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RESUMO 
Nas últimas décadas, com o aumento de operações como fusões e aquisições de 
empresas e com o advento do conceito de gestão baseada na criação de valor para 
o acionista, apurar o valor justo da empresa tornou-se de extrema importância no 
âmbito empresarial, porém avaliar uma empresa não é algo simples, é necessário 
lançar mão de metodologias específicas para esta finalidade, ressaltando ainda que 
a escolha da metodologia adequada é de suma importância para a credibilidade do 
processo e ao final obter-se um resultado consistente. O presente trabalho teve 
como objetivo apurar o valor de mercado da Companhia Siderúrgica Nacional que é 
a maior empresa do ramo de siderurgia do Brasil e uma das maiores do mundo. 
Para a realização do trabalho, o método escolhido foi o do Fluxo de Caixa 
Descontado (FCD) que é o mais utilizado atualmente e o mais adequado à finalidade 
do presente estudo. Analisando-se os resultados apurados determinou-se o valor de 
mercado para a Companhia Siderúrgica Nacional em R$ 50.792.834.000,00 o que 
representa 6,5 vezes o seu valor contábil, ou seja, o valor adicionado pelo mercado, 
métrica conhecida na literatura financeira por MVA – Market Value Added atingiu R$ 
42.970.146.000,00 o que denota um cenário otimista para os negócios da empresa, 
visão dos principais investidores e acionistas. 
PALAVRAS-CHAVE:  Avaliação de Empresas; Companhia Siderúrgica Nacional,  
Fluxo de Caixa Descontado; Valor de Mercado. 
 

MARKET VALUE ADDED OF THE NATIONAL STEEL COMPANY 
 

ABSTRACT 
In recent decades, with the increase in transactions such as mergers and 
acquisitions of companies and with the advent of the concept of management with a 
view to creating shareholder value, determine the fair value of the company has 
become extremely important in business, but evaluating a company is not simple, it is 
necessary to use specific methodologies for this purpose, noting also that the choice 
of appropriate methodology is critical to the credibility of the process and the end to 
obtain a consistent result. This study aims to determine the market value of the 
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National Steel Company which is the largest company in the industry of steel in Brazil 
and one of the largest in the world. To carry out the work, the method chosen was 
the discounted cash flow which is currently the most used and most suitable for the 
purpose of this study. Analyzing the results obtained to determine a market value for 
the National Steel Company of R $ 50,792,834,000.00 representing 6.5 times its 
book value, ie, the value added by the market, known metric in the financial literature 
by MVA - Market Value Added amounted to R $ 42,970,146,000.00 which denotes 
an optimistic scenario for the company's business vision of the main investors and 
shareholders. 
KEYWORDS:  Company Valuation, Discounted Cash Flow, Market Value, National 
Steel Company. 

 
INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, com o aumento das operações de fusões e aquisições 
de empresas, a gestão com foco na maximização do valor para o acionista tem se 
tornado o principal objetivo para a maioria das empresas (AMARAL, 2009). Ao 
quantificar o valor justo de seus ativos, observando o fator gerencial, o gestor obtém 
uma visão mais ampla do negócio propiciando desta forma suporte para que possa 
tomar as decisões adequadas com vistas à geração de valor para o acionista. “Se o 
objetivo, em finanças corporativas, é a maximização do valor da empresa, então o 
relacionamento entre as decisões financeiras, a estratégia corporativa e o valor da 
empresa tem que ser delineado” (DAMODARAN, 2010). 

COPELAND et al., (2005) enumeram quatro principais fatores na ascensão do 
valor para o acionista: 

 
1. O surgimento de um mercado ativo pelo controle acionário nos anos 

80, após a aparente incapacidade de muitas equipes de 
administração para reagir de forma eficaz a grandes alterações em 
seus setores. 

2. A crescente importância de características baseadas em ações nos 
pacotes de remuneração da maioria dos altos executivos nos Estados 
Unidos e de muitos deles na Europa. 

3. A crescente penetração de participações acionárias como parte dos 
ativos domiciliares, após o forte desempenho dos mercados 
acionários dos Estados Unidos e da Europa desde 1982. 

4. O crescente reconhecimento de que muitos sistemas de seguridade 
social, especialmente na Europa Continental e no Japão, estão na 
rota da insolvência. 

 
Para MARTINS (2008), “a avaliação de empresas dentro do processo de 

negociações de fusões e aquisições tem por objetivo a fixação de um preço 
referencial para a tomada de decisão. “Diante do número crescente de fusões, 
aquisições e ofertas públicas iniciais, a avaliação de empresas tornou-se 
necessidade” (SCHIAVO, 2008). 

 
Ao longo dos últimos vinte anos vem se construindo uma nova ordem 
econômica, voltada para a globalização, na qual se destacam a integração 
dos mercados financeiros, o aparecimento das transnacionais, a 
desregulamentação do sistema bancário e a desestatização. Tais processos 
têm diferentes manifestações na economia, em particular no setor 
empresarial, onde se apresentam na forma de privatizações, fusões, 
aquisições e incorporações, onde o fator chave para o processo decisório 
tem sido o valor da empresa (OLIVEIRA et al., 2003). 
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Para a realização do processo de avaliação de empresas, se faz necessário o 
uso de métodos específicos para mensurar o valor justo. Esta sistemática visa 
avaliar detalhadamente e metricamente todos os aspectos de um ativo quanto a 
potencialidade de geração de recursos. 

SAURIN et al., (2009) salientam que: 
 

O grande problema para a avaliação de empresas é que o valor resulta de 
fatores que estão no futuro. O que vai acontecer no futuro é inserido nos 
modelos de acordo com as premissas do analista. Como o futuro é incerto e 
imprevisível, e como as premissas são variáveis, não se pode nunca 
esperar que um método obtenha o real valor de uma empresa. Tudo que se 
consegue são estimativas razoáveis do valor justo de uma empresa.   

 
Existem vários métodos que podem ser utilizados para avaliar uma empresa,  

podem ser utilizados tanto em conjunto como individualmente, porém o ideal é que 
sejam utilizados em conjunto, todavia deve-se observar que há métodos que se 
mostram mais consistentes do que outros, de acordo com as circunstâncias e o 
objetivo da avaliação (SILVA, 2006). 

 
Independentemente dos seus objetivos, a avaliação da empresa sofre 
influência de fatores relevantes como a conjuntura econômica e sua 
tendência, a perspectiva de uma setor econômico ou setores correlatos 
específicos, as condições do mercado de ações e as políticas fiscais do 
governo (NEIVA, 1992, p. 12). 

 
Segundo SILVA (2006), “Quando se realiza a avaliação de determinada 

empresa, procura-se alcançar o valor justo de mercado, ou seja, aquele valor que 
representa as potencialidades da companhia”. É neste ambiente econômico de 
competitividade e busca da maximização do valor que a Companhia Siderúrgica 
Nacional está inserida, especificamente no setor de siderurgia que vem crescendo 
consideravelmente nos últimos anos.  Portanto, diante do exposto, formulou-se a 
seguinte pergunta de pesquisa: Como apurar o valor de mercado da Companhia 
Siderúrgica Nacional? O objetivo deste estudo foi apurar este valor. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Para mensurar o Market Value Added – MVA da Companhia Siderúrgica 

Nacional – CSN, os procedimentos metodológicos foram aplicados mediante a 
execução das seguintes etapas: 

a) Estimativa do Fluxo de Caixa Livre da empresa (FCLE) para o período 
2015 a 2024, com base na taxa média de crescimento setorial. A composição do 
FCLE foi estabelecida de acordo com a seguinte demonstração: 

 
(=) Receitas 
(-) Despesas Operacionais 
(=) Lucro Antes de Juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 
(-) Depreciação e Amortização 
(=) Lucro Antes de Juros e impostos (EBIT) 
(-) Despesa com Juros 
(=) Lucro antes dos Impostos 
(-) Impostos 
(=) Lucro Líquido 
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(+) Depreciação e Amortização 
(-) Investimentos 
(=) Fluxos de Caixa Provenientes de Operações 
(-) Variações de Capital de Giro 
(=) Fluxo de Caixa Líquido da Empresa (FCLE) 
 
b) O FCLE foi descontado a taxa que corresponde ao Custo Médio Ponderado 

de Capital (CMPC) da empresa, cuja composição engloba o custo de capital próprio 
e o custo de capital de terceiros. O custo de capital de terceiros foi obtido mediante 
as taxas líquidas (deduzidos o benefício fiscal) de juros de empréstimos de longo 
prazo. O custo de capital próprio foi obtido pelo modelo Capital Asset Pricing Model 
– CAPM. O Custo Médio Ponderado do Capital foi ser obtido pela seguinte 
expressão de cálculo: 

  
CMPC = Ke*Cp/(Cp+Ct)+(1-Ti)*Kd*Ct/(Cp+Ct) 

Onde: 
Ke = Custo de Capital Próprio 
Kd = Custo de Capital de Terceiros 
Cp = Montante de Capital Investido 
Ct = Montante de Capital de Terceiros Investido 
Ti = Taxa Marginal de Imposto de Renda da Empresa 
 
c) Definido o Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC), o Valor das 

Operações (VO) foi obtido pela seguinte fórmula: 
 

VO =
t=1

t=n

∑
FCLEt

(1+CPMC)t
 

 
Onde: 
VO = Valor das Operações 
n = Tempo da operação 

 FCLEt = Fluxo de Caixa Livre da Empresa no Período t 
 CPMC = Custo Médio Ponderado do Capital 

 
d) Nesta etapa mensurou-se o Valor Total de Mercado da Empresa (VTME) 

pela do Valor das Operações (VO) e o valor dos Ativos Não Operacionais 
registrados no Balanço Patrimonial. 

e) Na sequência obteve-se o Valor de Mercado do Patrimônio Líquido (VMPL) 
pela subtração do Valor Total de Mercado da Empresa (VTME) e o Valor das 
Dívidas Onerosas (VDO), formado pelos empréstimos e financiamentos de curto e 
longo prazo. 

f) A última etapa foi a mensuração do Market Value Added – MVA, obtido pela 
diferença entre o Valor de Mercado do Patrimônio Líquido (VMPL) e o valor contábil 
do Patrimônio Líquido, registrado o Balanço Patrimonial da empresa. 

Para realização deste estudo, foram utilizados dados provindos de relatórios e 
demonstrações financeiras dos últimos cinco exercícios fiscais da Companhia 
Siderúrgica Nacional - CSN. A fundamentação teórica do estudo foi feita pela revisão 
dos métodos de avaliação de empresas disponíveis na moderna teoria financeira. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Companhia Siderúrgica Nacional é uma empresa do ramo de siderurgia e é 

a maior indústria siderúrgica do Brasil e uma das maiores do mundo. A empresa foi 
criada por decreto do presidente Getúlio Vargas em 1941, oriunda de um acordo 
diplomático entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos da América com o 
intuito de construir uma usina siderúrgica que pudesse fornecer aço para os aliados 
durante a segunda guerra mundial e posteriormente contribuir para o 
desenvolvimento do Brasil, porém a usina começou efetivamente a operar em 1946 
e permaneceu empresa estatal até o ano de 1993 quando foi privatizada pelo 
governo do presidente Itamar Franco. 

Atualmente, a Companhia Siderúrgica Nacional atua em toda a cadeia 
produtiva do aço, desde a extração do minério de ferro até a comercialização de 
produtos siderúrgicos. Além do ramo de Siderurgia a empresa atua também nos 
ramos de mineração, logística, cimento e energia.  
 Os demonstrativos financeiros, ou demonstrações contábeis são relatórios 
contábeis obrigatoriamente apresentados pelas entidades contendo informações 
sobre a situação financeira e patrimonial. A principal utilidade das demonstrações 
financeiras é fornecer informações relevantes que auxiliem na tomada de decisões. 
O presente estudo de caso utilizou-se das demonstrações financeiras consolidadas 
da Companhia Siderúrgica Nacional extraídas do site da BMF&BOVESPA 
(www.bmfbovespa.com.br).  
 Para executar o método do Fluxo de Caixa Descontado (FDC) primeiramente 
é necessário projetar as demonstrações financeiras da empresa. O método utilizado 
para as projeções é o da porcentagem das vendas, que consiste em projetar as 
contas do Balanço Patrimonial com base em um percentual da receita líquida. O 
período utilizado na projeção das demonstrações financeiras da Companhia 
Siderúrgica Nacional, como recomenda a literatura, é de 10 anos, ou seja, serão 
projetados os anos de 2015 a 2024.  

Segundo SANTOS et al., (2006) “Essa abordagem se fundamenta na regra do 
valor presente, na qual o valor do ativo é o valor presente dos fluxos futuros de caixa 
dele esperados”. A avaliação pelo método do fluxo de caixa descontado pressupõe 
que o valor da empresa é determinado pelos seus fluxos futuros de caixa trazidos a 
valor presente descontados a uma taxa que reflita o custo do capital, desta forma é 
avaliada a sua potencialidade de geração de recursos.  

De acordo com MARTINS (2001) “o fluxo de caixa é tido como aquele que 
melhor revela a efetiva capacidade de geração de riqueza de determinado 
empreendimento”. A maioria dos livros de finanças recomenda o uso do modelo do 
Fluxo de Caixa Descontado (FCD) porque o mesmo abrange todos os fatores que 
influenciam o valor da empresa e porque apenas o fluxo de caixa pode ser usado 
para consumo e investimento (AMARAL, 2009). 

Para realizar a projeção é necessário a obtenção de uma taxa de 
crescimento, que foi encontrada através de técnica de análise horizontal na receita 
líquida da empresa onde se obteve o percentual médio de 14,74%, porém devido ao 
pessimismo em torno da economia mundial, onde constata-se uma desaceleração 
no crescimento, optou-se por uma redução gradativa na taxa de crescimento da 
empresa, como pode ser visto na tabela 1. 
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TABELA 1 - Taxas de Projeção 
TAXAS DE PROJEÇÃO 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

14,74% 11,93% 9,12% 6,31% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 
 Para a projeção do Balanço Patrimonial, primeiramente deve-se dar uma 
atenção especial às contas Imobilizado e Capital Social. Em relação ao Imobilizado 
deve-se observar se possui estrutura para suportar o nível de crescimento projetado. 
Considerando que a Companhia Siderurgia Nacional atualmente utiliza apenas 88% 
da capacidade da planta, pressupõe-se que a empresa pode manter seu nível de 
crescimento projetado sem necessariamente aumentar seu Imobilizado na mesma 
proporção, portanto a taxa de crescimento adotada para o Imobilizado da empresa 
uma taxa é de 1% ao ano. Outra conta tratada de maneira diferenciada é o Capital 
Social, como não há informações sobre futuras emissões de ações, somado ao fato 
de que o valor do Capital Social da empresa manteve-se inalterado nos últimos 
cinco anos, optou-se por manter o mesmo valor para as projeções. Para as demais 
contas foram adotadas as taxas mencionadas na tabela 1.  
 O Fluxo de Caixa Livre (FCL) é o fluxo de caixa oriundo das operações da 
empresa, excluindo-se as necessidades adicionais de capital de giro e de 
investimentos em ativos imobilizados. Ele demonstra a capacidade do 
empreendimento em gerar fluxos positivos de caixa, e é efetivamente o fluxo de 
caixa disponível às suas fontes de recursos, credores ou acionistas. De acordo 
SILVA (2006) “o fluxo de caixa para o acionista é calculado ao deduzir-se do fluxo de 
caixa livre os juros líquidos e a amortização de empréstimos, bem como ao 
adicionar-se o valor de novos empréstimos”. 
 Para proceder o cálculo do Fluxo de Caixa Livre (FCL), primeiramente deve-
se realizar alguns ajustes na DRE – Demonstração de Resultado do Exercício e 
proceder o cálculo de algumas variáveis, sendo a primeira delas o NOPAT (Net 
Operating Profit After Taxes).  

Segundo ASSAF NETO (2012), o NOPAT, também conhecido como Lucro 
Operacional Líquido Ajustado, é o lucro gerado pelas operações da empresa, sua 
finalidade é mensurar o lucro gerado pelos ativos da empresa e é obtido pela 
subtração entre o Lucro Operacional Antes dos Juros e do Imposto de Renda 
(LAJIR) e o Imposto de Renda (IR) e a Contribuição Social (CSLL) ajustados ao 
LAJIR.  

Primeiramente, deve-se fazer o ajuste IR e a CSLL, que consiste em aplicar a 
alíquota do IR e CSLL sobre as Receitas Financeiras (RFs) e Despesas Financeiras 
(DFs), e posteriormente subtraindo e somando com a provisão para IR e CSLL. A 
alíquota utilizada foi de 34%, e os cálculos foram realizados para os anos de 2015 a 
2024, como pode ser visto no Quadro 1 
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QUADRO 1 - IR e CSLL ajustados sobre o LAJIR 

IR E CSLL AJUSTADOS SOBRE O LAJIR (REAIS MIL) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Provisão para IR e CSLL 1.053.041 1.178.698 1.286.217 1.367.389 1.415.247 

( + )   Impostos sobre as DFs 2.236.022 2.502.841 2.731.146 2.903.506 3.005.128 

(  - )    Impostos sobre as RFs 281.648 315.256 344.013 365.724 378.524 
( = )Impostos Ajustados sobre o LAJIR 3.007.416 3.366.283 3.673.349 3.905.171 4.041.852 

 
 2020 2021 2022 2023 2024 

Provisão para IR e CSLL 1.464.781 1.516.048 1.569.110 1.624.029 1.680.870 
( + )   Impostos sobre as DFs 3.110.308 3.219.169 3.331.840 3.448.454 3.569.150 
(  - )    Impostos sobre as RFs 391.772 405.484 419.676 434.365 449.568 
( = )Impostos Ajustados sobre o LAJIR 4.183.316 4.329.733 4.481.273 4.638.118 4.800.452 

Fonte: Elaborado pelos autores.   
 
Após o ajuste no IR e na CSLL pode-se realizar o cálculo do NOPAT, 

conforme apresentado Quadro 2. 
 

   QUADRO 2 - Cálculo do NOPAT 
CÁLCULO DO NOPAT (REAIS MIL) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
LAJIR 1.053.041 1.178.698 1.286.217 1.367.389 1.415.247 
(-) IR e CSLL Ajustado ao LAJIR 3.007.416 3.366.283 3.673.349 3.905.171 4.041.852 
( = ) NOPAT 3.458.749 3.871.472 4.224.621 4.491.233 4.648.426 

 
 2020 2021 2022 2023 2024 

LAJIR 8.994.438 9.309.243 9.635.066 9.972.294 10.321.324 
(-) IR e CSLL Ajustado ao LAJIR 4.183.316 4.329.733 4.481.273 4.638.118 4.800.452 
( = ) NOPAT 4.811.121 4.979.510 5.153.793 5.334.176 5.520.872 

   Fonte: Elaborado pelos autores. 
  
 Após o cálculo do NOPAT o próximo passo é o cálculo das Variações no 
Capital de Giro, porém, primeiramente precisam-se classificar no Balanço 
Patrimonial as contas que fazem parte do Capital de Giro, que são as contas 
vinculadas ao processo operacional, conforme apresentado no Quadro 3. 
 
QUADRO 3 - Classificação do Ativo e Passivo Circulante Operacional 

CLASSIFICAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO CIRCULANTE (REAIS MIL) 
Ativo Circulante Operacional 2015 2016 2017 2018 20 19 

Clientes 1.445.151 1.617.597 1.765.152 1.876.549 1.942.228 

Estoques 3.850.551 4.310.027 4.703.180 4.999.993 5.174.993 

Tributos a Recuperar 543.640 608.512 664.019 705.925 730.632 

Despesas antecipadas 14.913 16.693 18.215 19.365 20.043 

TOTAL 5.854.256 6.552.829 7.150.566 7.601.832 7.867.896 
 

Ativo Circulante Operacional 2020 2021 2022 2023 20 24 
Clientes 2.010.206 2.080.563 2.153.383 2.228.751 2.306.758 

Estoques 5.356.118 5.543.582 5.737.607 5.938.423 6.146.268 
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Tributos a Recuperar 756.204 782.671 810.065 838.417 867.762 

Despesas antecipadas 20.744 21.470 22.222 23.000 23.805 

TOTAL 8.143.272 8.428.287 8.723.277 9.028.591 9.344.592 
 

Passivo Circulante Operacional 2015 2016 2017 2018 2019 
Obrigações Sociais e Trabalhistas  189.096 211.661 230.968 245.544 254.138 
Fornecedores  597.993 669.350 730.407 776.503 803.680 
Provisões Prev. e Trabalhistas  189.142 211.712 231.024 245.604 254.200 
TOTAL 976.232 1.092.723 1.192.399 1.267.651 1.312.018 

 
Passivo Circulante Operacional 2020 2021 2022 2023 2024 
Obrigações Sociais e Trabalhistas  263.033 272.239 281.768 291.630 301.837 
Fornecedores  831.809 860.922 891.055 922.241 954.520 
Provisões Prev. e Trabalhistas  263.097 272.305 281.836 291.700 301.910 
TOTAL 1.357.939 1.405.467 1.454.658 1.505.571 1.558.266 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 Para avaliar como a empresa financia sua demanda por capital de giro é 
necessário estudar a composição do ativo e passivo circulantes, relacionando os 
saldos contábeis de suas contas ao ciclo operacional da empresa (FLEURIET et al.,  
1980). O Capital de Giro Operacional Líquido é obtido subtraindo o Passivo 
Circulante Operacional do Ativo Circulante Operacional, e as suas variações são 
resultado da subtração do saldo do Capital de Giro Operacional do ano atual pelo 
saldo do ano anterior. O cálculo do Capital de Giro Operacional Líquido (CGOL) e as 
suas variações são demonstrados no Quadro 4. 
 
QUADRO 4 - Variações no Capital de Giro 

VARIAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (REAIS MIL) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Ativo Circulante Operacional 5.854.256 6.552.829 7.150.566 7.601.832 7.867.896 
Passivo Circulante Operacional 976.232 1.092.723 1.192.399 1.267.651 1.312.018 
( = ) CGOL 4.878.024 5.460.106 5.958.167 6.334.181 6.555.877 
Variações no CGOL 626.787  582.081 498.061 376.015 221.696 

 
 2020 2021 2022 2023 2024 

Ativo Circulante Operacional 8.143.272 8.428.287 8.723.277 9.028.591 9.344.592 
Passivo Circulante Operacional 1.357.939 1.405.467 1.454.658 1.505.571 1.558.266 
( = ) CGOL 6.785.333 7.022.820 7.268.618 7.523.020 7.786.326 
Variações no CGOL 229.456  237.487 245.799 254.402 263.306 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 Após o cálculo das variações no Capital de Giro, o próximo passo é calcular 
as variações no Ativo Imobilizado Líquido, que consiste em apurar a diferença entre 
o saldo atual e o saldo anterior das contas do grupo Imobilizado líquidos da 
depreciação. Os cálculos das variações no Ativo Imobilizado Líquido (AIL) podem 
ser conferidos no Quadro 5. 
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QUADRO 5 - Variações no Ativo Imobilizado Líquido 

VARIAÇÕES NO ATIVO IMOBILIZADO LÍQUIDO (REAIS MIL) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Ativo Imobilizado Líquido 5.854.256 6.552.829 7.150.566 7.601.832 7.867.896 
Variações no AIL 137.766  139.143 140.535 141.940 143.360 

 
Imobilizado Líquido 2020 2021 2022 2023 2024 
Ativo Imobilizado Líquido 14.624.103 14.770.345 14.918.048 15.067.228 15.217.901 
Variações no AIL 144.793  146.241 147.703 149.180 150.672 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 O próximo cálculo a ser realizado são as variações em Outras Contas de 
Longo Prazo, que consiste em apurar a diferença entre o valor do grupo de contas 
do Realizável a Longo Prazo (RLP) e Exigível a Longo Prazo, excluindo-se as 
contas empréstimos e financiamentos, e posteriormente calcular as variações ano a 
ano.  Demonstram-se no Quadro 6 os cálculos das Variações em Outras Contas de 
Longo Prazo. 
 
QUADRO 6 - Variações nas Outras Contas de Longo Prazo 

VARIAÇÕES NAS OUTRAS CONTAS DE LONGO PRAZO (REAIS M IL) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Outros (RLP) - Outros (ELP) 5.854.256 6.552.829 7.150.566 7.601.832 7.867.896 
Variações nas Contas de LP -146.626 -136168 -116.513 -87.962 -51.862 

 
 2020 2021 2022 2023 2024 

Outros (RLP) - Outros (ELP) -1.587.312 -1.642.868 -1.700.369 -1.759.882 -1.821.477 

Variações nas Contas de LP -53.677 -55.556 -57.500 -59.513 -61.596 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 As próximas variações a serem calculadas são as variações em Outros Itens 
do Ativo Permanente, que consiste em apurar as variações das contas do 
permanente exceto o Imobilizado que já fez parte de outro cálculo. Apresentam-se 
no Quadro 7 o cálculo das variações dos Outros Itens do Permanente.  
 
QUADRO 7 - Variações em Outros Itens do Ativo Permanente 

VARIAÇÕES EM OUTROS ITENS DO PERMANENTE (REAIS MIL)  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Outros Itens do Ativo Permanente 2.944.414 3.295.763 3.596.396 3.823.361 3.957.179 

Variações em Outros Itens do AP 378.334  351.349 300.634 226.965 133.818 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Outros Itens do Ativo Permanente 4.095.680 4.239.029 4.387.395 4.540.954 4.699.887 

Variações em Outros Itens do AP 138.501  143.349 148.366 153.559 158.933 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 Após o cálculo do NOPAT e das variações, pode-se realizar o cálculo do 
Fluxo de Caixa Livre (FCL), conforme demonstrado no Quadro 8, ressaltando que no 
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calculo do Fluxo de Caixa Livre (FCL) as variações são lançadas com sinal invertido, 
ou seja, se positivas são lançadas negativas, pois significam investimento e 
consequentemente saída de caixa, e se negativas são lançadas positivas, pois 
significam desinvestimento e, por conseguinte aumentam o saldo do fluxo de caixa. 
 
QUADRO 8 - Cálculo do Fluxo de Caixa Livre (FCL) 

FLUXO DE CAIXA LIVRE (REAIS MIL) 
 2015 2016 2017 2018 2019 
NOPAT 3.458.749 3.871.472 4.224.621 4.491.233 4.648.426 
Variação no CGOL -626.787 -582.081 -498.061 -376.015 -221.696 
Variação no Imobilizado Líquido -137.766 -139.143 -140.535 -141.940 -143.360 
Variação em Outras contas de LP 146.626 136.168 116.513 87.962 51.862 
Variação em Outros Itens do AP -378.334 -351.349 -300.634 -226.965 -133.818 
( = ) Fluxo de Caixa Livre 2.462.489  2.935.066 3.401.905 3.834.275 4.201.415 

 
 2020 2021 2022 2023 2024 
NOPAT 4.811.121 4.979.510 5.153.793 5.334.176 5.520.872 
Variação no CGOL -229.456 -237.487 -245.799 -254.402 -263.306 
Variação no Imobilizado Líquido -144.793 -146.241 -147.703 -149.180 -150.672 
Variação em Outras contas de LP 53.677 55.556 57.500 59.513 61.596 
Variação em Outros Itens do AP -138.501 -143.349 -148.366 -153.559 -158.933 
( = ) Fluxo de Caixa Livre 4.352.048  4.507.990 4.669.425 4.836.548 5.009.557 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 O Custo de Capital é expresso por uma taxa que represente o custo de 
captação dos recursos da empresa, sejam eles próprios ou de terceiros. O cálculo 
do custo do capital é necessário para que se possa chegar ao valor da empresa, 
pois será a taxa utilizada para atualizar os fluxos de caixa livres projetados. 
 O Custo do Capital de Terceiros representa o custo de capitação de recursos 
junto a terceiros, ou seja, a taxa de empréstimos e financiamentos. O cálculo do 
Custo do Capital foi realizado extraindo-se das notas explicativas da Companhia 
Siderúrgica Nacional as taxas de empréstimos e financiamentos que foram 
ponderadas de acordo com a participação de cada um no montante total da dívida, 
obtendo-se desta forma o Custo Bruto do Capital de Terceiros. Apurou-se a taxa de 
8,61 como custo bruto do capital de terceiros, porém devido ao beneficio fiscal 
proporcionado ao deduzir-se a despesa financeira da base de cálculo do lucro 
tributável, para o cálculo correto do custo do capital de terceiros deve-se deduzir da 
taxa de juros dos empréstimos e financiamentos a alíquota do IR e da CSLL, 
obtendo-se uma taxa de desta forma o Custo do Capital de Terceiros Líquido 
conforme demonstrado no Quadro 9. 
 

QUADRO 9 - Cálculo do Custo Líquido do Capital de Terceiros. 

Custo Bruto do Capital de Terceiros 8,61% 
Alíquota de IR e CSLL 34% 

Custo Líquido do Capital de Terceiros 5,68% 
                         Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
O Custo do Capital Próprio é o custo dos recursos dos proprietários da 

empresa, e não pode ser encontrado tão facilmente quanto o custo do capital de 
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terceiros. Para o cálculo do custo do capital próprio é necessário lançar mão de uma 
metodologia específica para esta finalidade, e dentre os vários métodos disponíveis, 
o presente estudo utilizou o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model). Quando a 
empresa capta recursos no mercado ou retém parte do lucro, ela deve aplicá-los em 
projetos rentáveis que possam remunerar o capital investido dos acionistas de 
acordo com as suas expectativas (ASSAF NETO, 2003 citado por FERNANDES et 
al., 2008). 

Sobre o CAPM, PACHECO (2004) salienta que: 
 
O modelo CAPM coloca que o custo de oportunidade de um investimento 
em Patrimônio Líquido é igual ao retorno de um ativo livre de risco, mais o 
risco sistemático inerente a empresa sendo avaliada (Beta) multiplicando 
pelo prêmio de risco do mercado. A premissa que rege o modelo é a de que 
os investidores são recompensados pelo risco não diversificável. O modelo 
mede esse risco não diversificável por meio do Beta (β), que relaciona os 
retornos do ativo avaliado com o retorno do índice de mercado. 

 
Para a aplicação do CAPM é necessário encontrar alguns dados, quais 

sejam, Taxa de Retorno de Mercado, Taxa Livre de Risco, Risco País, e o 
Coeficiente Beta da empresa. A Taxa de Retorno de Mercado, que é uma taxa que 
representa o retorno do mercado como um todo. A taxa utilizada foi o retorno médio 
histórico do Ibovespa, encontrado no site (http://www.ief.com.br/mercadof.htm). Taxa 
Livre de Risco, que é uma taxa que represente um ativo considerado livre de risco. 
Como Taxa Livre de Risco foi escolhido a taxa do retorno dos T-Bonds de 30 anos, 
que são os títulos da dívida de longo prazo do governo Norte Americano, e foi 
coletada no site (www.institutoassaf.com.br). O Risco País que em termos genéricos 
significa o risco de “calote” de cada país, sendo a taxa encontrada também no site 
(www.institutoassaf.com.br).  

O Coeficiente Beta da empresa é o parâmetro que mensura o risco 
sistemático da empresa, ou seja, a sensibilidade da empresa em relação do risco do 
mercado, e para encontrá-lo é necessário a realização de um cálculo. O primeiro 
passo para o cálculo do Beta é encontrar o RSPL (Retorno Sobre o Patrimônio 
Líquido) da empresa, que foi calculado com os dados extraídos do balanço 
patrimonial da empresa. O RSPL do setor de atuação da empresa também é 
necessário, sendo esse dado encontrado no site do Instituto Assaf 
(www.institutoassaf.com.br). Tendo em mãos o RSPL da empresa e do setor, a 
próxima etapa é realizar o cálculo estatístico de regressão linear simples entre os 
dados, obtendo-se o Coeficiente Beta da empresa de 1,61.  De posse de todos os 
dados necessários procede-se o Cálculo do Custo do Capital Próprio conforme 
demonstrado no Tabela 2. 
 
                                TABELA 2 - Cálculo do Custo do Capital Próprio 

CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIO 

Coeficiente Beta 1,61 
Taxa Livre de Risco (T-Bonds) 4,15% 

Risco Brasil 2,01% 
Taxa de Retorno de Mercado 12,03% 

CAPM 18,83% 
                                      Fonte: Elaborado pelos autores. 
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 O Custo do Capital Próprio encontrado foi de 18,83%, observa-se que é maior 
que o Custo do Capital de Terceiros, isto normalmente ocorre devido ao risco 
embutido no custo do capital próprio, ou seja, o risco que os proprietários da 
empresa estão expostos ao investir no negócio. O Custo Médio Ponderado do 
Capital (CMPC) é o custo do capital total da empresa, ponderado pela participação 
de cada tipo de fonte, próprio ou de terceiros, no montante total de recursos. O 
cálculo do CMPC é demonstrado no Tabela 3. 
 
          TABELA  3 - Cálculo do Custo Médio Ponderado do Capital 

CUSTO MÉDIO PONDERADO DO CAPITAL 
Fonte Valor Proporção (1)  Taxa (2) (1) x (2) CMPC 

Capital de Terceiros 20.089.447 71,97% 5,68% 4,09% 
Capital Próprio 7.822.688 28,03% 18,83% 5,28% 

9,37% 

 27.912.135 100,00%    

          Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 O Valor Residual refere-se ao valor dos fluxos de caixa da empresa após o 
período de projeção, uma vez que se pressupõe que a empresa realizará as suas 
atividades por um período indeterminado. Existem vários métodos para o cálculo do 
Valor Residual, e dentre eles o escolhido para o cálculo do presente estudo foi o 
modelo de Gordon, que necessita do fluxo de caixa do último ano da projeção, a 
taxa de crescimento da empresa e o Custo Médio Ponderado do Capital. 
 O conceito de Valor Residual parte do pressuposto de que uma empresa 
permanecerá em atividade por um período indeterminado, com isso, torna-se 
impossível aplicar método do fluxo de caixa descontado considerando um período 
de tempo infinito, desta forma o avaliador determina um certo período de tempo finito 
em que as projeções de fluxos de caixa possam ser estimadas com uma certa 
margem de  confiança, e para o período referente aos anos seguintes é atribuído um 
valor ao qual denomina-se Valor Residual (ROSS & WESTERFIELD, 2013).  
 

[...] ao final do período de projeção, os fluxos de caixa não cobertos pelo 
“período de projeção” são quantificados por intermédio do “valor residual” – 
valor de perpetuidade – valor terminal. Nesse ponto estima-se o valor que o 
negócio possuirá em termos de valor presente, após o período de projeção. 
No geral, estima-se o valor da perpetuidade, baseado no fluxo de caixa livre 
do último período de projeção dimensionado pela expectativa de 
crescimento para os futuros anos. A perpetuidade é um dos elementos mais 
relevantes na avaliação de empresas. Em determinadas empresas, grande 
parte do valor pode ser explicada pelo valor presente da perpetuidade. Esse 
componente poderá ser maior ou menor. Tudo dependerá da espécie ou do 
grau de maturidade do negócio (SILVA, 2006).  

 
 

Para MARTELANC (2004) citado por PASIN (2004) o valor residual 
“corresponde ao valor dos fluxos de caixa que ocorreriam após o horizonte estimado 
e que não podem e/ou não precisam ser projetados com maior detalhe”. A tabela 4 
apresenta o cálculo do Valor Residual. 
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                            TABELA 4 - Cálculo do Valor Residual 
VALOR RESIDUAL (REAIS MIL) 

Fluxo de Caixa Livre 2020 (Reais Mil) 5.009.557 
Taxa de Crescimento da Empresa 3,50% 

CMPC 9,37% 
Valor Residual 88.350.625 

                            Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 Ressalta-se ainda que a taxa de crescimento de 3,5% utilizada no cálculo do 
valor residual, equivale a taxa utilizada no último ano da projeção do fluxo de caixa 
livre, pressupondo-se desta forma, que a empresa nos anos seguintes a projeção 
continue crescendo a mesma taxa. Realizados os cálculos de projeção dos fluxos de 
caixa livre, e do custo do capital, a partir deste item apresentam-se os cálculos para 
a obtenção do valor da empresa, que é o objetivo principal do presente trabalho. 
 O Valor das Operações da empresa é o valor dos fluxos de caixa livres 
projetados trazidos a valor presente descontados pela taxa do Custo Médio 
Ponderado do Capital (CMPC). O cálculo a seguir apresenta o Valor das Operações 
da Companhia Siderúrgica Nacional. 
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VO = R$ 60.190.624.000,00 
 
Onde, 
VO = Valor das Operações 
FC = Fluxo de Caixa do Período 
CMPC = Custo Médio Ponderado de Capital 
n = Período 
VR = Valor Residual 
  
 O Valor Total de Mercado da Empresa resulta da soma do Valor das 
Operações com o valor dos Ativos Não Operacionais da empresa registrados no 
Balanço Patrimonial. O cálculo do Valor Total de Mercado da empresa é 
demonstrado no Quadro 10. 
 
                  QUADRO 10 - Cálculo do Valor Total de Mercado da Empresa 

VALOR TOTAL DE MERCADO DA EMPRESA (REAIS MIL) 
Valor das Operações 60.190.624 

(+) Ativos Não Operacionais 10.691.657 
(=) Valor Total de Mercado da Empresa 70.882.281 

                   Fonte: Elaborado pelos autores. 
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 Para determinar o Valor de Mercado do Patrimônio Líquido deve-se subtrair 
do Valor Total de Mercado da Empresa o valor das Dívidas Onerosas que constam 
no Balanço Patrimonial da empresa, que são os empréstimos e financiamentos de 
curto e longo prazo. Apresenta-se no Quadro 11 o Valor de Mercado do Patrimônio 
Líquido da empresa. 
 
            QUADRO 11 - Cálculo de Mercado do Patrimônio Líquido 

VALOR DE MERCADO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (REAIS MIL) 
(=) Valor Total de Mercado da Empresa 70.882.281 

(-) Valor a Dívida Onerosa 20.089.447 
(=) Valor de Mercado do Patrimônio Líquido 50.792.8 34 

             Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
O MVA® (Market Value Added) é marca registrada de propriedade da 

empresa de consultoria Stern Stewart & Co, e representa as expectativas do 
mercado em relação à empresa. O MVA® acontece quando o mercado percebe o 
valor criado pela empresa respondendo positivamente e aumentado a riqueza dos 
acionistas. O valor do MVA® é obtido através da diferença entre o valor de mercado 
e o valor contábil do Patrimônio Líquido da empresa conforme demonstrado no 
Quadro 12. 
 
                           QUADRO 12 - Cálculo do MVA 

Cálculo do MVA (Reais Mil) 
(=) Valor de Mercado do PL (Reais Mil) 50.792.834 

(-) Valor Contábil do PL 7.822.688 
(=) Market Value Added 42.970.146 

                           Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Analisando o resultado observa-se uma forte valorização da empresa no 
mercado, visto que o valor de mercado do seu patrimônio líquido supera o seu valor 
contábil em 6,5 vezes, isso ocorre devido a fatores como: boa gestão, marca, 
carteira de clientes, vantagens competitivas frente aos concorrentes, etc. 

 
CONCLUSÃO 

O modelo de avaliação utilizado neste estudo buscou um valor econômico 
justo para a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, ou seja, um valor que 
represente de modo equilibrado suas características e diferenciais competitivos, e 
vai muito além do valor contábil registrado em seu balanço patrimonial. O valor 
apurado serve de referência e subsídio ao processo de negociação entre eventuais 
compradores e vendedores na definição do preço de transação da empresa, como 
também como instrumento de avaliação do desempenho da empresa ao longo do 
tempo. 

Neste processo de avaliação a qualidade das informações utilizadas é 
condição vital para a precisão dos resultados. Muito embora, o método tenha a 
predominância de aspectos quantitativos, a avaliação incorpora premissas subjetivas 
que variam conforme os interesses e os objetivos daqueles que demandam a 
informação, não estando, portanto, exclusivamente, fundamentadas nas ciências 
exatas. 
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Frente ao exposto pode-se concluir que atualmente, em um cenário 
econômico dinâmico e de acirrada concorrência, mensurar o valor justo de uma  
empresa é extremamente necessário, para que ela possa adequar as suas 
estratégias objetivando a maximização do valor para os acionistas e ao mesmo 
tempo tornar-se mais competitiva obtendo vantagem frente aos concorrentes. 

Destaca-se, finalmente, que nenhum método de avaliação de empresa é 
perfeito, desta forma recomenda-se  que pesquisas acerca do tema continuem 
sendo realizadas e que outros métodos de avaliação sejam testados para que 
posteriormente possa haver uma comparação entre os resultados obtidos. 
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