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Com este trabalho sobre a Lisgráfica; SA, pretendemos fazer uma avaliação a esta 

empresa peculiar. É a única empresa cotada que se apresentou a um processo judicial de 

revitalização, uma espécie de ante câmara da Insolvência. 

A empresa conseguiu aprovar um plano especial de revitalização, PER, e assim, evitar a 

sua declaração de insolvência. Apesar destas vicissitudes conseguiu permanecer cotada, na 

bolsa de valores de Lisboa. 

A parte mais interessante é perceber que o mercado de capitais é totalmente 

pragmático. Pois depois de ter de perdoar 38 milhões de Euros, no ano seguinte à 

homologação deste perdão imediatamente concedeu novo empréstimo agora à aquisição de 

maquinaria mais moderna. 

Deste modo a empresa consegue adaptar-se à constante erosão das suas margens. 

Neste trabalho começamos por apresentar no segundo capitulo a empresa a sua 

envolvente histórica, macro económica, bem como o seu posicionamento no seu mercado 

editorial. 

No terceiro capítulo procedemos à análise dos elementos financeiros disponíveis que 

não são muitos. Procedeu-se a uma análise dos últimos 5 anos da empresa iniciando em 2009 

com as contas ainda em POC. Para a análise dos anos de 2014 e 2015 foi necessário 

recorrermos à extrapolação de dados, uma vez que à data ainda não estavam disponibilizadas 

as contas de 2014 consolidadas, mas a Lisgráfica na sua página oficial já dispunha as contas do 

1º trimestre de 2015. Como a empresa não apresenta sazonalidade os dados extrapolados 

seguiram os mesmos critérios.   

Figura 1- Esquema da análise realizada 

Terminamos o 3º capítulo com a projeção dos próximos 5 anos. De enfatizar que esta 

projeção assenta no pressuposto de que nos próximos 5 anos os gestores passam apenas a 
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gerir o dia-a-dia sem alterar as decisões estratégicas drásticas e controversas que nos têm 

habituado nos últimos 5 anos. 

Por fim no quarto capítulo procedemos à avaliação da empresa recorrendo a 4 dos 5 

métodos mais comuns excluindo as opções reais.   

 A análise do valor da empresa enferma, com pouca credibilidade devido à 

pequena diluição e fraca movimentação a partir das cotações. 

 A avaliação da empresa através do método de avaliação dos seus ativos 

menos passivos. O que se revela um exercício estranho uma vez que o 

património da empresa são as suas 5 rotativas de impressão. Estas são 

compostas por máquinas próprias, máquinas detidas por associadas, 

máquinas alugadas (ou arrendadas com o imóvel) e mais recentemente 

máquinas em regime de leasing.  

 A análise dos “Cash-flows” exibe a dificuldade em avaliar o custo do dinheiro 

para uma empresa que acabou de pedir um perdão de 75% aos seus 

credores. Ainda assim realizamos uma tentativa, com a reserva de que 

apenas os acuais gestores sabem o suficiente para usar este método 

demasiado sensível a variáveis manobráveis e manipuláveis.   

 A análise pelo método dos múltiplos foi a menos desenvolvida pois o estado 

de insolvência e capitais próprios negativos e elevados prejuízos dificulta a 

comparabilidade com os dados disponíveis.   

No quinto e último capítulo apresentamos as conclusões desta avaliação, bem como as 

suas limitações. 
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1.  INFORMAÇÃO DA EMPRESA 

Forma Societária: Sociedade Anónima, Aberta e Cotada no mercado de capitais 

Nome: LISGRÁFICA – IMPRESSÃO E ARTES GRÁFICAS, S.A. 

Sede social: Casal de Santa Leopoldina, Queluz de Baixo, Barcarena 

NIPC: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º único de 

matrícula e pessoa coletiva n.º 500 166 587 

Capital Social: 9.334.831 Euros 

CAE: 18120 - Outra impressão 

Constituição: 27-12-1973 

Cotada em bolsa: Sim 

Empresa-mãe: RASOGRÁFICA - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, S.A.  

Participações maioritárias: 1 

Participações minoritárias: 1 

Empregados: 243 

Presidente do Conselho de Administração: Dr. Luciano M. R. da Silva Patrão 

Presidente da Comissão Executiva: Dr. Luciano Manuel Ribeiro da Silva Patrão 

Forma de obrigar a sociedade: com a intervenção de dois administradores; dos 

administradores delegados; de um administrador e um 

mandatário da sociedade, nos atos de mero 

expediente, de qualquer dos membros do conselho de 

administração 
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2.1. HISTÓRIA DA EMPRESA 

A Lisgráfica é uma sociedade aberta com um capital social integralmente realizado de 

9.334.831 euros, representado por 186.696.620 ações com o valor nominal 

de 0,05 euros, que estão admitidas à negociação em Bolsa. A 

última admissão à cotação ocorreu em 26 de outubro de 2009 

relativamente às ações emitidas no âmbito do processo de fusão 

com a empresa Heska Portuguesa SA e sequente aumento de 

capital. 

Em 09 de Maio de 2013 o Tribunal do Comércio de Lisboa proferiu o despacho de 

homologação do plano especial de revitalização da Lisgráfica que 

tinha sido apresentado em finais de 2012, o qual foi aprovado por 

89,84% dos votos regularmente expressos. A mencionada sentença 

de homologação transitou em julgado em 03 de Dezembro de 2013, 

conforme certidão emitida em 17 de Fevereiro de 2014, a qual vincula todos os credores ao 

referido plano especial de revitalização. A aprovação do PER implicou um 

conjunto de alterações significativas nas demonstrações financeiras da 

empresa quer a nível de resultados, quer a nível de capitais próprios e 

posição financeira. Os respetivos impactos estão detalhados no 

anexo às contas do período. 

Esta empresa possui presença no mercado há muitos anos, antes 

mesmo da Revolução de 1974. 

Foi um peão na luta pela democracia, beneficiando sempre de apoios 

indiretos dos defensores da democracia em Portugal. 

Presentemente é uma empresa a lutar pelo seu espaço vital, numa economia global, sem 

ajudas estatais, aparentes. 
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A Lisgráfica apenas possui 10% do seu capital disperso em bolsa, depois de os 

investidores na IPO terem perdido 90% do seu capital a empresa tem 

movimentos bolsistas entorpecidos e sem significado real. De facto o 

“smart-money” há muito deixou de estar presente nesta ações, 

apenas sobrevivem as transações entre os empedernidos investidores, que não querem 

assumir as perdas e esperam por melhores dias. 

 

 Figura 2- Esquema histórico da empresa 

A atual gestão da empresa é irrefutavelmente uma gestão resiliente que tem tomado 

decisões para o bem e para o pior e que decerto continuará a tomar este tipo de decisões com 

profundo impacto na rentabilidade da empresa 

 

Prova disso é o “plano Mateus” em 2005; a fusão com a HESKA; a apresentação de um 

PER, um perdão de 38 Milões de euros arrancado aos credores; culminando com a aquisição 

de uma nova máquina financiada em regime de leasing, que demonstra um renovado acesso 

ao mercado de capitais após o PER 

O valor desta empresa depende inteiramente da sua gestão e a gestão é algo que a 

análise financeira não consegue avaliar. 
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2.2. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

A economia Portuguesa nos últimos anos têm apresentado uma tendência de queda 

do PIB tendo em 2014 apresentado um ténue crescimento de apenas 0,9%, invertendo-se a 

tendência verificada nos anos anteriores, em que registou consecutivamente valores 

negativos. 

A generalidade das empresas regista quebras significativas na procura e, 

consequentemente, nos níveis de atividade o que levou a que a maioria tenha procurado o 

reajustamento das suas estruturas produtivas. 

As empresas da indústria gráfica não são exceção a esta onda recessiva, que tem 

levado ao encerramento de diversos títulos e à continuada redução do número de páginas e 

de tiragem das publicações periódicas, assim como à diminuição do número de trabalhos 

provenientes de clientes de grandes marcas comerciais. O investimento publicitário, no caso 

da imprensa, manteve a tendência regressiva face ao ano anterior, a qual se tem mantido ao 

longo dos últimos anos. 

De referir ainda a estratégia de encerramento de títulos (revistas) que foi adotada 

pelos principais editores, assim como um ajuste na estrutura de custos por parte destes com 

reflexo evidente na redução do nº páginas e revisão em baixa das tiragens dos principais 

títulos. 

Por outro lado a estrutura de custos tem vido a ser reduzida, quer ao nível do valor 

médio dos salários quer o custo do papel. A modernização do parque de máquinas e as 

sinergias de pessoal aquando da fusão com a HESKA Portuguesa levaram a uma redução de 

efetivos de cerca de 1/3 com um impacto proporcional nos custos da empresa. 

No entanto os maiores custos da empresa são estão presentes nas suas máquinas 

apresentando-se na forma de rendas, manutenção ou juros, mas não descendo 

significativamente. 

Uma nota final para referir que a rentabilidade da empresa tem e ser obtida numa 

franja de 20% da sua atividade, pois se crescer mais do que 20% precisa de adquirir novas 

máquinas e volta a ficaram em situação deficitária.  
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2.3 ACTIVIDADE DA EMPRESA 

No exercício de 2014 a redução de atividade foi a um ritmo mais reduzido que nos 

anos anteriores. Em 2014, e face a 2013, a redução é de 2,9%, quando em 2013, face a 2012 

essa variação foi de -6,4%. A atividade é marcada pela redução do número de cadernos 

impressos (redução de tiragem) em consequência do decréscimo na circulação de publicações 

periódicas aliada às alterações nas políticas de marketing das principais marcas comerciais. 

 

Figura 3-Esquema da atividade da empresa 

Como se depreende deste esquema a empresa apresenta prejuízos num valor de cerca 

de 10% da sua faturação. 

Espera-se que com a entrada em funcionamento em pleno da nova máquina os custos 

desçam e a empresa aumente vendas por via da possível redução de custos.  
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2.4. RECURSOS DA EMPRESA 

 

A empresa começou a 

laborar ainda antes do 25 de Abril 

de 1974 com máquinas antiquadas 

 

 

 

Presentemente dispõem de 5 

rotativas, a última adquirida já após o PER, 

em 2014, o que lhe confere uma grande 

vantagem competitiva em termos de 

flexibilidade e preço 

Alem desta máquina dispõe de 12 

máquinas de acabamentos para proceder À 

dobragem dos jornais e das revistas 

Algumas delas também colocam 

agrafos em revistas 

Acrescem 2 impressoras planas para 

trabalhos mais especializados, mas vendidos 

mais caro. 
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2.4.1. ESTRUTURA ACIONISTA E DA ADMINISTRAÇÃO 

A empresa é detida em 51 % pela Rasográfica, sendo 2 dos seus 3 administradores 

nomeados pela Rasográfica. Esta empresa arrenda o seu parque de máquinas à Lisgráfica 

recebendo cerca de 900 mil euros ao ano de rendas. 

Figura 4- Esquema da estrutura da empresa 

O restante capital está disperso por 40% pertencentes aos herdeiros da família que 

fundou a Lisgráfica. De notar que este acionista arrenda a sua rotativa à Lisgráfica e recebe em 

troca uma renda e cerca de 600 mil € /ano. Nos últimos 5 anos a Lisgráfica não efetuou 

qualquer pagamento a este acionista. Tendo o diferendo acabado em tribunal e sendo 

resolvido no contexto de um PER, com um enorme perdão. 

Os últimos 10% estão dispersos em bolsa. 

Com esta descrição da distribuição de capital, podemos desde já verificar a enorme 

vantagem de se controlar mais de 50% do capital de uma empresa.  

Neste contexto não é de esperar qualquer distribuição de dividendos aos acionistas, 

pertencentes ao chamado “free-float”, sendo todo o “cash flow” previsivelmente direcionado 

para as rendas dos acionistas maioritários.  
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2.4.2. ORGANIGRAMA DA EMPRESA 

O organigrama desta empresa não apresenta qualquer alteração à muitos anos, 

mesmo após a da fusão com a HESKA Portuguesa. 

A atividade da empresa está consolidada, pelo que a sua hierarquia também é solidada 

e adaptada à sua atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Organigrama da empresa 

 

Apesar do número de colaboradores estar constantemente a ser reduzido, as sinergias 

comerciais e burocráticas emergentes da fusão, permitem manter a gestão afinada e a 

executar a atividade na direção definida pela gestão da empresa.- 
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2.4.3. EVOLUÇÃO DO Nº TRABALHADORES 2009/2014 

A empresa tem apresentado uma redução do número de trabalhadores no âmbito da 

estratégia de racionalização de recursos internos iniciada em anos anteriores e no 

cumprimento do definido no Plano de Revitalização. 

Figura 6 – Gráfico da evolução do nº de colaboradores 

De facto as sinergias com a HESKA portuguesa permitiram uma rápida redução do 

número de colaboradores em cerca de 1/3 caminhando agora em 2015 para cerca de metade 

do número antes da fusão, graças à aquisição de uma nova máquina, que como 

habitualmente é mais produtiva mais automática e necessita de menos mão-de-obra. 

Deste modo e com a ajuda da redução real dos salários neste setor a massa salarial 

tem diminuído fortemente, sendo neste fator produtivo onde se conseguiram os maiores 

ganhos na redução da estrutura de custos. 

 

Figura 7 – Gráfico dos principais indicadores da DR 

Todas as rubricas dos custos têm estado a diminuir e projeta-se que assim continue 

esta tendência de preços geral. A única exceção é o crédito mal parado que projetamos a 

subir por precaução destas projeções. 
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2.5 ANÁLISE ESTRATÉGICA  

A auto avaliação desta empresa é necessária aos gestores para determinarem o 

caminho a seguir e as opções estratégicas a tomar 

 

Figura 8- Análise estratégica 

Os únicos recursos desta empresa assentam na enorme dimensão das suas máquinas 

que permitem tiragens de jornais diários, gigantescas, rápidas e principalmente baratas. 

Acrescem os recursos básicos que todas as gráficas dispõem que são as máquinas de 

acabamentos, nomeadamente dobragem e agrafagem, bem como as guilhotinas automáticas 

necessárias para o acabamento das revistas 

As suas competências core assentam na informatização e interligação das máquinas 

aos jornais seus clientes, que permitem reduzir não apenas a mão-de-obra como 

principalmente o tempo entre o encerramento da edição e o início da distribuição de um 

jornal. 

As competências core do seu pessoal, conjugadas com as inigualáveis máquinas onde 

assenta a sua produção criam uma vantagem competitiva distintiva dos seus concorrentes, 

que tem permitido à empresa atravessar as inúmeras dificuldades que tem enfrentado. 
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2.5.1. ANÁLISE SWOT 

 

A análise SWOT é uma forma muito difundida de fazer o diagnóstico estratégico da 

empresa. O que se pretende é definir as relações existentes entre os pontos fortes e fracos da 

empresa com as tendências mais importantes que se verificam na envolvente global da 

empresa, seja ao nível do mercado global, do mercado específico, da conjuntura económica, 

das imposições legais, etc. O modelo SWOT é também conhecido como o modelo de Harvard, 

já que a sua metodologia se baseia no modelo de Harvard. 

Figura 9- Análise Swot 

 

 

SWOT é a junção das iniciais (em inglês) dos quatro elementos-chave desta análise 

estratégica. A saber: 

 Strenghts - pontos fortes: A Lisgráfica apresenta vantagens no preço que 

derivam das avançadas máquinas de produção em elevados volumes muito 

superiores aos das empresas concorrentes 

 Weaknesses - pontos fracos: desvantagens A Lisgráfica não é competitiva 

nas pequenas séries que as revisas pequenas solicitam. 

 Opportunities - oportunidades: O crescimento da venda por catálogos, 

sempre impressos em vastas séries,  
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 Threats - ameaças: as empresas concorrentes não embarcaram em 

estratégias de crescimento agressivo, pelo que não enfrentaram problemas 

financeiros como a Lisgráfica que teve de se apresentar a PER 

A ideia é a de avaliar, através de uma reflexão aprofundada na qual devem participar 

todos os gestores de topo da empresa, quais são estes elementos. Previamente, será 

necessário reunir uma série de informações. 

2.5.2. DIAMANTE DE PORTER 

O Modelo das Cinco Forças de Porter é uma ferramenta de análise que incide sobre 

cinco forças competitivas numa indústria. O Modelo das Cinco Forças de Porter permite 

analisar a posição competitiva da sua empresa no sector da Impressão em rotativas.  

 

 

Figura 10- Análise de Porter 

 A ameaça de novas entradas é reduzida pois os investimentos em rotativas são 

gigantescos, sendo o edifício envolvente a parte mais “em conta”. 

 Os fornecedores são ainda maiores que as gráficas, pelo que apenas a fusão da 

Lisgráfica com a Heska e a união de esforços da Rasográfica e da Gesprint explicam 

a grande descida de custo do papel de 33% em 2009 para 28% em 2014 

 A ameaça de produtos e serviços substitutos advém da Internet. De facto tal como 

acontece quando as rádios se calam e passam a ser inteiramente difundidas pela 
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internet como é o caso da Finlândia a partir de 2017º mesmo se seguirá com os 

jornais. Deste modo os jornais também começam sentir um aumento das vendas 

de publicidade e mesmo assinaturas pela internet enquanto no suporte de papel 

sente-se um lento mas continuo diminuir deste veiculo e informação. 

 A concentração de diversos tipos de máquinas das várias empresas que uniram 

esforços na Lisgráfica permite aumentar a oferta às agências de publicidade e 

abarcar o seu poder negocial. 

 A fusão das duas maiores empresas do setor e a união de esforços da Rasográfica 

e da Gesprint, vem reduzir a rivalidade entre as empresas existentes, permitindo 

assim defender melhor os preços dos jornais. 

 

A análise destas cinco forças não sai de moda pela sua simplicidade e adaptabilidade 

para explicar os fenómenos da concorrência. 

Neste caso este modelo também ajuda a explicar o porquê das fusões e das uniões de 

empresas do mesmo setor num grupo alargado. 

2.5.3. ANÁLISE BCG - BOSTON CONSULTING GROUP 

Apresentamos a Análise BCG da Lisgráfica: 

 

Figura 11- Análise BCG 
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A análise BCG, é uma matriz para análises de portfólio de produtos e unidades de 

negócios, tendo como base o ciclo de vida do produto. Foi criada nos anos 70 por Bruce 

Henderson para a empresa americana Boston Consulting Group, e tem como principal objetivo 

auxiliar o processo de tomada de decisão dos gestores de marketing e vendas. 

 Produtos Estrela: Neste quadrante, está posicionada a impressão das 

revistas, produtos com alta participação de mercado, com altas taxas de crescimento. 

A Lisgráfica é líder de mercado. Naturalmente com o amadurecimento destas revistas, 

o crescimento abranda, tornando-se facilmente numa “vaca leiteira”.  

 Ponto de interrogação  (também conhecido como “em 

questionamento” ou “criança-problemática”): Neste quadrante, estão posicionados os 

catálogos de venda por correio, como por exemplo a “la-redoute”. Estes produtos 

pertencem a um mercado com altas taxas de crescimento, mas com baixo retorno e 

com possibilidade de se tornar um “abacaxi” em pouco tempo. Porém, por estar em 

um mercado com alto crescimento, pode também se tornar uma “estrela”, por via da 

absorção de grandes volumes de produção das novas máquinas. 

 Produtos “Vaca leiteira”: Neste quadrante, estão posicionados os 

jornais em mercados já estabelecidos e com taxa de crescimento estável ou mesmo 

em declínio. Os Jornais são o produto Base da Lisgráfica, não tanto pelos magros lucros 

mas pela elevada rotação e estabilidade de produção acompanhada pela geração de 

caixa. 

 Produtos Problemáticos: (também conhecido como “cão raivoso”) 

Neste quadrante estão posicionados os panfletos com baixa participação em um 

mercado maduro, e sem margem comercial nem crescimento aparente. Estes 

produtos devem ser reduzidos ao máximo pela empresa, sendo possível até um 

descarte de tais produtos do portfólio da empresa,  

A mesma análise usando o modelo desenvolvido pela MzKinsey para a GM leva aos 

mesmos resultados pois o nº de produtos é muito reduzido. 
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2.5.4. ANÁLISE SEGUNDO BRANDENBUR & NALEBUFF 

O Modelo de B&N baseia-se no modelo das Cinco Forças de Porter. No entanto ao 

contrário de Porter procura encontrar as sinergias da cooperação em vez das forças 

obstrutivas da competição. É uma ferramenta de análise que incide sobre 4 forças de 

cooperação que podem emergir numa dada indústria.  

As 4 forças são da cooperação são as seguintes: 

 Sinergias complementares provenientes da fusão da HESKA com a 

Lisgráfica 

 Capacidade de comprar em conjunto para ganhar força negocial conta 

os fornecedores 

 Capacidade de se juntarem para uma oferta completa às agências de 

publicidade 

 Fomentar a especialização para evitar competição desnecessária, 

nomeadamente aquando da aquisição de maquinaria 

 

 

 
 
  

Figura 12- Análise de Brandenbur & Nalebuff 

LIDERGRAF - ARTES GRÁFICAS, S.A. 
LISGRÁFICA - IMPRESSÃO E ARTES GRÁFICAS, S.A. 
SOGAPAL - SOCIEDADE GRÁFICA DA PAIÃ, S.A. 
SOGAPAL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTES GRÁFICAS, S.A. 
FINNCO - IBERFLEX - PAPÉIS TRANSFORMADOS, UNIPESSOAL, LDA 
AMCOR TOBACCO PACKAGING PORTUGAL, LDA 
OLEGÁRIO FERNANDES - ARTES GRÁFICAS, S.A. 
VOX - ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL GRÁFICA, S.A. 
MAILTEC COMUNICAÇÃO, S.A. 
VALORA - SERVIÇOS DE APOIO À EMISSÃO MONETÁRIA, S.A. 
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3  ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Para a realização da análise da situação financeira foi necessário abranger mais anos 

históricos que o normal pois as suas grandes convoluções ocorreram em 2009 e 2013. O per 

foi iniciado em Dezembro de 2012 e terminado em Maio de 2013. Para realizar a análise da 

empresa era necessário abranger 3 anos antes do início do per daí a necessidade de recuar a 

2019, mesmo com o problema de comparabilidade do POC com o SNC. 

 O período de análise é de 2009 a 2013, com dados obtidos através dos 

históricos constantes nos relatórios de contas da Lisgráfica. Em 2009 as contas 

eram apresentadas em POC o que obrigou a uma pequena extrapolação de 

contas. 

 Nos anos de 2014 a 2015 extrapolaram-se os dados disponíveis naquela data 

precisa, em Abril de 2015. Dispúnhamos de dados parciais referentes a 2014 

que estavam por divulgar à data, e dispúnhamos dos dados do 1º Trimestre de 

2015. Deste modo foi possível extrapolar dados com base nos dados parciais de 

2014 e 2015. 

 De 2016 a 2020 apresentamos os dados recorrendo a estimativas, com base na 

previsão da evolução dos custos do setor e uma estimativa da evolução das 

vendas do setor.   

 

Figura 13- Gráfico análise da situação financeira 

A limitação deste modelo de projeções assenta no facto de não podemos imaginar 

quais as decisões drásticas com que esta gestão tem impulsionado esta empresa. 

Acresce que as decisões drásticas são inevitáveis pois a empresa continua a apresentar 

perdas, e esta gestão não se tem coibido de DECIDIR pela sua própria cabeça.  
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3.1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 

 

Figura 14-Demonstração de Resultados 
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3.1.1. APRECIAÇÃO DOS RESULTADOS 

Este seguinte gráfico enaltece 3 tipos de resultados importantes. 

 

Figura 15-Gráfico de Resultados 

 Resultados de Exploração:  

 Os resultados da exploração são simpleticamente as vendas de bens e serviços 

diminuídas dos custos direto necessários para estas vendas, tais como 

matérias-primas, salários, FST’s, Fornecimentos e Serviços de Terceiros. 

 A mais importante distorção é o facto de estes resultados não incluírem 

amortizações como é óbvio, mas incluem as rendas e alugueres de máquinas 

aos sócios, com valores significativos de cerca de 1,5 milhões ao ano 

 De notar que também se incluem os custos com impostos autónomos e 

consumidos no processo produtivo, e provisões para vendas tipo garantias. 

 

 Resultados Operacionais 

 Estes resultados ditos operacionais, são os custos de exploração deduzidos das 

amortizações e das imparidades em inventários e em clientes.  

 Não dispomos de informação sobre a forma como os equipamentos em Leasing 

estão a ser contabilizados, mas como são leasing financeiros os custos de 

amortização deveriam estar refletidos nestas rubricas.  

 

 Resultados líquidos 

 Estes são os resultados da empresa depois de todos os custos e amortizações e 

impostos, resultados estes que estão disponíveis para os sócios distribuírem, se 

assim entenderem. 

 A mais importante distorção deste gráfico acontece em 2013 quando a 

empresa opta por lançar o perdão de 38 milhões de € na DR em vez de ser 

diretamente na conta 56 como correções a anos anteriores. Teoricamente 

estará certo, mas cria uma imagem distorcida da realidade do dia-a-dia da 

empresa. 
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3.1.2. APRECIAÇÃO DA ESTRUTURA DE CUSTOS 

No gráfico seguinte analisamos a forma como a empresa tem obtido os seus resultados 

e mais claramente as suas perdas. 

Figura 16- Gráfico estrutura de custos 

Este gráfico conjuga 2 formas de apresentação. 

A linha representa os proveitos totais, serviços e produção vendida. A parte do gráfico 

de acumulação representa os custos da empresa.  Começando pelo fundo estão 

representados os custos mais variáveis: as matérias-primas, seguidas dos serviços e dos 

salários. Depois seguem-se as amortizações e os custos financeiros.  Uma especial nota para 

os custos com impostos em 2013 provavelmente relacionados com os perdões de dívidas e as 

mais-valias daí resultantes. 

Deste modelo sobressaem duas notas: 

 As perdas em vendas quando a empresa acaba de fazer a sua fusão com a 

Henka Portuguesa, que são contemporâneas com a diminuição de vendas 

provocada pela crise de 2011, despoletadas lera crise com o maior cliente e 

editor português a IMPALA. 

 Por outro lado, as vendas caíram mais depressa do que os custos. Sendo que os 

custos só caíram com a ajuda do PER, na renegociação de contratos de 

trabalho, respetivas indeminizações e os contratos de aluguer de maquinaria. 
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3.2.1. ANÁLISE DO CASH-FLOW 

As variáveis de cash-flow podem proporcionar advertências de risco de dificuldades 

financeiras ou mesmo de insolvência. No entanto, segundo estudos de Schellenger e Crosse 

em que avaliaram as medidas de cash-flows na previsão de falência, o uso de cash-flows nos 

últimos três anos anteriores a falência, estatisticamente, proporcionaram melhores provisões 

do que outras variáveis contabilísticas. 

Na primeira linha transpomos os fluxos de caixa calculados no mapa de origem e 

aplicação de fundo que analisamos mais à frente. 

Na segunda linha apresentamos o cash-flow resultado exclusivamente das operações 

correntes da empresa, fruto da execução do seu objeto social. 

Na terceira linha apresentamos o valor calculado do CF bruto que é igual ao CF acima, 

acrescido dos resultados das negociações da Lisgráfica com os seus credores. De notar que o 

valor positivo não representa o perdão de créditos mas sim a moratória dos pagamentos 

concedida naquele ano, durante o per. 

A quarta linha apresenta o cash-flow líquido, que é muito importante para os 

banqueiros aferirem e avaliarem as vantagens de uma renegociação dos créditos da empresa. 

De facto o CF livre é o cash-flow que se verificaria caso não existissem os pagamentos de juros 

atualmente negociados, e portanto a liquidez disponível para pagar a nova estrutura de 

financiamento a propor no âmbito de uma reestruturação. 

A última linha representa a liquidez após os empréstimos pagos e recebidos. 

Figura 17- Análise cash-flow 
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A representação gráfica seguinte é o cash-flow bruto, excluindo as atividades de 

financiamento mas incluindo mas operações extraordinárias, como por exemplo o perdão de 

créditos concedido à empresa pelos seus credores. 

 

Figura 18- Gráfico cash-flow bruto 

Claramente se observa o enorme buraco financeiro provocado pela queda de vendas 

em 2011, que resultou da conjugação da retração do mercado e da perda de clientes. 

O corte de crédito à IMPALA em 2011, teve um efeito explosivo provocado pelo 

imediato denunciar da linha de crédito em factoring que tinha suportado o crescente atraso 

nos pagamentos da IMPALA à anterior gestão da Lisgráfica. 

A situação apenas se arrastou até 2012 devido aos enormes atrasos de pagamentos 

aos fornecedores. Quando estes atrasos começaram a comprometer entregas e a 

tempestividade da produção, a gestão teve de assumir as dificuldades e apresentar um per. 

A questão por responder é se deveriam ter deixado o crédito à IMPALA arrastar-se ou 

se tomaram a decisão certa de colocar um limite ao crédito concedido. 
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3.2.2. AVALIAÇÃO DOS PRAZOS DE PAGAMENTO & RECEBIMENTO 

Como é possível verificar no gráfico seguinte, as dificuldades de cash-flow refletem-se 

nos prazos de pagamento a fornecedores, em 2012 o prazo médio de pagamento a 

fornecedores é de 650 dias quando o cash-flow em 2012 foi de 25 M € negativos. 

Figura 19- Análise prazos de pagamento & recebimentos 

A pergunta que se coloca ao realizar esta análise é a seguinte: 

Como é possível que um pequeno aumento no prazo médio de cobrança em 2011 

possa provocar uma reação tão exuberante no prazo médio de pagamentos em 2012? 

 A resposta está nos R&C. A rescisão dos contratos de Factoring. 

 As relações com a IMPALA um cliente que representava 1/3 da faturação, 

entraram em rutura e chegaram Tribunal,  

 Nesse contexto a Financeira que financiava os contratos de Factoring, 

adiantando a faturação feita ao Grupo IMPALA rescindiu os contratos e passou 

a recusar financiar a faturação feita À IMPAFA 

 Antes, os atrasos nos pagamentos da IMPALA, apareciam como recebido e com 

um correspondente financiamento de curto prazo.   

 Depois, e de repente aparece tudo como crédito a clientes, e deveria ter sido 

logo provisionado..   
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3.2.3 RENTABILIDADE DA EXPLORAÇÃO 

O mapa seguinte mostra a evolução de vários indicadores que espelham a forma como 

a empresa ganha dinheiro, ou perde. 

 

Figura 20- análise da rentabilidade de exploração 

A margem bruta e o custo das matérias-primas da empresa estão sempre a melhorar 

por via da constante descida dos preços da principal matéria-prima, o papel. Deste modo os 

valores apresentados não são um resultado do esforço da administração mas sim das forças 

de mercado. 

Os custos de funcionamento, salários e FST, subiram no passado, fruto das 

indeminizações durante as fases de reestruturação e per, mas agora apresentam um descida 

constante. É claramente um resultado do esforço de racionalização empreendido pela gestão 

da empresa. 

A rentabilidade das vendas foi desastrosa em 2011 quando perderam o principal 

cliente porque não conseguiram reduzir custos à mesma velocidade que perdiam vendas. 

Apenas após o per voltaram aos lucros e portanto a melhorar este indicador. 

A cobertura dos juros é o principal indicador da situação de pré-insolvência pois a 

empresa não conseguia libertar recursos para pagar os seus juros e muito menos as 

amortizações implícitas nos contratos de crédito. Apenas a reestruturação dos seus créditos 

permitiu repor a normalidade. 

A “caixa sobre vendas” também demonstra que em 2012 e 2013 a empresa não 

conseguia libertar fundos a partir da sua atividade pelo que sobrevivia à custa dos atrasos nos 

pagamentos aos fornecedores. 
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O gráfico seguinte ilustra claramente a situação desesperante da empresa em 2011 até 

204, sendo que o aparente “relif” de 2013 é um mero reflexo da contabilização do perdão 

como um resultado operacional do ano, perdão que em minha opinião deveria ir direto à 

conta 56. 

Por outro lado este gráfico, mostra que se as matérias primnas continuarem a descer 

mesmo lentamente, se a Gestão conseguir continuar a reduzis lentamente os custos salariais e 

os FST, então a margem continuará a subir, e os resultados deverão aparecer já em 2016. 

Figura 21- Gráfico análise de margens 

3.2.4 VALOR ACRESCENTADO BRUTO. 

O mapa seguinte mostra a evolução de vários indicadores que espelham a forma como 

a empresa acrescenta valor com as suas atividades. 

As linhas a azul e verde representam o valor acrescentado bruto em função dos 

recursos disponíveis., calculado pelo método subtrativo e pelo aditivo. Os valores 

apresentados são muito coincidentes o que revela bons números. 

O motivo destas duas linhas não apresentarem um crescimento significativo prendesse 

pelo fato de a produtividade destas máquinas não ser espectável que aumente pois trabalham 

sempre no máximo da sua capacidade ou lá perto. 
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Figura 22- Gráfico análise de produtividade 

 

As linhas a laranja e a vermelho representam o VAL, valor acrescentado bruto em 

função dos salários suportados., calculados pelo método subtrativo e pelo aditivo. Os valores 

apresentados são pouco coincidentes o que revela maus números ou más contas. 

Apesar das discrepâncias ambas as linhas avermelhadas, apresentam uma tendência 

crescente, o que significa que se esperam continuados ganhos de produtividade, ou seja 

aumentos de produção com reduções na massa salarial. 

De notar o VAL de 2012 que corresponde às indeminizações pagar no contexto do per 

aquando da saída dos trabalhadores. Este custo, este 15º mês não é habitualmente 

provisionado anualmente, nem foi reportado na contabilidade de forma a ser dissociável dos 

restantes gastos salariais correntes. 
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3.2.5 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

Este mapa, foi construído a partir dos Balanços e da DR disponíveis, mostra claramente 

uma certa normalidade em 2010, seguida das dificuldades em 2011 e em 2012. Os custos 

ditos de “Transação desta insolvência” ofuscam a capacidade de a empresa libertar recursos 

em 2013. Em 2014 retoma-se uma certa normalidade com a empresa a começar a libertar 

cash-flow das suas atividades operacionais, cash-flow esse absorvido pelos elevados 

pagamentos de impostos necessários à obtenção do acordo no contexto do per. 

 

Figura 23- Análise fluxos de caixa 

A extrapolação de 2015 e as projeções sequentes, permitem-nos antever um regresso 

a uma certa normalidade de uma empresa que consegue gerar fluxos económicos a partir da 

sua atividade corrente. 

Se com esses fluxos conseguir cumprir todos os compromissos financeiros 

nomeadamente com amortização de créditos e redução de dívidas passadas aos seus credores 

isso será outro assunto analisado adiante. 

Este mapa de origem e aplicação de fundos conjuga os 3 tipos de fluxos financeiros; 

 Os Fluxos de caixa das operações correntes 

 Os fluxos de caixa dos investimentos e desinvestimentos 

 Os fluxos de caixa das amortizações de empréstimos e dos financiamentos 

recebidos. 
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Figura 24-Gráfico fluxos de caixa 

De notar que em 2010 aquando da fusão com a Heska a empresa estava a amortizar 

normalmente os seus financiamentos e a libertar imenso cash-flow fruto da sua atividade 

corrente. 

Os investimentos em 2011conjugados com a denúncia do factoring em 2012 impeliram 

a empresa para um incumprimento generalizado que culminou com a presentação de um per 

no inico de 2013 (dezembro de 2012).   

As moratórias concedidas em 2013 durante o per deram origem ao cash-flow 

exclusivamente financeiro em 2013. Em 2014 a empresa volta a apresentar pequenos mas 

normais cash-flows das operações dos financiamentos e nos investimentos. Os cash-flows 

seguintes são fruto das nossas melhores especulações, que desconhecem os caminhos que 

esta gestão irá seguir. 
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3.3. O BALANÇO 

Figura 25-Balanço  
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3.3.1 ESTRUTURA DO BALANÇO 

A estrutura do balanço da empresa é aqui apresentada com uma linha na escala da 

direita que representa as vendas da empresa. Atendendo à “estória” recente da Lisgráfica esta 

linha de vendas permite inferir o impacto das vendas na estrutura do balanço. Também se 

acrescentaram marcas balizadoras dos marcos mais importantes na “estória” recente da 

empresa, nomeadamente a fusão e o per. 

Figura 26-Gráfico estrutura do balanço 

Durante a fusão com a Heska podemos observar um elevado e anormal ativo não afeto 

à exploração que nada mais é que um ativo constituído por créditos sobre os sócios referentes 

a empréstimos da empresa aos sócios, aparentemente necessários para “pagar” a fusão de 

2009. O ativo diminuiu por via das amortizações sucessivas e principalmente pelo assumir de 

imparidades em clientes. 

No quadro seguinte podemos apreciar a evolução de alguns dos indicadores da 

estrutura do balanço. 

 Autonomia financeira 

 Rácio de Endividamento 

 Alavancagem financeira 

 Estrutura do endividamento 

 Cobertura do Imobilizado 

 Imparidades sobre o capital próprio 
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A autonomia financeira e a alavancagem financeira não têm significado enquanto o 

capital próprio não voltar a ser positivo. A cobertura das provisões e imparidades sobre o 

capital próprio é um rácio fundamental na banca  

O Grau de endividamento medido pelo rácio dos empréstimos bancários remunerados, 

pelos recursos Totais, (que numa empresa normal incluem Capital) é um indicador 

interessante no caso da Lisgráfica, pois permite visualizar o aumento do seu endividamento 

em 2011 e em 2012 e depois o perdão de 38 Milhões de € em 2013. 

Figura 27- Análise de indicadores da estrutura 
do balanço 

A série mais “sui generis” é o rácio de cobertura do imobilizado. O aparecimento de 

valores negativos é explicado por um caso extremo de perda da totalidade do capital próprio, 

associado ao facto de os empréstimos de “médio e longo prazo” serem diminutos, e mesmo 

inferiores à situação liquida negativa. Deste modo a soma dos elevadíssimos prejuízos com os 

empréstimos de MLPz é ainda assim negativa.  

Pelo que se conclui que a empresa estava a viver financiada exclusivamente em crédito 

de curto prazo, Letras e CCC, acrescido de enormes atrasos nos pagamentos a fornecedores. 
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3.3.2. ANÁLISE DA RENTABILIDADE DOS ATIVOS 

O Seguinte quadro permite avaliar a rentabilidade que a gestão extrai dos ativos ao 

seu dispor. 

Figura 28- Análise da rentabilidade dos ativos 

Rentabilidade do Capital Próprio 

A rentabilidade do capital próprio, apresenta resultados muito enviesados, e de difícil 

interpretação. De facto de 2009 a 2012 os resultados líquidos e o capital próprio são ambos 

negativos pelo que é difícil dizer o que significa este indicador em 2013 o indicador é negativo 

quando a empresa beneficiou de um perdão de 38 milhões de €, mas o capital continuou 

negativo.  

Em alguns planos de recuperação determina-se que o perdão deverá ser aportado ao 

capital próprio sobre a forma de reservas especiais. Se tivessem seguido esta solução a 

empresa estaria hoje em melhor situação contabilística, perante os olhos de quem já 

esqueceu o passado. 

Rentabilidade Económica da Exploração 

A rentabilidade económica da exploração é um indicador com significado mesmo na 

Lisgráfica, com todas as suas peculiaridades. Este indicador diz-nos quais são os resultados da 

exploração libertos e disponíveis para as amortizações e gastos financeiros, que são 

produzidos com os ativos que temos afetos à exploração da empresa. Todos os ativos menos 

os investimentos em outras empresas e empréstimos a sócios. 

Nota-se que na Lisgráfica este indicador é negativo no ano em que perdem o maior 

cliente, a IMPALA. 
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Return On Assets 

O ROA, Retun on Assets é parecido com o indicador anterior com a diferença que em 

vez de resultados de exploração estamos a avaliar os resultados operacionais (resultados+ 

Amortizações) e em vez de os compararmos apenas com o ativo de exploração comparamos 

com o ativo total da empresa 

No caso da Lisgráfica este indicador é fortemente negativo nos anos da crise 

retomando depois os seus valores normais 

. 

Produtividade do Ativo de funcionamento 

A produtividade do ativo de funcionamento é um indicador que compara a 

necessidade de ativo de circulante, ou seja stocks e crédito a clientes, com as vendas 

produzidas com este ativo. 

No caso da Lisgráfica os anos da crise são os melhores anos, o que se explica com o 

“Writ Down” do crédito sobre a IMAPLA, que passou a imparidades e criou esta ilusão de 

melhoria de resultados nas cobranças e redução de crédito concedido. Mas mostra a má 

gestão acumulada e rapidamente atirada para debaixo do tapete, através da conta 56, 

resultados transitados. 

 

Rentabilidade do Ativo 

A rentabilidade do ativo representa a capacidade da empresa libertar dinheiro 

independentemente da forma como é financiada, pois este indicador é expurgado de juros. 

Deste modo os analistas podem imaginar e perceber o comportamento da empresa se e 

quando for alterada a estrutura de financiamento, nomeadamente o rácio “Capital Próprio” 

versus “Capitais Alheios”. 

Lamentavelmente a Lisgráfica ainda apresenta uma rentabilidade inferior ao seu 

WOCC, pelo que nesta fase quando mais alavancada menos resultados apresenta. 

 

PER 

O Price Earning Ratio é dos indicadores mais populares pela sua simplicidade de 

perceção, mas não tem significado quando os resultados são negativos. No caso da Lisgráfica 

serão necessários anos para este indicador voltar a ter sentido. 
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3.3.3. APRESENTAÇÃO DO BALANÇO FUNCIONAL 

Este mapa permite-nos perceber como interpretar um balanço Funcional: 

 

 

 

 

 

 

Figura 29-Esquema balanço funcional 

Fundo de Maneio 

O fundo de maneio deveria ser numa empresa “normal” o dinheiro deixado pelos 

fundadores aos gerentes para estes iniciarem a sua atividade. 

Ou seja é o capital social aportado pelos fundadores mais os empréstimos a médio e 

longo prazo negociados por estes e que geralmente servem para edificar instalações e 

comprar as máquinas fundamentais. 

No entanto, na Lisgráfica acontece o seguinte:   

 O capital próprio é negativo, pelo que os empréstimos de médio e longo prazo é 

que financiam os investimentos em ativos fixos tangíveis, edifícios e rotativas. 

 Acresce que os empréstimos de MLPz além de financiarem o imobilizado também 

financiam os investimentos dos sócios. De facto no passado recente o volume de 

empréstimos aos sócios era superior ao capital aportado, mas entretanto já 

perdido.  
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Necessidades de Fundos de maneio 

As necessidades de fundo de maneio dependem da gestão dos gestores, e não das opções 

do fundador. 

São grosso modo a diferença entre a quantidade de dinheiro que emprestamos aos 

clientes, menos o dinheiro que os nossos fornecedores nos emprestam. Claro que nem a 

Lisgráfica nem os seus fornecedores são bancos para emprestar dinheiro, mas emprestar 

dinheiro ou vender bens e serviços a crédito é quase a mesma coisa, principalmente em 

empresas que recorrem ao factoring e fazem seguros de crédito. 

Tesouraria Líquida 

A tesouraria líquida é-o resultado das opções tomadas pelos fundadores quanto ao fundo 

de maneio e das opções dos gestores quanto às necessidades de fundo de maneio. 

Calculam-se pela diferença entre o dinheiro da empresa em caixa e bancos acrescido dos 

eventuais investimentos em títulos de curto prazo como os da “RioForte”, subtraídos dos 

empréstimos de muito curto prazo como cheques e letras aceites pelos fornecedores e 

descontados pela empresa e doas contas correntes caucionadas e descobertos e etc… 

No caso da Lisgráfica observamos uma tesouraria negativa até recentemente espelho da 

falta de liquides acompanhada por um volume de letras e CCC que se avolumou até 2013 

Financiamento dos acionistas 

Esta é uma rúbrica especial e rara numa empresa cotada, o que apenas vem demonstrar 

que é gerida como uma empresa familiar. 

Após a fusão e até ao PER, a empresa financiou os investimentos imobiliários dos sócios  

em valores significativamente superiores às dividas da empresa ao estado e muito superiores 

ao capital próprio aportado, à muito perdido e nunca reposto. 
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3.3.4 ANÁLISE DO BALANÇO FUNCIONAL  

No quadro seguinte apresentam-se as rúbricas do balanço funcional necessárias à sua 

análise. 

Os três indicadores principais já acima descritos são: 

 Fundo de maneio, 

 Necessidades de Fundo de Maneio, 

 Tesouraria Líquida, 

 

A estes três indicadores adicionamos dois apropriados a esta análise: 

 Fundo de maneio funcional – uma variante do fundo de maneio que exclui do ciclo de 

investimentos os empréstimos aos sócios da empresa mantendo apenas os 

investimentos em ativos fixos tangíveis. 

 Financiamento líquido dos acionistas. Esta é uma rubrica invulgar num balanço 

funcional, de uma empresa cotada, mas absolutamente pertinente quando se faz a 

análise da Lisgráfica. 

Figura 30- Análise Funcional 
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3.4 A ESTABILIDADE DA  EMPRESA 

A estabilidade de uma empresa é avaliada por vários indicadores sendo os mais 

conhecidos a sua Solvabilidade e a sua Autonomia financeira. 

Seguem-se os vários graus e perspetivas da liquidez  

O quadro seguinte apresenta as séries contendo estes indicadores  

 

Figura 31-Análise estabilidade da empresa 

Solvabilidade 

A solvabilidade, apesar de no caso da Lisgráfica ser negativa, por via do capital próprio 

ser negativo, ainda detém algum significado. Representa a parte dos créditos concedidos à 

empresa que são superiores ao ativo que a empresa adquiriu com esses créditos. (-30% 

significa que a empresa consumiu 100 para produzir 70)  

Deste modo os credores prudentes deveriam levar a imparidades esta percentagem do 

crédito concedido à Lisgráfica.   

Portanto no caso da Lisgráfica o significado da solvabilidade : 

 O grau de solvabilidade do devedor com capital próprio negativo é igual ao grau 

de imparidade que afeta os seus credores (pelo menos). 
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Autonomia Financeira 

Quanto à autonomia financeira este rácio por agora e mesmo que a empresa ganhe 

dinheiro, não tem qualquer significado. 

Quanto às diversas Liquidezes neste caso são todas muito semelhantes como se pode 

observar nos gráficos seguintes, sendo que o “outlier” da liquidez imediata deriva das opções 

na simulação. A liquidez imediata ou cash ratio apresenta valores reais até 2014 e ideais. A 

partir de 2014 supôs-se sempre que toda a liquides seria expurgada da empresa para 

empréstimos aso acionistas maioritários. 

Figura 32-Gráfico de liquidez 

A liquidez geral é o ativo corrente comparado com o passivo corrente, ou seja os 

pagamentos a cumprir no curto prazo quando comparados com os pagamentos que se espera 

receber no curto prazo. 

De notar que em 2013 a Lisgráfica chegou ao ponto de que os valores por receber apenas 

chegavam para pagar 13 % das suas dívidas de curto prazo. 

Presentemente a situação está a recuperar e espera-se que melhore continuamente. 

A diferença entre esta liquidez geral e o chamado “acid test”, não é relevante na 

Lisgráfica pois a empresa recebe a sua matéria-prima todos os dias e descarta todos os jornais 

não vendidos, pelo que o ativo circulante não incorpora stocks, ou seja o ativo circulante é 

igual ao crédito em clientes. 
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3.5 ANÁLISE DOS RISCOS QUE A EMPRESA ENFRENTA 

Neste subcapítulo analisamos três tipos de riscos, a saber: 

 A sensibilidade dos resultados face à variação das vendas 

 Avaliação dos riscos operacionais e financeiros 

 Projeção da probabilidade de insolvência 

 

 

3.5.1 SENSIBILIDADE DOS RESULTADOS FACE ÀS VARIAÇÕES NAS VENDAS 

Este gráfico permite-nos visualizar a sensibilidade dos resultados face às variações nas 

vendas. De notar que não é um gráfico anual, mas sim um gráfico de variações em torno da 

situação em 2014. Estas variações estão “plotadas” em incrementos de 5%, positivos e 

negativos. 

No modelo subjacente supôs-se que seria espectável que a empresa nos próximos anos 

continue a diminuir custos lentamente, quer na vertente salarial, quer nos custos de matérias-

primas. Com a entrada em funcionamento de uma nova máquina será espectável que as 

velhas máquinas alugadas sejam descartadas e desapareçam das contas com um impacto 

significativo nos custos, mas que nos é impossível estimar por manifesta desinformação. 

Figura 33-Gráfico análise de resultados 

Percebesse que a empresa já liberta cash-flow suficiente para as operações, mas ainda 

precisa de crescer em 2015 para conseguir pagar a totalidade dos seus custos. 
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No entanto como as amortizações já são superiores aos juros é expectável que a 

empresa de ora em diante consiga cumprir as suas obrigações financeiras. 

Figura 34-Gráfico da estrutura de custos 

Por fim uma nota de advertência, para a empresa para não perder dinheiro tem de 

aumentar as vendas em 8% o que historicamente aparenta ser difícil. Mas para ser rentável, 

para remunerar os capitais investidos acima da taxa de juro dos empréstimos, teria de 

aumentar as vendas em mais de 20% 

Ora, se a sua produção é suportada em 5 máquinas, então quando a empresa aumentar 

as vendas em 20% terá atingido o seu limite de produção máximo, pelo que ou compra outra 

máquina ou deixa de crescer. Em ambos os casos podemos extrapolar que os resultados 

líquidos máximos desta empresa estão agrilhetados a 1 milhão de €uros anuais. 

 

3.5.2. ANÁLISE DO RISCO OPERACIONAL E FINANCEIROS 

Neste quadro podemos observar a evolução passada e esperada dos três mais comuns 

graus de alavancagem com significado útil: 

 GAO : Grau de Alavancagem Operacional  

 GAF : Grau de Alavancagem Financeira 

 GCA : Grau Combinado de Alavancagem 
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Figura 35- Análise dos graus de alavancagem 

O GAO permite-nos perceber a influência das amortizações e das imparidades nos 

resultados da empresa. É necessário especial cuidado quando algum ou ambos os valores são 

negativos, pois o significado está distorcido. No caso da Lisgráfica observamos que o passado 

é conturbado e sem significado, e que no futuro se espera que as amortizações e imparidades 

correntes aumentem os custos em cerca de 40% dos resultados de exploração ou margem 

operacional. 

O GAF permite-nos observar como os custos dos financiamentos afetam os resultados 

operacionais depois de amortizações e imparidades, produzindo os resultados correntes antes 

de impostos. De novo os valores negativos distorcem a interpretação deste valor, mas as 

projeções permitem-nos inferir que num futuro normal os financiamentos agravarão os 

resultados operacionais em cerca de 40%. 

Por fim o GCA permite-nos obter uma visão conjunta de como os custos com 

amortizações imparidades e financiamentos afetam os nossos resultados de exploração e 

conduzem aos resultados correntes, antes dos impostos. 

Nota:  O valor anormal do GAO de 2015 reflete a espectativa de os resultados 

passarem a ser positivos. Um aumento percentual de zero para algo 

positivo é uma variação infinita nesse ano, ilusões numéricas… 

  



 

 

45 

 

3.5.3. PROJEÇÃO DA PROBABILIDADE DE INSOLVÊNCIA 

No quadro seguinte apresentam-se a análise quantitativa da probabilidade desta empresa 

insolver. 

Figura 36- Gráfico de análise do risco de insolvência 

Dos gráficos e dados acima apresentados podemos inferir que os indicadores usados, 

nomeadamente o Z-score para cotadas e o ZETA-Score para as não cotadas revela-se 

apropriado ao desfecho que conhecemos hoje. 

Apesar de ser uma empresa cotada esta empresa é não é gerida de forma profissional 

mas sim como se fosse uma quinta privada dos sócios maioritários, pelo que o modelo ZETA –

Score para empresas privadas revela-se o mais certeiro. 

Por outro lado o modelo desenvolvido por Kanits para as empresas cotadas no brasil 

revela-se completamente desajustado à nossa realidade, provavelmente por diferenças 

linguísticas e interpretativas das normas de contabilidade. 

A análise da probabilidade de insolvência desta empresa foi feita apenas por métodos 

quantitativos, pois a análise por redes neurais desenvolvida por Armando Vieira e J. Neves era 

demasiado consumidora do recurso mais escasso, o tempo.  
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4  AVALIAÇÂO DA EMPRESA 

Ao propormo-nos para realizar a análise financeira desta empresa, desde logo fomos 

confrontados com os indícios de pouca transparência e de falta de dados sobre o aspeto mais 

importante do seu passado recente que foi o seu per. O processo especial de revitalização não 

está disponível no site da empresa, e não nos foi facultado. Neste contexto foi necessário 

inferir os acontecimentos com base na evolução dos saldos. No entanto os saldos de contas 

também evoluem naturalmente de um ano para o outro, em função da atividade regular da 

empresa. 

Dos cinco métodos de avaliação mais comuns desde já se exclui as opções reais, por 

dois motivos, que são a incapacidade de em Portugal gerar opções credíveis num mercado tão 

exíguo, e a clara ultrapassagem dos objetivos desta unidade curricular. 

Temos ainda de esclarecer algumas pontas soltas que podem afetar qualquer um dos 

métodos de avaliação da Lisgráfica 

a) Dinheiro em caixa 

Esta empresa tem pouco dinheiro líquido. Já teve menos quando esteve à beira da 

insolvência. A reduzida liquidez reduz o valor de uma empresa em dificuldades,  

 

b) Ações e participações em outras empresas 

A empresa acaba de eliminar a sua participação na Gestigráfica, tendo feito um “write-

off” de 3,5 milões de €, pelo que esta limpeza melhorou na clareza do valor da 

Gestigráfica, torna-o mais certo pela inexistência de passivos ou ativos escondidos em 

participações financeiras obscuras. 

 

c) Ativos intangíveis, contabilizados ou não 

A empresa detém 2,5 Milões de e em ativos intangíveis contabilizados. Pode não 

parecer muito mas é exatamente a diferença que falta entre ativos tangíveis menos o 

passivo de MLPz.  

Portanto este valor é significativo, e está mal explicado, o que afeta a avaliação. 

A inexistência de goodwill positivo ou negativo, reduz as incertezas nesta avaliação. 

 

d) Dívida 

Os valores contabilísticos das dívidas são afetados pelos empréstimos a sócios de 2 

milhões de €, os quais deveriam ser deduzidos ao capital se este ainda fosse positivo. 

  



 

 

47 

 

4.1. VALOR NA BOLSA 

Geralmente todos os autores alardeiam que claramente a cotação em mercado aberto 

de um título é a melhor maneira de o avaliar. 

Esta empresa é claramente uma exceção à regra. De facto apenas 10% do capital se 

encontra disperso. Não existe qualquer expectativa de distribuição de dividendos, nem de 

valorização pelo simples fato e que o peso dos prejuízos passados ser estarrecedor, e ser 

legalmente interdita a distribuição de dividendos com esta estrutura de Capital Próprio. 

De facto a política dos gestores é remunerar apenas os seus acionistas com assento na 

administração através das rendas pagas pelas velhas máquinas alugadas à Lisgráfica. 

Deste modo o valor residual desta cotação apenas reflete a falta de liquidez do 

mercado, e a desinformação dos seus investidores.  

A recente cotação de 2 cêntimos de € multiplicada pelo nº de ações indicia que o 

mercado enfrenta uma distorção potencial de 3,7 milhões de euros. 

No entanto é necessário acrescentar o custo da falta de liquidez deste título. 

Este custo pode ser irrelevante, mas o preço de compra é sempre diferente do preço 

de vendas. O step mínimo é 1 cêntimo. 

Ora esta empresa transaciona a 2 cêntimos portanto para se conseguir colocar um lote 

à venda, e, conseguir vende-lo temos de ter pelo menos 1 cêntimo de diferença,… o que nesta 

empresa representa metade do seu valor. Sendo ainda necessário acrescentar o custo do 

corretor. 

Portanto para um acionista minoritário esta ação vale metade da atual cotação, o que 

se traduz numa valorização da empresa em cerca de 1,5M de euros. 

Se compararmos o valor desta capitalização bolsista com os atuais empréstimos a 

sócios (CtPz+MLPz) ascendem a 3 Milhões de € percebemos que os benefícios de controlar 

mais de 50% de uma empresa, são maiores que o valor da capitalização bolsista. 
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4.2. VALOR DOS ATIVOS  

Vantagens na utilização deste método de avaliação: 

 Pode ser aplicado mesmo com a empresa a apresentar 

resultados negativos, como tem sido o caso da Lisgráfica o que aparentemente 

se continuará a verificar 

 Pode ser aplicado em empresas que não distribuem dividendos, 

como é o caso desta empresa enquanto a situação líquida continuar negativa. 

 No entanto dificilmente este método captura o valor de uma 

carteira de clientes fiel como os da Lisgráfica, ou as barreiras à entrada neste 

mercado português criadas pelo excesso de capacidade e estarrecedores 

investimentos necessários apenas para uma única máquina. 

O valor contabilístico “book value” da empresa é o seguinte, 

O valor contabilístico é presentemente de 12 Milhões de € e continua a descer com as 

amortizações, acrescido de 300 mil e em cash. 

A empresa presentemente aluga as máquinas que necessita aos seus sócios, e adquire 

as restantes em Leasing, sendo as amortizações iguais às rendas. 

Deste modo o valor de máquinas melhores e mais recentes não está refletido no 

balanço 

Se ao book value das máquinas podermos adicionar os créditos de curto prazo em 

clientes, no valor de 5 milhões de € obtemos um ativo de 17 milhões de €. 

Como mandam as regras deste método de avaliação, ao ativo registado na 

contabilidade devemos subtrair o passivo a MLPz. 

O passivo a MLPz mesmo depois do perdão de 38 milhões de € ainda é de 11 milões a 

credores comuns e de 3 milões ao estado, totalizando 14 milhões de € a MLPz. Acrescentando 

os 4 milhões de Credito de CPz e 8 milhões de fornecimentos obtemos 12 milões de passivo 

de CPz.  
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O quando seguinte permite sintetizar esta avaliação: 

 

  Curto Pz Longo Pz Total 

Ativo Imobilizado   12,0 M€ 12,0 M € 

Dinheiro líquido 
 

0,5 M € 12,5 M € 

Ativo CtPz 5 M €   5 M € 

 
Total Ativo : 

 
17 M € 

Passivo MLPZ   14,0 M € 14 M € 

Passivo CtPz 17 M € 
 

17 M € 

Provisões   0 €   

 

 
Total Passivo 

: 
 

31 M € 

 

Book Value : 
 

- 1,5 M € 
 

 Situação Líquida: - 14,5M€ 

 

Portanto o book value desta empresa é sempre negativo, para os acionistas que não 

controlam a empresa nem as rendas pagas aos sócios pela suposta utilização das suas 

máquinas. O goodwill ainda é de 2,5 milões de €, (mesmo depois do write off de 1,5M€ da 

Gestigráfica) pelo que se este good will for verdadeiro, apenas serve para reavaliar os ativos 

comprados em mais 2,5 M €, alegando que foi esse o valor de mercado, e assim poderem 

compensar o book Value de -2M€, alegando que a empresa tem um valor positivo de 500 mil 

€. 

Apenas para referência, o valor de mercado destas máquinas usadas, depende do valor 

da propriedade onde estão implantadas, pois o custo de desmontar e montar a máquina é 

superior à aquisição de uma nova. 

O custo de substituir as máquinas, é difícil de calcular pois atualmente estas máquinas 

compram-se em regime de leasing, sendo o seu custo de investimento transformado numa 

renda fixa. 
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O valor de liquidação da máquina é nulo, pois ninguém oferece nada por uma máquina 

sem o seu térreo e edifício de implantação, e numa liquidação não existe nenhuma garantia 

de que as partes sejam vendidas em separado. 

O valor de utilização é igual às rendas de leasing que não são necessárias pagar 

enquanto esta máquina estiver a ser amortizada. Mesmo que o custo seja o mesmo, a 

amortização não implica um esforço financeiro presente, e isso é um facto valioso numa 

empresa que perde dinheiro todos os dias, pois permite-lhe continuar a manter o seu cash 

flow positivo, e assim continuar a cumprir as suas restantes obrigações a tempo e horas 

evitando uma situação de insolvência pior do que aquela que enfrenta. 

Na avaliação da Lisgráfica pelo seu valor patrimonial é de salientar as seguintes 

dificuldades com que nos deparamos ao tentar fazer esta avaliação 

 Existe um valor imaterial e “off book “ importante que são os contratos 

de impressão, a médio longo prazo, firmados pelos seus clientes, os quais aportam 

estabilidade nas encomendas e provavelmente nas receitas. 

 A empresa não tem uma marca valorizada pelo público, sendo esta 

indiferente para os seus mega clientes institucionais. 

 OS recursos humanos eram muito importantes no passado, mas agora 

as novas máquinas são compradas chave na mão e com contratos de manutenção 

incluídos. Acresce que com as novas tecnologias e edição e impressão, essa 

dependência diminuiu o que permite à empresa continuar a reduzir a sua massa 

salarial e o salário médio. Esta evolução acrescenta um valor inestimável, 

impossível de quantificar. 

 De notar que este método de avaliação não é apropriado a empresa de 

serviços, nem empresas com uma quota de mercado exuberante sem concorrentes 

comparáveis 

 Por fim este método de avaliação não é aconselhável para empresas 

tecnicamente falidas como é o caso.  
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4.3. DISCOUTED CASH-FLOW  

 

Para calcularmos o valor da empresa pelo método dos “discounted cash flows” temos 

de começar por defini-lo e depois calcular a sua taxa de atualização. 

Tudo começa pela escolha e o cálculo dos cash flows a usar. Os cash flows foram 

determinados com base na demonstrações de resultados previsional projetada com base nos 

pressupostos anteriormente discutidos. 

Seguidamente é necessário determinar o valor da taxa de atualização dos cash flows 

que deverá ser o custo médio dos capitais calculado lelo método do CAPM 

Para tal, é necessário determinar a taxa de juro a usar para os capitais alheios, a qual 

neste caso é simples apesar de incorporar vários pressupostos relacionados com o PER. 

Por fim é imprescindível determinar o custo do capital próprio. Este custo só poderá 

ser determinado depois de se determinarem outras variáveis como o beta da empresa. 

Calculadas todas as variáveis e estimado o custo médio do capital, finalmente 

podemos descontar os cash flows que extrapolamos e obter assim o valor da empresa que 

deriva das operações correntes. 

No entanto ainda não está tudo terminado. É necessário adicionar o valor residual, 

atualizado à mesma taxa. Por último é necessário adicionar todos os ativos que não geram 

cash flow como o dinheiro em caixa e os imobilizados inativos. 
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4.3.1 ESCOLHA DO CASH FLOW A USAR  

Na determinação do valor atualizado de um cash flow, podemos optar entre dois 

conceitos parecidos: 

 O cash flow das operações 

 O cash flow para acionistas  

O cash flow bruto é apenas o resultado líquido mais amortizações imparidades e 

provisões 

Casf flow to Equity é o cash flow que está disponível para ser distribuído aos acionistas 

se estes assim o entenderem. Inclui toda a disponibilidade financeira, nomeadamente os 

resultados líquidos as amortizações a imparidades, as provisões constituídas, os resultados 

extraordinários, a libertação de fundos por via e alienações de imobilizado, e até mesmo os 

novos empréstimos. 

O valor a usar na atualização do cash flow é a Euribor mais 2% pois neste caso 

particular da Lisgráfica é este o valor estabelecido no PER para todos os credores acrescido do 

facto de um recente empréstimo ter sido concedido também nestas condições. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

-1.791 K€ 2.552 K€ 3.664 K€ 3.531 K€ 3.090 K€ 2.967 K€ 

 

Agora este cash flow deverá ser atualizado à taxa média do custo do capital; o 

chamado WACC, o qual é calculado em função do custo dos dinheiros alheios e do capital 

próprio. 

A este valor deverão ainda ser adicionados o valor terminal e os ativos não geradores 

de cash flow como se verá adiante.  
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4.3.2 CUSTO DO CAPITAL EMPRESTADO 

 

Custo do dinheiro emprestado à empresa apresenta aspetos enganadores. 

De facto toda a atual dívida foi negociada de forma forçada perante a ameaça de uma 

insolvência. 

Os credores bancários suportaram uma perda de 65% dos seus créditos em capital, 

juros e todos os demais custos. O remanescente destes créditos foram todos renegociados em 

150 prestações, após dois anos de moratória de capital. 

Os juros não que foram livremente negociados, são iguais para todos e vencem à taxa 

euribor mais 2%. Portanto esta taxa de juro não deveria ser usada para calcular o custo do 

dinheiro pois incorpora uma perda de 65% e os juros não foram fixados por um mercado livre. 

No entanto, após a aprovação deste PER, em 2014, o BCP fez novo empréstimo à 

empresa, num valor significativo de 600 mil €, também à taxa e Euribor mais 2%. Deste modo 

voltamos a poder dizer que o mercado atualmente empresta a esta empresa que acaba de 

emergir de um processo de quase falência à taxa de Euribor mais 2%. 

 

4.3.3   TAXA DE JURO SEM RISCO. 

 

Deparamo-nos com a determinação da taxa de juro livre de risco. 

Em primeiro lugar vamos considerar qual o horizonte temporal: 

 Estamos a fazer uma avaliação para os próximos anos de vida da empresa. 

 Os atuais empréstimos reescalonado no contexto do PER são a 150 meses, ou 

seja doze anos,  

 Nos próximos anos não se espera necessidades de refinanciamento, nem de 

reforços financeiros. 
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 Certamente que antes de estes empréstimos atingirem a maturidade (daqui a 

doze anos) o capital em dívida vai diminuindo e daqui a cinco anos já será 

metade do que é hoje, readquirindo assim a empresa capacidade de 

refinanciamento num mercado livre e normal e dentro de um salutar rácio de 

Cap. P. / Divida. 

 A taxa de inflação será em média na europa 2% pois o banco central assim 

providenciará, adaptando a sua política monetária a este objetivo, pelo que não 

nos devemos guiar pelas taxas atuais de 0,2 % 

 Acresce que a empresa se financia em euros e apenas vende em euros, não 

existindo risco de desvalorizações a considerar. 

 Podemos considerar e estimar que a taxa de crescimento da economia será de 

1%  

 

Logo podemos estimar que a taxa de juro livre de risco será de 1% num futuro 

próximo de cinco anos. 

O que não se observou nestes cálculos de taxas de juro, que colocam limitações: 

 Não se tentou estimar o custo dos empréstimos em função de múltiplos do 

rácio, “EBITA/ Juros pagos “ porque os atuais juros não foram negociados 

livremente. 

 Também não se adicionou o risco do país porque os investidores são todos 

portugueses e a empresa apenas opera em Portugal, pelo que mesmo em caso 

de default e abandono do euro, esta empresa não seria afetada. Pelo menos 

diretamente. 
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4.3.4   ESTIMANDO  O  BETA  DA EMPRESA 

 

Iniciamos por tentar estimar o Beta comparando com empresas tipográficas 

portuguesas. 

Mas a Lisgráfica é a maior de todas em todas as medidas, tendo uma quota neste 

mercado de 25% e no seu subsetor de rotativas de grande volume tem cerca de 505 do 

mercado. 

A segunda maior empresa é a impressa nacional, que imprime os Diários da República 

e as notas verdadeiras, pelo que tem pouca concorrência. Pelo menos legalizada. 

Estamos a comparar uma empresa quase insolvente com uma que se pode considerar 

risk free. (sem risco para os governantes e os seus gestores públicos,… nós depois pagamos as 

asneiras em impostos.) 

Por outro lado o Beta pode ser calculado usando distintos dados de suporte. 

Podemos calcular o beta contra a bolsa portuguesa o euro stocks inteiro ou contra o 

Dow  Jones. Apenas obtivemos uns parcos dados referentes a empresas gráficas portuguesas 

do setor, sendo que a Lisgráfica era a única cotada. 

Por outro lado o histórico pode ser enriquecedor de 20 anos, mas apenas dispúnhamos 

de 7 ou 8 anos completos. 

Por fim o beta pode ser calculado com as variações diárias ou mensais, mas apenas 

dispúnhamos de dados anuais. 

Com estes parcos dados obtivemos um beta de 1,25, já com a sua própria 

alavancagem. 

No entanto um beta de 1,25 para uma empresa em distress, e em falência técnica é 

um beta certamente aquém da realidade da Lisgráfica. Por outro lado o Beta depende do ; 

tipo de negócios 
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De facto a Lisgráfica em cerca de 25% da quota de mercado no setor e cerca de 50% no 

seu subsetor de máquinas rotativas para a produção de jornais e revistas. 

Quando a crise chegou as pessoas imediatamente dispensaram a compra dos seus 

produtos e as vendas caíram cerca de 1/3 no inicio da crise das sub-prime, 2009. Se 

produzissem pão, o beta seria menor pois na crise ou na abundancia continuaria a vender-se o 

mesmo. Batatas é outra estória irlandês. Portanto o Beta da Lisgráfica será sempres mais 

elevado que o da bolsa portuguesa.   

Então temos de ter em conta outros fatores. 

A empresa evoluiu de uma empresa que adquiria todas as máquinas, para uma que 

aluga quase todas, em regime de leasing ou outros contratos fixos. Quando a economia cresce 

isto é bom, mas quando ocorrem os eventos como a sub-prime e crise, as rendas tem e 

continuar a ser pagas. Mas as amortizações das máquinas pesam nos custos mas não no 

bolso, pois esses gastos há muito foram desembolsados. Deste modo é de esperar que o Beta 

da Lisgráfica seja aumentado por um fator proporcional ao rácio de leasings versus 

amortizações e rendas. 

Assim obtemos um beta para a Lisgráfica de 3,15. 

Acrescem duas consequências ao cálculo do nosso Beta 

 Com tão poucas empresas cotadas, o peso da Lisgráfica é pelo menos de 1 a 

2 % da capitalização bolsista, pelo que quando medimos o beta do mercado 

estamos a medir 2 5 do beta da própria Lisgráfica. 

 Por outro lado podendo apenas a cotação variar em cêntimos e estando a 

cotação a 2 cêntimos o mínimo aumento na cotação de 1 cêntimo é uma 

variação de 50% da cotação, e em sentido contrário uma diminuição de 1 

cêntimo é um perda de metade da capitalização bolsista, apenas porque 

alguém vendeu 100 ações a 1 cêntimo para deixar de pagar a taxa de 

depósito deste pacote que tinha parado no corretor. 
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Por fim é de salientar que o Beta que calculámos incorpora a alavancagem do mercado 

e da Lisgráfica, mas o sugerido por Damondaram para este setor na Europa vem 

desalavancado. 

Portanto o Beta sugerido por Damondaram de 1,01 tem agora de ser alavancado em 

função do Debt ratio da Lisgráfica. Neste caso com capital negativo, é necessário fazer alguns 

ajustes. 

Em primeiro lugar vamos supor que a taxa efetiva é de 0% pois à anos qua a empresa 

não paga impostos e com os atuais prejuízos e o report fiscal com uma duração de doze anos 

não pagará impostos por muitos anos vindouros. 

De seguida comparamos o capital que foi em tempos investido na Lisgráfica com os 

empréstimos remunerados atuais, para, deste modo tentarmos obter o rácio de forças 

necessário à alavancagem do beta deste setor. Deste modo o Beta de Damondaram 

alavancado passa a ser de 2,90.   

Nesta alavancagem incluímos não a penas a dívida referente a empréstimos bancários 

como também a dívida proveniente dos Leasings, pois apesar de se pagarem rendas e não 

juros, a empresa tem a obrigação de pagar estas rendas quer use as máquinas quer não, nos 

bons e maus tempos. 

Esta opção não se aplicou há rendas de máquinas alugadas aos sócios pois no maus 

tempos e sem encomendas a Lisgráfica pode pura e simplesmente não pagar estas rendas 

sem que nada de mau lhes aconteça. Foi o que se passou de 2008 até 2012, quando a 

Lisgráfica deixou de pagar as rendas de aluguer das máquinas da GEsPrint ao perder o 

contrato com a IMPALA e sofrer uma queda de 1/3 nas vendas. 

Então por estes dois métodos chegamos a valores comparáveis entre 2,9 e 3,1, pelo 

que iremos usar um beta de 3 para a avaliação da Lisgráfica. Este beta sugere assim que o 

risco da Lisgráfica é três vezes maior que as outras empresas comparáveis no mercado, o que 

para uma empresa com prejuízos e a sair de um processo de recuperação nos parece 

apropriado. 
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4.3.5   ESTIMANDO  O CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIO  :  Ke 

 

Determinado o Beta, o Custo do dinheiro sem risco e o custo do dinheiro que a 

empresa paga por novos empréstimos, então podemos calcular o custo do capital próprio. 

 

Re = Rf + Beta*(Rm-Rf) = 0,2% + 3*(2,2%-0,2%)= 6,2% 

Beta = 3 =risco desta empresa acima do risco dos seu setor 

Rf = 0,2% = Taxa de juro sem risco 

Rm = 2%+02% =2,2% = taxa de juro praticada pela banca para esta empresa. 

Re = custo do capital próprio = 6,2% 

Portanto é este o valor a usar no cálculo do custo do capital pelo CAPM 

 

4.3.6  calculo do  custo médio dos Capitais CAPM 

 

O custo médio dos capitais é a média do custo do capital próprio esperado pelos 

acionistas acima calculado com a ajuda do beta, e a média dos capitais alheios remunerados, 

depois de deduzido do efeito fiscal 

A taxa de imposto a usar e´ a taxa efetiva esperada, e não a taxa contabilística 

calculada diretamente das tabelas fiscais. 

No nosso caso com base nos prejuízos acumulados e na possibilidade de existir reporte 

fiscal durante doze anos acrescido que apesar de a empresa libertar cash flows não terá 

resultados líquidos positivos tão brevemente,  

Deste modo a taxa de imposto efetiva estimada para os próximos 5 anos é nula = 0%. 
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Por outro lado já vimos que com a reestruturação introduzida pelo PER nos créditos 

todos passaram a receber à mesma taxa de Euribor mais 2% o que facilita em muito os 

cálculos. 

 

WACC = (E/V)*Re + (D/V)*Rd * (1-tc) 

WACC = Custo médio ponderado dos capitais (dinheiros) investidos  

E = valor de mercado do capital próprio  

D = valor de mercado atual da dívida (capitais alheios) 

V = E+ D = valor  

Re = Custo do capital próprio calculado por CAPM 

Rd = Custo dos dinheiros alheios empresados e remunerados 

 

Algumas notas se impõem antes de prosseguirmos: 

WACC é o valor com que se vai atualizar o cash flow par saber o seu valor atual 

E: é o valor atual das ações quando livremente transacionadas.  

Já vimos anteriormente no capítulo 4.1 que atualmente a capitalização bolsista é de 

3,7 M€ a valores de mercado livre, cotado em bolsa. 

D: é o valor da divida atual. Atual é a palavra mais importante, pois significa que é 

depois de descontado o perdão de 38 M€. Como já vimos anteriormente no capítulo 4.2 que a 

dívida remunerada a MLPz é de 14 M€ e a CPz é de 17 M € num total de 31 M€ 

Portanto os capitais investidos são a soma do valor da capitalização bolsista mais valor 

atual das dívidas e o dinheiro em caixa, perfazendo um total de 35 M€ = V 

Re é o valor calculado usando o método do CAP Model 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1.791 K€ 2.552 K€ 3.664 K€ 3.531 K€ 3.090 K€ 2.967 K€

 

Rd: é o valor médio ponderado dos juros pagos à banca o que neste caso é 

extremamente simples de determinar pois é igual para todos: à data de hoje e com a euribor a 

0,2 % a taxa de judio devida é de: 2,2 %  

 

Tc é a taxa de imposto que se espera pagar efetivamente o que no nosso caso é nulo. 

WACC = (E/V)*Re + (D/V)*Rd * (1-tc) 

WACC = (3,7/35) * 6,2% + (31/35) *2,2%* (1-0%) 

WACC = 0,106 *6,2% + 0,886% *2,2*1 

WACC= 0,66% + 1,95% 

WACC = 2,6% - Este é o nossa taxa de desconto que nos vai permitir atualizar os 

cash flows e os valores residuais desta empresa. 

 

4.3.7   ACTUALIZANDO OS CASH FLOWS 

 

O valor dos cash flows deverá agora ser atualizado à taxa do WACC acima calculada 2,6% 

 

 

 

A soma de todos estes valores atualizados à taxa de 2,6 % é de: 12,5 M€. 
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4.3.8  VALOR TERMINAL 

 

Para calcular o valor terminal desta empresa, poderíamos ir pelo método do valor de 

liquidação ou pelo método dos crescimentos estáveis. 

No entanto o valor de liquidação desta empresa deve ser nulo, pois tem tudo em 

regime de leasing financeiro e mesmo as instalações estão em regime de leasing operacional, 

restando apenas uma velha máquina que dentro de cinco anos estará totalmente amortizada 

e provavelmente desatualizada, o que nos conduz a um valor terminal nulo. 

O método dos crescimentos estáveis também não deverá ser usado pois não se espera 

que esta empresa possa crescer mais quando já domina mais de 50% do seu sub setor. Aliás 

seria de esperar que a sua rentabilidade aumenta-se se deixar a quota de mercado descer 

naturalmente à medida que os velhos equipamentos são amortizados, e descativados, ficando 

apenas com equipamentos topo de gama altamente produtivos, e sem necessidade de lutar 

por quota de mercado para ocupar anterior a excedentária capacidade extra. 

Por fim no cálculo do valor terminal não empregaremos qualquer método baseado em 

múltiplos. De facto usar um valor terminal com base em múltiplos é outro tipo de avaliação 

distinta e feita noutro capítulo. Mas deve ser sempre calculada em separado e nunca 

misturada nos fundamentos de uma avaliação que se deseja e proclama que é feita com base 

em “cash flows atualizados” 

Neste modelo terminal vamos supor que crescemos 20% nos próximos cinco anos e 

depois paramos de crescer pois atingimos a utilização máxima das máquinas e o mercado não 

cresce pois já detemos 50% . 

Para calcular o valor residual da empresa no final dos 5 anos simulados durante os 

quais se atingiu a sua maturidade e saturação de mercado, acima de uma quota de 50%, 

usamos o modelo de Gordon, de uma perpetuidade, no qual suporemos que a taxa de 

crescimento parou (0%) em 2020 e a rentabilidade dos capitais desceu e ficou igual ao custo 

do capital próprio acima calculado, pois dificilmente este setor ameaçado pelos jornais 
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“webisados” continuará a ter uma vantagem competitiva qua proporcione rendimentos acima 

do custo do Capital Próprio, a preços de mercado. 

Portanto o cálculo do valor terminal por Gordon será o cash flow para o capital próprio 

a dividir pelo custo do capital próprio determinado pelo CAPM. 

Já vimos que o cash flow disponível em 2020 é estimado em 3 milhões de € 

O custo dos capitais investidos foi acima determinado pelo WACC e é de 2,6 % 

Portanto o valor atualizado do valor terminal e´: VT / (1+ WACC) ^5 = 3 M€ / ( 

(1,026)^5) (o denominador elevado à potência de 5) 

Valor terminal atualizado = 3M / 1,166 =2,57M€ 

Este valor deverá agora ser adicionado aos cash flows atualizados à mesma taxa. 

 

 

4.3.9  VALOR TOTAL PELO MÉTODO DOS CASH-FLOW’S ACTUALIZADOS. 

 

O valor Terminal atualizado é 2,6 M€ € 

Não existem ativos que não produzam cash flow cujo valor deva ser adicionado. (as 

duas subsidiárias já foram extintas e os prejuízos incorporados no goodwill) 

O valor atual em caixa é de 300 mil € e deve ser adicionado. 

O valor dos cash flows atualizados à taxa de2,6 % é de 12,5 M €. 

Terminando, pelo método dos cash flows o valor da empresa é de 15,4 Milhões de € 
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4.4. VALOR DAS RECEITAS -MÚLTIPLOS 

 

No capítulo anterior avaliamos a empresa pelos seus méritos intrínsecos, que se 

repercutem nos seus cash flows. Neste capítulo vamos avaliar a empresa por métodos 

relativos, comparando-a com os seus pares. 

As vantagens da avaliação por múltiplos são uma Interpretação Simples a sua 

aplicabilidade a empresas em má situação económica e mesmo com prejuízos, (nas não 

Falidas)  

Os dados disponíveis foram obtido no site de Demandaram, tendo escolhidos 

empresas comparáveis na Europa, e no setor Publishing & Neewspapers 

Existem várias famílias de múltiplos 

 Múltiplos de lucro como por exemplo valor em função dos dividendos 

distribuídos 

 Múltiplos de resultados como por exemplo valor por cada tipo de cash 

flow ou por EBITDA 

 Múltiplos de património, como por exemplo valor da empresa ou book 

value do património 

 Múltiplos de receitas como por exemplo valor da empresa em função da 

faturação 

 Múltiplos específicos do setor, valor das empresas por tiragem de 

jornais e revistas ou pelo nº de rotativas disponíveis 

A comparabilidade depende de três fatores, mas não depende do setor nem das 

similaridades 

 - Similares cash flows,  

 - Crescimentos comparáveis, 

 - Risco similar, 
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N.Ffirms 110

EV/EBITDA 9,69 2.937 K€ 28.451 K€

EV/EBIT 17,05 551 K€ 9.396 K€

EV/EBIT (1-t ) 21,47 t=0% 551 K€ 11.834 K€

Aggregate Mkt 

Cap/ Net 

Income

20,77 2017 758 K€ 15.752 K€

PBV 3 25.961 K€ 77.831 K€

EV/ Invested 

Capital
3,17 9.335 K€ 29.553 K€

ROIC 12,13% 26.932 K€ 3.267 K€

Price/Sales 1,77 21.028 K€ 37.209 K€

Net Margin 8,48% 14.930 K€ 1.266 K€

EV/Sales 2,2 21.028 K€ 46.160 K€

Rácio Setor Notas
Denominador 

Lisgráfica

Valor   

Lisgráfica

Publshing & 

Newspapers

O quadro seguinte resume alguns do rácios usados para tentar capturar o valor da 

Lisgráfica pelo método dos múltiplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Quadro Resusmo Rácios 

A média simples dos rácios atribui à Lisgráfica um valor de: 23 M € 

No entanto nem todos os rácios têm o mesmo valor comparativo, mas a sua escolha 

ultrapassa o propósito deste trabalho. 

AS limitações desta metodologia são o seu fraco poder explicativo, a sensibilidade a 

pequenas variações nos resultados, e a influência dos distintos contabilistas e dos seus 

métodos contabilísticos usados em cada empresa. 

Além das limitações intrínsecas desta metodologia, existem algumas específicas da 

Lisgráfica pelo facto de a empresa estar em situação de falência técnica com capitais próprio 

negativos. 
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4.5. RESUMO DOS DIVERSOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 

Ao longo deste capítulo empregámos vários métodos de avaliação da empresa 

Sobressaindo um valor distinto para cada tipo de acionista. 

De facto o acionista maioritário aluga máquinas e vende serviços à Lisgráfica com 

preços e condições discricionárias, ao sabor das suas necessidades. 

O segundo acionista, da família dos fundadores, também vende serviços e rendas aos 

preços acordados em tribunal, em processo movido contra a Lisgráfica.   

Os restantes 10% dos acionistas verdadeiramente anónimos, compõem o free-float, já 

à muito desistiram de esperar por dividendos e valorização da empresa, pelo que mantêm a 

propriedade do título apenas por teimosia. 

 

1. Valor em Bolsa       0 M € 

2. Valor dos ativos      -2 M € 

3. Discounted Cash Flow      15,4 M € 

4. Valorização pelo método dos múltiplos  23,0 M € 

 

Esta empresa apresenta valor para alguns acionistas, especialmente o acionista 

maioritário, por via das rendas que recebem. 

Não aplicámos o método das Opções pois o mercado nacional e as empresas cotadas 

não têm dimensão para se poderem avaliar opções quando dificilmente se encontram opções 

para cada uma das atividades. Por outro lado este método exige outro conhecimento muito 

para além do objetivo deste Mestrado. 
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5 CONCLUINDO 

 

Na linha da evolução positiva do PIB registada nos últimos dois anos, prevê-se para os 

próximos anos um crescimento da economia portuguesa entre 1,3 e 1,6%. A sustentar a 

recuperação da economia portuguesa estão a retoma do consumo privado e do investimento. 

Estima-se ainda que as exportações continuem a contribuir de forma positiva para o 

crescimento da economia, embora para 2015 se anteveja um crescimento inferior ao 

verificado nos dois últimos anos. 

No sector de atividade onde a Lisgráfica se enquadra os constrangimentos continuarão 

a ser evidentes uma vez que a dependência face ao comportamento do investimento 

publicitário é elevada, e as recentes estimativas apontam para um ligeiro decréscimo ainda 

em 2015 e em especial na imprensa escrita. Este facto vai continuar a condicionar o sector da 

imprensa com uma redução continuada nas tiragens. Igual comportamento deve ocorrer com 

as grandes marcas de consumo cujo suporte de comunicação é o papel (catálogos e folhetos) 

nas quais se espera também uma ligeira redução do número e volume de campanhas. 

Tendo em consideração estes pressupostos, estima-se que a faturação vá apresentar 

uma redução entre 2% a 3% face aos dados analisados. A manter-se as medidas de redução de 

custos por forma a adequar a estrutura interna de produção e serviços de suporte, face ao 

nível de produção que se antevê para o próximo exercício. 

O Grupo através da implementação de medidas de reestruturação interna deverá 

melhorar o desempenho dos indicadores económicos nomeadamente do EBITDA para os 

próximos anos.  

Como já referido, o PER da Lisgráfica transitou em julgado por certidão emitida pelo 

tribunal em fevereiro de 2014. As medidas previstas no plano de revitalização foram 

implementadas na sua quase totalidade, e o seu efeito é nítido na melhoria dos resultados do 

Grupo, que apesar de ligeiramente negativos apontam para uma inversão da trajetória 

negativa. 
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Um nota final para salientar a importância do control de uma Empresa 

Os sócios maioritários esta empresa é uma fonte de financiamento superior ao capital 

investido, acrescido dam rentabilidade proveniente do aluguer das suas velhas máquinas. 

Para os fundadores, qua agora apenas controlam 40% do capital, esta empresa nada 

vale pois desde 2014 que o seu contrato de arrendamento das suas máquinas foi rescindido, 

tendo ficado sem a sua força de vendas que agora está À disposição apenas dos sócios 

maioritários. 

Acrwesce que se tentarem vender na escanzelada bolsa de valores Portuguesa, as suas 

ações que valem mais de 3 vezes o free-float a cotação certamente descerá de 2 cêntimos 

para 1 ou menos se tal for tecnicamente possível. 

Para os detentores dos 10% de free float este título nada vale, pelo menos quando 

comparado com o preço pago e com o custo de executar a transação.  

A empresa é assim gerida como se de uma empresa privada se tratasse. 
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