da sua empresa e não tenha apenas uma 

estimativa; 

Participação societária: pois sempre há a possibilidade de entrada ou saída 

de um sócio ou investidor. Para se estabelecer distribuição justa de capital, é preciso 

ter uma avaliação atualizada da empresa. Isso também minimiza conflitos entre os 

acionistas. 

Conhecer as próprias finanças: através do cálculo do Valuation é possível 

conhecer exatamente a situação da organização, sua confiabilidade e adequação a 

questões contábeis e fiscais. Pode ser utilizado para corrigir possíveis erros e saber 

receitas, ativos e passivos da empresa, e consequentemente conhecer o 

faturamento e o lucro. 

Projetar o futuro: com a avaliação do seu negócio é possível analisar o 

caminho da empresa e se as metas estão sendo atingidas. Com isso, é possível 

estabelecer novos objetivos e corrigir possíveis erros. 

Mendonça (2016) considera que o Valuation ajuda a traduzir, 

monetariamente, sobre a evolução do seu negócio, se determinadas premissas do 

seu planejamento foram seguidas, projetando-se o fluxo de caixa futuro trazido a 

valor presente e evidenciando, de forma estimada, a escalabilidade do negócio 

como informado no plano de negócio. 
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Na visão de Guerra (2016), uma das principais aplicações da avaliação de 

empresas é avaliar os impactos das decisões estratégicas, operacionais e 

financeiras com o objetivo final de promover a maximização de valor do negócio. 

 

2.2.3 Métodos de Valuation 

 

Segundo Neto (2010, p. 657), a avaliação de uma empesa não se processa 

mediante os fundamentos de uma ciência exata, onde se permite a comprovação 

absoluta dos resultados apurados. Os fatores considerados na mensuração 

procuram retratar a realidade esperada do ambiente econômico da empresa, 

estando calcados em certas premissas e hipóteses comportamentais. 

Existem diversos métodos utilizados para o cálculo do valor das empresas e a 

escolha de qual será utilizado deve ser coerente com a finalidade da avaliação e 

com as especificidades da empresa avaliada para que esta possa chegar a uma 

conclusão que reflita sua situação real. 

Para Guerra (2016), a escolha do método de avaliação dependerá do objetivo 

e das características do ativo a ser avaliado. Dentre as atividades que utilizam 

métodos de avaliação pode-se citar a gestão de carteiras, aplicações financeiras de 

investidores individuais, processos de fusões e aquisições e para fins legais e 

tributários, tais como em casos de morte de proprietário de bens imóveis e casos de 

divórcio. 

O valor final encontrado pode variar dependendo do método de Valuation que 

for utilizado e das premissas consideradas no momento da modelagem financeira, 

como a percepção de mercado e a percepção do crescimento da empresa nos 

próximos anos. 

É importante ressaltar que para calcular o valor de uma empresa, a definição 

do método é fundamental para se encontrar um valor mais justo para o negócio. A 

decisão da metodologia que será utilizada exige, além de conhecimento técnico e 

estratégico, um grande entendimento sobre o funcionamento de cada setor e as 

condições na qual a empresa se encontra (INVESTOR, 2016). 

Diante disso, a seguir são apresentados alguns dos métodos de cálculos mais 

utilizados para o Valuation.  
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2.2.3.1 Método do Fluxo de Caixa Descontado 

 

Segundo Neto (2010, p. 668), na avaliação econômica de investimentos, o 

método de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) é o que representa o maior rigor 

técnico e conceitual para expressar valor econômico, uma vez que ele está voltado 

para a apuração da riqueza absoluta do investimento (valor presente de um fluxo de 

benefícios econômicos líquidos de caixa esperados no futuro), estando 

perfeitamente consistente com o objetivo das finanças corporativas de maximização 

do valor da empresa. 

Para Damodaran (2002, p.451), o valor de qualquer ativo deve ser em função 

de três variáveis: quanto ele gera em fluxos de caixa, quando estes fluxos de caixa 

ocorrem e o nível de incerteza associada a eles. Desta forma, a avaliação do fluxo 

de caixa descontado reúne estas três variáveis ao calcular o valor de qualquer ativo 

como sendo o valor presente de seus fluxos de caixa futuros esperados. 

Para Araújo e outros (2008, p. 493), todos os ativos econômicos de uma 

empresa implicam em fluxo de caixa, que são distribuídos aos seus financiadores e 

ao governo. O valor presente desses fluxos de caixa estimados significa o que 

usualmente é denominado valor intrínseco do ativo econômico da empresa ou, 

simplesmente, valor da empresa. Portanto é preciso saber quais são esses fluxos de 

caixa e qual é a taxa de desconto adequada a eles.  

De acordo com Neto (2010, p. 668), a avaliação de uma empresa para a 

teoria de finanças volta-se, essencialmente, a seu valor intrínseco, o qual é função 

dos benefícios econômicos esperados de caixa, do risco associado a esses 

resultados previstos e da taxa de retorno requerida pelos proprietários do capital e 

tratada na metodologia de avaliação de empresas pelo custo médio ponderado de 

capital.  

Para Areco (2017), a utilização desse método pode ser dividida nas seguintes 

etapas: 

1. Estimar o fluxo de caixa: antecipar o fluxo de caixa da empresa para os 

próximos períodos; 

2. Definir a taxa de desconto: essa taxa está ligada diretamente ao risco de 

investimento. Para se calcular é fundamental ter conhecimento sobre o mercado e 

sobre o setor de atuação da empresa. 
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3. Trazer o fluxo de caixa ao valor presente: o último passo para saber como 

calcular o valor de uma empresa é trazer todos os valores, projetados e atuais, para 

o valor presente. Ao final dessas etapas, será possível ter uma noção aproximada 

do valor de mercado de sua empresa, bem como o risco e as oportunidades 

capazes de atrair investidores para ampliação e crescimento do negócio. 

Segundo Copeland (2006), esse modelo apresenta as seguintes vantagens: 

 avalia todos os componentes da empresa que formam o valor total, não se 

limitando ao capital social, facilitando assim a identificação dos diferentes 

investimentos e as respectivas fontes de financiamento; 

 identifica as principais áreas criadoras de valor e permite foco nas áreas 

que efetivamente agreguem valor para a empresa; 

 o modelo pode ser utilizado na empresa como um todo ou em unidades de 

negócio individualmente; 

 possui sofisticação suficiente para atuar com a complexidade de grande 

parte das situações e ao mesmo tempo é de fácil implantação. 

Neto (2010, p. 668) considera que uma empresa é avaliada por sua riqueza 

econômica expressa a valor presente, dimensionada pelos benefícios de caixa 

esperados no futuro e descontados por uma taxa de atratividade que reflete o custo 

de oportunidade dos vários provedores de capital. Sendo assim, o método do FCD 

incorpora os princípios gerais fundamentais para se estabelecer um critério ótimo de 

decisão de investimento, que são: 

 a avaliação do investimento é processada com base nos fluxos de caixa de 

natureza operacional; 

 o risco é incorporado na avaliação econômica de investimento, respeitadas 

as preferências do investidor com relação ao conflito risco-retorno; 

 a decisão identifica, ainda, o valor presente do ativo com base na taxa de 

desconto apropriada a remunerar os proprietários de capital. 

Dessa forma, conforme Neto (2010, p. 669), o método FCD pode ser 

representado pela seguinte expressão genérica: 

 

Valor Total =  FCO1  +  FCO2  +  FCO3  +  .......  +  FCOn 
                        (1+K)      (1+K)2     (1+K)3                 (1+K)n 

 

   



40 

 

Onde o Valor equivale ao valor econômico do investimento, FCO representa 

o fluxo de caixa operacional, e K a taxa de desconto, que representa o custo médio 

ponderado de capital. 

Vale destacar que não é recomendável a utilização desse método para o 

cálculo de valor de Startups, uma vez que esse tipo de empresa não apresenta 

dados históricos que permitam criar uma projeção confiável de informações. Além 

disso, como essas empresas crescem de forma exponencial até atingirem a 

maturidade, projetar a capacidade de gerar riquezas dessa empresa, mantendo a 

taxa de crescimento do seu período inicial, pode ser irreal (INVESTOR, 2016). 

 

2.2.3.1.1 Fluxo de caixa operacional 

 

Segundo Neto (2010, p. 674), a base de avaliação de uma empresa são os 

fluxos de caixa, definidos em termos operacionais, onde se excluem, basicamente, 

os fluxos de remuneração do capital de terceiros. Os valores relevantes para a 

avalição são os provenientes da atividade operacional da empresa e disponíveis as 

todos os provedores de capital, próprio ou de terceiros. O impacto do financiamento 

oneroso deve refletir-se inteiramente sobre o custo total de capital, utilizado como 

taxa de desconto dos fluxos de caixa. 

Neto (2010, p. 667) considera ainda que os benefícios econômicos devem 

também incorporar os acréscimos previstos de riqueza determinados por novos 

investimentos realizados, no intervalo de suas projeções. Além disso, devem ser 

deduzidos desses valores de caixas, os desembolsos previstos referentes a novos 

investimentos em capital de giro e bens permanentes, de maneira que os fluxos de 

caixa formados sejam considerados disponíveis ao proprietário do capital. Sendo 

assim, o fluxo de caixa operacional disponível utilizado na determinação do valor de 

uma empresa pode ser calculado da seguinte forma: 

 

      

  Lucro Operacional Líquido do IR   

  (+) Despesas Não Desembolsáveis   

  (=) Fluxo de Caixa Operacional   

  (-) Investimento em Capital Fixo   

  (-) Variações de Capital de Giro   

  (=) Fluxo de Caixa Operacional Disponível   
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As despesas desembolsáveis referem-se, basicamente, aos valores de 

depreciação, amortização e exaustão. As variações nos investimentos representam 

todos os acréscimos necessários de capital em ativos fixos e no giro previstos no 

horizonte de tempo. Os investimentos fixos são gastos realizados com máquinas, 

equipamentos, edificações, pesquisa e desenvolvimento, logística, etc. Já os 

investimentos em giro são calculados com base na variação projetada no volume de 

atividade da empresa. 

 

2.2.3.1.2 Taxa de desconto 

 

Segundo Neto (2010, p. 677), após definidos os fluxos operacionais 

disponíveis de caixa da avaliação, o próximo passo será estimar a taxa mínima de 

atratividade desejada para a decisão de investimento. Essa taxa deve descontar os 

benefícios de caixa previstos para o cálculo de seu valor presente, que representa o 

valor econômico da empresa. A taxa mínima de atratividade expressa o custo de 

oportunidade das várias fontes de capital, ponderado pela participação relativa de 

cada uma delas na estrutura de financiamento. 

Araújo e outros (2008, p. 497) defende que a determinação da taxa de 

desconto apropriada dos fluxos de caixa é uma etapa fundamental na análise de 

investimentos e sua determinação depende de como os projetos são financiados. 

Segundo Copeland (2002, p. 139), a taxa de desconto aplicada ao fluxo de 

caixa operacional deve refletir o custo de oportunidade de todos os provedores de 

capital ponderado por sua contribuição relativa para o capital total da empresa. Esse 

custo é denominado custo médio ponderado do capital (weighted average cost of 

capital – WACC). 

De acordo com Neto (2010, p. 327), o custo de oportunidade origina-se do 

uso de recursos de propriedade da empresa e que serão alocados para novos 

investimentos. Quando a empresa decide utilizar esse recurso em determinado 

projeto, incorre em um custo implícito, denominado custo de oportunidade. Este 

custo é obtido pelo resultado não auferido derivado do melhor uso alternativo do 

recurso. 

Segundo Araújo e outros (2008, p. 498) a taxa de desconto possui dois 

componentes: o custo do capital do credor e o custo do capital do acionista, 

podendo ser representado pela seguinte equação: 
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WAAC = Kd (1 – t) {[Div / (Div + PL)] + Ke [PL / (Div + PL)]} 

 

Onde: 

WACC: custo médio ponderado do capital 

kd: custo do capital do credor 

t: alíquota de imposto sobre a renda 

ke: custo do capital do proprietário (acionista ou cotista) 

Div: valor de mercado da dívida 

PL: valor de mercado do capital próprio 

Div / (Div + PL): proporção do ativo financiado por dívida 

PL / (Div + PL): proporção do ativo financiado pelos proprietários 

 

Conforme Araújo e outros (2008, p. 498), o custo da dívida ou do capital de 

terceiros (kd) deve representar a expectativa de retorno ajustada ao risco envolvido 

na operação do capital emprestado e o custo do capital do proprietário (ke) é função 

da taxa livre de risco 

Neto (2010, p. 677) reitera que é importante haver plena coerência entre a 

taxa de atratividade e os fluxos operacionais de caixa esperados do investimento, os 

quais compõem-se, diante de sua estrutura operacional, da remuneração desses 

capitais. 

 

2.2.3.1.3 Horizonte de tempo das projeções 

 

De acordo com Neto (2010, p. 679), o horizonte de tempo reflete a 

delimitação do prazo de geração dos fluxos de caixa esperados. Na apuração do 

valor de mercado da empresa, as avaliações são desenvolvidas em um contexto de 

prazo indeterminado, por inexistir normalmente alguma definição prévia formal de 

sua dissolução. Isso porque, em princípio, admite-se que todo empreendimento 

empresarial apresenta uma duração indefinida, não sendo incorporada em sua 

avaliação uma data futura prevista para encerramento de suas atividades 

operacionais. 
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Sendo assim, Neto (2010, p. 679) considera que, para aplicação do método 

do fluxo de caixa descontado na avaliação de empresas, é possível adotar-se a 

separação do horizonte de projeção do investimento em duas partes: 

1. A primeira parte descreve um período previsível dos resultados operacionais 

esperados, sendo verificado nos primeiros anos de investimento. Esse período é 

geralmente estimado com base no desempenho possível de se prever do mercado e 

da economia, e no potencial de participação da empresa. 

2. A segunda parte se inicia após o período em que os resultados foram 

previstos (primeira parte) e tem duração indeterminada (perpetuidade). 

Segundo Neto (2010, p. 680), diante da hipótese de maior presença da 

concorrência e acirradas disputas por market share, é esperado que o retorno 

produzido pelo investimento neste intervalo indeterminado de tempo se retraia até o 

nível aproximadamente de seu custo de capital, demonstrando um equilíbrio nas 

taxas. Dessa maneira, na perpetuidade, a teoria frequentemente considera a 

convergência das taxas de custo de capital (WACC) e do retorno esperado sobre o 

investimento. 

 

2.2.3.2 Modelo de Avaliação Relativa ou Múltiplos de Mercado 

 

Em geral, essa metodologia é usada quando se tem ativos comparáveis muito 

similares e quando se necessita de uma análise rápida e de fácil interpretação 

(INVESTOR, 2016). 

Segundo Damodaran (2002, p. 488), na avaliação relativa, o enfoque está em 

encontrar ativos que são baratos ou caros em relação a ativos similares precificados 

pelo mercado no momento. Para comparar avaliações de ativos similares no 

mercado, é necessário padronizar os valores de alguma forma, como os lucros que 

geram, o valor contábil ou em relação ao valor de reposição. 

De acordo com Guerra (2016), no método de avaliação relativa, o valor de 

uma empresa ou ativo especifico é obtido a partir da comparação com preços de 

ativos similares que possuam características em comum: vendas, receitas, valor 

contábil ou fluxos de caixa. 

Na utilização desse método, é preciso levar em conta dois aspectos 

importantes: 
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a) Os valores devem seguir o mesmo padrão. Sendo assim, para calcular o 

múltiplo preço/lucro, você precisa encontrar o preço por ação e o lucro por ação da 

empresa que você está usado para comparar.  

b) É importante saber que não existem empresas idênticas, por isso é 

preciso encontrar empresas com características bem similares, evitando 

divergências em relação as perspectivas futuras (INVESTOR, 2016).  

De acordo com Lima (2014), através desse método, estima-se o valor por 

meio da aplicação de um fator de referência, o qual tem como base empresas já 

avaliadas que atuam no mesmo segmento, sendo tal fator multiplicado pelo número 

de lucros, receitas ou EBITDAs (lucro líquido ajustado das despesas financeiras, dos 

impostos e da depreciação e amortização). 

Segundo Cerbasi (2003), a avaliação por múltiplos de mercado, também 

chamado de método da comparação direta, baseia-se no princípio da teoria 

econômica que rege que ativos similares devem ser negociados a preços similares. 

Assim, uma forma simples de avaliar um ativo seria encontrando outro ativo idêntico, 

ou pelo menos razoavelmente comparável, que tenha sido negociado entre partes 

razoavelmente informadas. A base do método é a de que o valor do ativo sendo 

avaliado é igual ao preço de venda de seu comparável. Diferenças de valor entre 

ativos decorrem de alguma característica comparável que possa fornecer parâmetro 

de proporcionalidade, como porte do ativo ou grau de produtividade. 

De acordo com Damodaran (2002, p. 491), a maior parte dos analistas que 

utilizam a avaliação por múltiplos, o faz em combinação com empresas similares 

para chegar a conclusões sobre se as empresas estão sendo avaliadas 

adequadamente. A análise começa com a definição do múltiplo que será utilizado na 

análise e as empresas que formaram o grupo que possui características similares. 

Dessa forma, o múltiplo é calculado para cada uma das empresas similares, 

obtendo-se assim a média. Para avaliar uma empresa isoladamente, o analista 

então compara seu múltiplo com a média obtida. Se ela for significativamente 

diferente, o analista faz um julgamento subjetivo para verificar se suas 

características específicas podem explicar essa diferença. Se a diferença sobre o 

múltiplo não puder ser explicada pelo julgamento da analista, a empresa pode ser 

considerada como supervalorizada ou subvalorizada. 

Neto (2010, p. 667) destaca uma limitação da utilização desse método 

baseada na dificuldade de identificar no mercado empresas similares, que poderiam 
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ser utilizadas como referência de avaliação. Isso porque empresas de um mesmo 

setor de atividade diferenciam-se geralmente quanto ao risco, tamanho, perfil de 

clientes, tecnologia, poder de ganho futuro, etc. 

 

2.2.3.3 Valor Patrimonial 

 

De acordo com Neto (2010, p. 658), esse método define o valor da empresa 

com base no valor do seu respectivo patrimônio líquido. Pela identidade contábil 

fundamental, o valor patrimonial é medido pela diferença entre o valor de seus ativos 

e o montante de suas obrigações. 

Segundo Mielczarski (2003), esse método baseia-se na soma dos ativos e 

passivos exigíveis mensurados através dos princípios contábeis tradicionais. Esse 

modelo pode ser utilizado por empresas cujos ativos mensurados por tais princípios 

não divergem de seus valores de mercado e que tais valores não possuam um 

goodwill significativo. Porém o autor considera esse modelo restrito quanto a sua 

aplicabilidade por não levar em consideração os resultados futuros da sinergia de 

ativos e passivos e os riscos inerentes ao negócio ou o custo da capital investido. 

De acordo com Werneck e outros (2010) o valor da empresa equivale a seu 

patrimônio líquido no momento da operação. Apesar das críticas e limitações, este 

modelo é recomendado a empresas com valor patrimonial contábil próximo ao valor 

de mercado. O autor ainda argumento que este modelo depende de três premissas 

básicas: 

a) Valor de mercado e dividendos esperados: o valor de mercado do 

patrimônio de uma empresa é dado em função dos dividendos futuros esperados 

descontados a uma taxa de juros, levando em conta que a política de dividendos é 

absolutamente irrelevante;  

b) O lucro limpo: segundo a premissa de Clean Surplus Relation – CRS, 

todas as alterações ocorridas no patrimônio líquido devem necessariamente passar 

pelo resultado do período.  

c) Comportamento estocástico dos lucros residuais: os lucros residuais 

(lucros anormais) são os lucros contábeis ajustados por uma taxa de remuneração 

do capital próprio. Estes lucros obedecem a um processo estocástico, ou seja, uma 

parcela do lucro atual afeta o lucro do período seguinte.  
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Para Neto (2010, p. 659), diversos são os enfoques existentes de avaliação 

dos ativos e, consequentemente, da determinação do patrimônio líquido de uma 

empresa, identificados tanto em termos de teoria de mensuração quanto dos efeitos 

das variações dos preços. 

Neto (2010, p. 659), destaca ainda uma importante restrição desse método, 

decorrente da avaliação ser baseada em valores passados e não em expectativas 

futuras de resultados. Para o autor, o valor de uma empresa é essencialmente 

função de sua capacidade de gerar resultados no futuro, e não dos valores apurados 

ou acumulados em períodos passados. 

  

2.2.3.4 Modelo de Opções Reais 

 

Copeland (2002, p. 157) considera que a avaliação por Opções são variações 

sobre modelos comuns de fluxo de caixa descontado que incluem ajuste para a 

capacidade da administração para modificar decisões à medida que se tornam 

disponíveis maiores informações. O autor destaca que os modelos por Opções são 

especialmente promissores na avaliação da flexibilidade estratégica e operacional, 

como a que se refere à abertura e ao fechamento de instalações, abandono de 

operações e exploração e desenvolvimento de recursos naturais. 

Para Guerra (2016) esse modelo assume que as oportunidades de expansão 

de uma empresa (investimentos, ampliações ou aquisições) podem ser vistas como 

sendo opções de compra. As Opções são contratos que dão ao seu titular o direito 

de comprar ou vender um determinado ativo, a um preço pré-fixado, em uma 

determinada data. 

Araujo e outros (2008, p. 584) reforça essa ideia ao considerar que o modelo 

de Opções reais reflete uma materialização de direitos ou, no mínimo, a 

possibilidade de se obter direitos, que na prática podem garantir fatias de mercado 

exclusivas, não definidas em um fluxo de caixa convencional ou a visualização, em 

um projeto, de valores passíveis de negociação no mercado, anteriormente não 

considerados. As flexibilidades de gestão, contratuais ou de mercado, além da 

avaliação de intangíveis são bons exemplos de opções reais. 

Damodaran (2002, p 497) considera que a utilização do modelo de preços de 

Opções pode ser visto como uma boa alternativa em pelo menos três casos 
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específicos: ação em uma empresa com graves problemas financeiros, empresas de 

recursos naturais e patentes de produtos. 

Porém Copeland (2006) reitera que o modelo de opções reais utiliza a ideia 

de que é preciso encontrar um título perfeitamente correlacionado para avaliar o 

risco de forma correta. 

Para Alves (2013), esse modelo é utilizado para dar valor e flexibilidade a 

projetos, uma vez que o mesmo pode apresentar VPL (valor presente líquido) 

negativo e continuar sendo viável caso não tenham sido contempladas as 

flexibilidades embutidas no processo de avaliação. A análise torna-se muito mais 

completa quando se consegue classificar as oportunidades e as probabilidades de 

sucesso de cada opção. Por tal elemento, o modelo de avaliações por opções reais 

é muito aplicado na tomada de decisões. 

 

2.2.4 Fusões e Aquisições 

 

Segundo Farinazzo e outros (2008) as duas últimas décadas do século XX 

foram marcadas por um crescente aumento das operações de fusões e aquisições, 

ocasionando diversas mudanças nas organizações, alterando padrões de gestão, 

produção e emprego no mundo todo. 

De acordo com Guerra (20116), embora o termo fusões e aquisições seja 

frequentemente usado como um todo para referir o ato de venda ou compra de 

empresas, uma vez que tanto a fusão como a aquisição partilham frequentemente 

de vários aspectos semelhantes, especialmente o resultado econômico, existem 

diferenciações práticas, conceituais e jurídicas entre os dois processos. 

Fusão de acordo com Barros (2003) é uma operação que envolve 

combinação de duas ou mais empresas, que deixam de existir legalmente para 

formar uma terceira com nova identidade, teoricamente sem predominância de 

nenhuma das empresas anteriores. Logo fusão trata-se de um processo de 

aglutinação de empresas no intuito de formar uma nova. 

Aquisição é o processo pelo qual as ações ou ativos de uma empresa 

passam a pertencer a um comprador. É o termo genérico usado para descrever a 

mudança de proprietário (FARINAZZO et al., 2008). Seguindo esta mesma linha, 

Guerra (2016) define que o termo se refere à compra de um ativo, que pode ser uma 

empresa inteira, ou apenas uma planta ou uma divisão de negócios. Neste caso 
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trata-se da compra direta da empresa e consequentemente das transferências dos 

bens, direitos e obrigações à empresa compradora. 

Barros (2003) afirma que uma das etapas vitais para o processo de fusão e 

aquisição é a integração entre as empresas, pois isto garante o sucesso da 

operação. Ainda segundo o autor, a fusão envolve uma completa combinação de 

duas ou mais empresas que deixam de existir legalmente para formar uma terceira 

com nova identidade, em princípio, sem predominância de nenhuma das empresas 

anteriores. Já a aquisição determina o desaparecimento legal da empresa 

comprada. 

Farinazzo e outros (2008) considera que o tema fusões e aquisições é 

recorrente no meio empresarial devido às empresas buscarem constantemente 

aumentar o seu valor de mercado uma vez que conseguir agregar valor à empresa 

não é tarefa fácil, pois implica em adaptar-se a cenários nem sempre favoráveis e 

fazer a rentabilidade da empresa superar o seu custo de capital, ajustado ao risco do 

empreendimento. 

Para Guerra (2016), a determinação do valor de uma empresa é considerada 

como um fator chave do processo de negociações que leva em consideração as 

fusões e aquisições entre empresas. 

Nesse contexto, Sobrinho (2015) refere-se ao valuation como uma técnica 

amplamente aplicada nas operações de fusões e aquisições, pois, tanto o vendedor 

quanto o comprador precisam saber qual é o real valor do ativo em negociação.  

Farinazzo e outros (2008) reitera que o processo de aquisição de uma 

empresa é uma tarefa complexa, pois exige uma série de medidas que são 

indispensáveis para que se alcance o sucesso. São questões fiscais, contábeis e até 

legais que envolvem uma operação desse tipo. 

Para Guerra (2016) a ideia principal de um processo de fusão e aquisição é 

que a empresa criada a partir da fusão possua um valor maior que a soma das 

empresas individuais. Para atingir este objetivo particular, ambas as empresas têm 

de ser avaliadas em detalhes antes de se fundir. Esse processo detalhado de 

avaliação determinará se o processo de fusão e aquisição é capaz de ser concluído 

com êxito e se a fusão ou aquisição será economicamente interessantes para as 

partes envolvidas, e quanto de elevação pode ser esperado de lucro após a 

conclusão do processo. 
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De acordo com Farinazzo e outros (2008), quando alguma empresa destina 

sua energia para fusão ou aquisição, espera-se o melhoramento do desempenho ou 

o alcance de algum tipo de sinergia, aumentando a eficiência da economia como um 

todo. 

Os processos de fusões e aquisições tem se tornado uma realidade cada vez 

mais frequente e envolvem valores cada vez maiores. No Brasil, essas operações 

vêm crescendo nos últimos anos, conforme pode ser observado no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1 – Evolução das operações de Fusão e Aquisição no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: KPMG (2016) 

 

Para Farinazzo e outros (2008) as principais vantagens da realização de 

fusão e aquisição são:  

 Ganhos com economia de escala e outras formas de sinergia;  

 Viabilização da expansão em prazo mais curto, redução do custo da 

expansão e diminuição dos prazos de implantação e dos riscos de uma nova linha 

de produtos;  

 Aumento do poder de mercado diante de clientes, distribuidores e 

fornecedores;  
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 Garantia de novos canais de distribuição e utilização de bases já 

instaladas;  

 Obtenção de vantagens fiscais; 

 Remoção de um concorrente potencial;  

 Remoção de barreiras à entrada em novos mercados;  

 Remoção de administradores ineficientes;  

 Redução dos riscos inerentes ao desenvolvimento interno de novos 

projetos ou produtos ou à montagem de estabelecimentos próprios em novos 

segmentos de mercado;  

 Entrada em novos mercados e novas indústrias;  

 Utilização de fundos em excesso, de um lado, e levantamento de fundos, 

de outros; 

 Diversificação do risco – várias empresas juntas, em setores ou mercados 

diferentes, reduzem o risco do grupo e a volatilidade das receitas. 

Já Guerra (2016) defende que um dos principais motivos para a realização de 

fusões e aquisições encontra-se na estratégia de internacionalização das empresas 

em busca de uma forma mais rápida de garantir ou ampliar sua posição competitiva 

e, assim, garantir vantagens diversas diante de um ambiente de mudanças.  

Além da importância do uso da avaliação de empresa para fins, tanto para 

fusões e aquisições e para a gestão baseada em valor, pode ser utilizado também 

para avaliação de compra e venda de ações e de participações acionárias, análise 

de oportunidades de novos negócios e da viabilidade de novas empresas e 

avaliação do desempenho econômico e financeiro de uma unidade de negócios, 

departamentos e produtos, visando à criação de valor e servindo de avaliação para 

gestores e acionista (CONSULTORE, 2017). 

 

2.2.4.1 Tipos de fusões e aquisições 

 

De acordo com Brigham (2010, p. 969) as fusões e aquisições podem ser 

classificadas em quatro categorias: 

1. Integração Horizontal: Ocorre quando uma empresa se combina com outra 

da mesma área de negócios. Os principais benefícios são economias de escala na 

produção e na distribuição e possibilidade de aumento de poder de barganha em 
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razão de maior concentração da indústria. Das firmas criadas a partir de uma 

integração horizontal, surgem empresas maiores em escala de produção e poder de 

mercado.  

2. Integração Vertical: É a combinação de empresas que atuam em diferentes 

estágios da cadeia de produção de um produto.  

3. Fusão Congênere: envolve a combinação de empresas relacionadas, mas 

não produtoras do mesmo produto (integração horizontal), ou com um 

relacionamento produtor-fornecedor (integração vertical). 

4. Fusão Conglomerada: ocorre quando empresas não relacionadas se 

combinam, tendo a diversificação como principal objetivo. 

Nardi (2012) considera que as fusões e aquisições são processos complexos 

que visam obter resultados satisfatórios por meio de aumento de valor percebido 

pelos stakeholders, porém a integração se mostra significativa e satisfatória quando 

é feita de forma coesa, para alcançar mais flexibilidade e agilidade na tomada de 

decisões. 

Para Silva (2011), as operações de fusões e aquisições têm se tornado um 

importante meio de execução de estratégias corporativas e de realocação de 

recursos na economia global nos últimos anos. Entretanto, para que estas 

operações se concretizem, é necessário que as partes envolvidas consigam 

mensurar em termos quantitativos os efeitos de suas estratégias. É neste contexto 

que as metodologias de avaliação de empresas são utilizadas, como uma 

ferramenta de mensuração de valor. 

 

2.2.5 Criação de valor 

 

De acordo com Padoveze (2005, p. 3) o atual foco das pesquisas sobre a 

missão das entidades empresariais está centrado no conceito de criação de valor, 

associando, em um mesmo escopo, o processo de informação gerado pela 

contabilidade para que as entidades possam cumprir adequadamente sua missão. 

Na visão de Nardi (2012), a literatura na área de finanças relacionada ao tema 

fusões e aquisições é abrangente e tem como um dos principais temas de pesquisa 

os fatores que determinam o grau de criação (ou destruição) de valor nesses 

processos. 
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Copeland (2006) fundamenta o valor como sendo a crença de que 

administradores que se concentrarem na construção de valor para o acionista 

criarão organizações mais rentáveis e saudáveis. 

Para Silva (2011), a criação de valor pode ser entendida como a agregação 

de valor ao negócio como um todo, buscando solidez, melhoria nos serviços 

prestados, aumento das receitas, redução de custos, captação das ações da 

companhia, entre outros. Porém, se avaliada de forma errada, poderá afetar os 

benefícios da fusão e aquisição. 

Mendonça (2016) destaca que a criação de valor é uma das tarefas mais 

difíceis para os especialistas em todos os nichos de mercado e ainda é um tema 

bastante controverso, porém de grande relevância devido ao grande interesse por 

parte dos investidores. 

Segundo Silva (2011), o resultado dos processos de fusões e aquisições na 

visão da criação de valor deve ser analisado sobre uma série de informações 

possíveis com dados confiáveis e utilização de metodologias que possam fornecer 

uma perspectiva real sobre o negócio. 

 

2.2.6 Due Diligence 

 

Com o aquecimento do mercado e a realização de várias operações de 

expansão empresarial, tais como fusões, aquisições ou incorporações, muito tem se 

falado sobre a realização de due diligence como ferramenta indispensável para a 

concretização de negócios de maneira mais segura.  

Segundo Barros (2003), Due Diligence trata-se da etapa inicial do processo 

de aquisição, quando são feitos levantamentos e análises sistematizadas sobre a 

empresa a ser adquirida. O mais comum nessa etapa é focalizar as implicações 

financeiras decorrentes dos valores relativos a taxas, impostos ou quaisquer 

questões legais que influenciem na estrutura da transação em si, com o objetivo de 

auxiliar a definição do preço a ser pago. 

 Farinazzo e outros (2008) frisa que muitas empresas formam equipes 

multidisciplinares com capacidade e expertise para cumprir a due diligence, porém o 

que geralmente ocorre é a formação de uma equipe de background para avaliar os 

riscos financeiros envolvidos na operação. Isso faz com que o processo de due 
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diligence fique muito focalizado, dispensando outros aspectos importantes que 

deveriam ser analisados. 

Para Escobar (2008), o princípio de uma due diligence está focado em 

conhecer, em detalhes, a real situação de uma corporação para que todos (ou quase 

todos) os riscos atrelados à pretensa operação sejam avaliados e, na medida do 

possível, mensurados de forma confiável. Dessa forma, esse procedimento deve ser 

adotado por todos os interessados na transação, seja para conhecer a fundo seu 

próprio negócio, seja para que o empresário interessado em adquiri-lo tenha melhor 

conhecimento sobre o que está comprando. 

 

2.2.7 Metodologia aplicada pelo CADE 

 

Para se tratar do assunto fusões e aquisições, é de suma importância 

destacar o papel do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) na 

análise desses processos. 

O CADE é o órgão do governo brasileiro responsável por analisar os 

processos de fusão e aquisição envolvendo empresas nacionais, deliberar sobre 

eventuais Atos de Concentração Econômica (AC) e eventualmente aprovar ou 

rejeitar o processo (CADE, 2016). 

Guerra (2016) salienta que diferentemente de processos de Valuation 

empresariais, a metodologia de avaliação do CADE tem por objetivo identificar 

eventuais distorções e perda de bem-estar econômico advindos de processos de 

fusão e aquisição.  

Compete ao CADE apreciar atos de concentração econômica (ACs) que 

preencham os requisitos previstos nos artigos 88 e 90, incisos I a IV, da Lei nº 

12.529, de 30 de novembro de 2011 (CADE, 2016). 

De acordo com o Guia para Análise de Atos de Concentração Horizontal 

(CADE, 2016), em seu processo de análise dos processos de fusão e aquisição, 

normalmente o CADE utiliza um procedimento de cinco etapas para avaliar os 

efeitos de eficiência econômica e ganho de poder de mercado dos agentes 

envolvidos nos atos de concentração:  

 Definição do mercado relevante;  

 Analise do nível de concentração horizontal;  
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 Avaliação do uso de poder de mercado adquirido por meio de maior 

concentração na operação;  

 Avaliação do poder de compra existente no mercado ou criado pela 

operação;  

A análise feita pelo CADE para avaliar operações de atos de concentração 

horizontal que envolvam a integração econômica entre empresas concorrentes ou 

potenciais concorrentes entre si tem os seguintes objetivos: 

 Dotar de maior transparência a análise empreendida pelo CADE; 

 Orientar os membros do CADE a empregar as melhores práticas de análise 

econômica de atos de concentração que produzam concentração horizontal; 

 Auxiliar os agentes de mercado a compreender as etapas, técnicas e 

critérios adotados nas análises realizadas pelo CADE (CADE, 2016). 

De acordo com Guerra (2016) o cálculo do valor de uma empresa é um 

processo complexo que combina análise estratégica com modernas teorias 

financeiras. É uma ferramenta essencial para decisões estratégicas que agreguem 

valor à empresa e para processos de fusão, incorporação, venda ou procura de 

sócio. 

Nesse sentido, conforme consta no Guia para Análise de Atos de 

Concentração Horizontal (CADE, 2016), o CADE atua em análises de situações 

diversas, tais como: 

 Avaliação para transações de fusões, aquisições e alienações de controle; 

 Compra e venda de empresas; 

 Suporte a negociações de empresas; 

 Disputas, reorganizações societárias ou reconhecimento de valor das cotas 

dos acionistas ou sócios; 

 Elaboração de Laudos de Avaliação para órgãos reguladores e disputas 

jurídicas; 

 Avaliações de intangível/goodwill: marcas, patentes, clientes, tecnologia, 

direitos autorais, etc. 

 Economia tributária na amortização de Ágio/Deságio (Emissão de Laudo 

Técnico). 
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3 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

 

3.1 Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG 

 

 Razão social: Companhia Energética de Minas Gerais 

 Faturamento (2017):  R$21,7 bilhões  

 Número de empregados: 5.855 (fev/2018) 

 Segmento: atua nas áreas de geração, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia elétrica, e ainda na distribuição de gás natural, por meio 

da Gasmig, em telecomunicações, por meio da Cemig Telecom, e no uso eficiente 

de energia, por meio da Efficientia. 

A Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, que tem sua sede situada 

em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi fundada em 22 de maio de 1952, e trata-se de 

um dos mais sólidos e importantes grupos do segmento de energia elétrica do Brasil, 

participando em mais de 200 empresas, além de consórcios e fundos de 

participação. É uma companhia de capital aberto controlada pelo Governo do Estado 

de Minas Gerais, possuindo cerca de 127 mil acionistas em 44 países. Suas ações 

são negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova York e Madri e faz parte 

do Dow Jones Sustainability World Index (Índice Dow Jones de Sustentabilidade). 

A Companhia é considerada a maior empresa integrada do setor de energia 

elétrica do Brasil, respondendo por 96% da área de concessão em Minas Gerais, 

com 12 milhões de consumidores, em 805 municípios. É, ainda, a maior fornecedora 

de energia para clientes livres do País, com 25% do mercado, e um dos maiores 

grupos geradores, responsável pela operação de 120 usinas (sendo, 86 

hidrelétricas, 01 termoelétrica, 01 fotovoltáica e 32 eólicas), com capacidade 

instalada de 8.5 Gigawatts. 

A atuação da Cemig estende-se a 22 estados brasileiros, além do Distrito 

Federal. A empresa tornou-se controladora da Light, ampliando participação na 

distribuidora que atende o Rio de Janeiro e outras cidades fluminenses.  Destaca-

se ainda a aquisição de 49% da participação societária em três parques eólicos da 

Energimp S.A. localizados no Ceará, com potência total de 100 MW, além da 

aquisição da participação acionária em conjunto com um fundo de investimentos 

de 65,85% na Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. – Taesa (antiga Terna 
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Participações), se tornando o maior grupo de transmissão de energia elétrica no 

Brasil, com um total de 9.748 km em linhas de transmissão. 

 

3.2 Companhia Energética do Ceará - COELCE 

 

 Razão social: Companhia Energética do Ceará 

 Faturamento (2017):  R$4,6 bilhões  

 Número de empregados: 1.135 (jun/17) 

 Segmento: distribuição de energia elétrica 

A Companhia Energética do Ceará, constituída em 1971, é responsável pela 

distribuição de energia elétrica em todo o Estado do Ceará, em uma área de 149 mil 

quilômetros quadrados, que compreende um total de 184 municípios. A base 

comercial da Companhia abrange aproximadamente 4 milhões de unidades 

consumidoras, e envolve uma população de cerca de 9 milhões de habitantes. 

Trata-se de uma sociedade anônima de capital aberto, controlada pela 

Endesa Brasil, que detém, diretamente, 58,9% do capital total e 91,7% do capital 

votante da Coelce, e também é controlada direta e indiretamente pela Enersis, que 

detém, diretamente, 15,2% do capital total e 6,2% de seu capital votante. O restante 

das ações pertence a pessoas físicas, investidores institucionais nacionais e 

estrangeiros, fundos de pensão, clubes e fundos de investimentos, bem como outras 

pessoas jurídicas, sendo negociadas na BM&FBovespa. 
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4 APLICAÇÃO DO MÉTODO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO PARA 

AVALIAÇÃO DE DUAS EMPRESAS DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Embora existam vários métodos de avaliação de empresas, um dos métodos 

mais difundidos é do Fluxo de Caixa Descontado. A avaliação realizada através 

deste método se baseia na teoria de que o valor de uma empresa depende dos 

benefícios futuros que ela irá gerar, descontados a valor presente através de uma 

taxa de desconto definida, que possa refletir os riscos inerentes aos fluxos de caixa 

estimados. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como foco a elaboração do cálculo 

do valor de empresas utilizando o método do Fluxo de Caixa Descontado, segundo 

a abordagem de Assaf Neto, uma vez que este modelo tem sido reconhecido como 

uma eficiente ferramenta para traduzir valor econômico de um empreendimento.  

A análise foi feita para duas empresas que atuam no setor de energia 

elétrica brasileiro, que tem suas ações negociadas na BM&FBovespa, compondo o 

Índice de Energia Elétrica – IEE, considerando diferentes cenários para o cálculo 

de seus valores. 

Existem dois componentes principais utilizados para definir o valor de uma 

empresa: sua taxa de crescimento e o retorno esperado sobre o capital investido. 

Diante disto, na realização dos cálculos de valor das empresas analisadas, para a 

taxa de crescimento, foram consideradas a projeção de crescimento do PIB nacional 

e a previsão de variação do consumo de energia elétrica para as respectivas regiões 

onde as empresas atuam. Para a taxa de atratividade, foram utilizadas as projeções 

de variação da Taxa de Longo Prazo – TLP e da taxa Libor, que é uma taxa de juros 

média interbancária utilizada por um grande número de bancos no mercado 

monetário. 

Apurados os cálculos de valor das empresas utilizando o método do Fluxo de 

Caixa Descontado, os mesmos foram comparados com o valor de mercado destas 

companhias, de acordo com cotação na bolsa de valores. Os resultados 

encontrados são apresentados a seguir. 
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4.1 Avaliação do valor da Cemig 

 

A primeira empresa analisada foi a Companhia Energética de Minas Gerais 

– Cemig. A previsão do fluxo de caixa da empresa para os próximos anos foi 

calculada com base no valor do fluxo de caixa operacional disponível, referente ao 

ano de 2017. Para o cálculo do fluxo de caixa operacional foram excluídos do 

resultado do exercício, as receitas e despesas financeiras e as despesas não 

desembolsáveis, como depreciação, amortização e exaustão, conforme adaptação 

do modelo de Assaf Neto. Os valores calculados estão representados na da tabela 

abaixo. 

 

Tabela 2: Fluxo de Caixa Operacional Consolidado: Cemig – 2017  
(em milhares de reais) 

Receita Operacional   21.711.690  

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -16.699.991  

Resultado Bruto 5.011.699  

Despesas/Receitas Operacionais -1.329.923  

Despesas com Vendas -     248.280  

Despesas Gerais e Administrativas -     763.121  

Outras Receitas Operacionais                 -    

Outras Despesas Operacionais -     318.522  

Resultado Antes dos Tributos sobre o 
Lucro 

3.681.776  

Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-     644.260  

Fluxo de Caixa Operacional Disponível  3.037.516  
 

Fonte: elaborado pelo autor com base nas demonstrações contábeis divulgadas 

 

O horizonte de tempo das projeções dos fluxos de caixa operacionais 

considerados na realização desse estudo foi para um período de 5 anos, entre 2018 

e 2022. Para os dois primeiros cenários, a evolução da receita e das despesas foi 

calculada com base na projeção de variação do PIB nacional nos próximos anos. Os 

valores projetados para os impostos sobre o lucro, devido a grande variação nos 

montantes pagos anualmente, o valor foi calculado com base na média dos valores 

pagos pela empresa entre 2012 e 2017, sendo encontrado um percentual de 24% 

sobre o resultado antes dos tributos sobre o lucro.  
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Para o terceiro e quarto cenários, a evolução da receita e das despesas foram 

calculadas conforme a previsão de variação no consumo de energia elétrica na 

região sudeste, de acordo a tabela a seguir: 

 

Tabela 3: Projeção de consumo de energia elétrica – Subsistema Sudeste 

 

Fonte: EPE (2017) 

 

Definidos os fluxos operacionais disponíveis de caixa da avaliação, foi 

estimada a taxa mínima de atratividade, que é utilizada para descontar os benefícios 

de caixa previstos para o cálculo de seu valor presente. Para esse trabalho, a fim de 

comparar diferentes situações, foram utilizadas duas taxas como referências para as 

projeções: a variação da TLP -Taxa de Longo Prazo, e a variação da taxa Libor -  

London InterBank Offered Rate.  

Com isso, os índices utilizados para a elaboração dos cálculos em todos os 

cenários estão descritos na tabela abaixo: 

 

Tabela 4: Índices utilizados para elaboração dos cálculos de valor da Cemig 

Ano/Indicador 2018 2019 2020 2021 2022 

PIB (Fonte: Banco Central, 2018) 2,56% 3,08% 2,67% 2,62% 2,62% 

Consumo de energia região 
Sudeste (Fonte: EPE, 2017) 

3,00% 3,40% 3,90% 3,90% 3,70% 

TLP (Fonte: Cemig, 2018) 6,61% 7,56% 8,50% 9,35% 10,40% 

Libor (Fonte: Cemig, 2018) 2,70% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 
 

Fonte: elaborado pelo autor com base em projeções publicadas para o mercado 
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Após isso, foram calculados os fluxos de caixa operacionais previstos para os 

próximos anos da empresa e trazidos a valor presente para se calcular o valor total 

da empresa em cada cenário, utilizando a seguinte fórmula: 

Valor Total =  FCO1  +  FCO2  +  FCO3  +  FCO4  +  FCO5 
             (1+K)      (1+K)2    (1+K)3     (1+K)4    (1+K)5 

       

Os valores encontrados, que representam o valor total da empresa apurado 

para o ano de 2017 em cada cenário, estão demonstrados na tabela a seguir. Foi 

considerado que esses valores não sofrerão alterações relevantes no período de 

previsão. 

 

Tabela 5: Valor da Cemig segundo método do Fluxo de Caixa Descontados 
(em milhares de reais) 

Fluxo de Caixa Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

FCO1 (2018) 2.691.851 2.794.335 2.703.400 2.806.324 

FCO2 (2019) 2.556.947 2.764.485 2.575.889 2.781.942 

FCO3 (2020) 2.377.813 2.739.340 2.424.125 2.792.693 

FCO4 (2021) 2.179.836 2.716.048 2.250.011 2.803.486 

FCO5 (2022) 1.950.229 2.692.956 2.034.198 2.808.903 

Valor Total 11.756.676 13.704.164 11.987.623 13.993.348 
 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

Para o primeiro cenário, no qual foi utilizada a variação da TLP como taxa de 

desconto, o valor total da empresa calculado foi de aproximadamente R$11,75 

bilhões. No segundo cenário, que utilizou a taxa Libor como taxa de desconto, o 

valor encontrado foi de R$13,7 bilhões. Em ambos foi utilizada a variação do PIB 

como taxa de referência para o crescimento. 

Já o terceiro e quarto cenários, que consideraram a variação no consumo de 

energia elétrica da região sudeste como taxa de crescimento esperado, foram 

encontrados os valores de R$12 bilhões e R$14 bilhões, respectivamente, para o 

valor de mercado da companhia. No terceiro cenário foi utilizada a TLP como taxa 

de desconto e no quarto cenário utilizou-se a taxa Libor. 

Pelos resultados obtidos, percebe-se que a avaliação é altamente sensível a 

pequenas variações das premissas adotadas em relação ao futuro. 
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Apurou-se que não houve variações significativas quando comparamos os 

cenários 1 e 3, que utilizam a TLP como taxa de desconto ou quando comparamos 

os cenários 2 e 4 que utilizam a taxa Libor, uma vez que, comparando as taxas de 

crescimento do PIB e do consumo de energia elétrica, tem-se percentuais muito 

próximos. Porém, quando se compara cenários que utilizam a TLP como taxa de 

desconto com cenários que utilizam a Libor, a diferença do valor apurado é maior, 

visto que há uma significativa diferença entre as projeções dessas taxas. 

Nota-se ainda que houve uma significativa diferença entre o cenário no qual 

foi apurado o valor mais baixo (cenário 1) e o cenário com valor mais alto (cenário 

4), com variação em torno de 16%. Isso ocorreu devido ao fato de no cenário 1 ter 

sido utilizado uma taxa de crescimento menor e uma taxa de desconto maior, 

enquanto no cenário 4 foi utilizada uma taxa de crescimento maior e uma taxa de 

desconto menor. 

 

4.1.1 Comparação do valor calculado com o valor de mercado da Cemig  

 

Para elaboração desse trabalho, foi levantado o valor de mercado da Cemig, 

segundo informação da BM&FBovespa, no período de 2012 a 2017. Os valores 

estão demonstrados no gráfico 2 abaixo:  

 

Gráfico 2: Valor de mercado da Cemig 

 

Fonte: elaborado pelo autor  
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Nota-se que o valor de mercado da Cemig passou por significativa queda 

nesse período, principalmente entre os anos de 2014 e 2015, quando a companhia 

perdeu mais da metade do seu valor. Isso ocorreu, ao menos em parte, devido a 

perda da concessão de algumas de suas principais usinas hidrelétricas, que 

representavam cerca de 37% do seu parque gerador, uma vez que a Cemig não 

aceitou antecipar a renovação das concessões dessas usinas nos critérios 

estabelecidos pela Lei 12.783/2013. Dessa forma, essas usinas foram leiloadas pelo 

Governo Federal, não estando mais sob responsabilidade da estatal mineira. Após 

essa queda mais acentuada, o valor da empresa a partir de 2015 tem se mantido 

num patamar mais estável, embora ela ainda não tenha recuperado o valor de 

mercado que possuía antes da perda dessas usinas.  

Os valores apurados nos cálculos e na cotação da bolsa de valores, em 2017, 

estão representados no gráfico abaixo.  

 

Gráfico 3: Comparação do valor da Cemig 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Comparando os valores calculados com o valor de mercado da companhia no 

ano de 2017, podemos perceber que o valor da Cemig calculado através do método 

do Fluxo de Caixa Descontado foi bastante superior, principalmente se 

compararmos ao valor apurado no cenário 4, quando a diferença foi de 

aproximadamente 65,5%. Até mesmo no primeiro cenário, onde a diferença foi 

menor, o valor calculado ficou 39% superior ao valor apurado na bolsa de valores, 

representando uma diferença considerável. 

 

4.2 Avaliação do valor da Coelce 

 

A outra empresa analisada foi a Companhia Energética do Ceará – Coelce. 

Assim como foi feito para a Cemig, a previsão do fluxo de caixa para os próximos 

anos foi calculada com base no valor do fluxo de caixa operacional disponível do 

ano de 2017, excluindo-se as receitas e despesas financeiras e as despesas não 

desembolsáveis do resultado da empresa. Os valores apurados seguem na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 6: Fluxo de Caixa Operacional Consolidado: Coelce – 2017 
(em milhares de reais) 

Receita Operacional  4.594.419  

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -3.659.900  

Resultado Bruto      934.519  

Despesas/Receitas Operacionais -   126.500  

Despesas com Vendas -      47.767  

Despesas Gerais e Administrativas -   126.424  

Outras Receitas Operacionais        50.028  

Outras Despesas Operacionais -        2.337  

Resultado Antes dos Tributos sobre o 
Lucro 

     808.019  

Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-   106.702  

Fluxo de Caixa Operacional Disponível      701.317  
 

Fonte: elaborado pelo autor com base nas demonstrações contábeis divulgadas 

 

O horizonte de tempo das projeções dos fluxos de caixa operacionais 

considerados na realização desse estudo também foi para um período de 5 anos, 

entre 2018 e 2022. Nos dois primeiros cenários, a evolução da receita e das 
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despesas foi calculada com base na projeção de variação do PIB nacional para os 

próximos anos. Já os valores projetados para os impostos sobre o lucro, devido a 

grande variação nos montantes pagos anualmente, o valor foi calculado com base 

na média dos valores pagos pela empresa entre 2012 e 2017, sendo encontrado um 

percentual de 14% sobre o resultado antes dos tributos sobre o lucro.  

Para o terceiro e quarto cenários, a evolução da receita e das despesas foram 

calculadas conforme a previsão de variação no consumo de energia elétrica na 

região nordeste, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 7: Projeção de consumo de energia elétrica – Subsistema Nordeste 

 

Fonte: EPE (2017) 

 

Após determinados os fluxos operacionais disponíveis de caixa, foi definida a 

taxa mínima de atratividade. Também para essa empresa, foram utilizadas as 

projeções de variação da TLP e da taxa Libor.  

Com isso, os índices utilizados para a elaboração dos cálculos de valor da 

Coelce, em todos os cenários, ficaram assim definidos: 
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Tabela 8: Índices utilizados para elaboração dos cálculos de valor da Coelce 

Ano/Indicador 2018 2019 2020 2021 2022 

PIB (Fonte: Banco Central, 2018) 2,56% 3,08% 2,67% 2,62% 2,62% 

Consumo de energia região 
Nordeste (Fonte: EPE, 2017) 

3,70% 4,50% 4,20% 4,30% 4,40% 

TLP (Fonte: Cemig, 2018) 6,61% 7,56% 8,50% 9,35% 10,40% 

Libor (Fonte: Cemig, 2018) 2,70% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 
 

Fonte: elaborado pelo autor com base em projeções publicadas para o mercado 

 

Após isso, foram calculados os fluxos de caixa operacionais previstos para os 

próximos anos da empresa e trazidos a valor presente, para se calcular o valor total 

da empresa em cada cenário, utilizando a fórmula: 

 

Valor Total =  FCO1  +  FCO2  +  FCO3  +  FCO4  +  FCO5 
             (1+K)      (1+K)2    (1+K)3     (1+K)4    (1+K)5 

       

Os valores encontrados, que representam o valor total da empresa apurado 

para o ano de 2017 em cada cenário, estão demonstrados na tabela a seguir. Foi 

considerado que esses valores não sofrerão alterações relevantes no período de 

previsão. 

 

Tabela 9: Valor da Coelce segundo método do Fluxo de Caixa Descontados 
(em milhares de reais) 

Fluxo de Caixa Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

FCO1 (2018) 668.498       693.949       675.929      701.663  

FCO2 (2019) 634.996    685.791      650.899     702.966  

FCO3 (2020)      590.509  680.291  614.318  707.720  

FCO4 (2021) 541.343       674.507  572.390  713.191  

FCO5 (2022)      484.323  668.772     520.981        719,392  

Valor Total 2.919.669    3.403.310 3.034.517     3.544.932  
 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

Para o primeiro cenário, no qual foi utilizada a variação da TLP como taxa de 

desconto, o valor total da empresa calculado foi de R$2,92 bilhões. No segundo 

cenário, que utilizou a taxa Libor como taxa de desconto, o valor encontrado foi de 

R$3,4 bilhões. Em ambos, a taxa de crescimento foi calculada com base na variação 

do PIB nacional. 
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No terceiro e quarto cenários, foram encontrados os valores de R$3 bilhões e 

R$3,54 bilhões. Neles, a taxa de crescimento utilizada foi a variação no consumo de 

energia elétrica para a região nordeste e a taxa de desconto considerada foi a TLP 

no terceiro cenário e a Libor no quarto cenário. 

Assim como foi verificado na análise dos resultados apurados por cenário da 

Cemig, a Coelce também não apresentou variações significativas quando 

comparamos os cenários 1 e 3, que utilizam a TLP como taxa de desconto ou 

quando comparamos os cenários 2 e 4 que utilizam a taxa Libor. Embora a variação 

do consumo de energia para a região nordeste seja levemente superior às 

perspectivas de consumo da região sudeste, esses valores não são suficientes para 

proporcionar mudanças significativas nos cenários. 

Para a Coelce, a maior diferença entre os valores calculados também ocorreu 

quando comparamos cenário 1 e o cenário 4, com uma variação de 

aproximadamente 18%. 

 

4.2.1 Comparação do valor calculado com o valor de mercado da Coelce  

 

Também foi levantado o valor de mercado da Coelce no período de 2012 a 

2017, segundo informações da BM&FBovespa, conforme demonstrado no gráfico a 

seguir: 

 

Gráfico 4: Valor de mercado da Coelce 

 

Fonte: elaborado pelo autor  
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Pela análise dos valores, verifica-se que, embora tenha havido uma relevante 

diminuição no valor de mercado da empresa no ano de 2015, a empresa se 

recuperou nos anos de 2016 e 2017, mantendo o mesmo patamar que possuía em 

2014.  

A comparação entre valores calculados através do método do Fluxo de Caixa 

Descontado, nos quatro cenários, e o valor de mercado da companhia na bolsa de 

valores, considerando o ano de 2017, está ilustrada no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 5: Comparação de valor da Coelce 

 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

Diferentemente do aconteceu na avaliação da Cemig, os valores calculados 

para a Coelce através do método do Fluxo de Caixa Descontado apresentaram uma 

diferença menor quando comparados com o valor de mercado da companhia. 

Considerando o cenário 4, o valor calculado foi bem próximo ao valor de mercado da 

empresa, ficando apenas 6,4% inferior. Já a diferença maior ocorreu no primeiro 

cenário, no qual o valor calculado foi aproximadamente 23% inferior.  
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4.3 Análise conclusiva técnica 

 

O cálculo do valor de uma empresa, mesmo sendo efetuado através de 

modelos matemáticos, envolve julgamentos subjetivos e, por consequência, está 

sujeito a erros e incertezas, relacionadas, principalmente, à definição das 

informações utilizadas no processo, uma vez que o retorno sobre um ativo é 

calculado com base na expectativa de seus resultados futuros.  

Nesse sentido, a avaliação deve sempre ser elaborada com base em 

variáveis que tentem refletir, da maneira mais coerente possível, a realidade do 

comportamento do mercado. Com isso, é importante que o seu valor seja 

dimensionado com base em um determinado cenário mais consistente com a 

realidade, a fim de minimizar os riscos de distorções no cálculo. 

Os cálculos aqui apresentados tratam-se de uma análise ajustada para 

demonstrar a aplicabilidade do método do Fluxo de Caixa Descontado no cálculo do 

valor de uma empresa. É importante ressaltar que as empresas não crescem a taxas 

constantes e nem obtêm o mesmo retorno esperado sobre o capital todos os anos, 

portanto algumas análises de sensibilidade devem ser incorporadas aos cálculos, 

tornando seus resultados mais representativos do efetivo valor da empresa.  

Nos casos práticos aplicados para esta pesquisa, desenvolveu-se 

probabilidades de cenários simulando valores através de um intervalo de variação 

de taxas de crescimento e de atratividade. 

As duas empresas estudadas apresentaram resultados bastante distintos 

quando comparamos os valores calculados com seus respectivos valores de 

mercado. Enquanto que, para a Coelce, a comparação dos valores revelou uma 

diferença pouco significativa, inclusive apresentando valores bem próximos em 

determinado cenário, para a Cemig a diferença foi muito relevante. Para entendê-la, 

é necessária uma análise mais profunda e detalhada das informações 

disponibilizadas e uma avaliação se os parâmetros utilizados para o cálculo estão de 

acordo com as expectativas reais da empresa e do mercado.  

Pela análise dos valores de mercado, verificou-se que a Cemig, que possuía 

contratos de concessão afetadas pelas novas regras impostas pela Lei 12.783/2013, 

teve uma forte diminuição em seu valor entre os anos de 2014 e 2015 e ainda não 

se recuperou dessa queda, enquanto a Coelce, que não possuía contratos de 

concessão abrangidos pelas regras da nova lei, embora também tenha sofrido uma 
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forte queda de valor no mesmo período, consegui se recuperar nos anos seguintes. 

Diante disso, pode-se inferir que as mudanças trazidas pela Lei 12.783/2013 

trouxeram impactos diretos nas empresas brasileiras de energia elétrica, embora 

esse impacto não possa ser mensurado de forma isolada uma vez que a situação 

econômica do país e vários outros fatores podem ter contribuído para esse resultado 

negativo.  

Constatou-se ainda que, para aplicação do método, é fundamental que as 

taxas de crescimentos sejam projetadas da maneira mais realista possível e que 

sejam utilizadas taxas de desconto adequadas para a mensuração do valor de uma 

empresa, uma vez que a avaliação incorreta pode levar a decisões equivocadas 

sobre aceitação de investimentos ou mesmo trazer sérias consequências sobre a 

perspectiva futura da empresa, como a desvalorização do preço de suas ações. 

Devido a isso e ao alto grau de subjetividade intrínseco ao processo de 

avaliação de empresas, as premissas e variáveis utilizadas devem ser sempre 

cuidadosamente analisadas, uma vez que interferem diretamente no resultado final 

encontrado. Dessa forma, todas as informações utilizadas no cálculo e as 

circunstâncias em que ele é realizado devem ser cuidadosamente analisadas e 

documentadas de forma a propiciar uma avaliação mais justa e correta. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O tema escolhido foi definido tanto por sua importância teórica quanto prática, 

uma vez que no mundo empresarial a busca por métodos financeiros para minimizar 

as incertezas nas transações econômicas, sendo elas aquisições, fusões ou outras 

opções de investimento se tornou recorrente e existem diversos métodos utilizados 

para se avaliar o valor das empresas. Estes métodos têm como principal objetivo se 

aproximar do valor justo do ativo avaliado para dar suporte às decisões estratégicas 

importantes. 

Nesse contexto, a presente pesquisa teve como principal objetivo avaliar se 

os métodos de Valuation são ferramentas adequadas para se calcular o valor de 

empresas, através da aplicação do método do Fluxo de Caixa Descontado na 

realização do cálculo do valor de duas empresas e comparação dos resultados com 

seu valor de mercado. 

Para tanto, os cálculos foram realizados para cada empresa considerando 

diferentes cenários para se chegar ao valor final em cada situação. Os resultados 

demonstraram que a definição das premissas interfere diretamente no resultado final 

da determinação do valor, uma vez que houve grande variação entre o valor 

calculado e o valor de mercado para uma das empresas pesquisadas. Verificou-se 

ainda que é fundamental que o avaliador tenha um conhecimento amplo e atualizado 

sobre a empresa e sobre o mercado para atingir o objetivo de se encontrar o valor 

justo para uma empresa. 

Pode-se considerar que os objetivos pretendidos com a realização desse 

trabalho foram alcançados, pois foi possível demonstrar que o processo e as 

metodologias de avaliação de empresas desempenham um papel estratégico 

importante no resultado de operações de fusões e aquisições, além de fornecer 

subsídios que poderão auxiliar potenciais interessados na escolha sobre quais 

métodos de Valuation podem ser utilizados de acordo com a finalidade da avalição e 

as especificidades de cada empresa. 

É importante ressaltar que os resultados encontrados através dos cálculos 

não são conclusivos e apresentam apenas uma estimativa do valor das empresas, 

pois as informações disponíveis e a situação em que cada empresa se encontra 

pode aumentar as incertezas sobre sua avaliação. Além disso, os parâmetros aqui 

utilizados podem não refletir as expectativas reais da empresa e do mercado, uma 
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vez que foi considerado que não há expectativa real de que tais empresas sejam 

negociadas em um futuro próximo.  

Uma das principais contribuições desse trabalho foi trazer para o centro das 

discussões o conceito de Valuation e mostrar como ele pode auxiliar na análise de 

fusões, aquisições, decisões de investimentos, acompanhamento de desempenho 

além de ser utilizado como ferramenta de apoio para a tomada de decisões 

estratégicas, podendo ser muito relevante para as empresas que buscam 

constantemente agregar valor ao seu negócio e aumentar sua rentabilidade e 

competitividade no mercado. 
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APÊNDICE A 

Cálculo do Fluxo de Caixa Operacional: CEMIG - Cenário 1 (em milhares de reais) 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Receita Operacional   21.711.690    22.267.509    22.953.349    23.566.203    24.183.637    24.817.249  

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -16.699.991  -17.127.511  -17.655.038  -18.126.428  -18.601.340  -19.088.695  

Resultado Bruto  5.011.699      5.139.998      5.298.310      5.439.775      5.582.297      5.728.554  

Despesas/Receitas Operacionais -1.329.923  -  1.363.969  -  1.405.979  -  1.443.519  -  1.481.339  -  1.520.150  

Despesas com Vendas -     248.280  -     254.636  -     262.479  -     269.487  -     276.547  -     283.793  

Despesas Gerais e Administrativas -     763.121  -     782.657  -     806.763  -     828.303  -     850.005  -     872.275  

Outras Receitas Operacionais                 -                      -                      -                      -                      -                      -    

Outras Despesas Operacionais -     318.522  -     326.676  -     336.738  -     345.729  -     354.787  -     364.082  

Resultado Antes dos Tributos s/ o Lucro  3.681.776      3.776.029      3.892.331      3.996.256      4.100.958      4.208.403  

Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-     644.260  -     906.247  -     934.159  -     959.102  -     984.230  -  1.010.017  

Fluxo de Caixa Operacional Disponível  3.037.516      2.869.782      2.958.172      3.037.155      3.116.728      3.198.387  

       Variação PIB 2,56% 3,08% 2,67% 2,62% 2,62% 

Variação TLP 6,61% 7,56% 8,50% 9,35% 10,40% 

Imposto de Renda e Contribuição Social utilizado 24% (média 2012/2017) 

         Cálculo do Valor para o Cenário 1 

  

FCO1 (2018)                        2.691.851,04  

  

FCO2 (2019)                        2.556.947,37  

  

FCO3 (2020)                        2.377.813,15  

  

FCO4 (2021)                        2.179.835,89  

  

FCO5 (2022)                        1.950.228,92  

  

TOTAL                      11.756.676,38  
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APÊNDICE B  

Cálculo do Fluxo de Caixa Operacional: CEMIG - Cenário 2 (em milhares de reais) 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Receita Operacional   21.711.690    22.267.509    22.953.349    23.566.203    24.183.637    24.817.249  

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -16.699.991  -17.127.511  -17.655.038  -18.126.428  -18.601.340  -19.088.695  

Resultado Bruto  5.011.699      5.139.998      5.298.310      5.439.775      5.582.297      5.728.554  

Despesas/Receitas Operacionais -1.329.923  -   1.363.969  -   1.405.979  -   1.443.519  -   1.481.339  -   1.520.150  

Despesas com Vendas -     248.280  -      254.636  -      262.479  -      269.487  -      276.547  -      283.793  

Despesas Gerais e Administrativas -     763.121  -      782.657  -      806.763  -      828.303  -      850.005  -      872.275  

Outras Receitas Operacionais                 -                      -                      -                      -                      -                      -    

Outras Despesas Operacionais -     318.522  -      326.676  -      336.738  -      345.729  -      354.787  -      364.082  

Resultado Antes dos Tributos s/ o Lucro  3.681.776      3.776.029      3.892.331      3.996.256      4.100.958      4.208.403  

Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-     644.260  -      906.247  -      934.159  -      959.102  -      984.230  -   1.010.017  

Fluxo de Caixa Operacional Disponível  3.037.516      2.869.782      2.958.172      3.037.155      3.116.728      3.198.387  

       Variação PIB 2,56% 3,08% 2,67% 2,62% 2,62% 

Variação Libor 2,70% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 

Imposto de Renda e Contribuição Social utilizado 24% (média 2012/2017) 

         Cálculo do Valor para o Cenário 2 

  
FCO1 (2018)                        2.794.335,34  

  
FCO2 (2019)                        2.761.484,93  

  
FCO3 (2020)                        2.739.339,69  

  
FCO4 (2021)                        2.716.048,68  

  
FCO5 (2022)                        2.692.955,71  

  
TOTAL                      13.704.164,34  
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APÊNDICE C  

Cálculo do Fluxo de Caixa Operacional: CEMIG - Cenário 3 (em milhares de reais) 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Receita Operacional   21.711.690    22.363.041    23.123.384    24.025.196    24.962.179    25.885.779  

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -16.699.991  -17.200.991  -17.785.824  -18.479.472  -19.200.171  -19.910.577  

Resultado Bruto  5.011.699      5.162.050      5.337.560      5.545.724      5.762.008      5.975.202  

Despesas/Receitas Operacionais -1.329.923  -   1.369.821  -   1.416.395  -   1.471.634  -   1.529.028  -   1.585.602  

Despesas com Vendas -     248.280  -      255.728  -      264.423  -      274.736  -      285.450  -      296.012  

Despesas Gerais e Administrativas -     763.121  -      786.015  -      812.739  -      844.436  -      877.369  -      909.832  

Outras Receitas Operacionais                 -                      -                      -                      -                      -                      -    

Outras Despesas Operacionais -     318.522  -      328.078  -      339.232  -      352.462  -      366.208  -      379.758  

Resultado Antes dos Tributos s/ o Lucro  3.681.776      3.792.229      3.921.165      4.074.091      4.232.980      4.389.600  

Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-     644.260  -      910.135  -      941.080  -      977.782  -   1.015.915  -   1.053.504  

Fluxo de Caixa Operacional Disponível  3.037.516      2.882.094      2.980.085      3.096.309      3.217.065      3.336.096  

       Variação Consumo Energia Região Sudeste 3,00% 3,40% 3,90% 3,90% 3,70% 

Variação TLP 6,61% 7,56% 8,50% 9,35% 10,40% 

Imposto de Renda e Contribuição Social utilizado 24% (média 2012/2017) 

         Cálculo do Valor para o Cenário 3 

  

FCO1 (2018)                        2.703.399,54  

  

FCO2 (2019)                        2.575.888,92  

  

FCO3 (2020)                        2.424.125,23  

  

FCO4 (2021)                        2.250.011,12  

  

FCO5 (2022)                        2.034.197,90  

  

TOTAL                      11.987.622,71  
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APÊNDICE D  

Cálculo do Fluxo de Caixa Operacional: CEMIG - Cenário 4 (em milhares de reais) 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Receita Operacional   21.711.690    22.363.041    23.123.384    24.025.196    24.962.179    25.885.779  

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -16.699.991  -17.200.991  -17.785.824  -18.479.472  -19.200.171  -19.910.577  

Resultado Bruto  5.011.699      5.162.050      5.337.560      5.545.724      5.762.008      5.975.202  

Despesas/Receitas Operacionais -1.329.923  -   1.369.821  -   1.416.395  -   1.471.634  -   1.529.028  -   1.585.602  

Despesas com Vendas -     248.280  -      255.728  -      264.423  -      274.736  -      285.450  -      296.012  

Despesas Gerais e Administrativas -     763.121  -      786.015  -      812.739  -      844.436  -      877.369  -      909.832  

Outras Receitas Operacionais                 -                      -                      -                      -                      -                      -    

Outras Despesas Operacionais -     318.522  -      328.078  -      339.232  -      352.462  -      366.208  -      379.758  

Resultado Antes dos Tributos s/ o Lucro  3.681.776      3.792.229      3.921.165      4.074.091      4.232.980      4.389.600  

Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-     644.260  -      910.135  -      941.080  -      977.782  -   1.015.915  -   1.053.504  

Fluxo de Caixa Operacional Disponível  3.037.516      2.882.094      2.980.085      3.096.309      3.217.065      3.336.096  

       Variação Consumo Energia Região Sudeste 3,00% 3,40% 3,90% 3,90% 3,70% 

Variação Libor 2,70% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 

Imposto de Renda e Contribuição Social utilizado 24% (média 2012/2017) 

         Cálculo do Valor para o Cenário 4 

  

FCO1 (2018)                        2.806.323,52  

  

FCO2 (2019)                        2.781.941,66  

  

FCO3 (2020)                        2.792.693,13  

  

FCO4 (2021)                        2.803.486,14  

  

FCO5 (2022)                        2.808.903,51  

  

TOTAL                      13.993.347,96  
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APÊNDICE E  

Cálculo do Fluxo de Caixa Operacional: COELCE - Cenário 1 (em milhares de reais) 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Receita Operacional  4.594.419   4.712.036   4.857.167   4.986.853   5.117.509   5.251.587  

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -3.659.900  -3.753.593  -3.869.204  -3.972.512  -4.076.592  -4.183.398  

Resultado Bruto      934.519       958.443       987.963   1.014.341   1.040.917   1.068.189  

Despesas/Receitas Operacionais -   126.500  -   129.738  -   133.734  -   137.305  -   140.902  -   144.594  

Despesas com Vendas -      47.767  -      48.990  -      50.499  -      51.847  -      53.205  -      54.599  

Despesas Gerais e Administrativas -   126.424  -   129.660  -   133.654  -   137.223  -   140.818  -   144.507  

Outras Receitas Operacionais        50.028         51.309         52.889         54.301         55.724         57.184  

Outras Despesas Operacionais -        2.337  -        2.397  -        2.471  -        2.537  -        2.603  -        2.671  

Resultado Antes dos Tributos s/ o Lucro      808.019       828.704       854.228       877.036       900.015       923.595  

Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-   106.702  -   116.019  -   119.592  -   122.785  -   126.002  -   129.303  

Fluxo de Caixa Operacional Disponível      701.317       712.686       734.636       754.251       774.013       794.292  

       Variação PIB 2,56% 3,08% 2,67% 2,62% 2,62% 

Variação TLP 6,61% 7,56% 8,50% 9,35% 10,40% 

Imposto de Renda e Contribuição Social utilizado 14% (média 2012/2017) 

         Cálculo do Valor para o Cenário 1 

  

FCO1 (2018)                      668.497,97  

  

FCO2 (2019)                      634.995,81  

  

FCO3 (2020)                      590.509,37  

  

FCO4 (2021)                      541.343,43  

  

FCO5 (2022)                      484.322,52  

  

TOTAL                   2.919.669,10  
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APÊNDICE F  

Cálculo do Fluxo de Caixa Operacional: COELCE - Cenário 2 (em milhares de reais) 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Receita Operacional  4.594.419   4.712.036   4.857.167   4.986.853   5.117.509   5.251.587  

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -3.659.900  -3.753.593  -3.869.204  -3.972.512  -4.076.592  -4.183.398  

Resultado Bruto      934.519       958.443       987.963   1.014.341   1.040.917   1.068.189  

Despesas/Receitas Operacionais -   126.500  -   129.738  -   133.734  -   137.305  -   140.902  -   144.594  

Despesas com Vendas -      47.767  -      48.990  -      50.499  -      51.847  -      53.205  -      54.599  

Despesas Gerais e Administrativas -   126.424  -   129.660  -   133.654  -   137.223  -   140.818  -   144.507  

Outras Receitas Operacionais        50.028         51.309         52.889         54.301         55.724         57.184  

Outras Despesas Operacionais -        2.337  -        2.397  -        2.471  -        2.537  -        2.603  -        2.671  

Resultado Antes dos Tributos s/ o Lucro      808.019       828.704       854.228       877.036       900.015       923.595  

Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-   106.702  -   116.019  -   119.592  -   122.785  -   126.002  -   129.303  

Fluxo de Caixa Operacional Disponível      701.317       712.686       734.636       754.251       774.013       794.292  

       Variação PIB 2,56% 3,08% 2,67% 2,62% 2,62% 

Variação Libor 2,70% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 

Imposto de Renda e Contribuição Social utilizado 14% (média 2012/2017) 

         Cálculo do Valor para o Cenário 2 

  

FCO1 (2018)                      693.949,06  

  

FCO2 (2019)                      685.790,95  

  

FCO3 (2020)                      680.291,37  

  

FCO4 (2021)                      674.507,25  

  

FCO5 (2022)                      668.772,31  

  

TOTAL                   3.403.310,92  
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APÊNDICE G 

Cálculo do Fluxo de Caixa Operacional: COELCE - Cenário 3 (em milhares de reais) 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Receita Operacional  4.594.419   4.764.413   4.978.811   5.187.921   5.411.002   5.649.086  

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -3.659.900  -3.795.316  -3.966.106  -4.132.682  -4.310.387  -4.500.044  

Resultado Bruto      934.519       969.096   1.012.706   1.055.239   1.100.614   1.149.041  

Despesas/Receitas Operacionais -   126.500  -   131.181  -   137.084  -   142.841  -   148.983  -   155.539  

Despesas com Vendas -      47.767  -      49.534  -      51.763  -      53.937  -      56.257  -      58.732  

Despesas Gerais e Administrativas -   126.424  -   131.102  -   137.001  -   142.755  -   148.894  -   155.445  

Outras Receitas Operacionais        50.028         51.879         54.214         56.491         58.920         61.512  

Outras Despesas Operacionais -        2.337  -        2.423  -        2.533  -        2.639  -        2.752  -        2.873  

Resultado Antes dos Tributos s/ o Lucro      808.019       837.916       875.622       912.398       951.631       993.503  

Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-   106.702  -   117.308  -   122.587  -   127.736  -   133.228  -   139.090  

Fluxo de Caixa Operacional Disponível      701.317       720.608       753.035       784.662       818.403       854.413  

       Variação Consumo Energia Região Nordeste 3,70% 4,50% 4,20% 4,30% 4,40% 

Variação TLP 6,61% 7,56% 8,50% 9,35% 10,40% 

Imposto de Renda e Contribuição Social utilizado 14% (média 2012/2017) 

         Cálculo do Valor para o Cenário 3 

  

FCO1 (2018)                      675.928,62  

  

FCO2 (2019)                      650.898,82  

  

FCO3 (2020)                      614.318,47  

  

FCO4 (2021)                      572.389,88  

  

FCO5 (2022)                      520.981,41  

  

TOTAL                   3.034.517,21  
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APÊNDICE H  

Cálculo do Fluxo de Caixa Operacional: COELCE - Cenário 4 (em milhares de reais) 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Receita Operacional  4.594.419   4.764.413   4.978.811   5.187.921   5.411.002   5.649.086  

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -3.659.900  -3.795.316  -3.966.106  -4.132.682  -4.310.387  -4.500.044  

Resultado Bruto      934.519       969.096   1.012.706   1.055.239   1.100.614   1.149.041  

Despesas/Receitas Operacionais -   126.500  -   131.181  -   137.084  -   142.841  -   148.983  -   155.539  

Despesas com Vendas -      47.767  -      49.534  -      51.763  -      53.937  -      56.257  -      58.732  

Despesas Gerais e Administrativas -   126.424  -   131.102  -   137.001  -   142.755  -   148.894  -   155.445  

Outras Receitas Operacionais        50.028         51.879         54.214         56.491         58.920         61.512  

Outras Despesas Operacionais -        2.337  -        2.423  -        2.533  -        2.639  -        2.752  -        2.873  

Resultado Antes dos Tributos s/ o Lucro      808.019       837.916       875.622       912.398       951.631       993.503  

Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-   106.702  -   117.308  -   122.587  -   127.736  -   133.228  -   139.090  

Fluxo de Caixa Operacional Disponível      701.317       720.608       753.035       784.662       818.403       854.413  

       Variação Consumo Energia Região Nordeste 3,70% 4,50% 4,20% 4,30% 4,40% 

Variação Libor 2,70% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 

Imposto de Renda e Contribuição Social utilizado 14% (média 2012/2017) 

         Cálculo do Valor para o Cenário 4 

  

FCO1 (2018)                      701.662,61  

  

FCO2 (2019)                      702.966,08  

  

FCO3 (2020)                      707.720,44  

  

FCO4 (2021)                      713.190,75  

  

FCO5 (2022)                      719.392,40  

  

TOTAL                   3.544.932,29  
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APÊNDICE I  

Cálculo Valor de Mercado – CEMIGI e COELCE  

Cálculo Valor de Mercado Cemig (em milhares de reais) 

  2018* 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Ações Ordinárias (qtde)   420.765  420.765   420.765  420.765  420.765  420.765  372.837  

Ações Ordinárias (R$) 7,70  6,41  7,88  6,44  13,80  14,20  21,90  

Valor Ações Ordinárias 3.239.891  2.697.104  3.315.628  2.709.727  5.806.557  5.974.863  8.165.130  

Ações Preferenciais (qtde)    838.077    838.077  838.077    838.077  838.077    838.077   480.181  

Ações Preferenciais (R$)    8,46  6,87  7,71  6,13   13,14   14,01  17,38  

Valor Ações Preferenciais     7.090.131      5.757.589      6.461.574      5.137.412    11.012.332    11.741.459      8.345.546  

Valor Total de Mercado   10.330.022      8.454.693      9.777.202      7.847.139    16.818.889    17.716.322    16.510.676  

                

Cálculo Valor de Mercado Coelce (em milhares de reais) 

  2018* 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Ações Ordinárias (qtde)    48.068   48.068     48.068   48.068     48.068     48.068    48.068  

Ações Ordinárias (R$) 53,78   48,65   42,00  33,61  49,00     44,60  45,24  

Valor Ações Ordinárias 2.585.097  2.338.508  2.018.856  1.615.565  2.355.332  2.143.833  2.174.596  

Ações Preferenciais (qtde)  29.787  29.787   29.787  29.787  29.787  29.787  29.787  

Ações Preferenciais (R$)   55,30  54,14  49,95  35,06  39,09  41,84  45,41  

Valor Ações Preferenciais     1.601.945      1.449.138      1.251.054      1.001.141      1.459.563      1.328.500      1.347.564  

Valor Total de Mercado     4.187.042      3.787.646      3.269.910      2.616.707      3.814.895      3.472.333      3.522.160  

        * Valores até 30/04 
 
Fonte: BM&FBovespa 
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ANEXO A 

Balanço Patrimonial Ativo - CEMIG (em milhares de reais) 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Ativo Total  42.239.589   42.035.853   40.857.089   35.000.003   29.814.142   32.569.881  

Circulante     8.537.303      8.285.470      9.376.738      6.554.378      6.668.783      8.803.752  

Caixa e Equivalentes de Caixa     1.030.257         995.132         924.632         887.143      2.201.827      1.919.125  

Aplicações Financeiras     1.058.384      1.014.188      2.426.746         993.994         933.571         657.142  

Contas a Receber     4.197.303      3.436.404      3.826.502      2.462.698      2.211.954      4.761.718  

Estoques          38.134           49.473           37.264           39.887           37.726           41.204  

Tributos a Recuperar        513.364         825.803         481.159         508.505         730.159         445.714  

Despesas Antecipadas        116.050             1.059           87.241                    -                      -                      -    

Outros Ativos Circulantes     1.583.811      1.963.411      1.593.194      1.662.151         553.546         978.849  

Não Circulante  33.702.286   33.750.383   31.480.351   28.445.625   23.145.359   23.766.129  

Ativo Realizável a Longo Prazo  11.991.823   10.402.539      7.520.077   11.482.918      9.163.114      8.927.793  

Investimentos     7.792.225      8.753.088      9.744.847      8.039.791      6.160.800      6.855.253  

Imobilizado     2.762.310      3.775.076      3.940.323      5.543.620      5.817.455      6.108.729  

Intangível  11.155.928   10.819.680   10.275.104      3.379.296      2.003.990      1.874.354  

       Fonte: BM&Fbovespa 
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ANEXO B  

Balanço Patrimonial Passivo - CEMIG (em milhares de reais) 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Passivo Total   42.239.589    42.035.853    40.857.089    35.000.003    29.814.142    32.569.881  

Circulante     8.662.284    11.447.460    13.074.072    10.123.317      5.921.641    12.798.306  

Obrigações Sociais e Trabalhistas        207.091         224.741         220.573         194.608         185.693         226.743  

Fornecedores     2.342.757      1.939.593      1.901.153      1.603.716      1.066.358      1.305.935  

Obrigações Fiscais        819.868         820.453         750.759         597.264         533.452         547.371  

Empréstimos e Financiamentos     2.370.551      4.836.923      6.300.359      5.290.655      2.237.766      6.466.069  

Outras Obrigações     2.922.017      3.625.750      3.901.228      2.437.074      1.898.372      4.252.188  

Passivo Não Circulante   19.247.169    17.654.022    14.795.341    13.591.734    11.254.144      8.221.579  

Empréstimos e Financiamentos   12.027.146    10.342.357      8.866.178      8.218.083      7.219.598      3.949.724  

Outras Obrigações     5.807.221      5.914.442      4.485.343      4.007.207      3.472.348      3.699.191  

Tributos Diferidos        734.689         582.206         689.247         611.469         255.813         307.188  

Provisões        678.113         815.017         754.573         754.975         306.385         265.476  

Patrimônio    14.330.136    12.934.371    12.987.676    11.284.952    12.638.357    11.549.996  

Capital Social      6.294.208      6.294.208      6.294.208      6.294.208      6.294.208      4.265.091  

Reservas de Capital     3.139.726      1.924.503      1.924.503      1.924.503      1.924.733      3.953.850  

Reservas de Lucros     5.728.574      5.199.855      4.662.723      2.593.868      3.839.882      2.856.176  

Ajustes de Avaliação Patrimonial -      836.522  -      488.285         102.264         468.332         579.534         474.879  

Participação dos Acionistas Não 
Controladores 

            
4.150  

            
4.090  

            
3.978  

            
4.041  

                   -                       -    

       Fonte: BM&Fbovespa 
       

 

 



91 

 

ANEXO C  

Demonstração do Resultado do Exercício - CEMIG (em milhares de reais) 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços  21.711.690   18.772.656   21.867.842   19.539.578   14.627.280   14.137.358  

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -17.487.120  -14.428.830  -15.783.198  -12.802.483  -  9.848.757  -  9.694.946  

Resultado Bruto    4.224.570     4.343.826     6.084.644     6.737.095     4.778.523     4.442.412  

Despesas/Receitas Operacionais -  1.582.163  -  2.538.708  -  1.382.442  -  1.156.697  -     416.052  -     967.691  

Despesas com Vendas -     248.280  -     382.368  -     175.595  -     128.416  -     121.005  -     227.077  

Despesas Gerais e Administrativas -     763.121  -     666.577  -     673.802  -     654.352  -     798.841  -     537.411  

Outras Receitas Operacionais                 -                    -          729.442        280.945        284.298                  -    

Outras Despesas Operacionais -     318.522  -  1.187.919  -  1.655.477  -     865.358  -     544.312  -  1.068.653  

Resultado de Equivalência Patrimonial -     252.240  -     301.844        392.990        210.484        763.808        865.450  

Resultado Antes do Resultado Financeiro e 
dos Tributos 

   2.642.407     1.805.118     4.702.202     5.580.398     4.362.471     3.474.721  

Receitas Financeiras       803.713     1.041.304        863.728        592.684        885.503     2.923.427  

Despesas Financeiras -  1.800.264  -  2.478.495  -  2.204.344  -  1.693.672  -  1.193.978  -  1.293.882  

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro    1.645.856        367.927     3.361.586     4.479.410     4.053.996     5.104.266  

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o 
Lucro 

-     644.260  -       33.173  -     892.583  -  1.342.507  -     950.141  -     832.581  

Lucro/Prejuízo Consolidado do Período    1.001.596        334.754     2.469.003     3.136.903     3.103.855     4.271.685  

       Fonte: BM&Fbovespa 
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ANEXO D  

Balanço Patrimonial Ativo - COELCE (em milhares de reais) 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Ativo Total  5.700.068   4.923.865   4.609.720   4.028.141   3.371.127   3.560.488  

Circulante  1.823.546   1.608.748   1.566.458   1.219.266      750.927      905.230  

Caixa e Equivalentes de Caixa     154.276      168.127         57.230      180.434         95.287      152.715  

Aplicações Financeiras        82.206           2.408           7.262         11.455         12.023         62.315  

Contas a Receber  1.512.722   1.357.047   1.427.621      934.707      583.421      626.219  

Estoques                 -                    -                    -                    -             3.450           2.326  

Tributos a Recuperar        74.342         81.166         74.345         92.670         50.676         56.747  

Despesas Antecipadas                 -                    -                    -                    -             6.070           4.908  

Outros Ativos Circulantes                 -                    -                    -                    -                    -                    -    

Não Circulante  3.876.522   3.315.117   3.043.262   2.808.875   2.620.200   2.655.258  

Ativo Realizável a Longo Prazo  1.659.370   1.350.144   1.239.531   1.208.686      828.297      922.715  

Investimentos                 -                    -                    -                    -                    -                    -    

Imobilizado        43.247         55.782         55.487         48.784         42.732         37.415  

Intangível  2.173.905   1.909.191   1.748.244   1.551.405   1.749.171   1.695.128  

  
     

Fonte: BM&Fbovespa 
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ANEXO E  

Balanço Patrimonial Passivo - COELCE (em milhares de reais) 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Passivo Total  5.700.068   4.923.865   4.609.720   4.028.141   3.371.127   3.560.488  

Circulante  1.932.620   1.507.204   1.357.339      829.870      706.134      793.011  

Obrigações Sociais e Trabalhistas        45.774         47.749         36.746         39.627         32.109         30.935  

Fornecedores     755.862      497.299      511.155      434.264      336.881      285.788  

Obrigações Fiscais     133.828      142.579      117.563         73.581         80.614         95.134  

Empréstimos e Financiamentos     461.496      384.031      395.797      131.530      147.976      187.617  

Outras Obrigações     535.660      423.009      247.589         98.794         81.187      181.085  

Provisões                 -           12.537         48.489         52.074         27.367         12.452  

Passivo Não Circulante  1.184.534   1.103.205   1.247.334   1.482.427   1.098.670   1.207.147  

Empréstimos e Financiamentos     831.058      695.660      901.531   1.134.099      774.042      766.154  

Outras Obrigações     201.821      220.763      156.997      165.137      233.099      172.021  

Tributos Diferidos                 -                    -                    -                    -                    -        184.850  

Provisões     151.655      186.782      188.806      183.191         91.529         84.122  

Patrimônio Líquido  2.582.914   2.313.456   2.005.047   1.715.844   1.566.323   1.560.330  

Capital Social      615.946      554.946      442.946      442.946      442.946      442.946  

Reservas de Capital     358.671      358.671      358.671      358.671      358.671      358.671  

Reservas de Lucros  1.607.279   1.399.839   1.201.730      910.551      760.289      759.133  

Ajustes de Avaliação Patrimonial                 -                    -                    -                    -                    -                    -    

Outros Resultados Abrangentes          1.018                  -             1.700           3.676           4.417  -           420  

  
     

Fonte: BM&Fbovespa 
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ANEXO F  

Demonstração do Resultado do Exercício - COELCE (em milhares de reais) 

 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços  4.594.419   4.097.446   4.130.164   3.617.339   2.849.743   2.893.720  

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -3.849.470  -3.337.092  -3.440.148  -2.965.307  -2.395.919  -2.204.623  

Resultado Bruto     744.949      760.354      690.016      652.032      453.824      689.097  

Despesas/Receitas Operacionais -   126.500  -   201.215  -   185.490  -   140.900  -   204.777  -   146.541  

Despesas com Vendas -     47.767  -   130.420  -     35.002  -     12.059  -     45.062  -     28.592  

Despesas Gerais e Administrativas -   126.424  -   115.578  -   145.018  -   113.162  -     92.524  -   103.917  

Outras Receitas Operacionais        50.028         49.323                  -                    -                    -                    -    

Outras Despesas Operacionais 
-        

2.337  
-        

4.540  
-        

5.470  
-     15.679  -     67.191  -     14.032  

Resultado Antes do Resultado Financeiro 
e dos Tributos 

    618.449      559.139      504.526      511.132      249.047      542.556  

Receitas Financeiras        93.048      154.315      188.994         68.236         98.026      274.322  

Despesas Financeiras -   169.016  -   227.316  -   253.169  -   340.113  -   180.831  -   216.252  

Resultado Antes dos Tributos sobre o 
Lucro 

    542.481      486.138      440.351      239.255      166.242      600.626  

Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro 

-   106.702  -     93.081  -     77.281         12.304  
-        

9.686  
-   180.626  

Lucro/Prejuízo do Período     435.779      393.057      363.070      251.559      156.556      420.000  

       Fonte: BM&Fbovespa 
 

      


