


LAUDO DE VALORAÇÃO EMPRESARIAL



Sumário Executivo
Conforme contrato celebrado no mês de janeiro de 2019 entre a Práxis Assessoria e
Consultoria Estratégica LTDA.-ME e todas sorveterias Ice Creamy de Presidente
Prudente/SP e de Maringá/PR, o presente estudo tem por objetivo único dar suporte
ao cliente na definição do preço das empresas com objetivo de venda, cisão ou fusão.
O trabalho de avaliação da Práxis tomou como base as seguintes informações:
• Informações financeiras constantes do orçamento preparado pela administração

da Companhia
• Informações sobre o setor de atuação da companhia
• Informações constantes no planejamento da Companhia
• Discussões com executivos em relação ao desempenho passado e às expectativas

para o futuro dos negócios da Companhia



INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

Trata-se de uma sorveteria situada na cidade de Maringá – PR. O modelo
de negócio tem grande aceitação no mercado nacional e conta com
expansão considerável.

As unidades da Ice Cremy supracitadas fazem parte de uma rede de
franquias, com aproximadamente 70 unidades em operação atualmente.
A unidade possui 5 colaboradores. A administração é realizada por três
sócios, todos bacharéis em administração de empresas sendo Anderson
Tarifa, Gabriel Pavesi e Gilberto Junior que atuam em três vertentes
distintas sendo: administrativo/financeiro, recursos
humanos/treinamento/operações e por fim operações e infraestrutura.



METODOLOGIA ADOTADA



FLUXO DE CAIXA LIVRE DESCONTADO
• A metodologia para o cálculo do valor justo do Ativo

Econômico (Valor Econômico da empresa) foi realizado
através do Fluxo de Caixa Livre Descontado, onde o
valor econômico da empresa é igual ao valor presente
da série de fluxos de caixa livres projetados para o
período de planejamento o qual foi considerado o de
dez anos de acordo com a metodologia adotada pelo
mercado e indicada na grande maioria das bibliografias
do tema.



CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL

Para estipular a taxa de desconto utilizamos a metodologia do WACC, onde 
determinamos o custo médio ponderado de capital utilizado no empreendimento.

• Onde:
• 𝐾𝑠: taxa adequada ao risco do ativo

• 𝑅𝑓: taxa das aplicações livres de risco
• 𝛽: risco relativo do ativo i, em relação ao mercado
• 𝐸𝑅𝑚: retorno esperado do portfólio do mercado
• Onde:

𝐾𝑠 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝐸𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)



CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL

• 𝐾𝑑: é o custo da dívida (pagamento de juros aos credores)
• 𝐼𝑅: Alíquota do imposto de renda em percentual
• Cap. de Terceiros é o montante da dívida total
• Cap. Próprio é o montante do patrimônio dos sócios
• 𝐾𝑠: é o custo do capital próprio

CMPC= 𝐾𝑑 1 − 𝐼𝑅
𝐶𝑎𝑝.𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑝. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
+ 𝐾𝑠

𝐶𝑎𝑝.𝑃𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑎𝑝.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙



WAAC
CMPC - WAAC DESCRIÇÃO FONTE 10,09%

Kd(1-IR) 18,15%

Kd Custo da dívida, mediana Banco Central 24,2%

IR Imposto de renda Banco Central 25%

Capital de terceiros Endividamento bancário 51,10%

Capital total Balanco patrimonial 100%

CAPM KS 1,66%

Capital proprio Balanco patrimonial 49%

Capital total Padrão 100%

Ks - CAPM DESCRIÇÃO FONTE 1,66%

Rf Taxa livre de risco SELIC 6,50%

B Beta do mercado - anual
BOVESPA, sendo as empresas: Burger King e 

McDonald's
128,13%

ERm Retorno médio do mercado BOVESPA, sendo a empresa: 2,72%



PREMISSAS QUANTO AO BENCHMARKING DA 
VARIAVEL BETA (𝛽)

Consideramos o parâmetro para a volatilidade do mercado
brasileiro o índice Ibovespa, o qual tende a representar o
conjunto de setores e empresas do Brasil.
Para a volatilidade setorial, consideramos o benchmarking as
empresas Burger King e McDonald’s, por serem as principais
representantes de franquias do ramo alimentício na Ibovespa.

Fonte: http://www.burgerking.com.br/about-bk
https://www.mcdonalds.com.br/quem-somos

http://www.burgerking.com.br/about-bk
https://www.mcdonalds.com.br/quem-somos


PREMISSAS QUANTO AO BENCHMARKING DA 
VARIAVEL BETA (𝛽)

As duas empresas que consideramos para a variável Beta (𝛽) estão 
entra as mais conhecidas do mundo, portanto, dispensam qualquer 
apresentação. 
Aludimos que, embora ambas empresas ofereçam grande variedade 
alimentícia, boa parte de seus cardápios dispõem de itens similares ao 
da empresa em valoração, como milk shakes e sorvetes.

Fonte: http://www.burgerking.com.br/menu/sobremesas
https://www.mcdonalds.com.br/cardapio/sobremesas

http://www.burgerking.com.br/menu/sobremesas
https://www.mcdonalds.com.br/cardapio/sobremesas






PREMISSAS GERAIS

Data base da 
análise

Janeiro de 2019

Projeções 
financeiras 

operacionais
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os dados do 
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Taxa de desconto utilizada
• Considerando como a taxa de desconto o retorno mínimo

de mercado projetado para o período de 10 anos.
Utilizamos duas fontes, sendo os bancos Itaú BBA e
Santander S.A.:
– https://www.santander.com.br/analise-economica/destaques-

semanais-e-projecoes-macroeconomicas
– https://www.itau.com.br/itaubba-pt/analises-

economicas/projecoes

• Utilizamos as projeções com base no mês de janeiro de
2019

https://www.santander.com.br/analise-economica/destaques-semanais-e-projecoes-macroeconomicas
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/analises-economicas/projecoes


Projeções financeiras
• Para ambas as unidades consideramos a seguinte estruturação de 

contas e layout dos relatórios financeiros, sendo as peças utilizadas 
e os respectivos parâmetros de cálculo:
– VENDAS/FATURAMENTO
– DEDUÇÕES DAS VENDAS
– CUSTO VARIÁVEL COM EFEITO DO ESTOQUE
– CUSTOS FIXOS
– CUSTOS COM PESSOAL
– CUSTOS FINANCEIROS



Projeções financeiras
– VENDAS/FATURAMENTO

• Todas as entradas do empreendimento considerando venda de refeições e bebidas e recebimento

– DEDUÇÕES DAS VENDAS

• Previmos aqui as taxas com utilização de cartões de crédito e débito, pagamento do impostos sobre o
faturamento e os royalties em conjunto com a taxa de publicidade

– CUSTO VARIÁVEL COM EFEITO DO ESTOQUE

• São todos os itens que compõem as fichas técnicas de todas as refeições e bebidas fornecidas pelo
estabelecimento. Nesse calculo de desembolso já consideramos o dispêndio financeiro para a manutenção de
um estoque médio

– CUSTOS FIXOS

• Todos os custos que não estão atrelados ao faturamento/venda do empreendimento

– CUSTOS COM PESSOAL

• Segregamos o custo com pessoal dos custos fixos para parâmetros de análise, nesse valor estão todos os
encargos e provisões de 13º salário, férias e demais encargos



Sobre a empresa responsável pelo laudo
A Práxis Assessoria e Consultoria Estratégica, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 11.434.524/0001-07, com sede a Rua Camões, 97, Vila Maristela, na
cidade de Presidente Prudente - (SP), inscrita no Conselho Regional de Economia da segunda região – CORECON sob o número 13.325 foi fundada no ano de 2008, pelo
economista Adriano Machado Santos, graduado em Ciências Econômicas pela Associação Educacional Toledo de Presidente Prudente/SP e especialista em Gestão
Estratégica de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A partir do ano de 2011 a empresa passou a contar com uma unidade em Ribeirão Preto/SP.

A Práxis possui uma equipe formada por economistas e administradores de empresa contribuindo para o caráter multidisciplinar das atividades desenvolvidas, além de
contar com uma ampla rede de parceiros dos quais destacamos advogados tributaristas, contabilistas e auditores. Nossas soluções visam suprir a demanda de empresas
clientes com a mais variada gama de técnicas e ferramentas de gestão empresarial. Nosso foco é a profissionalização da gestão de empreendimentos de qualquer setor,
porte e localidade.

A metodologia de trabalho utilizada pela Práxis é a de desenvolvimento de suas atividades nas dependências do cliente, através de consultores internos, treinados e
supervisionados. A empresa possui experiência em atendimento a clientes fora do Brasil, foram desenvolvidas pesquisas e análises em Portugal, Holanda e Bélgica.

Adriano Machado Santos, Economista, graduado no curso de Ciências Econômicas na Associação Educacional Toledo Pres. Prudente - SP em 2006 (7º melhor curso do
Estado, segundo o ENADE 2006). Master business management em gestão estratégica de empresas pela Fundação Getúlio Vargas concluído no ano de 2011.

Atua como Diretor e consultor com foco em intervenção empresarial na Práxis Assessoria Estratégica desde o ano de 2008 com mais de 100 clientes atendidos no Brasil,
possui experiência internacional onde desenvolveu diagnósticos empresariais e projetos de viabilidade econômica nos países de Portugal, Holanda, Panamá e Bélgica.
Exerceu o cargo de diretor em projetos de transição no cargo de diretoria executiva e como membro em conselhos administrativos de algumas organizações.

Perito judicial cadastrado na Justiça Federal de Presidente Prudente, desenvolvendo pareceres em litígios de ordem financeira e econômica desde o ano de 2007. Foi
professor universitário das disciplinas de Microeconomia, Macroeconomia e Economia Brasileira Contemporânea no ano de 2006, atualmente professor convidado na pós-
graduação da Rede Gonzaga de Ensino em Dracena nas disciplinas de perícia financeira, gestão financeira, diagnóstico empresarial e engenharia econômica. Auxiliou na
alavancagem de diversos empreendimentos através da capacidade em liderança, formação e desenvolvimento de equipes, implantação de governança corporativa e na
profissionalização de negócios no âmbito global, desenvolvimento e execução de departamento de controladoria estratégica. Implementação do planejamento estratégico,
criação de planos de ação e monitoramento de resultado através de criação de projetos alinhados as metas estratégicas, implementação e operação do BSC.



Considerações sobre o laudo
1. A Práxis Assessoria e Consultoria Estratégica LTDA – ME foi contratada pela empresa Grupo Ice Creamy Presidente Prudente para preparar um laudo de avaliação e análise.

2. Este laudo foi finalizado na data de 6 de fevereiro de 2019.

3. Dentre os critérios de avaliação utilizados, é opinião da Práxis que toda metodologia utilizada e descrita no decorrer do estudo é considerada as mais apropriadas uma vez que é resultado de
análise projetiva e criteriosa da operação o empreendimento

4. A Práxis elaborou as avaliações por Fluxo de Caixa Descontado com base em demonstrações financeiras fornecidas pelo contratante.

5. A Práxis, não tendo conduzido nenhum processo de auditoria ou verificação das informações aqui contidas, não assume responsabilidade por sua veracidade, precisão ou extensão, cabendo ao
contador e ao sócio gerente responder por tais informações.

6. O escopo deste trabalho não inclui auditoria das demonstrações financeiras ou revisão dos trabalhos realizados por seus auditores. Sendo assim, a Práxis não está expressando opinião sobre as
demonstrações financeiras da Solicitante.

7. As informações demográficas, macroeconômicas, regulatórias, do mercado de ações e dos mercados de atuação da Companhia mencionadas neste Laudo de Avaliação, quando não
disponibilizadas pelas Companhias ou pelos seus Representantes Indicados, foram baseadas, dentre outras, em fontes públicas reconhecidas e consideradas confiáveis.

8. As estimativas e projeções presentes neste Laudo de Avaliação são intrinsecamente sujeitas a incertezas e diversos eventos ou fatores que estão além do controle das Companhias, assim como
da Práxis, especialmente aqueles cuja ocorrência depende de eventos futuros e incertos. Assim, a Práxis não será responsável de qualquer forma caso os resultados futuros da Companhia difiram
dos resultados apresentados no Plano de Negócios e/ou neste Laudo de Avaliação. Não há nenhuma garantia de que os resultados futuros da Companhia corresponderão às projeções financeiras
utilizadas como base para a análise feita neste Laudo de Avaliação, e, nesse sentido, as diferenças entre as projeções utilizadas e os resultados financeiros da Companhia poderão ser relevantes.
Os resultados futuros da Companhia também podem ser afetados pelas condições econômicas e de mercado.

9. A Práxis não assumiu a responsabilidade de conduzir ou conduziu (i) qualquer avaliação ou reavaliação dos ativos e passivos contabilizados ou não (contingentes ou não) da Companhia; (ii)
revisão ou auditoria das demonstrações financeiras e dos documentos que embasaram a elaboração das análises contidas neste Laudo de Avaliação; (iii) auditoria técnica das operações da
Companhia; (iv) avaliação da solvência ou (v) qualquer inspeção física das propriedades, instalações ou ativos da Companhia. Este Laudo de Avaliação pela Práxis não inclui qualquer serviço ou
aconselhamento desta natureza.

10. A elaboração deste Laudo de Avaliação é um processo complexo que envolve julgamentos subjetivos e que não é suscetível a uma análise parcial ou descrição resumida. A Práxis não atribui
importância específica a determinados fatores considerados neste Laudo de Avaliação, mas, pelo contrário, realizou uma análise qualitativa da importância e relevância de todos os fatores aqui
considerados. Desse modo, este Laudo de Avaliação deve ser analisado como um todo e a análise de partes selecionadas, sumários ou aspectos específicos deste Laudo de Avaliação, sem o
conhecimento e análise deste Laudo de Avaliação em sua totalidade, pode resultar num entendimento incompleto e incorreto da análise realizada pela Práxis e das conclusões deste Laudo de
Avaliação. As conclusões apresentadas neste Laudo de Avaliação referem-se unicamente à operação da Companhia e não são extensivas a quaisquer outras questões ou operações, presentes ou
futuras, relativas à Companhia ou ao setor que atuam.



METODOLOGIA



DEMONSTRATIVO DE VALOR PRESENTE DESCONTADO PELA TMA
Considerando o valor apurado quando ao FCFF, vamos descontar os valores de cada ano pelo CMPC-
WACC o qual consideramos para este estudo a TMA (Taxa mínimo de atratividade). Feito isso aplicamos
ao resultado FCFF do decimo ano uma taxa de perpetuidade a qual consideramos que um de seus
componentes seja a previsão de crescimento do PIB brasileiro definido como a taxa de crescimento
constante, conforme o tópico PREMISSAS deste estudo. Realizamos este cálculo pelo de que na
avaliação de uma empresa trabalha-se com o pressuposto da continuidade, ou seja, a empresa deverá
ser eterna. Por isso consideramos o valor residual o fluxo de caixa do último ano(1). A seguir
apresentamos a formula utilizada para o desconto dos fluxos de cada ano.

𝑭𝑪𝑭𝑭 𝑫𝑬𝑺𝑪𝑶𝑵𝑻𝑨𝑫𝑶 =
𝐹𝐶𝐹𝐹1

1 + 𝐶𝑀𝑃𝐶 1
+

𝐹𝐶𝐹𝐹2
1 + 𝐶𝑀𝑃𝐶 2

+
𝐹𝐶𝐹𝐹3

1 + 𝐶𝑀𝑃𝐶 3
+⋯

𝐹𝐶𝐹𝐹10
1 + 𝐶𝑀𝑃𝐶 10

𝐹𝐶𝐹𝐹10

𝐾−𝑔
, onde K é a taxa de desconto aplicada ao fluxo de caixa e g é taxa de crescimento constante

(1) COSTA, Luiz; TINOCO, Luiz. VALUATION: Manual de Avaliação e Reestruturação Econômica de
Empresas. 2.ed. São Paulo: Atlas 2011.



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

DFC ICE CREAMY MARINGÁ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL A.V. %

RECEBIMENTOS 799.964,66 801.932,66 803.867,29 805.683,77 807.504,36 809.329,06 811.157,88 812.990,84 814.827,93 816.669,18 8.083.927,64 100,0%

IMPOSTOS E DEDUÇÕES -87.996,11 -88.212,59 -88.425,40 -88.625,22 -88.825,48 -89.026,20 -89.227,37 -89.428,99 -89.631,07 -89.833,61 -889.232,04 -11,0%

RECEBIMENTO LÍQUIDO 711.968,55 713.720,07 715.441,89 717.058,56 718.678,88 720.302,86 721.930,51 723.561,84 725.196,86 726.835,57 7.194.695,60 89,0%

CUSTO VARIÁVEL -256.884,09 -257.516,05 -258.137,30 -258.720,60 -259.305,23 -259.891,18 -260.478,45 -261.067,04 -261.656,97 -262.248,23 -2.595.905,14 -32,1%

MARGEM CONTRIBUIÇÃO 455.084,46 456.204,02 457.304,59 458.337,95 459.373,65 460.411,69 461.452,07 462.494,80 463.539,89 464.587,34 4.598.790,46 56,9%

CUSTO FIXO -213.563,94 -214.275,82 -214.945,43 -215.617,14 -216.290,94 -216.966,85 -217.644,87 -218.136,68 -218.629,60 -219.123,63 -2.165.194,92 -26,8%

CUSTO PESSOAL -194.031,93 -194.678,70 -195.287,08 -195.897,35 -196.509,53 -197.123,62 -197.739,63 -198.186,46 -198.634,30 -199.083,15 -1.967.171,74 -24,3%

RESULTADO OPERACIONAL 47.488,59 47.249,49 47.072,08 46.823,47 46.573,18 46.321,21 46.067,56 46.171,66 46.275,99 46.380,56 466.423,80 5,8%



FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

TAXA DE DESCONTO AO ANO - TMA 10,1%

CRESCIMENTO PIB 2,7%

PERPETUIDADE 7,376%

ICE MGA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
VALOR DA PERPETUIDADE R$    628.824 

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO R$       43.137 R$       38.987 R$       35.282 R$       31.880 R$       28.804 R$       26.023 R$       23.509 R$       21.403 R$       19.486 R$    258.262 

SOMA DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO R$    526.772 

PASSIVO ATUAL R$       63.875 

VALOR DA EMPRESA R$    462.897 



FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

TAXA DE DESCONTO AO ANO - TMA 10,1%

CRESCIMENTO PIB 2,7%

PERPETUIDADE 7,376%

ICE MGA R$     462.897 



CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO
Dentre os critérios de avaliação utilizados, é de opinião da Práxis que a metodologia
de Fluxo de Caixa Descontado (FDC) consiste na mais apropriada, uma vez que é
resultado de análise projetiva e criteriosa da operação da Companhia. Segundo esse
critério de avaliação, calculamos o valor líquido da unidade de Maringá em R$ 463
milhão.
As premissas de lucratividade e valor estão em linha com os dados históricos e com o
mercado de atuação da Empresa, bem como estão consistentes com indicadores
financeiros das empresas comparáveis. Os parâmetros de avaliação são consistentes
com o porte e com a expectativa de crescimento de longo prazo da Empresa,
considerando a visão individual do negócio (stand alone).
O método do FCD é o que melhor traduz o valor de um investimento baseando-se em
rentabilidade futura (Abordagem da Renda).



RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA AVALIAÇÃO

• O laudo de avaliação foi elaborado sob a forma de laudo digital
(documento eletrônico em Portable Document Format – PDF) com
assinatura do responsável técnico pela avaliação no total de 27
folhas impressas somente de um lado.

Adriano Machado dos Santos

Economista – CORECON 32.283

PRÁXIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 11.434.524/0001-07




