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RESUMO 

 
O presente projeto tem como objetivo apresentar ao leitor métodos de se avaliar uma 

empresa de capital aberto. Será apresentado ao leitor o método mais utilizado e conhecido para 

análise de empresas que se denomina como Método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) e será 

efetuado um comparativo entre o FCD e uma Análise de Dividendos pelo Modelo de Gordon. O 

comparativo entre os dois métodos será utilizado para analisar os resultados obtidos acerca do 

estudo da ação ABEV3 disponibilizada no mercado de capitais como um título da Cervejaria 

Ambev, líder no ramo de bebidas brasileiro e uma das maiores empresas do ramo no mundo. 

Além disso, serão efetuadas uma análise PEST como forma de levantar informações para a 

formulação de uma análise SWOT buscando entender e auxiliar na tomada de decisão quais 

fatores de natureza empresarial explicam a diferença entre o resultado obtido e o real observado. 

Os resultados obtidos paralelamente entre os dois métodos demonstram que, para os 

valores obtidos como base, o valor de mercado e, consequentemente, a cotação atual da Cervejaria 

Ambev, sob o título de ABEV3, está superestimado tanto para a análise pelo método do FCD 

como para a Análise de Dividendos. 

As análises PEST e SWOT propostas na análise de resultados demonstram que o fato da 

Cervejaria Ambev ser da categoria blue chip, denominada por empresas de grande porte com alta 

segurança financeira e consolidada como líder de mercado, é de grande relevância no resultado 

obtido. O risco associado a se investir na ABEV3 é considerado baixo o que explica o valor 

superestimado da ação no mercado de capitais. 

 
Palavras-chave: Fluxo de Caixa Descontado, Avalição de Empresas, Mercado de Capitais, 

Dividendos, Matriz SWOT. 
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ABSTRACT 
 

This project aims to present to the reader methods of evaluation a publicly traded 

company. It will be presented to the reader the most commonly used method known in the 

business analysis that it calls the Discounted Cash Flow Method (DCF) and a comparison will be 

made between the DCF and a Gordon Dividend Analysis. The comparison between the two 

methods will be used to analyze the results of the ABEV3, a share available in the capital market. 

The evaluated company is the Cervejaria Ambev, a leader in the Brazilian beverage business and 

one of the largest companies in the business in the world. In addition, a PEST analysis will be 

performed as a way to gather information for a SWOT analysis, seeking to understand and assist 

in decision making which business factors explain the difference between the applied result and 

the actual observed. 

The results obtained in parallel between the two methods demonstrated for assumptions 

adopted, market value and current quotation of Cervejaria Ambev, under the title of ABEV3, are 

overestimated for both the analysis by the DCF method and for a Dividend Analysis. . 

As PEST and SWOT analyzes, results analysis proposals show that the fact of Cervejaria 

Ambev to be a blue chip's company, this category is composed large companies with high 

financial security and consolidated as a market leader, demonstrates great relevance in the 

obtained result. The risk associated with investing in ABEV3 is considered low and this explains 

the overestimated value of the stock in the capital market. 

 
Key words: Discounted Cash Flow, Valuation, Capital Market, Dividends, SWOT Analysis 
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1 CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 
 

1.1 OBJETIVO DO TRABALHO 

De acordo com Eugene Fama (1970), importante economista americano, um 

mercado eficiente é aquele onde os agentes do mercado possuem, de maneira igualitária, as 

informações relevantes das empresas que tem papéis disponíveis a venda. Além disso, na 

teoria de Eugene, os agentes do mercado devem ser inteligentes, objetivos e altamente 

motivados e os modelos utilizados para a análise de dados, no mercado eficiente, são 

amplamente utilizados e conhecidos por todos. Sendo assim, nesse modelo, as informações 

expostas ao mercado são rapidamente e integralmente repassadas ao preço de um ativo e 

consequentemente, ao valor econômico de uma ação. Entretanto, a realidade nos mostra que 

nem sempre os mercados são eficientes e em vários mercados espalhados pelo mundo ainda 

há um desconhecimento enorme acerca de como opera o mercado de capitais. Por 

conseguinte, muitas vezes, pessoas se inserem no meio através de propagandas encontradas, 

principalmente, nas mídias sociais, e acabam sendo lesadas de alguma forma, visto que, 

possuem um conhecimento muito superficial de como funciona e como agir quando se decide 

investir em papéis no mercado de capitais. 

O projeto tem como objetivo a aplicação de um método clássico de avaliação do 

valor de uma empresa por meio das suas ações disponíveis para venda no mercado. Portanto, 

uma pessoa leiga no assunto, poderia utilizar como base o presente estudo, para uma base 

superficial de como se precifica uma ação colocada à venda no mercado. Além disso, serão 

definidos alguns conceitos relevantes de agentes do mercado e definições acerca da 

precificação de ações, pertinentes a quem pensa em investir. 

O objetivo do projeto é a utilização do Método do Fluxo de Caixa Descontado 

(FCD) para avaliação de uma ação em especial, e posteriormente a comparação com uma 

análise de dividendos baseada no modelo de Gordon paralela à utilização do FCD. Além 

disso, por se tratar de um trabalho onde será utilizada a série histórica para cálculo, tanto do 

fluxo de caixa descontado como para a análise de dividendos, cabe uma comparação do 

resultado obtido entre os dois métodos de avaliação e posteriormente buscar as atuais cotações 

da ação ABEV3 no mercado de capitais, e então assim, avaliar o quão de acordo com os 

valores reais praticados está o modelo. 

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

A motivação para o presente projeto se deu em decorrência de um caso de 
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propaganda veiculada nas mídias sociais brasileiras da empresa Empiricus Research, onde 

uma jovem de 22 anos intitulada “Betinna” diz ter acumulado um patrimônio de mais de 1 

milhão de reais de forma “simples, fácil e segura” segundo divulgado pela própria ação de 

marketing. A propaganda em questão da Empiricus causou grande repercussão, pois trouxe à 

tona uma discussão acerca da atuação como devem ser reguladas algumas empresas que se 

denominam “criadoras de conteúdo”, e, portanto, não é um agente do mercado de capitais 

brasileiro e não deve explicações diretas à CVM. O caso foi então acompanhado de perto por 

órgãos como o Conar (Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária) e Procon 

(Programa de Proteção e Defesa do Consumidor). Ambos os órgãos aplicaram ações contra a 

publicidade da Empiricus, através de multa pelo Procon e retirada da campanha publicitária 

pelo Conar. Na campanha publicitária, uma brasileira explica como é “fácil”, através da 

consultoria da empresa que ela está divulgando, ganhar muito dinheiro através do mercado de 

ações. Entretanto, os valores divulgados na campanha publicitária não condiziam com os 

valores normalmente obtidos com esse tipo de aplicação. Ao realizar um comparativo com 

players famosos do mercado observa-se que a valorização do patrimônio divulgado na 

campanha era muito superior ao obtido por meio de instituições referência no mercado de 

capitais mundial. Além disso, na campanha publicitária não era mencionado em nenhum 

momento os riscos envolvidos em se investir em ações na bolsa. A campanha publicitária 

acabou tornando-se responsável pela disseminação do assunto referente a mercado de capitais 

e, criando-se assim uma discussão maior nas mídias sociais e até mesmo na imprensa 

brasileira de modo geral. 

Pelo exposto, faz-se necessária uma maior discussão acerca do assunto e a busca por 

metodologias de apoio à tomada de decisão no que se refere a comprar ou não ações. Assim, 

tal problemática motivou o presente estudo. Sendo assim, é importante apresentar alguns 

conceitos básicos do mercado de capitais, para auxiliar as pessoas a entender melhor o 

processo. Além disso, o presente projeto utiliza uma metodologia que faz uso de informações 

contidas na internet para cálculo do valor de ações e fornece a base para comparação com os 

preços praticados no mercado com aqueles obtidos pelo método do valor presente dos 

dividendos distribuídos pela empresa, chegando assim a um meio quantitativo para auxiliar na 

decisão de adquirir ou não uma determinada ação. 

O estudo inicia-se com o desenvolvimento de uma base teórica para compreensão de 

como funciona o mercado de ações brasileiro. Posteriormente, discutiu-se no Capítulo 3, a 

metodologia a ser utilizada para a análise da ação escolhida. Foram efetuados os cálculos e 

apresentados os resultados obtidos no Capítulo 4. Por fim, será efetuada uma análise dos 
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resultados obtidos e concluído o presente estudo indicando se a avaliação pelo FCD e 

dividendos está de acordo com a realidade e como essa análise pode auxiliar no processo de 

precificação de uma ação exposta no mercado de capitais brasileiro. 
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2 CAPÍTULO 2: REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 SOCIEDADE ANÔNIMA E MOTIVAÇÃO 

O conceito de sociedade anônima surgiu da necessidade de tornar possíveis 

empreendimentos econômicos de grande porte uma vez que esse tipo de sociedade permite a 

captação de recursos de forma mais simples e mais barata para a empresa. De acordo com 

Coelho (2012), a sociedade anônima difere das sociedades limitadas no que diz respeito a 

características como a limitação da responsabilidade dos sócios e a negociabilidade da 

participação societária. “As sociedades anônimas correspondem à forma jurídico-societária 

mais apropriada aos grandes empreendimentos econômicos” (COELHO, 2012 p. 83). De 

acordo com Cateb (2009), a sociedade anônima é o meio de aliar o capital e meio de produção 

de maneira mais eficiente além de tornar mais claro tanto para o investidor como para a 

própria sociedade anônima os direitos e obrigações de cada uma das partes. Sendo assim, 

essas características aliadas à natureza dessas companhias, no que diz respeito a quantidade de 

capital necessária para viabilizar o empreendimento, tornam esse tipo de sociedade atraente. 

Como normalmente são grandes empreendimentos e com um quadro social muito grande, de 

certo modo, os sócios dessas grandes companhias, no geral, não se importam com o produto 

final gerado pela empresa e sim pelo rendimento oferecido pelo investimento em suas ações. 

Em sua obra Coelho (2012), retrata essa escolha no trecho a seguir: 

Quer dizer, como, por exemplo, para a organização de uma empresa de 

prospecção de petróleo será necessário levantar elevada soma de capital, o meio para 

fazê-lo será estimular pessoas com disponibilidades econômicas no sentido de as 

empregarem no empreendimento. Ora, essas pessoas não nutrem necessariamente 

uma particular predileção pela matéria-prima do combustível. Para elas é, em certa 

medida, indiferente o objeto social. O que buscam é a melhor alternativa de ganho, 

oferecida pelo mercado, para o seu dinheiro. 

Há variados pontos de vista da motivação para se investir em ações, seja pelo retorno 

oferecido, seja pelo interesse no meio ao qual a companhia está inserida. Portanto, cada 

investidor tem um perfil próprio e esse fator normalmente determina a natureza da escolha. 

De acordo com Coelho (2012), dado o modelo de negócio onde as sociedades captam 

recursos da economia popular para desenvolver sua atividade, se viu necessária a intervenção 

do estado na sua constituição e funcionamento. Na obra de Coelho (2012) observa-se que as 

organizações precursoras das atuais sociedades anônimas, em sua maioria, eram organizações 

criadas para atender interesses públicos ou organizações que tinham como objetivo a 

exploração de empreendimentos de grande importância aos interesses do estado, afetando de 

maneira significativa o desenvolvimento da região onde estava situada. Sendo assim, o autor 

demonstra que já no século XVII diversas associações que podem ser consideradas as 
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percussoras das sociedades anônimas eram constituídas por atos de outorga do poder estatal 

(COELHO, 2012 p. 84). Com o cenário proposto, Coelho (2012) indica que a permissão do  

rei para o funcionamento de um empreendimento dessa magnitude criou uma espécie de 

vantagem aos investidores, que se mostraram interessados nos empreendimentos, muito por 

conta da limitação da responsabilidade, essa característica comum às sociedades anônimas, e 

de certa exclusividade do negócio, que pode ser interpretado como um monopólio. Com o 

avanço do capitalismo entra-se em um novo momento onde, “a outorga estatal como condição 

para a formação de sociedades anônimas, com a evolução do capitalismo, deixou de 

representar a garantia de monopólio e tornou-se instrumento de controle da captação pública 

de recursos. ” (COELHO, 2012 p.85), sendo assim, demonstrou-se a necessidade de controle 

por parte do estado sobre essas companhias. O sistema descrito até então durou até a primeira 

metade do século XIX, “quando a constituição de sociedades privadas com personalidade 

jurídica própria e limitação de responsabilidade dos sócios passou a depender apenas de 

registro. ” (COELHO, 2012 p.85). Entretanto, segundo Coelho (2012), foi com a edição do 

Code de Commerce, que as sociedades anônimas passam a depender não mais de outorga,  

mas de uma prévia autorização do governo para seu funcionamento. Fica claro então, com a 

mudança do sistema do processo de outorga para autorização do governo, uma simplificação 

no que diz respeito a constituição de uma sociedade anônima (COELHO, 2012 p. 86). As 

sociedades anônimas passam então, ao seu terceiro período que é definido pelo sistema de 

regulamentação substituindo assim a autorização necessária do governo. Coelho (2012) define 

o início do seguinte período no trecho: 

Na segunda metade do século XIX, o sistema de liberdade de constituição 

das sociedades anônimas, surgido no direito inglês, difundiu-se no continente, graças 

principalmente ao acordo de livre comércio celebrado em 1862 entre França e 

Inglaterra. Inaugurou-se, então, o terceiro período da história das sociedades 

anônimas, com o sistema de regulamentação, em que a prévia autorização 

governamental para seu funcionamento não era mais uma exigência geral. 

Como forma de simplificar o entendimento de cada uma das etapas das sociedades 

anônimas, Coelho (2012) define a trajetória histórica em três períodos no seguinte trecho: 

A doutrina divide a trajetória histórica das sociedades anônimas em três 

períodos: outorga, autorização e regulamentação. No primeiro, a personalização e a 

limitação da responsabilidade dos acionistas eram privilégios concedidos pelo 

monarca e, em geral, ligava-se a monopólios colonialistas. No segundo período, elas 

decorriam de autorização governamental. No último, bastavam o registro, no órgão 

próprio, e a observância do regime legal específico. 

No Brasil, a evolução das sociedades no que diz respeito a sua constituição frente ao 

governo se deu de acordo com as tendências dos países centrais do capitalismo (COELHO, 

2012 p.87), começou então, pela outorga da coroa portuguesa. Coelho (2012) dá como 

exemplo a criação do Banco do Brasil constituído em 1808, através da permissão concedida 
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pelo regente D. João VI. Iudícibicus e Ricardino Filho (2002), demonstram que em 22 de 

agosto de 1860 a lei Nº 1.083 torna-se, guardada as devidas limitações socioeconômicas, a 

primeira lei de sociedades anônimas no Brasil. O autor indica que a lei em questão torna 

obrigatória a publicação e envio ao Governo, com definição de prazos e modos 

regulamentados os balanços, demonstrações financeiras e documentos que forem solicitados a 

empresas quaisquer. Posteriormente, seguindo a linha dos países centrais do capitalismo, o 

Brasil incorporou o sistema de regulamentação em 1882, ficando necessário o ato de 

autorização de governo só para casos excepcionais (COELHO, 2012 p.87). A evolução do 

sistema se deu posteriormente no Brasil por cerca de 1970, passando-se ao sistema de 

regulamentação, através do registro em órgão competente. Entretanto, em 1971 efeitos 

indesejados causaram o retrocesso no modelo de constituição de sociedades anônimas. Sendo 

assim, Coelho (2012) destaca esse processo no trecho: 

A partir de 1965, em virtude da reforma do mercado de capitais, a lei 

determinou que somente podiam ser negociadas em bolsa de valores as ações e 

papéis de sociedades anônimas registradas no Banco Central. Mas esse sistema de 

monitoramento governamental do mercado de capitais demonstrou sua fragilidade 

no início dos anos 1970. Após os desastrosos efeitos de uma grande especulação nas 

bolsas paulista e carioca (o boom de 1971), de que resultaram imensos prejuízos a 

camadas médias da população, além de generalizado descrédito em relação ao 

investimento em ações, foram adotadas inciativas para tentar reverter o quadro 

acentuadamente desfavorável ao fortalecimento do mercado de capitais. Nesse 

contexto, em 1976, criou-se uma agência estatal especializada no assunto, a 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e reformou-se por completo a lei do 

anonimato. A partir de então, a constituição de sociedade anônima através de apelo 

aos investidores em geral – tecnicamente: por meio de subscrição pública – passou a 

depender de autorização do governo. 

Define-se então, como sociedade anônima, “a sociedade empresária com capital 

social dividido em ações, espécie de valor mobiliário, na qual os sócios, chamados acionistas, 

respondem pelas obrigações sociais até o limite do preço de emissão das ações que possuem.” 

(COELHO, 2012 p. 87). Para tal, necessita-se desenvolver os conceitos contidos na definição 

de sociedade anônima, sendo eles, valor mobiliário, capital social e preço de emissão. De 

acordo com Coelho (2012), “o valor mobiliário por vezes documenta um vínculo jurídico de 

natureza creditícia”. Além disso, o autor explana acerca de outros traços do valor mobiliário 

que o tornam único e o diferenciam dos títulos de crédito. O valor mobiliário destaca a 

participação societária como um emprego remunerado ao dinheiro. Sendo assim, na sociedade 

anônima a maioria dos sócios está diretamente ligado não à empresa e o que ela produz, mas 

sim aos resultados dos rendimentos que ela pode prover. Deste modo, o acionista de uma 

sociedade anônima tem uma maior liquidez do título, dada a sua desvinculação com o papel 

da empresa. No que diz respeito ao capital social, Coelho (2012) define da seguinte forma: 

O conceito de capital social é bastante complexo, mas, grosso modo, 
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trata-se de uma referência à contribuição que os sócios dão para a sociedade 

desenvolver a atividade econômica dela. Em termos didáticos, a sociedade precisa  

de recursos para organizar a empresa, e estes devem ser providos, primordialmente, 

pelos sócios. A noção de capital social corresponde, em termos gerais, a essa 

provisão, inicial ou suplementar. 

 
2.2 MERCADO DE CAPITAIS 

Mercado de capitais é o ambiente onde se desenvolve operações de compra e venda 

de valores mobiliários (COELHO, 2012 p. 93). Devido à natureza das companhias que 

operam no mercado de capitais ser de grande importância para o meio onde ela está inserida, 

fez-se necessário um maior controle do governo no mercado de capitas, em especial, no 

Brasil, a partir dos anos 1960, onde acentuou-se esse controle (COELHO, 2012 p. 93). O 

surgimento do conceito de mercado de capitais deu-se pela necessidade das companhias em 

obter recursos para suprir suas necessidades e aumentar seu poder de investimento de maneira 

sustentável (SODRÉ et al., 2016). Como principais alterações na forma como o governo 

intervia no mercado de capitais, Coelho (2012) cita as Leis n. 4.595/64 e 4.728/65 e define a 

forma de participação estruturais e conjunturais através do seguinte trecho: 

De acordo com o direito vigente desde então, as normas estruturais são 

veiculadas por lei, aprovadas pelo Poder Legislativo e sancionadas pelo Presidente 

da República, enquanto as conjunturais são editadas por decisões do Conselho 

Monetário Nacional, formalizadas por resoluções do Banco central. 

Em 1976, com a criação da CVM, partes das responsabilidades, antes concedidas ao 

Banco Central, passam a ser delegadas a esta (COELHO, 2012 p. 93). Sendo assim, fica 

definido, de acordo com Coelho (2012) que: 

Em termos gerais, a sociedade anônima que pretender captar recursos 

junto à generalidade dos investidores, oferecendo-se publicamente como uma 

alternativa de investimento, só poderá fazê-lo por meio de um sistema estruturado e 

controlado pelos órgãos competentes do governo federal, que é o mercado de 

capitais. Este é o único canal para a captação dos recursos existentes na poupança 

popular. A companhia que, por exemplo, tomasse a iniciativa de fazer publicidade  

na televisão dos valores mobiliários por ela emitidos, convidando o espectador a 

comparecer em sua sede para aderir ao investimento ofertado, isto é, que tentasse 

acessar a poupança popular por canais diferentes dos institucionalizados pelo 

mercado de capitais, estaria incorrendo em ilícito de consequências administrativas 

(Lei n. 6.385/76 – LCVM, art. 20) e penais (Lei n. 7.492/86, art 7º, II). 

O mercado de capitais, de acordo com o Portal do Investidor, surge então da 

necessidade de um ambiente regulado, onde indivíduos com perfil poupador, aqueles que 

consomem menos do que produzem, e assim, tem interesse em dar utilidade e receber um 

retorno devido do capital que se encontra em poupança e indivíduos que tem como perfil 

empreender e, por isso, necessitam de recursos para que o negócio expanda e com isso podem 

utilizar dos recursos que se encontram disponíveis para serem utilizados dos poupadores. Com 

isso, aliando as necessidades dos dois perfis nasce uma relação de ganha-ganha, onde o 
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poupador tem onde investir seu recurso que está inutilizado e o empreendedor encontra nesse 

recurso a oportunidade de gerar valor e assim premiar o investidor e retirar um valor pelo 

trabalho executado. Sendo assim, com o objetivo de viabilizar e regulamentar a relação de 

troca entre os poupadores e as grandes companhias, surge o mercado de capitais. O Portal do 

Investidor define então que, “o Sistema Financeiro pode ser caracterizado como o conjunto de 

instituições que possibilitam e facilitam o fluxo financeiro entre os poupadores e os tomadores 

de recursos na economia.”. O sistema em questão torna-se então, um ambiente mais seguro 

para essa troca, possibilitando maiores rendimentos aos poupadores e uma possibilidade dos 

tomadores de recurso de alavancar o seu negócio. Além disso, a região ou país onde a 

companhia encontra-se localizada ganha com a geração de valor proporcionada pela 

companhia. 

 
2.2.1 Mercado Primário 

O mercado de capitais tem como objetivo propiciar que empresas possam viabilizar 

projetos através da captação de recursos de investidores. Desse modo, os investidores se 

tornam sócios da empresa a qual possuem o título. Essa abertura de capital se dá através do 

que é denominado mercado primário. Segundo o Portal do Investidor, 

O mercado primário é aquele em que os valores mobiliários de uma nova 

emissão da companhia são negociados diretamente entre a companhia e os 

investidores – subscritores da emissão -, e os recursos são destinados para os 

projetos de investimento da empresa ou para o caixa. 

Coelho (2012) define em sua obra, o conceito de mercado primário da seguinte 

forma: 
 

 
Há uma classificação econômica do mercado de capitais com alguma 

utilidade para a compreensão de determinados atos jurídicos: é a que distingue entre 

os mercados primário e secundário. A primeira operação negocial que tem  por 

objeto um valor mobiliário de companhia aberta é a sua colocação no mercado, isto 

é, a companhia emite, por exemplo, novas ações, atendendo a determinadas 

formalidades, e as oferece aos interessados (aliás, quem já é acionista terá, em geral, 

direito de preferência nesse momento). Pois bem, na referida operação negocial, o 

investidor paga o preço para a sociedade emitente e passa a ser o primeiro acionista 

titular do valor mobiliário em questão. Esse negócio entre a companhia emissora e o 

investidor, denominado subscrição, ocorre no mercado primário de capitais. 

 

2.2.2 Mercado Secundário 

Partindo da ideia de mercado primário exposta, dada a baixa liquidez dessa parcela 

da companhia a qual o investidor tem posse, as ações, o investidor poderia se sentir 

desmotivado a adquirir os títulos por conta de certas particularidades, como demora no 

recebimento de dividendos e não existência de data pré-definida para recebimento, entre 

outros. Dado o problema exposto, surge a necessidade de criação de um mercado secundário 
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onde há uma maior liquidez dos títulos mobiliários, aumentando assim a demanda pelas  

ações. O Portal do Investidor define então o mercado secundário como: 

É o local onde os investidores negociam e transferem entre si os valores 

mobiliários emitidos pelas companhias. Nesse mercado ocorre apenas a  

transferência de propriedade e de recursos entre investidores. A companhia não tem 

participação. Portanto, o mercado secundário oferece liquidez aos títulos emitidos no 

mercado primário. 

O mercado secundário se concentra na troca de valores mobiliários entre 

investidores, não mais entre a companhia que emite o título e um investidor interessado em se 

tornar sócio. Segundo Coelho (2012), as operações no mercado secundário definem-se como: 

Um negócio jurídico pelo qual o dono de uma participação societária 

aliena-a de seu patrimônio para o do adquirente. A sociedade emissora da ação não 

foi parte do ato jurídico, não desembolsou, nem embolsou nada. Esse outro negócio, 

que tem por objetivo a mesma ação, denomina-se compra e venda, aquisição ou 

alienação. Por meio dele, a ação deixou de pertencer àquele primeiro acionista, 

passou à titularidade de outro (o “segundo acionista), e considera-se a operação 

negocial correspondente inserida no mercado secundário. 

 
2.3 PRECIFICAÇÃO DA AÇÃO 

De acordo com Coelho (2012), “a ação é o valor mobiliário representativo de uma 

parcela do capital social da sociedade anônima emissora que atribui ao seu titular a condição 

de sócio desta”. O ato de partir a sociedade em ações que representam a menor parcela do 

capital social tornou possível uma maior liquidez da propriedade societária da empresa da 

qual a ação se originou. 

As ações podem assumir diversos valores dependendo de quem as porta e 

dependendo do mercado em que estão inseridas. Dessa forma, há de se analisar quais fatores 

influenciam na precificação de uma ação e abordar algumas definições de valores conhecidos 

no mercado que são importantes para o entendimento e para o cálculo de uma ação. Sendo 

assim, Coelho (2012) define em sua obra que: 

Em razão de representar a ação um investimento de extrema 

complexidade, a definição do quanto ela vale é uma das questões mais relevantes do 

direito societário. Dependendo do contexto em que é necessário atribuir valor à 

participação societária, isto é, em função dos objetivos da avaliação, a ação poderá 

ter, e normalmente tem, valores diferentes. Ela valerá mais ou menos, de acordo com 

a finalidade da valoração. De fato, podem-se-lhe atribuir, pelo menos, cinco valores: 

nominal, patrimonial, de negociação, econômico e de emissão. 

 
2.3.1 Valor nominal 

De maneira bem simples, o valor nominal deriva da divisão do capital social pelo 

número total de ações emitidas pela empresa (COELHO, 2012 p. 104). O valor nominal é um 

importante indicador de quanto está empregado em capital na empresa e o quanto de títulos 

que a empresa possui em circulação. Entretanto, em 1976, o Brasil passou a aceitar que as 
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empresas tenham liberdade de arbitrar às ações um valor nominal. Nesses casos, o valor 

referente a divisão do capital social pelo número de ações emitidas recebe o nome de valor- 

quociente. Coelho (2012) define que: 

As ações, de acordo com o disposto no estatuto, podem ou não ter valor 

nominal, que é o resultado da divisão do capital social pelo número de ações 

emitidas. A atribuição do valor nominal à participação societária importa a garantia 

relativa contra a diluição do patrimônio acionário, na hipótese de emissão de novas 

ações. 

O valor nominal, portanto, tem o objetivo de garantir ao acionista uma proteção 

contra a diluição da sua participação acionária. O efeito de diluição tem relação com outro 

valor que será discutido mais à frente que é o valor patrimonial. Basicamente, a diluição causa 

uma perda de valor patrimonial da ação, ocasionada pela emissão de novas ações com valor 

inferior ao valor nominal. Sendo assim, a definição de um valor nominal, no estatuto da 

empresa em questão, garante que toda e qualquer ação emitida posteriormente, deverá ter um 

valor igual ou superior ao valor nominal previsto (COELHO, 2012 p.104). O fato de a ação 

emitida por uma empresa que possui definido um valor nominal obrigatoriamente ter que ser 

maior que o mesmo vem da lei contida na LSA (Leis das Sociedades Anônimas), mais 

precisamente, o artigo 13, criando assim um limite para a diluição (COELHO, 2012, p.105). 

Entretanto, essa proteção é relativa, visto que se o valor patrimonial da ação em questão for 

superior ao valor nominal determinado, ainda assim, o acionista que portava antes a ação 

perderá um determinado valor se as novas ações emitidas tiverem um valor entre os valores 

nominal (mínimo possível) e o valor patrimonial, Coelho (2012) define essa problemática no 

seguinte trecho: 

Assim, os estatutos que atribuem às ações valor nominal resguardam, 

relativamente, os acionistas dos efeitos da diluição. Se o valor patrimonial for 

superior ao nominal, haverá alguma diluição no caso de o preço de emissão fixar-se 

entre eles. Mas, inexistindo valor nominal, não haverá limite mínimo para o preço de 

emissão das novas ações, o que pode acentuar a diluição. 

O valor nominal ainda possui outra função no caso em que a empresa em questão 

quer efetuar a diminuição do seu capital social. Isso se dá porque a empresa julga que o 

capital social é elevado demais para a necessidade que a mesma tem para o funcionamento do 

negócio. Então, através da devolução do valor aos acionistas a sociedade anônima diminui seu 

capital social, alcançando o capital necessário para a manutenção das atividades e o acionista 

terá direito a um valor correspondente ao valor nominal das ações, caso definido em estatuto. 

Caso não seja definido, a empresa deverá devolver o valor correspondente ao valor-quociente. 

 
2.3.2 Valor patrimonial 

O valor patrimonial de uma ação refere-se à fração do patrimônio líquido da 
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sociedade anônima que diz respeito a cada uma das ações, sendo assim, o valor patrimonial é 

calculado através da divisão entre o patrimônio líquido, ou seja, a diferença entre o ativo e o 

passivo, pelo número de ações (COELHO, 2012, p. 106). De acordo com Goulart (2002), o 

conceito de ativo por vezes é apresentado de maneira superficial como sendo o “conjunto de 

bens e direitos de uma entidade” ou até mesmo como “as aplicações de recurso de uma 

empresa”, entretanto, o conceito de ativo é um tanto quanto mais amplo. O autor define que 

ativo é tudo que tem a capacidade de gerar serviços futuros para a entidade que detêm o poder 

do ativo. Sendo assim, todo ativo tem também, atrelado a ele, uma promessa de geração de 

caixa no futuro. O passivo de uma empresa, de acordo com Goulart (2002), é uma espécie de 

“ativos negativos”, ou seja, de acordo com a própria definição de ativo, são elementos que 

podem gerar perda de caixa no futuro. De maneira mais simples, Coelho (2012), define que os 

passivos são às obrigações devidas pela sociedade. O valor patrimonial ainda pode ser 

dividido em duas classes, são elas: o contábil e o real. De acordo com Coelho (2012), o 

conceito de valor patrimonial e sua distinção entre classes estão expostos no seguinte trecho: 

O valor patrimonial da ação é a divisão do patrimônio líquido da 

companhia pelo número de ações emitidas. Deve-se distinguir entre o valor 

patrimonial contábil (histórico ou atual) e o real, de acordo com os critérios de 

apropriação dos bens componentes do balanço. 

Outra divisão de classe diz respeito ao valor patrimonial contábil, onde ele pode ser 

histórico ou atual. Basicamente, o histórico é apurado através do balanço ordinário, ou seja, 

são referentes aos resultados obtidos no término do exercício social (COELHO, 2012, p.107). 

Ainda existe o valor patrimonial atual. Nesse caso, a apuração é feita de maneira 

extraordinária através de um balanço especial levantado durante o exercício social (COELHO, 

2012, p. 107). 

O valor patrimonial, apesar de ter várias maneiras de ser calculado, através de 

diferentes bases como a histórica e a atual, no caso do contábil, ainda existe o valor 

patrimonial real que surge da necessidade de maior clareza acerca dos valores dos ativos e 

passivos da sociedade anônima, ou seja, os valores podem, por vezes, estar defasados da 

realidade do mercado (COELHO, 2012, p. 107). Sendo assim, se faz necessária a definição do 

valor patrimonial real, que é definido pelo Coelho (2012), através do seguinte trecho em sua 

obra: 

A medida do patrimônio líquido ostentada pelo balanço ordinário ou 

especial, contudo, não raras vezes, encontra-se defasada. O valor em reais atribuído 

a cada bem ou direito do ativo, bem assim a exata e atualizada mensuração do 

passivo pode não retratar, de forma adequada, a situação real do patrimônio da 

sociedade, ou seja, pode ser que, no mercado, os bens do patrimônio social, se 

fossem postos à venda, alcançassem preços diferentes, menores ou maiores, dos 

valores referidos na demonstração contábil. 
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A motivação da defasagem dos ativos e passivos da sociedade anônima é, 

principalmente, a oscilação do valor no mercado, sendo difícil a mensuração exata da variação 

no valor de determinado bem em um período de tempo definido, além disso, a mensuração de 

valor de um determinado bem é um tanto quanto subjetiva e pode dar margem para diferentes 

valorações (COELHO, 2012, p.107). Para tal, com o objetivo de calcular o valor patrimonial 

real, conta-se com um artifício nomeado como balanço de determinação, que tem por objetivo 

reavaliar o ativo e passivo da empresa, tentando de certa forma, mitigar a defasagem que os 

dois fatores descritos acima causam. Vale salientar, que o balanço de determinação não tem 

valor para fins tributário ou qualquer repercussão de ordem societária, só tem o único objetivo 

do cálculo do valor patrimonial real da ação (COELHO, 2012, p. 108). 

A importância da definição de um valor patrimonial se dá pelo fato de que, em caso 

de liquidação da sociedade, será então, realizado o ativo e pago todo o passivo existente e 

posteriormente será partilhado através do quadro social da empresa o valor remanescente da 

empresa entre os sócios, em caso de cálculo correto do valor patrimonial, o valor a ser pago a 

cada um dos acionistas será exatamente o valor patrimonial (COELHO, 2012, p.108). 

 
 

2.3.3 Valor de negociação 

Valor de negociação é a nomenclatura dada ao valor recebido na venda de uma ação, 

ou seja, é o valor que é dado em troca de uma ação em uma negociação entre duas partes. 

Desse modo, o valor em questão é dado a uma ação através da concepção e concordância de 

valor das duas partes envolvidas na negociação. Sendo assim, Coelho (2012) define: 

Valor de negociação da ação é o contratado, por livre manifestação de 

vontade, entre quem a aliena e quem a adquire. O principal elemento que as partes 

do negócio levam em consideração, para chegar ao acordo, diz respeito às 

perspectivas de rentabilidade da empresa. 

 
2.3.4 Valor econômico 

Dado todo o embasamento acerca dos mais variados tipos de valores atribuídos a 

uma ação e qual a importância de cada um deles, tem-se agora o valor econômico, que nada 

mais é que o valor resultante de uma avaliação mais criteriosa da sociedade anônima a qual a 

ação pertence. De acordo com Coelho (2012), o cálculo do valor econômico de uma ação tem 

o objetivo de mensurar da forma mais exata possível o preço justo de uma ação no mercado  

de capitais, ou seja, o valor a ser pago em uma negociação racional e que seja uma troca 

favorável tanto para aquele que adquire a ação como para aquele que vende a mesma. 

Destaca-se como método mais utilizado para mensuração do valor de uma determinada ação, 
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o método do fluxo de caixa descontado, que consiste em uma estimativa do valor presente dos 

caixas futuros da sociedade anônima (COELHO, 2012, p. 112). O método será abordado mais 

à frente nesse estudo. Porém, de maneira geral, Coelho (2012) aponta como objetivo principal 

do método do fluxo de caixa descontado e definição de valor econômico o seguinte: 

Pelo método do fluxo de caixa descontado, os avaliadores de investimento 

procuram definir o valor que se mostraria mais vantajoso ao adquirente pagar por 

ações de determinada companhia. Esse é o valor econômico. 

 
2.3.5 Preço de emissão 

Por fim, quanto a avaliação dos valores atribuídos a uma ação, têm-se o preço de 

emissão. O preço de emissão refere-se ao valor da ação no mercado primário, onde há a 

subscrição do investidor frente a sociedade anônima. De acordo com Coelho (2012), o “preço 

de emissão é o valor atribuído pela companhia emissora à ação, a ser pago, à vista ou a prazo, 

pelo subscritor”. Portanto, o preço de emissão, está para o mercado primário assim como o 

valor de negociação está para o mercado secundário. Uma sociedade anônima qualquer, só 

terá ações a venda pelo que se define como preço de emissão em dois casos, de acordo com 

Coelho (2012), em caso de constituição da sociedade, ou seja, no ato em que o preço de 

emissão é definido na abertura de capital de uma empresa ou na constituição da mesma 

através de seus fundadores. Ou no segundo caso, em caso de aumento de capital social da 

empresa, onde uma companhia decide captar recursos no mercado de capitais para realizar 

alguma demanda prevista e para isso lança ações no mercado primário com um determinado 

preço de emissão. 
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3 CAPÍTULO 3: METODOLOGIA 

A metodologia do presente estudo consiste em efetuar um processo de valuation do 

valor econômico de uma ação da Cervejaria Ambev S.A, conhecida empresa de capital aberto 

brasileira que atua no setor de bebidas. De acordo com o site da Ambev, a companhia nasceu 

da união de duas outras cervejarias centenárias que eram a Companhia Brahma e a  

Companhia Antarctica. A Ambev como conhecemos hoje surgiu em 1999 e desde então vem 

crescendo no setor de bebidas tendo hoje em seu comando mais de 100 rótulos no mercado. A 

ação escolhida para o processo de valuation é a ação ordinária referente à Ambev (ABEV3), 

sendo o objetivo avaliar e comparar com os valores praticados no mercado secundário. 

O método utilizado para o processo de valuation da ABEV3 será o método do Fluxo 

de Caixa Descontado (FCD). Tal método consiste em estimar o valor de uma ação através do 

valor presente do fluxo de caixa da empresa descontada uma taxa que represente o risco e os 

ganhos futuros que o investidor pode ter ao adquirir uma determinada ação como a ABEV3.  

A fim de resumir a metodologia do FCD, de acordo com Assaf Neto (2014): 

O valor de um título é definido pelo valor presente de seus fluxos de 

caixa esperados (futuros). Ao adquirir ações, o investidor tem a expectativa de 

receber dividendos e uma valorização de seu preço de mercado. 

O FCD necessita de quatro elementos-chave de acordo com o site da Endeavor 

Brasil, são eles: a estimativa do fluxo de caixa, a determinação de uma taxa de desconto, o 

cálculo de um valor residual e o cálculo do valor da companhia. De acordo com Damodaran 

(2003), o FCD utiliza a seguinte expressão para calcular o valor dada uma taxa de desconto: 

 

𝑡= 𝑛 
𝑡=1 

𝐹𝐶𝑡 

(1+𝑟)𝑡 
(1) 

 

Onde, 

n = Período útil do ativo 

CFt = Fluxo de caixa estimado no período t 

r = Taxa de desconto 
 

 

Iniciaremos a abordagem pelo cálculo da taxa de desconto, que consiste no valor que 

iremos descontar no tempo para chegar-se ao valor presente líquido dos fluxos de caixa que 

projetaremos. A taxa de desconto que iremos utilizar é o Custo Médio Ponderado de Capital 

(Weighted Average Cost of Capital – WACC). O cálculo do WACC, de acordo com o livro 

TOP – Analise de Investimentos (CVM), pode ser efetuado através da seguinte expressão: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 𝑥 ( 
𝐸

 
𝐷+𝐸 

) + 𝐾𝑑 𝑥 ( 
𝐷

 
𝐷+𝐸 

) 𝑥 (1 − 𝐼𝑅) (2) 

∑ 
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Onde, 

WACC = Custo Médio Ponderado de Capital 

Ke = Custo de capital dos acionistas 

Kd = Custo da dívida 

E = Total de Patrimônio Líquido (Equity) 

D = Total da Dívida (Debt) 
 

O custo da dívida (Kd), de acordo com Damodaran (2010), é o custo que as 

empresas têm dos empréstimos assumidos para o funcionamento da atividade da empresa. 

Desse modo, as empresas que fornecem os créditos esperam um retorno pelo risco de 

inadimplência da dívida. De acordo com o livro da CVM, TOP – Análise de Investimentos, o 

cálculo do custo da dívida é feito através do valor de juros pagos pela empresa, pelo total da 

dívida com empréstimos e financiamentos. Após encontrar o custo da dívida (Kd), deve-se 

descontar o valor do imposto de renda conforme observado anteriormente na Equação 2. Para 

tal, utilizaremos como base o ranking da OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) divulgado no Jornal Virtual Estadão, onde se encontra uma 

alíquota média de 34% para os impostos sobre o lucro das empresas brasileiras. 

 

𝐾𝑑 = 
𝐽𝑃𝑛

 

𝐸𝐹 
(3) 

 

Onde, 
JPn = Juros Pagos no período n 

EF = Dívida com empréstimos e financiamentos 
 

O cálculo do custo de capital aos acionistas é um pouco mais complexo e depende de 

outros índices como o Beta (β) que determina a sensibilidade do ativo frente ao mercado no 

qual ele está inserido. De acordo com a obra da CVM, TOP – Analise de Investimentos, o 

custo de capital aos acionistas deve levar em consideração o custo de oportunidade que um 

investidor tem em investir na ação que utilizaremos para a análise. Sendo assim, o investidor 

espera ser recompensando por, no mínimo, o custo de oportunidade, sendo premiado com  

uma margem que seja atrelada ao custo de oportunidade e ao risco de se investir. Para tal, a 

abordagem que a CVM descreve no TOP – Analise de Investimento é: 

“Para explicar o comportamento do investidor, em artigos de SHARPE 

em 1964 e LINTNER em 1965 foram apresentados o modelo CAPM, que representa 

a relação entre o risco e o retorno exigido pelos investidores. A equação é 

demonstrada pela taxa livre de risco mais o prêmio de risco de mercado ponderado 

pelo beta dos retornos da ação. O beta indica a exposição da empresa ou ação ao 

risco sistemático, indicando se a ação irá reagir mais ou menos do que os 

movimentos do mercado.” 

Desse modo, o cálculo para o custo de capital aos acionistas (Ke), componente da 
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equação do WACC será efetuado pela seguinte expressão: 

 
 

𝐾𝑒  = 𝑅𝑓 + 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑥 [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] (4) 
 

 

Onde, 

Ke = Custo de capital aos acionistas 

Rf = Taxa básica de juros 

E(Rm) = Expectativa de retorno do mercado 

Beta = Índice beta (β) 

 

Para efetuar o cálculo do custo de capital aos acionistas, assumiremos como premissa 

que a taxa básica de juros será de acordo com o Tesouro Direto Prefixado 2022. De acordo 

com o Portal do Tesouro Direto Brasileiro, a taxa é de 5,20% e reflete o ganho que um 

investidor teria aplicando em um ativo livre de risco, ou seja, é a taxa relativa ao custo de 

oportunidade. 

 

Além disso, utilizou-se o modelo de Gordon. De acordo com Damodaran (2010), o 

modelo deve ser usado para empresas que já se encontram em sua fase de maturação, ou seja, 

empresas que já se encontram em equilíbrio e tendem a crescer a uma taxa constante. Sendo 

assim, por estarmos avaliando a Ambev, que é considerada uma empresa de categoria blue 

chip, ações consideradas seguras de empresas consideradas líderes de mercado e normalmente 

se encontram já em maturação. Portanto, Assaf Neto (2014), em sua obra define, da seguinte 

forma, o valor da ação de uma empresa analisada através do modelo de Gordon: 

 

𝑃0 =  
𝐷1 

(𝐾−𝑔) 
(5) 

 

Onde, 
P0  = valor de aquisição da ação 

D1 = dividendo relativo ao primeiro período 

K = taxa de desconto assumida 
g = taxa de crescimento 

 

De acordo com Cunha, Iara e Rech (2014, p.23 apud Assaf Neto, 2003) o valor 

presente da empresa na perpetuidade dado um fluxo de caixa e uma taxa de crescimento g 

constante é dado pela equação 6: 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 = 
𝐹𝐶

 
(𝐾−𝑔) 

(6) 

 

Onde, 

FC = Fluxo de caixa previsto para a perpetuidade 

K = taxa de desconto aplicada aos fluxos de caixa 

g = taxa de crescimento constante 
 

Os dados base da empresa serão obtidos através de demonstrações financeiras 

encontradas no site da empresa, no site da CVM ou no site da BM&FBovespa. Além disso, 

foram utilizadas bases de sites de pesquisa famosos como Fundamentus, Portal UOL e 

Enfoque para encontrar cotações tanto da Bovespa quanto da ABEV3. 
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4 CAPÍTULO 4: ESTUDO DE CASO – CERVEJARIA AMBEV S.A 

No presente capítulo será tratado de forma breve o histórico da Cervejaria Ambev e 

apresentado os resultados no período de 2015 a 2018, de forma que esse foi o período 

escolhido por conta da adoção de apenas ações ON da Ambev a partir de 2015 e 2019 é o ano 

a qual queremos comparar os valores encontrados. Baseados na série histórica foram 

projetados os resultados esperados. Após o embasamento inicial, será iniciado o processo de 

precificação da ação por meio do valor presente e dos dividendos esperados levados ao valor 

na perpetuidade. Por fim, foi feita uma análise acerca do valor negociado no mercado pela 

ação e se sua cotação tem um valor justo frente aos resultados obtidos. 

 
4.1 HISTÓRICO CERVEJARIA AMBEV S.A 

A Ambev S.A como grupo surgiu em 1999, nascida da fusão entre a Cervejaria 

Brahma e a Companhia Antarctica. Atualmente, de acordo com o site da Ambev, o grupo 

possui em sua posse mais de 100 rótulos. 

O grupo é conhecido mundialmente e tem grande estrutura espalhada por diversos 

países, oferecendo serviços nos mercados ao qual está inserida. De acordo com dados do site 

da Ambev, verifica-se que atualmente o grupo está presente em 19 países. 

No Brasil, a Ambev S.A, possui aproximadamente 35 mil colaboradores espalhados 

entre 32 cervejarias, 2 maltarias e 100 centros de distribuição direta, sendo 6 deles de 

excelência. Com toda essa estrutura, a cervejaria é responsável por 30 rótulos de bebidas no 

Brasil, sendo a maior e mais dominante do mercado cervejeiro brasileiro. 

No período a ser analisado no presente estudo a empresa tem demonstrado diferentes 

fases com relação a variação nas cotações de suas ações. Destaca-se uma fase de enorme 

crescimento no início de 2017 até março de 2018 com um valor médio de cotação de R$  

18,96 chegando a um valor de pico de aproximadamente R$ 23,00 em meados de março de 

2018. Após o crescimento em questão, se iniciou uma fase de queda das cotações, atingindo o 

mais baixo patamar em outubro de 2018 onde a cotação da ABEV3 ficou abaixo dos R$ 

15,00, entretanto, como a queda se deu do ponto mais alto atingido pela ação no período 

analisado a média do período de queda ficou em R$ 18,46, valor muito próximo a média da 

fase de crescimento. A figura 1 retirada do site Fundamentus, demonstra a variação  da 

cotação da ABEV3 onde pode-se observar as duas fases citadas e uma fase de certa 

estabilidade entre o início de 2015 até o início de 2017. O período analisado entre 2015 e 

2018 corresponde a uma flutuação do valor por volta dos R$ 17,00. 
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Figura 1 – Cotação da ação ABEV3 no período de 2015 a 2018. 

 
 

Fonte: Fundamentus 

Disponível em: https://www.fundamentus.com.br/cotacoes.php?papel=ABEV3 
 

4.2 DADOS HISTÓRICOS 

No decorrer do capítulo 4 apresentaremos os dados da Ambev S.A. que utilizaremos 

como base para cálculos nas seções seguintes. Os valores descritos neste capítulo referentes a 

dados históricos da Ambev são todos retirados de balanços patrimoniais e demonstrações de 

resultados encontrados no próprio portal da Ambev e estão à disposição de qualquer um que 

tenha acesso a internet. Além disso, em casos onde os dados apresentados forem de outras 

fontes de dados será destacado o portal de onde os dados foram retirados. 

 

4.3 ÍNDICE BETA 

O índice beta é um importante indicador para as avaliações de ações. O indicador em 

questão traduz a volatilidade que uma determinada ação tem para com o mercado medindo a 

sensibilidade de um ativo em relação a uma carteira de investimentos que representa o 

mercado. Foi definido o IBOVESPA como o índice de mercado e com isso pode-se avaliar o 

quanto a ABEV3 é sensível ao mercado. A sensibilidade da ação pode ser positiva, quando 

temos o índice beta maior que 0 denotando que a ação dará um retorno relativo ao beta de 

maneira positiva, ou seja, se o índice de uma determinada ação é 0,5 e o mercado sofreu uma 

variação de 100% a variação prevista para a ação em questão será de 50%. Há ainda os casos 

de relação negativa para índices abaixo de 0 indicando que o comportamento é contrário ao 

comportamento de mercado. Para o cálculo do índice beta foram utilizadas todas as cotações 

dia a dia no período de 02 de janeiro de 2015 até 28 de dezembro de 2019. Sendo assim, a 

base de dados possui toda a variação que ocorreu dentro de 4 anos. Foram encontrados os 

valores das cotações do Ibovespa no Portal UOL e para a ação ABEV3 na base de dados da 

Enfoque, empresa do ramo financeiro que tem como objetivo a produção, venda e compra de 

https://www.fundamentus.com.br/cotacoes.php?papel=ABEV3
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conteúdo, ferramentas e informações financeiras. Após a busca e criação da base de dados, 

foram calculadas as variações percentuais diárias das cotações, tanto do Ibovespa como da 

ABEV3. O cálculo do Beta é dado pela seguinte expressão: 

 

 

𝛽 = 
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑎,𝑅𝑏) 

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑏) 

 
(7) 

 

Onde, 

 

β = Índice Beta 

 

Ra = Retorno do ativo a 

Rb = Retorno do ativo b 

De modo que, 

 

β > 1, Risco maior que o de mercado 

β = 1, Risco igual ao de mercado 

β < 1, Risco menor que o de mercado 

 

Para o caso que se está estudando, foi utilizado como ativo B o retorno do mercado, 

sendo assim, queremos comparar a sensibilidade do retorno do ativo A (ABEV3) com os do 

ativo B (IBOVESPA). Os dados encontrados depois de feito todos os cálculos e o gráfico de 

dispersão correspondente aos dados que foram utilizados para a obtenção dos valores se 

encontram na tabela 1 e figura 2 a seguir: 

 
Tabela 1 – Valores relativos 

a cálculo do índice beta. 

Índice BETA 

Variância IBOVESPA 0,000209 

Covariância ABEV3 0,000103 

Beta ABEV3 0,496015 
Fonte: Autor 
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Figura 2 – Gráfico de dispersão do IBOVESPA x Cotação da ABEV3 

Fonte: Autor 

 

O valor relativo a variância do IBOVESPA foi calculada com os dados das cotações 

do IBOVESPA entre 2015 e 2018. A covariância foi calculada de acordo com os valores das 

cotações do IBOVESPA e da ABEV3 no mesmo período. Sendo assim, o beta encontrado 

menor do que 1 nos indica que o risco relativo a ABEV3 é menor que o risco de mercado. 

 

4.4 CUSTO DA DÍVIDA 

Neste capítulo, assumiremos de acordo com o livro da CVM, TOP – Análise de 

Investimentos e com a avaliação da demonstração de resultados encontradas no site da 

Ambev, os parâmetros para estimar a dívida como o quociente entre a média dos juros pagos 

entre os períodos de 2015 a 2018 e a média do valor total da dívida com empréstimos e 

financiamentos. Segue a tabela 2 com os valores retirados da planilha de resultados da 

Ambev: 

 
Tabela 2 – Juros pagos e empréstimos e financiamentos tomados 

Em milhões de R$ 2015 2016 2017 2018 Média 
Juros pagos -257,3 -724,9 -557,3 -621,9 -540,35 

Empréstimos e Financiamentos 1.282,60 3.630,60 1.321,10 1.560,60 1.948,73 

Custo da Dívida 20,0608% 19,9664% 42,1845% 39,8501% 27,7284% 
Fonte: Autor 

 

Com o custo da dívida calculado, deve-se descontar o valor do imposto de renda 

conforme observado na Equação 2 contida no capítulo 3. A alíquota de imposto de renda que 

foi utilizada para o cálculo é de 34%. A alíquota em questão foi retirada do Jornal Virtual do 

Estadão, matéria realizada em 31 de dezembro de 2018, que leva em consideração o ranking 

da OCDE dos países onde mais se paga imposto sobre o lucro das empresas. Após a execução 

dos cálculos, observa-se que o custo da dívida no período a ser analisado está por volta dos 

18,30% posterior ao imposto de renda. Observa-se na tabela 3 os valores calculados para o 
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custo da dívida após imposto de renda: 
 
 

Tabela 3 – Custo da dívida  

Custo da dívida 27,7284% 

Imposto de Renda 34% 

Custo da dívida após IR 18,30% 
Fonte: Autor  

 

4.5 CUSTO DE CAPITAL DOS ACIONISTAS 

Para estimar o custo de capital dos acionistas (Ke) exige-se um cálculo mais 

elaborado que leva em consideração o índice beta calculado anteriormente na seção 4.2. A 

equação 4 exposta no Capítulo 3 norteia o processo de obtenção do custo de capital dos 

acionistas. Dada a necessidade de determinar taxas e parâmetros, nesse capítulo, discutiremos 

o modo como foram estimadas as taxas e qual a fonte dos valores associados que utilizaremos 

para o cálculo. 

De acordo com a equação 4, deve-se assumir uma taxa básica de juros,  que nada 

mais é que uma taxa livre de risco, ou seja, é uma taxa que expressa o custo de oportunidade 

de se investir em uma aplicação livre de risco onde o retorno é igual a essa taxa básica de 

juros (Rf). Portanto, a taxa básica de juros escolhida é a do Tesouro Direto Prefixado 2022, 

segundo o portal do Tesouro Direto Brasileiro, a taxa de rendimento é de 5,20% a.a. Assim, 

assumiremos a mesma como o retorno mínimo exigido por um acionista como custo de 

oportunidade de se investir nessa ação. 

Com o valor referente à taxa livre de risco calculado resta estimar a taxa referente à 

expectativa de retorno do mercado (E(Rm)) que define o quanto um investidor espera ganhar 

ao aplicar seu capital em determinada ação. A expectativa de retorno é uma taxa muito 

pessoal e varia de investidor para investidor visto que é subjetivo e depende muito também do 

perfil do acionista e do mercado a qual ele está inserido. Além disso, a taxa é utilizada para o 

cálculo do prêmio de risco, que nada mais é que a diferença entre a expectativa de retorno do 

mercado e a taxa livre de risco, retornando ao investidor um valor que descreve a margem de 

retorno que ele está obtendo por optar investir em um ativo que há risco inerente. Para tal, 

utilizaremos como expectativa de retorno do mercado a taxa de 15%, valor esse que pode 

variar de acordo com o perfil do investidor. 

Estimando o custo de capital dos acionistas através do cálculo pela equação 4, 

utilizando as taxas estimadas através dos métodos descritos acima. O valor estimado para o 

custo de capital dos acionistas (Ke) é de 10,10% e na tabela 4 se encontram discriminados 

todos os valores que foram utilizados para se estimar o mesmo: 
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Tabela 4 – Estimativa do valor do Ke 

Taxas Estimativa 

Taxa básica de juros 5,20% 

Beta 0,5 

Prêmio pelo Risco 9,80% 

Custo de Capital dos Acionistas (Ke) 10,10% 
Fonte: Autor 

 

4.6 TAXA DE DESCONTO 

Nesta seção faremos o cálculo da taxa de desconto que utilizaremos para trazer a 

valor presente o fluxo de caixa em questão. Após estimar as taxas que compõe o cálculo do 

WACC, de acordo com a equação 2, necessitamos definir a forma como o capital da empresa é 

distribuído através do levantamento do valor de mercado do patrimônio líquido da empresa 

(Equity) e do valor de mercado da dívida da empresa (Debt) para que, posteriormente, 

possamos calcular a taxa multiplicando cada uma das parcelas de capital aos seus respectivos 

custos que foram calculados nas seções anteriores. 

Através da análise dos balanços patrimoniais e demonstrativos financeiros 

apresentados no site da Ambev, a tabela 5 foi construída com os valores a serem utilizados 

para definição do Equity e Debt da empresa: 

 
Tabela 5 – Ponderação de capital referente a Cervejaria Ambev 

Em milhões de R$ 2015 2016 2017 2018 Média 

Total do passivo 39.842,60 37.190,10 38.869,10 36.578,70 38.120,13 

Total do patrimônio líquido 50.333,60 46.651,30 47.982,90 57.547,40 50.628,80 

Total do passivo e patrimônio líquido 90.176,20 83.841,40 86.852,00 94.126,10 88.748,93 

Parcela de Capital de Terceiros (Dívida) 44,18% 44,36% 44,75% 38,86% 42,95% 

Parcela de Capital dos Acionistas 55,82% 55,64% 55,25% 61,14% 57,05% 
Fonte: Autor 

 

Com as parcelas relativas a cada um dos capitais que compõem a empresa, pode-se  

se estimar o WACC utilizando a equação 2. Na tabela 6, a seguir, se encontram os valores 

utilizados para o cálculo do WACC e o valor estimado da taxa: 

Tabela 6 – Cálculo do WACC 

Taxa de Desconto 

Parcela de Capital de Terceiros 42,95% 

Parcela de Capital dos Acionistas 57,05% 

Custo da Dívida após IR 18,30% 

Custo de Capital dos Acionistas (Ke) 10,10% 

WACC 13,62% 
Fonte: Autor 
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4.7 FLUXO DE CAIXA DESCONTADO 

Nesta seção será dado o embasamento para montagem do fluxo de caixa referente ao 

ativo em questão, no caso, uma ação da ABEV3. Para tal, até então foram definidos 

parâmetros que permitiram estimar o valor da taxa de desconto que trará a valor presente o 

fluxo de caixa produzido pelo ativo. O fluxo de caixa da Ambev entre o período de 2015 a 

2018 é dado pela tabela 7: 

 
Tabela 7 – Estimativa do Fluxo de Caixa Descontado 

Em milhões de R$ 2015 2016 2017 2018 

Receita 46.720,10 45.602,60 47.899,30 50.231,30 

Custo dos Produtos Vendidos -16.061,40 -16.678,00 -18.041,80 -19.269,60 

Lucro Bruto 30.658,80 28.924,60 29.857,50 30.961,70 

Despesas Comerciais e Administrativas -11.523,20 -12.953,60 -13.322,00 -13.885,90 

LAIR 19.135,60 15.971,00 16.535,50 17.075,80 

IR e CSLL -6.506,10 -5.430,14 -5.622,07 -5.805,77 

Lucro Líquido 12.629,50 10.540,86 10.913,43 11.270,03 

Depreciação / Amortização 1.019,90 1.241,70 1.247,70 1.337,80 

Variação Capital de Giro 4.020,97 -1.580,60 -2.368,66 -446,57 

Fluxo de Caixa da Empresa 17.670,37 10.201,96 9.792,47 12.161,26 

WACC 13,62% 

Fluxo de Caixa Descontado 15.552,17 7.902,67 6.676,18 7.297,25 

VPL 37.428,27 
Fonte: Autor 

 

4.8 VALOR NA PERPETUIDADE 

Nesta seção estimaremos o valor do fluxo de caixa da empresa na perpetuidade, para 

que possamos avaliar o crescimento da mesma nos períodos após o fluxo de caixa analisado. 

Será utilizado como taxa de crescimento (g), o teto da meta da inflação estimado pelo Banco 

Central do Brasil que é de 5,75% para o ano de 2019, conforme divulgado pelo jornal Estado 

de Minas. A taxa de crescimento g foi estimada baseando se no fato da Ambev ser uma 

empresa já consolidada no mercado e entende-se que a mesma tende a manter-se constante e 

pagando dividendos que irão premiar o investidor com ao menos a inflação relativa ao 

período. Sendo assim, utilizaremos a equação 6, apresentada na metodologia do presente 

projeto, para estimarmos o valor da empresa na perpetuidade, na tabela 8 se encontram os 

valores após efetuados os devidos cálculos: 
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Tabela 8 – Valor da Empresa 

Perpetuidade (Valores em milhões R$) 

Fluxo de Caixa para 2018 12.161,26 

Taxa de Desconto - WACC 13,62% 

Crescimento na perpetuida d 5,75% 

VPL 37.428,27 

Valor na Perpetuidade 154.526,81 

Valor da Empresa 191.955,08 
Fonte: Autor 

 
4.9 ANÁLISE POR DIVIDENDOS 

Concluída a análise através do fluxo de caixa e encontrado o valor operacional da 

empresa, nesta seção buscaremos avaliar a companhia através de uma ótica diferente. De 

acordo com Assaf Neto (2014), é possível prever através de um crescimento periódico, 

determinado pela taxa constante de crescimento g, um valor justo de aquisição de uma ação 

denominado P0. Para tal, necessita-se da taxa de crescimento g, que denota a taxa de 

crescimento da empresa na perpetuidade. Para o presente trabalho iremos estimar a taxa de 

crescimento como sendo o teto da inflação previsto pelo Banco Central do Brasil, visto que 

para uma empresa como a Cervejaria Ambev que está em fase de maturação espera-se que a 

mesma possua um crescimento de no mínimo a inflação máxima estimada para o período. 

Além da taxa de crescimento necessita-se de uma taxa de desconto denominada K, para essa 

taxa de desconto, utilizaremos o WACC. A escolha do WACC se deve ao fato de que é uma 

taxa de desconto muito utilizada para o mercado e que se encaixa no modelo de empresa a 

qual estamos analisando que possui um capital ponderado entre acionistas e dívidas de 

empréstimos e financiamentos obtidos. Através de pesquisas feitas nos demonstrativos 

financeiros da Ambev podemos encontrar dividendos pagos no início do período analisado e o 

utilizaremos como base para cálculo. Na tabela 9 seguem os valores utilizados para a 

estimativa do valor da ação: 

 
Tabela 9 – Análise por dividendos pelo modelo de Gordon 

Análise por Dividendos 

Dividendos em t = 1 R$ 0,63 

WACC 13,62% 

Taxa de crescimento g 5,75% 

Valor da ação R$ 8,01 
Fonte: Autor 

 

A análise por dividendos demonstra que o valor justo calculado para a ação dada as 

premissas adotadas e utilizado o dividendo relativo ao primeiro período em análise é abaixo 
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do valor de mercado da ação ABEV3. Sendo assim, as duas análises demonstram resultados 

que corroboram entre si de que a ação está superestimada no mercado. 
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5 CAPÍTULO 5: ANÁLISE DE RESULTADOS 

Neste capítulo, após o desenvolvimento no capítulo 4 acerca de assuntos discutidos, 

cabe a análise acerca dos valores obtidos. A empresa foi analisada através da utilização de 

dois métodos para avaliação de empresas, sendo um dos métodos voltado para o estudo do 

fluxo de caixa da empresa através do método do fluxo de caixa descontado e o outro método 

pela análise dos dividendos e a taxa de crescimento da empresa através do modelo de Gordon. 

Além disso, observa-se no presente capítulo a análise PEST, que diz respeito à análise 

Política, Econômica, Social e Tecnológica da empresa a qual estamos estudando. Com o 

levantamento proposto pela análise PEST, faremos uma Análise SWOT da empresa, buscando 

elencar os fatores que originaram os resultados obtidos. Portanto, o capítulo 5 será 

desmembrado em Análise Quantitativa, a fim de entender os resultados obtidos através dos 

cálculos efetuados no capítulo 4 e Análise Qualitativa, com o objetivo de elencar os fatores 

que tornaram possíveis os resultados encontrados. 

 

5.1 ANÁLISE QUANTITATIVA 

Com relação ao estudo acerca dos fluxos de caixa, salienta-se que foi utilizada uma 

série histórica para a montagem do fluxo de caixa e todos os métodos para chegar ao valor do 

WACC foram descritos no capítulo anterior. Sendo assim, de acordo com valores de cotações 

pesquisados no último dia útil do mês de novembro de 2019, na base de dados do site 

Fundamentus, verifica-se que o valor operacional da empresa, calculado através da soma entre 

o valor do fluxo de caixa do último período avaliado e o valor do fluxo de caixa na 

perpetuidade, está abaixo do valor observado de mercado da empresa. O valor de mercado da 

empresa se dá através do produto entre o número de ações emitidas e disponíveis no mercado 

pelo valor da cotação de uma ação da empresa. Sendo assim, observa-se na tabela 10 o 

comparativo, a diferença percentual entre os valores obtidos e o valor justo da ação obtido 

através da razão entre o valor operacional encontrado através do FCD e o número total de 

ações. 

Tabela 10 – Comparativo Valor de Mercado x Valor Operacional da Empresa 

Comparativo entre Valores de Mercado e Operacional 

Cotação atual da ABEV3 R$ 18,05 

Número total de ações 15.733.600.000 

Valor de Mercado R$ 283.991.480.000,00 

Valor Operacional da Empresa R$ 191.955.080.673,44 

Valor Justo pelo FCD R$ 12,20 

Diferença Percentual 67,59% 
Fonte: Autor 



38 
 

 

A diferença encontrada entre o valor de mercado e o valor operacional obtido através 

do Fluxo de Caixa Descontado demonstra uma supervalorização das ações ABEV3 no 

mercado de capitais. O fato de se estar analisando uma empresa de categoria blue chip, 

empresa com grande estabilidade financeira e líder de mercado no segmento em que atua, diz 

muito sobre os resultados encontrados já que, por se tratar de uma empresa que tem um baixo 

risco de investimento, os prêmios relativos ao risco tendem a ser menos recompensadores. 

Sendo assim, pela análise proposta pelo método do Fluxo de Caixa Descontado, verifica-se 

que, para uma taxa de atratividade de 15% como a proposta em nossos cálculos, investir na 

ação ABEV3 não trará um retorno satisfatório ao investidor. Portanto, cabe a cada investidor 

ou analista financeiro definir se há uma taxa de atratividade menor que seja de certa forma 

satisfatória e com novos cálculos no mesmo molde dos apresentados no capítulo 4 avaliarem 

se é um investimento viável ou não pelo método descrito. Outros fatores de mercado como 

períodos de turbulência econômica, mudanças de hábito dos consumidores, acidentes que 

impactam na imagem da empresa, entre outros casos, também podem influenciar a não 

conformidade dos dados encontrados, entretanto, por ser uma diferença percentual 

considerável a probabilidade que outros fatores menores de mercado sejam os influenciadores 

diretos é menor. Além disso, através das análises PEST e SWOT que serão apresentadas nas 

seções posteriores avaliaremos fatores subjetivos que possam explicar os resultados obtidos. 

Os resultados obtidos pelos dois métodos mostram preços menores do que o 

negociado, nos levando a acreditar que o preço de negociação está superestimado. Através da 

análise por dividendos, encontrou-se um valor intrínseco para uma ação da Ambev de R$ 8,01 

contrastando com o valor de R$ 18,05 cotado no último dia útil do mês de novembro de 2019. 

Para tal, a tabela 11 apresenta a diferença percentual da mesma forma que foi efetuado para o 

método do fluxo de caixa descontado e observa-se que o valor da diferença percentual 

encontrado foi de 44,38%, corroborando com a análise de que a ação em questão está 

superestimada no mercado. 

 
Tabela 11 – Comparativo Cotação x Valor de Aquisição 

 

Comparativo entre Cotação e Valor de Aquisição 

Cotação atual da ABEV3 R$ 18,05 

Valor de Aquisição por análise de dividendos R$ 8,01 

Diferença percentual 44,38% 
Fonte: Autor 

 

A diferença percentual como um índice de padronização calculado pela razão entre o 

resultado obtido através da utilização dos métodos FCD e análise por dividendos pelo valor 
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encontrado através de pesquisas da cotação e valor real de mercado da empresa torna possível 

o comparativo entre os métodos. Sendo assim, através do comparativo, observa-se que de fato 

os dois métodos demonstram que a ação analisada está com o valor de mercado 

superestimado, sendo assim, a análise nos faz acreditar que de fato não é vantajoso investir na 

ação com as premissas adotadas nesse trabalho. De modo a deixar mais clara a proximidade 

do resultado obtido pelos dois métodos a tabela 12 apresenta o valor justo obtido para cada 

um dos métodos e a cotação observada da ação ABEV3 no último dia útil de novembro de 

2019. 

 
Tabela 12 – Cotação x FCD x Dividendos 

 

Cotação x FCD x Dividendos 

Cotação atual da ABEV3 R$ 18,05 

Valor justo pelo FCD R$ 12,20 

Valor de justo pela análise de dividendos R$ 8,01 

Diferença FCD x Dividendos R$ 4,19 

Fonte: Autor 

 

Entretanto, cabe salientar que, por se tratarem de métodos que também contam em 

sua formulação variáveis que assumem premissas por vezes dependentes do perfil do analista 

ou investidor, é importante destacar que o estudo proposto vale para as premissas adotadas e 

que podem assumir outros resultados para pessoas com perfis diferentes. O fator importante a 

ser analisado no estudo é a possibilidade de se obter resultados mais sólidos e com base 

quantitativa para auxiliar um investidor no processo decisório do investimento e destacar a 

forma de coletar informações através de acesso à internet. 

 
5.2 ANÁLISE QUALITATIVA 

Buscando entender os fatores que tornaram os resultados encontrados no capítulo 4 

possíveis, na presente seção avaliaremos através da análise PEST e posteriormente 

utilizaremos dos fatores encontrados em cada uma das esferas para formular uma análise 

SWOT como forma de identificar as possíveis causas para a superestimação do valor de 

mercado e cotação da Cervejaria Ambev. 

De acordo com Neto et al. (2007), a análise PEST é uma ferramenta utilizada para 

entender variáveis que impactam o negócio através da análise política, econômicas, sociais e 

tecnológicas. Sendo assim, a análise PEST é uma boa metodologia para nos indicar um 

panorama de fatores de diversas fontes que impactam a empresa e com a análise desses 

impactos pode-se desenvolver uma análise SWOT. Para tal, a estrutura da análise PEST, para 
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não sobrecarregar a análise como um todo, será dada pela designação de três fatores de 

impacto para cada uma das esferas estudadas. 

 
 

5.2.1 Esfera política 

Na esfera política, os três fatores de maior influência na empresa estudada são as 

políticas públicas contra o uso de bebidas alcoólicas, que influenciam diretamente na visão do 

consumidor acerca do principal produto da Ambev. Outro fator político importante são 

possíveis regulações com relação a venda dos produtos, sejam por problemas ligados a saúde 

pública ou até mesmo restrições relativas ao uso de produtos em locais públicos. Por fim, por 

se tratar de uma empresa de nível global, problemas de relações diplomáticas entre o governo 

brasileiro e outros países consumidores também podem gerar dificuldade na atividade da 

empresa. 

 

5.2.2 Esfera econômica 

Com relação a esfera econômica, verifica-se que a tributação é o fator mais 

impactante, já que se trata de um produto que não é de uso obrigatório e, portanto, governos 

podem taxar o produto acima dos demais e isso causaria uma queda brusca nas vendas do 

produto. No atual cenário de crise vivido no Brasil, o fator inflação deve ser levado em conta 

visto que além do problema inflacionário ocasionar uma possível diminuição no consumo  

pela perda de poder de compra ainda há a perda de valor da moeda local frente ao dólar, que 

também impacta por se tratar de uma empresa que atua a nível global. Além disso, um fator 

econômico importante para a Ambev é a sazonalidade do produto que tende a vender muito 

mais no período de verão o que torna a empresa refém da sazonalidade, tendo que agir 

diretamente nesse fator para que não seja impactada em seu fluxo de caixa. 

 
5.2.3 Esfera social 

Por se tratar de uma empresa que vende bebidas alcoólicas, a regulação e 

conscientização do consumidor acerca dos riscos de se consumir a bebida é muito importante 

para que não haja perda de imagem para a empresa. Tendências saudáveis de estilo de vida, 

muito atuais nos dias de hoje, também são fortes influenciadores sociais nos resultados da 

empresa, visto que boa parte dos produtos trazem malefícios à saúde se consumidos em 

exagero e cabe a empresa criar novos produtos que se enquadrem nos padrões de consumo. 

Por fim, fatores culturais e religiosos podem influenciar diretamente o consumo dos produtos. 

5.2.4 Esfera tecnológica 
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A esfera tecnológica, para a Ambev, é a de maior estabilidade em um comparativo 

entre as quatro esferas vistas. Por se tratar de uma empresa que é considerada benchmark,  

com um alto valor de mercado e alto poder de investimento, a Ambev se encontra em posição 

sempre à frente tecnologicamente as outras empresas do mercado. O fator de pesquisa e 

desenvolvimento é um fator chave para a empresa que já se encontra no topo e deve buscar 

manter essa posição. Portanto, para estar sempre a frente é importante investir em pesquisa e 

desenvolvimento de novas tecnologias. Além disso, a indústria 4.0 já é uma realidade em 

países como Alemanha e Japão e cabe a empresas que são referência como a Ambev se 

adequar o mais rápido possível a essa nova revolução industrial. Por fim, a legislação 

tecnológica deve ser levada em consideração ainda mais em um país como o Brasil, onde o 

fator governamental é muito volátil e pode influenciar de maneira direta as empresas. 

 

5.3 ANÁLISE SWOT 

Após explanar sobre cada uma das esferas da análise PEST tem-se algum 

embasamento para a montagem de uma análise SWOT, visando entender de que maneira o 

planejamento estratégico da Ambev é afetado e como esses fatores descrevem os resultados 

quantitativos encontrados no capítulo 4. Para tal, na figura 3, está apresentado o quadro 

formulado através da análise PEST feita na seção anterior: 

 
Figura 3 – Análise PEST 
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Fonte: Autor 

 

A matriz SWOT é uma ferramenta que permite identificar e analisar ambientes 

externos e internos da empresa através dos seguintes parâmetros: Strenghts (Forças), 
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Weakness (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) e assim definir 

um planejamento estratégico alinhado a cada um dos pontos encontrados (Silva; Neves; 

Neves; 2016). Portanto, utilizando-se da análise PEST, identificamos fatores que influenciam 

a empresa interna e externamente e com isso a análise SWOT. 

 

5.3.1 Ambiente interno 

Os parâmetros que avaliam o ambiente interno na matriz SWOT são os relativos às 

forças e fraquezas da empresa. Portanto, nesta seção, cabe a avaliação do ambiente externo da 

empresa para montagem da análise SWOT. 

Para as forças, verifica-se que um fator muito forte da Ambev que é com relação a 

sua posição de mercado. Por se tratar de uma empresa já consolidada e líder do mercado, a 

mesma tem capacidade de estar à frente tecnologicamente e tem um alto poder de 

investimento tanto em máquinas e equipamentos como em pesquisa e desenvolvimento. Além 

disso, é uma empresa com uma cultura organizacional muito forte e com padrões e metas bem 

definidos para todo o ano, o que ocasiona em uma boa gestão. Além disso, o fator de 

sazonalidade é contornado pela gestão de ativos e pessoas da empresa. 

Como fraqueza relacionada à empresa, pode-se destacar o ramo ao qual está inserida. 

Portanto, há um grande risco a imagem da empresa pela maneira como a mesma age no 

mercado. Além disso, o produto fabricado e comercializado apresenta alta elasticidade frente  

a modificações na economia do país a qual está inserida. Portanto, a natureza do produto 

também é uma fraqueza da empresa. Por fim, se faz necessária uma adequação do serviço a 

novas práticas do mercado. Verifica-se que, atualmente, serviços personalizados e que 

agreguem valor através de entregas a domicílio estão em alta e, até o momento, a Ambev 

pouco se movimentou no sentido de atender a esse público. 

 

5.3.2 Ambiente externo 

Para a avaliação do ambiente externo, na matriz SWOT os fatores que são de origem 

externa são as Oportunidades que representam a maneira como a empresa pode se colocar no 

mercado frente a uma nova modalidade de serviço ou novas tecnologias. Já a Ameaça diz 

respeito a possíveis novos entrantes no mercado, produtos substitutos ou concorrentes. 

As oportunidades de crescimento para a Ambev são um pouco limitadas, visto que é 

uma empresa que já é líder de mercado e, teoricamente, já adota as melhores práticas e utiliza 

as melhores tecnologias. Para as oportunidades, a Ambev fica sujeita apenas a criação de 

novos produtos, novas fórmulas e novas tecnologias que possam ser desenvolvidas a troco de 
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• Empresa consolidada 
• Alto poder de investimento 

• Boa gestão 
• Forte cultura organizacional 
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• 

 
• 
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Desenvolvimento de 
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• Espionagem industrial 
• Produtos substitutos 

 

um alto custo com pesquisa e desenvolvimento. 

O fator relativo a ameaças é relevante do ponto de vista do risco assumido por uma 

empresa líder de mercado, onde todas as outras querem alcançar o mesmo patamar. Sendo 

assim, a Ambev, corre riscos no que diz respeito a novos produtos que alcancem o 

consumidor e substitua os produtos fabricados pela Ambev. Além disso, por se tratar de uma 

empresa visada pode sofrer com espionagem industrial acarretando uma perda intelectual à 

empresa. Sendo assim, cabe a Ambev mitigar os problemas relativos a ameaças para que não 

se tenha problema no planejamento estratégico. 

 
5.3.3 Matriz SWOT 

Com base nos temas qualitativos discutidos nas seções anteriores, foi estruturada 

uma matriz SWOT com os pontos destacados. Verifica-se que a empresa tem forças que a 

colocam em uma posição de estabilidade, mesmo que o mercado e o setor sejam um pouco 

voláteis a variações no país a qual ela está inserida. Ainda assim, a questão financeira e a 

marca que a empresa construiu durante os anos é capaz de assegurar uma sobrevivência para a 

mesma. De acordo com os pontos destacados segue figura 4 com a matriz SWOT: 

 
Figura 4 – Matriz SWOT 

 

 

 

 
Fonte: Autor 

 

Verifica-se então, que o fator de maior impacto na análise da Matriz SWOT diz 

respeito as forças da empresa. O fato da empresa possuir alto valor de mercado, um fluxo de 
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caixa positivo e alto poder de investimento a colocam em uma posição de empresa da 

categoria blue chip. As empresas que compõe essa categoria têm como principais 

características o fato de serem sólidas financeiramente e líderes no mercado onde atuam, 

sendo assim, explica-se a segurança obtida em se investir em ações da Ambev. Sendo assim, 

de forma que a balança risco e recompensa fica equilibrada a análise demonstra que para a 

empresa em questão os valores se encontram superestimados, principalmente, pelo fator de 

baixo risco ao qual o investidor está exposto ao investir nas ações ABEV3. 
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6 CAPÍTULO 6: CONCLUSÃO 

O presente trabalho acadêmico evidencia que a utilização de métodos e ferramentas 

para embasar o processo de tomada de decisão é muito importante no mercado de capitais. 

Verificou-se que partindo de métodos acessíveis e com a utilização de informações 

disponíveis na internet é possível efetuar uma análise tanto qualitativa quanto quantitativa 

acerca do investimento em determinado ativo. 

As análises efetuadas indicam que para as premissas adotadas no trabalho em 

questão, que dependem não só de fatores subjetivos como também do perfil do investidor, 

tornam o investimento na ABEV3 pouco rentável do ponto de vista financeiro. Por mais que 

os retornos e os valores encontrados não indiquem um possível prejuízo, principalmente pelo 

fato de se tratar de uma empresa já consolidada no mercado, os ganhos estão abaixo do 

esperado. Além disso, pelos dois métodos quantitativos apresentados observa-se que a 

empresa tem seu valor de mercado e, consequentemente, cotação de suas ações superestimada 

frente aos resultados obtidos. Portanto, cabe ao analista de investimento ou investidor 

delimitar suas próprias premissas e através dos métodos descritos nesse trabalho estimar 

valores compatíveis com o seu perfil. 

No que tange a análise qualitativa, a Cervejaria Ambev possuí diversos pontos que a 

credenciam como uma empresa sólida e por conta disso a companhia é comumente designada 

como uma blue chip, categoria que classifica empresa como sendo de grande porte e com 

ações de alta liquidez no mercado. A categoria blue chip faz referência a ações de empresas 

que possuem solidez financeira e são líderes no segmento onde atuam. Por se tratar de uma 

empresa já consolidada e em fase de maturação é importante destacar que o risco assumido 

pelo investidor é menor e, consequentemente, a recompensa tende a ser também de menor 

grau para contrapor a balança risco e recompensa. Cabe salientar que o beta encontrado logo 

no início da análise quantitativa provoca no analista a ideia de uma empresa que, de fato, tem 

pouca variação de acordo com o mercado, ou seja, ela tende a acompanhar tanto as perdas 

como os gastos com uma sensibilidade menor. Após a análise qualitativa, observa-se que o 

fator que mais impacta o resultado quantitativo obtido é exatamente a segurança que o 

investimento proporciona e tornando assim, um investimento pouco compensador. 

Por fim, o objetivo do presente trabalho é demonstrar ser possível, através de 

métodos disseminados no meio financeiro, propostas de se analisar e precificar uma ação no 

mercado de capitais utilizando métodos tanto quantitativos como qualitativos para auxiliar o 

investidor no processo decisório. Sendo assim, demonstra-se que o investidor tem meios de se 
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resguardar de certas propagandas e empresas que tendem a vender um produto que por vezes 

pode ser atraente, quando na verdade, se não analisado friamente, pode levar ao consumidor a 

tomar decisões equivocadas e precipitadas. Portanto, cabem aos órgãos competentes avaliar o 

grau de risco que certas empresas de venda de conteúdo oferecem aos seus consumidores e 

buscar meios de regular o mercado ao qual essas empresas estão inseridas. Além disso, cabem 

aos mesmos órgãos instruírem os consumidores a tomar decisões baseadas em um estudo mais 

detalhado acerca, não só do mercado, como também do perfil de cada investidor em 

particular. 
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