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RESUMO 

 
 
 
            Neste trabalho será analisado o valuation relativo e absoluto, com a finalidade 
de mostrar suas especificidades. Além da abordagem teórica, será feito um estudo de 
caso da empresa Estácio Participações S.A., com a aplicação dos métodos abordados. O 
objetivo é fazer com que as similaridades e contrastes dos modelos sejam evidenciados, 
além de se demonstrar na prática como as ferramentas são utilizadas em um valuation. 
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1. Introdução 
 
1.1. Contextualização 

O presente trabalho se insere na categoria de Análise de Investimentos, um dos ramos 
da área de Finanças, e se propõe a fazer uma análise teórica de dois dos principais 
métodos de avaliação de empresas, com aplicações diretas em um estudo de caso, na 
empresa escolhida, a Estácio Participações S.A..  
A avaliação financeira de empresas é bastante utilizada por firmas do mercado 
financeiro, que utilizam amplamente suas ferramentas para estimar valores de ações 
listadas em bolsa, valores de empresas de capital fechado, projetos, títulos de dívida 
corporativos, entre outros. Para a indústria não financeira, tais ferramentas são 
também essenciais, utilizadas tanto na avaliação de outras empresas (para casos de 
fusões e aquisições), quanto na avaliação de projetos (para investimentos em novas 
oportunidades de negócios ou mesmo para desinvestimentos). 
Analistas usam diversas ferramentas distintas para avaliação de empresas, que vão 
desde complexos modelos, como fluxo de caixa descontado, que incorpora projeções 
macroeconômicas e setoriais, até modelos simplificados, como múltiplos de mercado. 
Ferris e Petitt (2013) dividem os diferentes métodos de avaliação em quatro categorias 
baseadas em duas dimensões. A primeira dimensão distingue os métodos entre 
absolutos e relativos, dependendo de a análise ser comparativa a outras empresas 
(relativa) ou feita de forma direta para a empresa analisada (absoluta). Já a segunda 
dimensão separa modelos que utilizam fluxo de caixa de modelos que utilizam outras 
variáveis de resultado, tais como receita, lucro ou valor contábil. 
Neste trabalho será analisado o valuation relativo e absoluto, com a finalidade de 
mostrar suas especificidades. Os métodos de valuation serão também utilizados na 
análise da empresa Estácio Participações S.A., para que se possa comparar e 
demonstrar suas diferentes características. A análise da empresa não tem a finalidade 
de fazer qualquer recomendação de investimento em suas ações, somente de refletir o 
estudo realizado. 
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1.2. Relevância do Estudo 
A análise de avaliação de empresas é de suma importância para empresas do mercado 
financeiro, que necessitam do uso adequado de ferramentas de avaliação para a 
tomada de decisão quanto à aplicação dos recursos administrados. É também 
essencial para muitas empresas de diversos setores de atuação da chamada economia 
real, já que tais métodos são bastante valiosos na avaliação de novos investimentos e 
também na área de fusões e aquisições. 
Para Damodaran (2001), o valuation pode ser considerado o coração das finanças. 
Ainda de acordo com o autor, “entender o que determina o valor de uma firma e como 
estimar seu valor é um pré-requisito para tomar decisões sensatas” (tradução própria). 
Entendida a importância de se avaliar o valor de uma empresa, torna-se igualmente 
necessário compreender os meios de se fazer tal avaliação. 
Para empresas de capital fechado, com poucas informações disponíveis, a análise por 
múltiplos é defendida por alguns analistas como a mais apropriada, por ser mais 
simples de ser feita, comparando dados como faturamento com os de empresas 
listadas do mesmo setor. Para uma empresa de projetos, a análise de múltiplos não 
parece ser possível, pela escassez de visibilidade, e a avaliação via opções reais é 
defendida por grande parte dos analistas. Entender tais diferenças é essencial para 
uma boa análise e para uma recomendação consistente a respeito de um 
investimento, que consiste em parte muito relevante do trabalho de um analista 
financeiro. 

1.3. Objetivos 
O trabalho tem como objetivo geral demonstrar e comparar as características das 
principais ferramentas de avaliação de empresas, tanto na metodologia de avaliação 
direta, quanto na metodologia relativa. Com isso, busca-se entender as vantagens, 
desvantagens e peculiaridades de cada método.  
Além da abordagem teórica, será feito um estudo de caso com a empresa Estácio 
Participações S.A., com a aplicação dos métodos abordados. O objetivo é fazer com 
que as similaridades e contrastes dos modelos sejam evidenciados, além de se 
demonstrar na prática como as ferramentas são utilizadas em um valuation. O 
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trabalho não objetiva sugerir uma recomendação de compra, manutenção ou venda 
da empresa analisada. 
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2. Referencial Teórico 
 
2.1. Avaliação de Empresas 

Os pilares para o uso de ferramentas de valuation para tomada de decisões, de acordo 
com Damodaran (1994) são:  

 Os mercados estão sujeitos a ineficiências e investidores cometem erros na 
avaliação de empresas1; 

 Os mercados tendem a corrigir os valores dos ativos ao longo do tempo. 
Tais pilares permitem ao analista acreditar que há sentido no uso das ferramentas de 
valuation de empresas. O objetivo final de um analista, ao analisar uma empresa, é 
estimar o valor justo de determinado ativo, para poder avaliar se existe distorção no 
valor atual precificado pelo mercado.  
Para isso, ainda segundo Damodaran (2010), é preciso saber diferenciar os conceitos 
de preço e valor. O primeiro refere-se à precificação do mercado – indica em quanto o 
mercado, na média, está avaliando tal ativo. Este é um número sobre o qual não há 
divergências (por exemplo: preço das ações cotadas na bolsa de valores, preço de 
produtos em um supermercado indicado por etiquetas, preço de um imóvel informado 
pelo corretor, etc), tendo um resultado objetivo.  
O valor, por outro lado, possui caráter subjetivo e pessoal. Refere-se a quanto um 
analista acredita que determinado ativo vale. Este conceito, por definição, pode estar 
sujeito a enormes divergências, já que pode ser afetado por inúmeras variáveis 
(endógenas ou exógenas à empresa).  
Em um mercado eficiente, em que as informações estão disponíveis sem custo a todas 
as pessoas, preço e valor convergem rapidamente, já que há pouca margem para 
divergência nas estimativas. Logo, é preciso um mercado ineficiente para justificar o 
valuation de empresas.  
 

                                                           1 Sobre este ponto, ver Damodaran (1994), página 21.  
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2.2. Risco e Retorno 

O valuation de qualquer ativo, independente da ferramenta, pressupõe determinado 
grau de projeções sobre o futuro, tanto em relação ao mercado (crescimento da 
empresa, atuação da concorrência, aceitação dos clientes sobre os lançamentos de 
novos produtos), quanto macroeconômicos (taxa de juros, inflação, crescimento do 
PIB, etc). Essas projeções, consequentemente, envolvem risco, diretamente afetadas 
pelo grau de incerteza das premissas assumidas.  
Damodaran (2010) classifica os riscos de erros em estimativas em três diferentes 
grupos. O primeiro tipo está relacionado ao erro de projeção. Mesmo quando um 
analista tem todos os dados necessários à disposição, é preciso transformar dados de 
fontes primárias em dados específicos para a empresa ou segmento. Qualquer erro 
nesta conversão de dados pode gerar distorções enormes nas estimativas, e 
consequentemente na avaliação final realizada.  
O segundo erro é relacionado à incerteza quanto ao futuro da companhia analisada. 
Conforme mencionado anteriormente, o sucesso de uma empresa muitas vezes 
depende da aceitação do mercado consumidor em relação aos lançamentos de 
produtos no futuro. Além disso, o valor de uma empresa está diretamente relacionado 
à performance desta em relação aos seus concorrentes. Qualquer um dos exemplos 
citados envolve alto grau de incerteza, dada a imprevisibilidade no sucesso de um 
lançamento de um produto inexistente atualmente, e à grande dificuldade em se 
prever a evolução da dinâmica competitiva de um mercado. 
O terceiro erro envolve o ambiente macroeconômico. Mesmo que a performance 
projetada de uma empresa se materialize, indicadores macroeconômicos como juros e 
inflação podem evoluir de forma completamente distinta do projetado, o que impacta 
diretamente no valor de um ativo.  
O grau de incerteza das projeções pode variar consideravelmente de um ativo para 
outro, afetando o risco implícito em um investimento. Esta variação no risco percebido 
é de extrema importância para uma avaliação de empresas, já que afeta diretamente 
as principais variáveis utilizadas nas avaliações, especialmente nos métodos 
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intrínsecos, que exigem desconto das projeções de fluxo de caixa para trazê-las ao 
valor presente. Quanto maior a incerteza de uma projeção, maior o retorno exigido 
por um analista para o investimento em um ativo. Esta relação funciona para qualquer 
ferramenta de análise que for utilizada. 

2.3. Métodos Diretos de Avaliação 
2.3.1. Valor intrínseco de uma empresa 

Segundo Damodaran (2010), o conceito de valor intrínseco de uma empresa passa pelo 
entendimento de que o valor de um ativo é função da geração de fluxo de caixa futuro 
projetado para aquele ativo. Desta definição, entende-se que quanto maior e mais 
previsível o fluxo de caixa de uma empresa, maior seu valor intrínseco.  
O conceito de valor intrínseco é absoluto para uma empresa, e não relativo. Isso quer 
dizer que o valor de uma empresa independe do valor de outra, seja concorrente, 
cliente ou fornecedor.  
De forma simples, pode-se dizer que o valuation direto compara o valor intrínseco de 
um ativo com seu valor de mercado, para avaliar se tal preço está subavaliado, justo 
ou superavaliado. Por outro lado, no valuation indireto, somente pode-se dizer que um 
ativo está barato ou caro após comparar o preço deste ativo com o de outras 
empresas, de preferência com as mesmas características. Esta comparação independe 
da capacidade de geração de caixa de tal ativo.  
Para o valuation intrínseco, o valor de uma empresa é determinado por seus 
“fundamentos”, normalmente entendidos como sua capacidade de crescimento, perfil 
de risco e capacidade de gerar caixa. 

2.3.2. Fluxo de Caixa 
Como já definido, a projeção de fluxo de caixa gerado por uma empresa é a base do 
valuation direto. De acordo com Wachowicz e Horne (1998), para construir esse fluxo 
é preciso saber com exatidão as principais variáveis que têm efeito sobre vendas, 
custos, despesas e investimentos de uma empresa. Entender os demonstrativos 
financeiros atuais de uma companhia é fundamental para sua projeção.  
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A partir do entendimento dos demonstrativos financeiros e das variáveis relacionadas 
ao valor de uma empresa, é projetado o fluxo de caixa. Uma das principais variáveis 
das projeções é a taxa de crescimento desta empresa. Para isso é necessário analisar 
os diferenciais competitivos de tal companhia, suas oportunidades de crescimento, 
riscos e a dinâmica do mercado. Após a estimativa de um período de fluxo de caixa, 
entende-se que determinada empresa entra em um período estável, ou sustentável, 
de crescimento. Um dos desafios é descobrir quando a empresa entrará nesse período 
de crescimento “normal”, e que taxa de crescimento é consistente com a realidade da 
empresa e seu mercado (Wachowicz e Horne, 1998). É com esta taxa de crescimento 
que se alonga o fluxo de caixa para a perpetuidade, quando o analista entende que tal 
premissa é consistente com o ativo analisado.  
Quando avaliamos um ativo por fluxo de caixa, assumimos implicitamente que o 
mercado está sujeito a ineficiências – ou seja, que há erros nos valores das empresas, 
mas que tais erros tendem a ser corrigidos ao longo do tempo. Na análise relativa, por 
outro lado, também se assume ineficiência e erros nos valores das empresas, mas 
somente no âmbito individual, e não no mercado inteiro. Em outras palavras, entende-
se que o mercado pode cometer erros na avaliação de uma empresa, mas que, na 
média, o valor de um grupo de empresas é justo, e que por isso, o valor incorreto de 
determinada companhia tende a voltar para média ao longo do tempo (Damodaran, 
1994).  

2.3.3. Taxa de Desconto 
Quando se trata de fluxo de caixa futuro é preciso levar em conta a variação do valor 
do dinheiro no tempo. De acordo com Damodaran (1994), devido às variáveis 
macroeconômicas, tais como juros e inflação, existe um custo de oportunidade para 
todo capital investido. Essa definição resulta no entendimento de que um capital 
financeiro não aplicado perde valor no tempo, por um lado porque há inflação (ou 
seja, a mesma quantia de dinheiro perde valor de troca no tempo), e por outro porque 
tal capital poderia estar aplicado em alguma atividade financeira ou investido em 
ativos reais, gerando um retorno para aquele investimento, e criando um custo de 
oportunidade para o capital.  
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Por isso, a análise correta de retorno financeiro de um projeto precisa descontar os 
fluxos de caixa futuros pelo seu custo de oportunidade, para avaliar se tal investimento 
gerou um custo acima do mínimo exigido para tal capital. 
A organização CFA Institute (CFA, 2007) ressalta que uma empresa só cria valor 
quando seu retorno sobre capital é maior do que seu custo de capital. Essa taxa de 
desconto é uma variável de extrema importância na avaliação direta de empresas, e de 
enorme dificuldade de cálculo, já que envolve características nem sempre exatas, 
como avaliação de risco de um projeto. Em teoria, quanto maior o risco de um 
investimento, maior a incerteza do fluxo de caixa projetado, e consequentemente 
maior a taxa a qual os fluxos projetados serão descontados para valor presente. 
Além da necessidade da taxa de desconto refletir o grau de risco do investimento e de 
oportunidade do investidor, esta deverá se adequar ao perfil de quem está aportando 
o capital no investimento. Por exemplo, em um investimento em que há somente 
capital próprio (dos acionistas), ou que se deseja saber o retorno sob a ótica somente 
dos acionistas, a taxa de desconto deverá refletir o custo de oportunidade para os 
acionistas. Se o capital da empresa é tanto dos acionistas quanto de terceiros (via 
dívida), a taxa de desconto utilizada deverá ser uma média ponderada de ambas as 
fontes de capital. 
A taxa de desconto normalmente utilizada para descontar fluxos de caixa é 
denominada WACC (Weighted Average Cost of Capital), ou Custo Médio Ponderado de 
Capital, que leva em conta tanto o custo de capital dos acionistas quanto dos credores. 
A fórmula de cálculo é: 

WACC = Kd * (1–T) * D/V + Ke * E/V 
Em que,  
Kd = Custo da dívida da empresa (pode ser pelo cálculo da média dos empréstimos ou 
pelo custo de um novo empréstimos); 
T = Alíquota de imposto de renda incidente para a empresa ou projeto; 
D = Total de dívida na estrutura de capital da empresa; 
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Ke = Custo de capital próprio (estimado pelo custo de oportunidade dos acionistas); 
E = Total de capital próprio na estrutura de capital; 
V = Total de capital de longo prazo aplicado (igual a D+E) 
Além dessas definições, é essencial também conhecer a fórmula de cálculo do custo de 
capital próprio (Ke). Não somente porque faz parte do cálculo do WACC, mas também 
porque em métodos de valuation em que se projeta o fluxo de caixa direto para 
acionistas, a taxa de desconto utilizada deve ser o Ke, que pode ser entendido com o 
custo de oportunidade do investidor para um investimento com perfil de risco similar 
ao analisado. A lógica do custo de capital próprio é que o investidor, ao optar por um 
investimento, está deixando de aplicar seu capital em outra oportunidade. Logo, o 
investimento deverá ter um retorno no mínimo igual à remuneração que este capital 
teria se aplicado em outro lugar. A fórmula de custo de capital próprio é: 

Ke = Rf + β * (Rm – Rf) 
Em que, Rf é o retorno livre de risco, ou a taxa de retorno que se consegue no mercado 
em um investimento sem risco (por exemplo: títulos do tesouro americano); β é o Beta 
do investimento, que se entende como o grau de risco do investimento, ou o nível de 
exposição ao risco de mercado de um investimento (se for igual a 1, o nível de risco é 
igual ao de mercado, abaixo de 1 o grau de risco é menor que o de mercado, e acima 
de 1 é maior que o risco do mercado); Rm é o retorno médio obtido em investimentos 
de risco no mercado, que, por ter risco positivo, deve ser conceitualmente maior que o 
retorno livre de risco. 

2.3.4. Principais Métodos 
Os métodos diretos de avaliação de empresas consistem em projeções sobre a 
capacidade de geração de caixa da companhia.  Afinal, o valor da empresa, por esses 
métodos, consiste em sua capacidade de geração de caixa, ou na soma da capacidade 
de geração de caixa de seus projetos.  
O método mais utilizado é o Fluxo de Caixa Livre para a Firma (em inglês Free Cash 
Flow to Firm, ou somente FCFF). O objetivo final deste modelo é avaliar quanto vale a 
companhia inteira, considerando a parte dos acionistas e a parte dos detentores de 
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dívida. Este método consiste em projetar o fluxo de caixa que a empresa gera para 
seus acionistas e credores, após o pagamento dos fornecedores, empregados, tributos 
e os reinvestimentos necessários. A fórmula comumente utilizada, segundo 
Damodaran (2010), para FCFF é a descrita abaixo: 

FCFF = Lucro Operacional após Impostos - Reinvestimentos 
 Sendo Lucro Operacional mais comumente conhecido pela sigla EBIT (em inglês 

Earnings Before Interest and Taxes), e Reinvestimentos calculado como Total de 
Investimentos, ou CAPEX (Capital Expenditures), decrescido de Depreciação e somado 
à Necessidade de Capital de Giro (NCG). Pode-se reescrever a fórmula como: 

FCFF = EBIT * (1 – Alíquota de I.R.) – (CAPEX – Depreciação + NCG) 
 Este fluxo de caixa é projetado pelo período em que o analista entenda que há 

visibilidade para assumir premissas e cenários. A partir desse momento, há um 
entendimento de que a empresa entrará em um ciclo normal de crescimento, 
denominado em inglês “Steady State Growth” (Damodaran, 2010). Este momento 
pode levar poucos anos ou muitos, dependendo do momento que atravessa a 
companhia e o mercado. Como, a partir dessa fase, a taxa de crescimento da empresa 
é constante, simplifica-se o cálculo de seu fluxo de caixa, já que não é possível esticar a 
projeção “a perpetuidade”, seguindo a fórmula abaixo: 

FCFF na perpetuidade = [ FCFFn * (1+g) ] / (WACC – g) 
Em que, FCFFn é o fluxo de caixa no último ano da projeção antes da perpetuidade, e g 
é a taxa de crescimento escolhida na perpetuidade (que não poderá ser superior à taxa 
de crescimento esperada para a economia inteira). Importante destacar que o fluxo de 
caixa da perpetuidade é calculado, nesta fórmula, em relação ao período n, ou seja, 
em relação ao último período da projeção antes da perpetuidade. Logo, para trazer a 
perpetuidade a valor presente, deve se descontar o valor da perpetuidade pela taxa de 
desconto acumulada até o período n.  
A soma das projeções dos fluxos de caixa livres, incluindo a perpetuidade, trazidos a 
valor presente por uma taxa de desconto adequada ao custo de oportunidade 
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ponderado do acionista e do credor, resulta no valor estimado total para uma 
companhia. 
Este método é utilizado principalmente quando um analista quer estimar o custo total 
para comprar uma empresa. Já que empresas podem ter diferentes estruturas de 
capital, a maneira mais indicada para padronizar e comparar os valores de empresas 
diferentes é estimando o custo total, para acionistas e credores. Caso se queira 
estimar o valor das ações da empresa (ou seja, o valor da empresa para os acionistas), 
partindo do FCFF, o analista deve subtrair do valor da firma o valor da dívida líquida da 
empresa, que é a soma de todos os seus empréstimos onerosos decrescido do valor de 
seu caixa e aplicações financeiras. Assim:  

Valor para os acionistas = Valor da Firma – Dívida Líquida 
Um segundo método bastante utilizado por analista é o cálculo via Fluxo de Caixa Livre 
para os Acionistas, ou Free Cash Flow do Equity (FCFE). Este cálculo assemelha-se 
bastante ao FCFF, com a diferença de que o fluxo projetado já é direcionado ao fluxo 
que sobra para o acionista, e não à empresa, como no FCFF. Com isso, é necessário 
também levar em conta, no fluxo de caixa, as variações decorrentes do endividamento 
da empresa: juros, amortização de principal e até captação de novas dívidas, se 
necessário. Faz-se isso para que o fluxo que sobre seja somente o que de fato resta 
para os acionistas da empresa. 
Para o cálculo do fluxo, logo, ao invés de ser iniciado pelo fluxo de caixa operacional, 
como no FCFF, inicia-se pelo lucro líquido, que já considera o pagamento de juros dos 
empréstimos. A fórmula de cálculo do Fluxo de Caixa Livre para os Acionistas segue 
abaixo: 

FCFE = Lucro Líquido + Depreciação – CAPEX – NCG + (Variação no saldo da dívida) 
O desconto dos fluxos de caixa futuros a valor presente e o cálculo do valor na 
perpetuidade são bastante similares aos realizados no FCFF. A principal diferença é 
que, como o fluxo de caixa é calculado sob a ótica do acionista, é preciso que a taxa de 
desconto também seja adequada à essa visão. Assim, ao invés de se descontar à média 
ponderada de capital (WACC), desconta-se o fluxo pelo custo de capital para os 
acionistas (Ke). 
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O resultado do fluxo de caixa para os acionistas trazidos a valor presente, acrescidos 
do valor da perpetuidade será a estimativa de valor da empresa. Não é preciso 
descontar o valor da dívida líquida, já que o custo do capital de terceiros já está sendo 
considerada na projeção.  
Por ser o múltiplo mais representativo, o FCFF é o método que será utilizado na 
metodologia do trabalho. 

2.3.5. Vantagens e Desvantagens 
O método direto consiste em avaliar uma empresa pelos seus fundamentos. Tanto 
Damodaran (1994) quanto Ferris e Petitt (2013) afirmam que a construção de um 
valuation direto exige um conhecimento profundo da empresa analisada – em 
particular, seus pontos fortes, pontos fracos, posição no ambiente competitivo, fatores 
de crescimento, gestores da empresa e estratégia. Igualmente, é essencial conhecer o 
mercado no qual a empresa está inserida. Histórico e vetores de crescimento, 
comportamento cíclico em relação à economia, ambiente competitivo, barreiras à 
entrada, produtos substituto, entre outros fatores.  
A necessidade de um estudo aprofundado faz com que os analistas apontem que tal 
approach traz mais segurança ao valuation, justamente pelo conhecimento elevado da 
empresa e do mercado. Além disso, este valuation é particularmente indicado quando 
não existem empresas similares à avaliada, impedindo que seja feita uma comparação 
entre preços. Por não haver ativos comparáveis, este método é indicado por resultar 
da projeção de fluxo de caixa somente da empresa analisada. 
Por outro lado, o valuation direto deriva, como explicado acima, de uma extensa e 
profunda análise do ativo, o que muitas vezes não é possível devido à escassez de 
informações disponíveis e falta de tempo ou recursos suficientes para tal trabalho. 
Nesses casos, não é indicado o caminho do valuation direto. Como a projeção de fluxo 
de caixa é muito sensível a diversas variáveis, tanto micro quando macroeconômicas, é 
necessário ter bastante confiança nas projeções, já que qualquer erro pode resultar 
em um desvio significativo no resultado final da análise. 
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2.4. Métodos Relativos de Avaliação  
2.4.1. Definição 

No valuation relativo, de acordo com Robinson, Henry e Pinto (2010), o ativo é 
avaliado de forma relativa a outros ativos no mercado. Esse valuation se aproxima 
muito mais do que é comum se encontrar no cotidiano de pessoas em relação ao 
valuation direto. Por exemplo, não se avalia um imóvel ou carro pelo seu fluxo de caixa 
esperado no futuro, e sim pelo valor de mercado de ativos similares. 
O método indireto de avaliação assume que o mercado está, na média, correto em 
relação aos preços dos ativos e que, por isso, caso seja encontrada alguma divergência 
no ativo avaliado, existe uma oportunidade de arbitragem, já que também se assume 
que o preço de um ativo tende a convergir para o seu preço justo a longo prazo. Em 
outras palavras, um ativo mais barato ou mais caro que a média do mercado é uma 
boa oportunidade de investimento, já que no longo prazo seu preço convergirá para a 
média dos outros ativos. 
Apesar de possuírem métodos bastante distintos de avaliação, o fluxo de caixa 
descontado e o valuation relativo tendem a apontar para resultados similares. No 
entanto, quando o mercado está constantemente subavaliando ou superavaliando um 
grupo de ativos, existirão diferenças consistentes na avaliação direta e indireta. 
Damodaran (2010) vai ao encontro da definição de Robinson, Henry e Pinto (2010), e 
afirma que para a execução de uma avaliação relativa acurada, é necessário passar por 
etapas fundamentais: escolher um grupo comparativo correto para o ativo avaliado e 
escolher variáveis padronizadas, que sejam comparáveis em todas as empresas do 
grupo comparativo.  

2.4.2. Grupo comparativo 
Ainda de acordo com Robinson, Henry e Pinto (2010), o valuation relativo só funciona 
se feito em comparação com ativos similares, não só de uma mesma indústria, mas 
também, de preferência, com características similares. Por exemplo, no mercado 
imobiliário, ao se analisar a compra de um apartamento no bairro X, é necessário que 
se compare outros apartamentos no mesmo bairro, e com características similares, 
tais como tamanho, condições do condomínio, localização, etc. 
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A composição deste grupo é essencial no valuation relativo. A comparação com ativos 
não semelhantes distorce o valuation e, consequentemente, pode levar à tomada 
incorreta de decisões. Empresas de indústria em fase de alto crescimento tendem a ter 
múltiplos mais elevados do que empresas em indústria já maduras, uma vez que os 
analistas precificam a perspectiva de crescimento no preço de suas ações. Assim, a 
comparação de múltiplo entre empresas de diferentes indústrias é incorreta, já que as 
características e perspectivas são diferentes. 
A companhia utilizada na metodologia deste trabalho, Estácio Participações S.A., é 
uma empresa de ensino superior no Brasil. Neste mesmo segmento, há outras 
empresas, como Kroton Educacional, Ser Educacional, Anima e Abril Educação. Dessas 
empresas, a mais próxima da Estácio é a Kroton, pelo porte similar e alta exposição em 
ensino superior. A Abril Educação, apesar de inserida no setor de educação, tem uma 
alta exposição no segmento editorial, cuja dinâmica competitiva é bastante diferente 
da indústria de ensino superior. Por essa razão, a Abril Educação não será considerada 
como parte do peer group na metodologia do trabalho. As outras empresas serão 
consideradas, pelas características similares, mesmo que de tamanhos diferentes. 

2.4.3. Variáveis padronizadas 
Entende-se por variáveis padronizadas os dados financeiros que serão comparados 
dentro de um grupo de empresas (Damodaran, 1994). Normalmente, para se mitigar 
as diferenças de porte de diferentes empresas, utiliza-se uma fração de duas variáveis 
de cada empresa, para que esta razão se torne comparável dentro de um grupo. Por 
exemplo, não se pode comparar o preço de uma casa de 500 m2 com o preço de outra 
de 100 m2, já que obviamente haverá uma diferença natural de preço. Mas é possível 
comparar o preço por metro quadrado dessas duas habitações, para que se avaliar o 
preço de um imóvel em relação ao outro.  
Além disso, como a ideia em avaliação de empresas é comparar preços de diferentes 
ativos, esta razão utilizada na comparação de empresas de um mesmo grupo é 
normalmente feita utilizando uma variável relacionada ao preço do ativo com uma 
variável ligada ao potencial de geração de caixa deste ativo. Percebe-se, então, que a 
raiz dos dois métodos de avaliação é o mesmo: comparar preço dos ativos com seu 
valor intrínseco (normalmente estimado pela capacidade de geração de caixa).  
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As principais variáveis utilizadas referentes a preço dos ativos são: (1) preço da ação; 
(2) valor de mercado da empresa, calculado pela simples multiplicação de preço da 
ação pela sua quantidade de ações e (3) valor da firma, que é o valor da empresa 
inteira, ou a soma de seu valor de mercado com o valor de sua dívida líquida (a soma 
de todas as dívidas decrescida da disponibilidade de caixa).  
Por outro lado, são variáveis frequentemente utilizadas como proxy de capacidade de 
geração de caixa da empresa: (1) receita operacional, uma medida utilizada 
principalmente na comparação de empresas de varejo (Damodaran, 1994), mas que 
traz um comparativo superficial por não levar em consideração a margem operacional; 
(2) EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) na sigla em 
inglês, ou LAJIDA (Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização), que é o 
lucro operacional de uma empresa antes da depreciação e amortização; (3) Lucro 
Líquido, que é o número final contábil de uma demonstração de resultados de uma 
empresa, mas que pode ser significativamente impactado por eventos contábeis não 
relacionados à geração de caixa; (4) valor contábil ou book value, que se trata do valor 
contabilizado do patrimônio líquido da empresa, que seria uma proxy para o valor de 
liquidação de uma empresa, e consequentemente uma proxy para a capacidade de 
gerar caixa via venda de ativos; e (5) dividendos pagos pela empresa aos acionistas. 
As variáveis de proxy de preço e geração de caixa têm que ser compatíveis. Por 
exemplo, se utilizar para preço a variação de valor de mercado de uma empresa, deve 
se comparar com o lucro que fica para os acionistas. Se utilizar o valor da firma (soma 
de valor da empresa mais dívida), deve-se comparar com o Ebitda gerado pela 
companhia inteira, antes do pagamento de juros para os credores. Por último, o 
analista também deve avaliar se todas as empresas de seu peer group possuem os 
dados a serem analisados.  

2.4.4. Principais Métodos 
O método de valuation relativo mais comumente utilizado, de acordo com Robinson, 
Henry e Pinto (2010) e Damodaran (2010), é o múltiplo Price to Earnings (P/E) ou, em 
português, razão Preço -Lucro (P/L), calculado pela divisão do preço de mercado de um 
determinado ativo pelo seu lucro por ação (lucro total dividido pelo número de ações). 
Esse múltiplo, quando multiplicado pelo número de ações, tanto no numerador quanto 
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no denominador, é igual à divisão do valor de mercado da empresa pelo seu lucro 
total. O uso deste múltiplo implica em utilizar o lucro de uma empresa como proxy de 
sua geração de caixa (atual e futuro). Assim, quanto maior o múltiplo, mais caro é 
considerado o preço de um ativo, por ele representar uma fração maior do valor de 
uma empresa. 
O segundo método mais utilizado por analistas é a razão Enterprise Value (EV) to 
EBITDA. Enterprise Value significa Valor de Mercado da empresa somado à sua dívida 
líquida. Este múltiplo é um derivado do P/E, sendo a principal diferença que este foca 
na perspectiva do acionista, enquanto que o EV/EBITDA foca na perspectiva dos 
financiadores da empresa, ou seja, acionistas e credores. Por esta razão que se 
substitui o valor das ações da empresa pelo valor da firma inteira, e o lucro para o 
acionista pelo lucro operacional gerado pela empresa inteira, que será distribuído para 
acionistas e credores. 
Por ser o múltiplo mais representativo, o P/E é o múltiplo que será utilizado na 
metodologia do trabalho. 

2.4.5. Vantagens e Desvantagens 
As vantagens e desvantagens do método relativo de valuation são, basicamente, 
opostas ao método absoluto ou direto de avaliação. Enquanto que a projeção de fluxo 
de caixa é um método detalhado e demorado de avaliação de empresas, o método 
indireto não exige um conhecimento tão aprofundado da empresa analisada. Ao se 
utilizar o método comparativo de avaliação, se parte do princípio de que o mercado no 
longo prazo corrige distorções pontuais de preço dos ativos, e assim a análise dos 
números é mais rápida de que a projeção de fluxo de caixa.  
Como descrito em tópicos anteriores, a análise dos dados comparativos e a escolha do 
peer group deve ser feita minuciosamente, para que não distorça a comparação, mas 
após esta comparação, o valuation torna-se mais simples e com menos variáveis a 
serem analisadas do que a avaliação direta.  
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3. Metodologia 
 

Para a realização deste trabalho, foi feita uma análise da empresa Estácio Participações 
S.A., tanto pela ótica do valuation direto quanto do relativo. As análises objetivam 
destacar as características de cada metodologia, apontadas durante o referencial 
teórico. A intenção com o estudo não é recomendar a compra ou venda das ações da 
empresa, e somente de fundamentar a análise feita no trabalho.  

3.1. Empresa analisada: Estácio Participações S.A. 
A Estácio Participações S.A. é uma das maiores empresas privadas de ensino superior 
do Brasil. A empresa possui 528 mil alunos matriculados (dados de 2014), sendo 350 
mil alunos em cursos presenciais, o que representa cerca de 7% de toda a base de 
alunos de ensino superior de escolas privadas no Brasil. A estrutura da empresa é 
formada por 7 centos universitários, 36 faculdades e 170 polos de ensino à distância.  
A empresa foi fundada em 1970 e a abertura de seu capital na Bovespa, chamada de 
IPO (Initial Public Offer) foi em 2007. Atualmente a companhia está inserida no Novo 
Mercado, o nível mais elevado de governança corporativa da Bolsa brasileira.   
Para a escolha da empresa, era preciso que esta tivesse ações listadas na bolsa de 
valores de São Paulo (Bovespa), para que o acesso a informações fosse amplo e o 
preço de mercado da empresa fosse conhecido. Existem atualmente 435 ações listadas 
na Bovespa. Além disso, era preciso que as ações tivessem um alto volume de 
negociação, para não haver risco de grandes oscilações no preço das ações durante o 
trabalho, caso que acontece com as chamadas “penny stocks”, ou ações que valem 
centavos e de baixa negociação, e que o grau de transparências das informações fosse 
elevado, para que o fluxo de caixa pudesse ser projetado (como vimos no Referencial 
Teórico, o fluxo de caixa está diretamente relacionado à acurácia dos dados 
disponíveis).  
Para isso, foi filtrado que a empresa deveria ter ações negociadas no índice Ibovespa. 
Este filtro foi utilizado porque, para uma ação compor o Ibovespa, esta deve ser 
negociada em pelo menos 95% dos pregões nos últimos 12 meses, o que garante o alto 
volume negociado. O próximo filtro utilizado foi de que a empresa deveria estar 
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inserida no padrão Novo Mercado de governança corporativa da Bovespa. Este é o 
nível mais alto de governança corporativa da bolsa, o que garante a alta transparência 
na divulgação de dados da empresa. Esses filtros resultaram em um conjunto de 35 
empresas. 
O último filtro foi em relação ao grupo comparativo. Para a construção do valuation 
relativo, é de suma importância que a empresa escolhida tenha concorrentes também 
listados em bolsa, para que a comparação possa ser realizada. Quanto mais ativos 
comparáveis, melhor. Nas 35 empresas que sobraram, havia 17 indústrias diferentes. 
Destas, cinco indústrias não tinham mais de duas empresas representantes e foram, 
por isso, descartadas. As indústrias descartadas nesta etapa foram: cartões, clearings, 
combustíveis, papel e celulose e aviação. Com isso restaram no filtro 28 empresas, e a 
escolha pela Estácio foi arbitrária.  
 
 

Figura1: Filtro de seleção da empresa analisada. 
 
3.2. Dados e instrumentos da pesquisa 

Após a seleção da empresa analisada, o próximo passo é obter as informações 
necessárias para os valuations, tanto direto quanto indireto. 

3.2.1. Valuation direto 
Foi escolhido o Fluxo de Caixa Livre para a Firma como método de Valuation direto. 
Para isso, como descrito no Referencial Teórico, foi necessário projetar o fluxo de caixa 
da Estácio.  
Antes de começar as projeções, é necessário construir o fluxo de caixa histórico da 
empresa. Não há um período mínimo histórico em que é necessário fazer o fluxo de 
caixa (há casos em que o histórico não existe, como novos projetos ou start-ups), mas 
quanto mais longo este for, melhor para o analista, que terá mais condições de 
conhecer melhor a empresa analisada. Para isso, se buscou informações de Balanço 
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Patrimonial, Demonstrativos de Resultado de Exercício (DRE) e Fluxo de Caixa, todos 
disponíveis no setor de Relações com Investidores do site da Estácio Participações. 
Antes mesmo de começar a construir o fluxo de caixa histórico da empresa, é 
fundamental analisar seu DRE e balanço patrimonial. Como normalmente as 
apresentações corporativas mostram somente resultados pontuais de trimestre ou 
ano, é essencial a compilação dos dados separadamente em uma planilha, como 
vemos abaixo no DRE da empresa. 
Tabela 1. Demonstrativo de Resultados – Estácio Participações S.A. 

 Fonte: Dados disponibilizados no site da empresa (Relações com Investidores), elaboração própria. 
Um ponto chave a ser destacado é o forte crescimento da receita e lucro da empresa, 
de 19% e 46% na média anual de 2009 a 2014, respectivamente. Este forte 
crescimento é decorrente do aumento do programa governamental FIES no Brasil, em 
2013 e 2014, que elevou a penetração de ensino superior na sociedade brasileira e 
consolidou este setor, explicando parte do crescimento via aquisições da Estácio. Este 
crescimento tende a diminuir consideravelmente com a desaceleração econômica e 
maturação da indústria, mas ainda assim é razoável esperar que a atual participação 
de mercado da empresa, de 7,2% atualmente, deverá continuar crescendo e 
impulsionando um crescimento acima da média do setor para os próximos anos, 
mesmo que num patamar significativamente inferior ao dos anos anteriores. Além 
disso, há ainda a possibilidade de novas aquisições, já que a empresa continua com um 
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endividamento bastante baixo, com dívida líquida (total de empréstimos subtraído da 
disponibilidade de caixa) negativa, conforme ilustrado abaixo. 

Tabela 2. Dívida Líquida – Estácio Participações S.A. 

 Fonte: Dados disponibilizados no site da empresa (Relações com Investidores), elaboração própria. 
A partir desses dados, deve-se construir o fluxo de caixa líquido da Estácio 
Participações, a partir das definições do Referencial Teórico. Foi feito o fluxo de caixa 
dos últimos cinco anos (período de 2009 a 2014), considerando o período iniciado com 
o IPO da empresa. O FCFF histórico da empresa segue abaixo. 
Tabela 3. Fluxo de Caixa Líquido (FCFF) – Estácio Participações S.A. 

 Fonte: Elaboração do autor. 
Feito isso, deve-se analisar os fundamentos que sustentam a empresa e fazer a 
projeção das principais variáveis que influenciam seu resultado. A Estácio, como dito 
acima, cresceu muito nos últimos anos devido ao aumento da penetração da indústria 
de ensino superior cujo principal motor foi o FIES, e também por aumento de 
participação de mercado, com a consolidação vista no setor. Logo, a principal variável 
a ser projetada é o crescimento de receita da empresa, diretamente ligada ao número 
de alunos matriculados, que dependem fortemente do crescimento do mercado e da 
participação de mercado da Estácio. Abaixo é mostrada a projeção feita de 
crescimento do número de alunos da empresa.  
 

Dívida Líquida (Dezembro/2014) - em R$ mil
Endividamento 588.973       

Empréstimo IFC 59.179          
Emissão de Debêntures 529.794       

Disponbilidade de Caixa 715.081       
Saldo de Caixa 48.011          
Títulos e Valores Mobiliários 667.070       Dívida Líquida (A-B) -       126.108 

FCFF, em Reais mil 2009 2010 2011 2012 2013 2014
LAJIR 53.700    60.800    84.300    148.700  248.500  424.700  
I.R. (34%) 18.258-    20.672-    28.662-    50.558-    84.490-    144.398-  
Investimentos 48.200-    71.700-    47.300-    62.100-    81.100-    125.800-  
Depreciação 41.600    32.800    42.200    61.200    71.800    108.000  
Var. Cap. Giro 22.100-    55.400-    97.500-    39.100-    74.300-    232.700-  
FCFF 6.742      54.172-    46.962-    58.142    80.410    29.802    
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Tabela 4. Crescimento Projetado do Número de Alunos – Estácio Participações S.A. 

 Fonte: MEC e Estácio. Projeções e elaboração feitas pelo autor. 
Nota-se que o número de alunos matriculados no Brasil passou de 4,0 milhões em 
2003 para 6,4 milhões em 2014, um forte crescimento anualizado de 4,4%. Este 
patamar de crescimento é projetado como decrescendo para 1,2% de para o período 
entre 2015 e 2020, próximo à taxa de crescimento vegetativo do Brasil nos últimos 10 
anos. Esta forte desaceleração é devida à significativa piora no cenário macro-
econômico brasileiro, afetando principalmente emprego e disponibilidade de renda. A 
participação do mercado é projetada como continuamente crescente, já que a 
empresa possui um relevante diferencial competitivo devido à sua escala e elevada 
disponibilidade de caixa, o que deve beneficiá-la mesmo em um cenário de crise. A 
participação de mercado é estabilizada em 8,8% em 2017, já que tal indicador não 
pode ser crescente infinitamente.  
Este é a principal fonte de valor da empresa Estácio. Com essa projeção 
fundamentada, projeta-se o fluxo de caixa da empresa. Como explicado no Referencial 
Teórico, deve-se projetar o fluxo de caixa até o momento em que o analista entende 
que a empresa atingiu um patamar estabilizado de crescimento e margem operacional 
e que, a partir daí, os resultados tendem a seguir uma tendência uniforme. A partir 
deste ponto, por simplificação, estima-se o valor de todos os fluxos da empresa do 
ponto de "steady state" até a perpetuidade. O fluxo projetado no presente trabalho foi 
de 10 anos, ou seja, do período de 2015 a 2024. O Fluxo de Caixa para a Firma 
estimado para a Estácio está resumido abaixo. 
 
 
 

Mercado de Ensino Superior 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P
Número de matrículas (milhões) 4,0       4,4       4,9       5,2       5,8       6,0       6,3       6,4       6,5       6,5       6,6       6,7       6,8       6,8       

- Crescimento 7,2% 7,3% 2,4% 1,5% 5,4% 3,4% 5,0% 1,9% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
Público 1,2       1,2       1,3       1,4       1,6       1,7      1,8       1,8       1,9       1,9      1,9       1,9       2,0       2,0       

- Crescimento 9,1% 0,0% 0,0% 7,7% 6,7% 6,3% 5,9% 2,7% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%
Privado 2,7       3,2       3,6       3,7       4,1       4,2      4,4       4,5       4,6       4,6      4,7       4,8       4,8       4,9       

- Crescimento 12,5% 10,3% 5,9% -2,6% 5,1% 2,4% 4,8% 3,0% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
Estácio s/d s/d s/d 0,206  0,240  0,272  0,316  0,362  0,378  0,394  0,411  0,416  0,421  0,426  

- Crescimento - - - - 14,3% 13,1% 16,3% 14,8% 4,4% 4,3% 4,2% 1,2% 1,2% 1,2%
Participação de Mercado Estácio s/d s/d s/d 5,6% 5,9% 6,5% 7,2% 8,0% 8,3% 8,5% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8%
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Tabela 5. Fluxo de Caixa para a Firma (FCFF) – Estácio Participações S.A. 

 Fonte: Projeção e elaboração do autor. 
Feito o fluxo de caixa é necessário calcular a taxa de desconto pela qual o fluxo 
projetado será trazido a valor presente. Como o fluxo escolhido foi para firma, é 
necessário utilizar o WACC, que engloba tanto retorno dos acionistas como dos 
credores. 
Para tanto, começa-se calculando o custo da dívida da empresa, dado pelo custo 
médio dos atuais empréstimos que a companhia carrega em seu balanço. Este custo 
médio (Kd) é de CDI + 1,60% ao ano que, com o CDI projetado pelo mercado 
(RELATÓRIO FOCUS) em 13,50% para 2015, fica em 14,60%.  
O passo seguinte é calcular o custo de capital dos acionistas (Ke). Este custo, como já 
explicado no Referencial, nada mais é do que o custo de oportunidade do capital dos 
acionistas para um investimento com similar perfil de risco. Sendo assim, para seu 
cálculo partimos do retorno de um investimento livre de risco (Rf), que atualmente é o 
Título de Longo Prazo do Tesouro dos Estados Unidos, em que foi utilizado o de 10 
anos (10-year US Treasury Bond), que atualmente está em 2,3521% ao ano2. Como 
esta taxa é dada nos Estados Unidos, é necessário adicionar o custo Brasil (CDSBr) a 
esta taxa, atualmente em 2,85%3.  
Após este cálculo deve-se mensurar o custo do risco do investimento em si, que é 
medido pelo Prêmio de Risco Mercado (Market Risk Premium, ou MRP), que é a média 
histórica do prêmio de risco dos investimentos em ações. Este indicador não é preciso 
como os vistos anteriormente, já que depende do universo e tempo de medição. Foi 
utilizada para este trabalho a mensuração disponível no portal de Aswath Damoradan 
(Portal Damodaran), atualmente em 6,29% ao ano. Sobre este valor multiplica-se o 
                                                           2 Taxa do dia 14-07-15. Fonte: http://www.bloomberg.com/quote/USGG10YR:IND 3Taxa do dia 14-07-15. Fonte:http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.htm 

Fluxo de Caixa para a Firma 
(FCFF), em R$ milhões 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EBIT 623          716          816          871          929          991          1.057      1.128    1.202    1.282    1.366    
I.R. (34%) 212-          243-          277-          296-          316-          337-          360-          383-        409-        436-        465-        
Investimentos 200-          213-          226-          236-          247-          258-          269-          281-        294-        307-        321-        
Depreciação 135          150          165          174          184          194          206          217        230        243        257        
Var. Cap. Giro 129-          143-          157-          166-          176-          186-          196-          208-        219-        232-        245-        
FCFF 217          266          320          347          375          405          438          473        510        550        592        
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Beta (β) alavancado da ação, medido pela combinação do perfil do segmento de 
atuação da empresa com seu nível de endividamento financeiro. Para uma empresa do 
setor educacional com somente 9% de nível de endividamento (dívida / total de dívida 
+ capital próprio), o Beta é de 0,98. 
O custo de capital próprio da Estácio é, então, igual a 11,11% em dólares. Como todo o 
fluxo de caixa está sendo apresentado em Reais, é necessário converter este valor para 
a moeda brasileira, pelo diferencial de inflação estimado entre Brasil (IBR)e Estados 
Unidos (IUS). O resultado final, então, é de um custo de capital próprio da Estácio em 
reais de 18,52%. Segue abaixo a fórmula de cálculo em dólares: 

KeUS = Rf + CDSBr + β * MRP 
E a formula para conversão do custo para Reais: 

KeBR = [ (1 + KeUS) / (1 + IUS) ] * (1 + IBR) – 1 
Logo, sendo o WACC o custo médio ponderado de capital da empresa, deve-se 
considerar o custo tanto da dívida quanto do capital dos acionistas, ponderado pelo 
peso relativo de cada capital no total da empresa. Assim, sendo a alíquota base de 
imposto de renda no Brasil de 34%, segue a fórmula do WACC e o resultado para a 
Estácio: 

WACC = Kd * (1–T) * D/V + Ke * E/V, sendo para a Estácio: 
WACC = 15,10% * (1 – 34%) * (589 / 6.470) + 18,80% * (5.881 / 6.470) = 17,99% 
Nota-se que o valor do WACC foi muito próximo ao custo de capital próprio dos 
acionistas da Estácio, já que a empresa é financiada largamente por capital próprio, 
que representa 91% de sua estrutura de capital, contra somente 9% do capital de 
terceiros.  
Este custo ponderado de capital descontará todos os Fluxos Livre de Caixa projetados 
para a Firma para trazê-los a valor presente. Assim, considerando inicialmente somen-
te a projeção de 2015 a 2025, o valor presente dos fluxos de caixa da Estácio é de R$ 
1,9 bilhão, conforme destacado na Tabela abaixo. 
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Tabela 6. Fluxo de Caixa: Valores Descontados – Estácio Participações S.A. 

 Fonte: Elaboração do autor. 
O valor do último FCFF de R$ 592 em 2025 é a base do cálculo do valor da 
perpetuidade. A partir deste valor, e assumindo premissas de crescimento constante 
na perpetuidade, calcula-se o valor dos fluxos da empresa até seu fim. Foi considerado 
um crescimento real na perpetuidade de 3,50%, com a premissa assumida de que o 
mercado continuará crescendo igual à economia brasileira no longo prazo. Para a 
estimativa de crescimento da economia brasileira no longo prazo foi utilizada a 
projeção do Bradesco4. Sendo o crescimento na perpetuidade representado por g, e o 
FCFF no ano 2025 representando por FCFF25, o valor dos fluxos de caixa na 
perpetuidade é dado por: 
FCFF Perpetuidade a Valor Presente = [FCFF25 * ( 1+ g ) ] / (WACC – g) / [WACC acum.]25 
Por este cálculo, chega-se ao resultado do FCFF da perpetuidade a Valor Presente de 
R$ 1,2 bilhão. Sendo o valor da firma a soma do Valor Presente de todos os seus fluxos 
de caixa projetados, o valor da firma da Estácio é a soma do valor presente dos fluxos 
de caixa projetados de 2015 a 2025 acrescentados ao valor presente de seu fluxo na 
perpetuidade, logo: 

Valor da Firma = (FCFF 2015 a 2025 a VP) + (FCFF perpetuidade a VP) 
Logo, o valor estimado da firma é de R$ 3,2 bilhões. O último passo é, então, subtrair 
do valor da firma o saldo mais recente disponível da dívida líquida da empresa. Como o 
valor da firma é o valor dos acionistas acrescentado do valor dos credores, quando se 
subtrai o valor da dívida líquida, elimina-se o valor dos credores, e sobra o valor dos 
acionistas. No balanço de 2014 a Estácio apresentou um total de endividamento de R$ 
589 milhões, e um saldo de caixa disponível de R$ 715 milhões. Sua dívida líquida era, 
portanto, de R$ 126 milhões negativos. Ou seja, o valor estimado da participação dos 
                                                           4 Fonte: http://www.economiaemdia.com.br/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=065098037f782310VgnVCM100000882810acRCRD&vgnextfmt=default 

Fluxo de Caixa para a Firma (FCFF), 
em R$ milhões 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

FCFF a Valor 
Presente

LAJIR 623          716          816          871          929          991          1.057      1.128      1.202      1.282      1.366      
I.R. (34%) 212-          243-          277-          296-          316-          337-          360-          383-          409-          436-          465-          
Investimentos 200-          213-          226-          236-          247-          258-          269-          281-          294-          307-          321-          
Depreciação 135          150          165          174          184          194          206          217          230          243          257          
Var. Cap. Giro 129-          143-          157-          166-          176-          186-          196-          208-          219-          232-          245-          
FCFF 217          266          320          347          375          405          438          473          510          550          592          
Taxa de Desconto (WACC acumulado) 1,0000    1,1799    1,3922    1,6427    1,9383    2,2870    2,6985    3,1840    3,7569    4,4328    5,2304    
FCFF a Valor Presente 217          226          230          211          193          177          162          148          136          124          113          1.938               
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acionistas na Estácio é de R$ 3,3 bilhões (R$ 3,2 bilhões da firma mais o saldo de dívida 
líquida, já que seu valor absoluto é negativo).  
Outra forma de olhar o valor estimado da empresa é dividir o seu valor estimado de 
mercado pelo número de ações, para encontrar o valor estimado para cada ação da 
empresa. Como a empresa possui 316 milhões de ações, o valor estimado para suas 
ações é de R$ 10,42. 

3.2.2. Valuation Indireto 
Utilizou-se neste caso a avaliação comparativa pelo múltiplo Preço sobre Lucro, ou P/E 
(Price to Earnings) na sigla em inglês. A principal vantagem deste método é, conforme 
discutido no Referencial Teórico, ser de mais fácil execução que o valuation direto, que 
exige a construção e projeção do fluxo de caixa da empresa.  
Para o valuation indireto, a primeira etapa foi a escolha do grupo de comparação, ou 
seja, as empresas que servirão de comparação com a Estácio. No tópico 3.1. foi 
apresentada a metodologia de escolha da empresa analisada. O último filtro era 
escolher uma empresa que tivesse mais de 2 pares listados em bolsa. Logo, inicia-se a 
escolha do grupo de comparação pelos pares da Estácio listados em bolsa: Kroton, Ser 
Educacional, Abril Educação e Anima. O passo seguinte é uma análise das principais 
características das empresas, para verificar se há diferenças com a Estácio que possam 
tornar imprecisa a comparação de múltiplos.  
Nesta comparação, foi destacado que todas as empresas citadas possuem a maior 
parte de suas receitas vindas do segmento de atuação de Ensino Superior. A única 
exceção é a Abril Educação, cuja representatividade das escolas e faculdades é de 
somente 40% de seu faturamento. O principal negócio da Abril é o segmento Editorial. 
Como este segmento possui vetores de crescimento, margens e retornos diferentes do 
segmento de Ensino Superior, a Abril Educação foi descartada do peer group. Assim, o 
grupo de comparação foi fechado com: Kroton, Ser Educacional e Anima. 
A partir desta definição, devem-se buscar os dados necessários para construir o 
múltiplo que será comparado entre as empresas. Neste caso, como foi escolhido o P/E, 
era preciso buscar no Demonstrativo de Resultados do Exercício o lucro gerado no 
último ano (2014) e buscar na BM&F Bovespa o valor de mercado atual das empresas.  
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A partir da obtenção desses dados, disponíveis no site de cada empresa e no site da 
BM&F Bovespa, calcula-se o P/E das ações, pela divisão do seu valor de mercado pelo 
Lucro de 2014, como ilustrado na tabela abaixo: 

 
Pela tabela, nota-se que o P/E da Estácio é de 13,95 vezes, inferior ao múltiplo da 
Kroton, e superior aos múltiplos de Ser Educacional e Anima Educação. 
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4. Discussões e Resultados 
 

A importância de uma avaliação completa de uma empresa ou um investimento é de 
extrema importância, conforme explicado neste trabalho. Para isso, o analista deve 
sempre procurar mais de uma forma de analisar o ativo, para que possa diminuir o 
risco de erro em sua avaliação, que pode acarretar em perdas significativas para uma 
empresa. O trabalho procurou abordar diferentes formas de avaliação de empresas e 
também mostrar suas semelhanças e diferenças, a fim de que se saiba corretamente 
como usá-las e interpretá-las.  
Os resultados de diferentes métodos de valuation não precisam ser os mesmos. Eles 
podem ser até mesmo contrastantes, já que há metodologias bastante distintas. Na 
metodologia, procurou-se utilizar o método mais conhecido de cada uma das 
metodologias de análise: fluxo de caixa descontado por FCFF e comparação de ativos 
pelo múltiplo Preço-Lucro (P/L ou P/E).  
No exemplo analisado, porém, os resultados obtidos nos dois métodos foram 
semelhantes. O FCFF trazido a valor presente apontou para um preço estimado para as 
ações da Estácio de R$ 10,42, que mostra que o preço atual da ação no mercado, em 
R$ 18,75, está sobreavaliado. Ou seja, a ação, por este método, está com um preço 
mais elevado do que o valor estimado em 44%.  
A comparação pelo múltiplo P/E também mostra um resultado similar ao FCFF, mas 
com um grau menor de segurança. Isso porque o múltiplo da Estácio de 13,95 vezes 
encontra-se abaixo do múltiplo da Kroton, mas acima dos múltiplos da Ser Educacional 
e da Anima. No entanto, ao se comparar com a média do setor de 12,08 vezes, o 
múltiplo da Estácio está 15% acima. Ou seja, também está com um preço acima do 
estimado. 
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5. Anexos  

5.1. Projeção completa do Demonstrativo de Resultados do Exercício da Estácio 

  
 
 

Em milhões de R$ 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015P % 2016P % 2017P % 2018P % 2019P % 2020P % 2021P % 2022P % 2023P % 2024P % 2025P %
Receita Bruta 1.460 145% 1.454 143% 1.632 142% 1.972 143% 2.491 144% 3.416 142% 3.865 129% 4.281 129% 4.716 129% 4.985 129% 5.269 129% 5.569 129% 5.887 129% 6.222 129% 6.577 129% 6.952 129% 7.348 129%

(Impostos Descontos e Contribuições) 451-    -45% 438-    -43% 484-    -42% 589-    -43% 760-    -44% 760-    -32% 860-    -29% 952-    -29% 1.049- -29% 1.109- -29% 1.172- -29% 1.239- -29% 1.309- -29% 1.384- -29% 1.463- -29% 1.546- -29% 1.635- -29%
Receita Líquida 1.009 100% 1.016 100% 1.149 100% 1.383 100% 1.731 100% 2.405 100% 3.005 100% 3.329 100% 3.667 100% 3.876 100% 4.097 100% 4.330 100% 4.577 100% 4.838 100% 5.114 100% 5.405 100% 5.713 100%

(Custo dos Serviços Prestados) 665-    -66% 672-    -66% 739-    -64% 834-    -60% 988-    -57% 1.304- -54% 1.630- -54% 1.806- -54% 1.989- -54% 2.103- -54% 2.222- -54% 2.349- -54% 2.483- -54% 2.625- -54% 2.774- -54% 2.932- -54% 3.099- -54%
(Depreciação vinculada ao Custo) 32-      -3% 20-      -2% 27-      -2% 44-      -3% 49-      -3% 71-      -3% 89-      -3% 99-      -3% 109-    -3% 115-    -3% 122-    -3% 129-    -3% 136-    -3% 144-    -3% 152-    -3% 161-    -3% 170-    -3%

Lucro Bruto 312    31% 324    32% 383    33% 506    37% 695    40% 1.029 43% 1.286 43% 1.424 43% 1.569 43% 1.658 43% 1.753 43% 1.853 43% 1.958 43% 2.070 43% 2.188 43% 2.312 43% 2.444 43%
(Despesas Comerciais) 92-      -9% 95-      -9% 114-    -10% 158-    -11% 184-    -11% 238-    -10% 259-    -9% 276-    -8% 293-    -8% 306-    -8% 320-    -8% 334-    -8% 349-    -8% 365-    -8% 381-    -7% 398-    -7% 416-    -7%
(Despesas Administrativas) 157-    -16% 155-    -15% 170-    -15% 182-    -13% 239-    -14% 329-    -14% 358-    -12% 381-    -11% 404-    -11% 422-    -11% 441-    -11% 461-    -11% 482-    -11% 504-    -10% 526-    -10% 550-    -10% 575-    -10%
(Depreciação vinculada à Despesa) 10-      -1% 13-      -1% 15-      -1% 18-      -1% 23-      -1% 37-      -2% 46-      -2% 51-      -2% 56-      -2% 59-      -2% 62-      -2% 66-      -2% 70-      -2% 74-      -2% 78-      -2% 82-      -2% 87-      -2%

LAJIR 54       5% 61       6% 84       7% 149     11% 249     14% 425     18% 623     21% 716     22% 816     22% 871     22% 929     23% 991     23% 1.057  23% 1.128  23% 1.202  24% 1.282  24% 1.366  24%
Resultado financeiro (milhões de R$) 15      1% 14      1% 6-        0% 34-      -2% 8        0% 8        0% -     0% -     0% -     0% -     0% -     0% -     0% -     0% -     0% -     0% -     0% -     0%
Outros não operacionais 0-        0% 1-        0% 4-        0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -     0% -     0% -     0% -     0% -     0% -     0% -     0% -     0%
IRPJ + CSLL 5-        0% 7        1% 5-        0% 5-        0% 12-      -1% 7-        0% -     0% -     0% -     0% -     0% -     0% -     0% -     0% -     0% -     0% -     0% -     0%

Lucro Líquido 63       6% 81       8% 70       6% 110     8% 245     14% 426     18% 623     21% 716     22% 816     22% 871     22% 929     23% 991     23% 1.057  23% 1.128  23% 1.202  24% 1.282  24% 1.366  24%
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5.2. Projeção completa de FCFF da Estácio 
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5.3. Cálculo do Beta da ação da Estácio 

 

 

 
  

Fonte: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm
For smaller non-financial service companies with market cap < $ 5 billion

If interest coverage ratio is
greater than ≤ to Rating is Spread is

12.5 100000 Aaa/AAA 0,40%
9.5 12.499.999 Aa2/AA 0,70%
7.5 9.499.999 A1/A+ 0,85%
6 7.499.999 A2/A 1,00%

4.5 5.999.999 A3/A- 1,30%
4 4.499.999 Baa2/BBB 2,00%

3.5 39.999.999 Ba1/BB+ 3,00%
3 3.499.999 Ba2/BB 4,00%

2.5 2.999.999 B1/B+ 5,50%
2 2.499.999 B2/B 6,50%

1.5 1.999.999 B3/B- 7,25%
1.25 1.499.999 Caa/CCC 8,75%
0.8 1.249.999 Ca2/CC 9,50%
0.5 0.799999 C2/C 10,50%

-100000 0.499999 D2/D 12,00%

Fonte: http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
Industry Name

Number of 
firms Beta 

D/E 
Ratio Tax rate

Unlevered 
beta

Cash/Fir
m value

corrected for 
cash

Educational Services 40 1.24 39.03% 11.84% 0,92 11.98% 1.04

Cálculo Beta Cálculo Obs.:
Beta desalavancado 0,92 Setor: Educational Services
IR considerado 34%
Beta alavancado - Fórmula= Bu [1+(B/S)*(1-IR) Bottom-up Beta
Beta alavancado - Cálculo 0,98             
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5.4. Cálculo do Custo de Capital Próprio da Estácio 

 
  

Custo de Capital Próprio
Long Term Treasury bond rate = 2,35%

Beta Alavancado 0,98         
Prêmio de Risco de Mercado 6,29%
Brazil Risk Premium 2,85%
Custo de Capital Próprio em US$ 11,37%
Custo de Capital Próprio em R$ 18,80%



   37  

5.5. Cálculo do Custo da Dívida da Estácio 

 

 
 

 
  

Endividamento - Balanço de Dez/2014
Tipo / Contraparte Taxa Valor

Empréstimo IFC CDI + 1,53% a.a 59.179                    
Emissão de Debêntures CDI + 1,60% a.a 529.794                  

Dívida Líquida (Dezembro/2014) - em R$ mil
Endividamento 588.973       

Empréstimo IFC 59.179          
Emissão de Debêntures 529.794       

Disponbilidade de Caixa 715.081       
Saldo de Caixa 48.011          
Títulos e Valores Mobiliários 667.070       Dívida Líquida (A-B) -       126.108 

Custo da dívida (em R$)
Long Term Treasury bond rate = 2,35% http://www.bloomberg.com/quote/USGG10YR:IND
Brazil Risk Premium = 2,05%
Interest Coverage Ratio (Ebit / Juros) 7,4                  Base 2013
Company Spread = 1,00%
Inflação EUA - CPI 2,00%
Inflação BR - IPCA 8,80% Relatório Focus 2015, média top5 LP
Custo da dívida em US$ 5,40%
Custo da dívida em R$ - Fórmula =(1+Rus)/E(1+INFus) = (1+Rbr)/E(1+INFbr)
Custo da dívida em R$ - Cálculo 12,43%
Custo da dívida pela debênture emitida 15,10% CDI + 1,60% a.a
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5.6. Cálculo do Custo de Capital Ponderado da Estácio (WACC) 

 

 
  

% de Participação entre Capital Próprio e de Terceiros
Dívida Bruta 589                 R$ milhões
Capital Próprio 5.881             R$ milhões
Dívida Liq + Cap Próprio 6.470             R$ milhões
% Dívida 9,1%
% Capital Próprio 90,9%

CDI (Selic) 13,50% Relatório Focus 2015, 

WACC
Custo de Capital Próprio em R$ 18,80%
Custo da Dívida em R$ 15,10%

% Dívida 9,1%
% Capital Próprio 90,9%

WACC 17,99%
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5.7. Histórico das ações da Estácio Participações (ESTC3) 
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5.8. Participação de mercado da Estácio por região (fonte: Empresa) 
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