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Nota importante

1. O Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” ou “Avaliador”) foi contratado pela GFV Participações Ltda. (“GFV” ou “Ofertante”) para preparar um laudo de

avaliação (“Laudo de Avaliação”) para cálculo do intervalo de valor razoável para as ações de emissão da Marisol S.A. (“Ações” e “Companhia”, respectivamente),

no contexto da oferta pública de aquisição das ações dos acionistas não controladores da Companhia (“OPA”), nos termos do parágrafo 6º do artigo 4º da Lei nº

6.404/76, bem como da Instrução CVM nº 361/02, conforme alterada (“ICVM-361”), para cancelamento do registro de companhia aberta, conforme fato relevante

de 22 de dezembro de 2011 (“Fato Relevante”).

2. Este Laudo de Avaliação foi preparado exclusivamente em português e, caso venha a ser traduzido para outro idioma, a versão em português deverá prevalecer

para todos os efeitos. Este Laudo de Avaliação foi preparado para uso exclusivamente no contexto da OPA nos termos da ICVM-361, não devendo ser utilizado

para quaisquer outros propósitos, incluindo, sem limitação, para fins do artigo 8º da Lei nº 6.404/76. Este Laudo de Avaliação não deve ser utilizado para qualquer

outra finalidade que não no contexto da OPA sem a autorização prévia e por escrito do Bradesco BBI.

3. A data base utilizada para este Laudo de Avaliação é 30 de setembro de 2011.

4. A Companhia foi avaliada de forma independente (“stand alone”) e o eventual sucesso ou insucesso da OPA não foi considerado no resultado deste Laudo de

Avaliação. O Bradesco BBI não expressa qualquer opinião sobre os efeitos que eventualmente possam ser gerados para a Companhia e/ou seus acionistas como

consequência da OPA e não assume qualquer responsabilidade em relação ao seu resultado.

5. O Bradesco BBI não fez e não faz qualquer recomendação, explícita ou implícita, a respeito dos termos e condições da OPA.
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6. O presente Laudo de Avaliação não levou em consideração quaisquer avaliações prévias da Companhia ou de quaisquer valores mobiliários de sua emissão, 

efetuadas pelo Bradesco BBI ou por qualquer outra instituição, no contexto de quaisquer operações, ofertas ou negociações passadas envolvendo a Companhia.

7. Este Laudo de Avaliação não constitui um julgamento, opinião ou recomendação à administração ou aos acionistas da Companhia ou a qualquer terceiro quanto à

conveniência e oportunidade, ou quanto à decisão de realização ou de aceitação da OPA. Este Laudo de Avaliação, incluindo suas análises e conclusões, (i) não

constitui uma recomendação para qualquer membro do Conselho de Administração ou acionista da Companhia ou da própria Companhia, tampouco de quaisquer

de suas controladoras, controladas ou coligadas sobre como votar ou agir em qualquer assunto relacionado à OPA; e (ii) não poderá ser utilizado para justificar o

direito de voto de qualquer pessoa sobre qualquer assunto, inclusive acionistas da Companhia.

8. O Bradesco BBI, seus administradores, empregados, consultores, agentes ou representantes não fazem, nem farão, expressa ou implicitamente, qualquer

declaração ou garantia em relação à precisão ou completude de qualquer das Informações Disponibilizadas (definidas a seguir) pela Companhia ou por terceiros

por ela contratados (incluindo estudos, projeções ou previsões, ou, ainda, premissas ou estimativas nas quais tais projeções e previsões se basearam) utilizadas

para a elaboração deste Laudo de Avaliação. Além disso, o Bradesco BBI não assume nenhuma obrigação de conduzir, e não conduziu, nenhuma inspeção física

das propriedades ou instalações da Companhia. O Bradesco BBI não é um escritório de contabilidade e não prestou serviços de contabilidade ou auditoria em

relação a este Laudo de Avaliação ou à OPA. O Bradesco BBI não é um escritório de advocacia e não prestou serviços legais, regulatórios, tributários ou fiscais

em relação a este Laudo de Avaliação ou à OPA.
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9. Ademais, o Bradesco BBI não assume qualquer responsabilidade ou obrigação de indenizar relacionada à exatidão, veracidade, integridade, consistência,

suficiência, razoabilidade e precisão das Informações Disponibilizadas (definidas a seguir), as quais são de única e exclusiva responsabilidade da Companhia. O

Bradesco BBI não assume qualquer responsabilidade pela verificação independente e não verificou independentemente, quaisquer informações, sejam públicas

ou privadas, relacionadas à Companhia, incluindo sem limitação, quaisquer informações financeiras, estimativas ou projeções consideradas para a preparação

deste Laudo de Avaliação. Nada contido neste Laudo de Avaliação será interpretado ou entendido como sendo uma declaração do Bradesco BBI quanto ao

passado ou ao futuro da Companhia.

10. As informações demográficas, macroeconômicas, regulatórias, do mercado de ações e do mercado de atuação da Companhia mencionadas neste Laudo de

Avaliação, quando não disponibilizadas pela Companhia ou pelos Representantes Indicados (definidos abaixo), foram baseadas, dentre outras, em fontes públicas

reconhecidas e consideradas confiáveis.

11. As informações contidas neste Laudo de Avaliação refletem as condições financeiras da Companhia em 30 de setembro de 2011, e de acordo com as Informações

Disponibilizadas, de forma que qualquer alteração nestas condições posteriormente a esta data ou nas Informações Disponibilizadas poderá alterar os resultados

ora apresentados. O Bradesco BBI não está obrigado, a qualquer tempo, a atualizar, revisar, reafirmar ou revogar qualquer informação contida neste Laudo de

Avaliação, no todo ou em parte, ou a fornecer qualquer informação adicional relacionada a este Laudo de Avaliação.

12. Para fins da avaliação por valor econômico, como faculta o art. 8º da ICVM-361 e conforme o Anexo III Inciso XII alínea “c” item 1 da mesma instrução, a

Companhia foi avaliada de acordo com a metodologia do fluxo de caixa descontado (“FCD”). Para fins de cálculo do valor das ações representativas do capital
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Companhia foi avaliada de acordo com a metodologia do fluxo de caixa descontado (“FCD”). Para fins de cálculo do valor das ações representativas do capital

social da Companhia (“Equity Value”), do valor econômico-financeiro total da Companhia (“Firm Value”) foram descontadas as dívidas líquidas e outros ajustes de

ativos e passivos da Companhia em 30 de setembro de 2011 (“Dívida Líquida” e “Ajustes”, respectivamente). Não foram utilizados outros métodos de avaliação

particularmente aqueles descritos nos itens 2 e 3 da alínea “c” e alínea “d” previstos no Anexo III da ICVM-361 (respectivamente múltiplos de mercado, múltiplos

de transações comparáveis ou outros critérios).

13. Os trabalhos de avaliação econômico-financeira, mais especificamente aqueles cuja abordagem utilizada é o FCD, pressupõem premissas específicas e um nível

de subjetividade cujas limitações são descritas a seguir: (i) algumas das considerações descritas neste Laudo de Avaliação são baseadas em eventos futuros e

incertos que fazem parte da expectativa da administração da Companhia e, portanto, estes eventos futuros podem não ocorrer e os resultados apresentados neste

documento poderão diferir dos números reais; e (ii) os fatores que podem resultar em diferenças entre os fluxos de caixa projetados e os resultados reais incluem

mudanças no ambiente externo, alterações no ambiente interno da Companhia e diferenças de modelagem financeira. O método de FCD não antecipa mudanças

nos ambientes interno e externo em que a empresa está inserida, exceto aquelas apontadas neste Laudo de Avaliação.
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14. Nos termos do inciso III, do Anexo III da ICVM-361, as informações constantes no Laudo de Avaliação foram baseadas nas demonstrações financeiras auditadas

da Companhia e, adicionalmente, (a) em determinadas informações e/ou documentos gerenciais relativos à Companhia, fornecidos por sua administração ou por

terceiros por ela contratados (“Representantes Indicados”), por escrito ou por meio de discussões mantidas com os Representantes Indicados, e (b) em

informações disponíveis ao público em geral. As seguintes informações ou documentos foram disponibilizados pela Companhia ao Bradesco BBI, atualizadas até

23 de dezembro de 2011 (em conjunto, as “Informações Disponibilizadas”): (i) informações e demonstrações financeiras e operacionais históricas da Companhia;

(ii) estrutura societária da Companhia; e (iii) planos de negócios da Companhia (“Plano de Negócios”). Na elaboração deste Laudo de Avaliação, o Bradesco BBI

também levou em consideração outros aspectos que entendeu necessários, incluindo o julgamento das condições econômicas, monetárias e de mercado. As

Informações Disponibilizadas (especificamente o Plano de Negócios) utilizadas foram discutidas com os representantes das Companhias durante o processo de

elaboração do Laudo de Avaliação. Dado que a análise e os valores são baseados em previsões de resultados futuros, informados pela administração da

Companhia, eles não necessariamente indicam a realização de resultados financeiros reais e futuros para a Companhia, os quais podem ser significativamente

mais ou menos favoráveis do que os utilizados neste Laudo de Avaliação.

15. O Bradesco BBI presume e confia na exatidão, veracidade, integridade, consistência, suficiência, razoabilidade e precisão de todas as Informações

Disponibilizadas, seja por escrito ou por meio de discussão com os Representantes Indicados, seja por se encontrarem publicamente disponíveis. Não fez parte de

nosso trabalho nenhum procedimento de auditoria, due diligence ou consultoria tributária, e tampouco foram efetuadas investigações sobre os títulos de

propriedade da empresa envolvida neste Laudo de Avaliação, nem verificações da existência de ônus ou gravames sobre os eles.
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16. O Bradesco BBI não assume qualquer responsabilidade pela exatidão, veracidade, integridade, consistência, suficiência, razoabilidade e precisão das Informações

Disponibilizadas, tampouco em relação à forma como elas foram elaboradas. O Bradesco BBI foi assegurado pela Companhia de (i) que todas as Informações

Disponibilizadas são completas, corretas e suficientes, (ii) que todas as Informações Disponibilizadas foram preparadas de forma razoável e que refletem as

melhores estimativas e avaliações na época em que foram disponibilizadas e o melhor juízo por parte da administração da Companhia quanto ao seu desempenho

financeiro futuro, e (iii) que, desde a data da entrega das Informações Disponibilizadas e até o presente momento, a Companhia não tem ciência de qualquer

informação que impacte materialmente o negócio, a situação financeira, os ativos, passivos, as perspectivas de negócio, transações comerciais ou o número de

ações emitidas pela Companhia, assim como não tem ciência de qualquer outro fato significativo que pudesse alterar o seu desempenho futuro, as Informações

Disponibilizadas, ou torná-las incorretas ou imprecisas em quaisquer aspectos materiais ou que poderia causar um efeito material neste Laudo de Avaliação.

17. O Bradesco BBI 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 valor justo da Companhia, de acordo com

qualquer legislação estadual ou federal relacionada à falência, insolvência ou questões similares; ou (v) qualquer inspeção física das propriedades, instalações ou

ativos da Companhia. O Bradesco BBI não presta serviços de auditoria, de contabilidade, de consultoria geral ou estratégica, de assessoria jurídica e a elaboração

deste Laudo de Avaliação pelo Bradesco BBI não inclui qualquer serviço ou aconselhamento desta natureza.
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18. As estimativas e projeções presentes neste Laudo de Avaliação são intrinsecamente sujeitas a incertezas e diversos eventos ou fatores que estão além do

controle da Companhia, assim como do Bradesco BBI, especialmente aqueles cuja ocorrência depende de eventos futuros e incertos. Assim, o Bradesco BBI 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.

19. Os resultados reais futuramente verificados podem divergir significativamente daqueles sugeridos neste Laudo de Avaliação. Dessa forma, o Bradesco BBI não

assume qualquer responsabilidade ou obrigação de indenizar caso os resultados futuros sejam diferentes das estimativas e projeções apresentadas neste Laudo

de Avaliação e não presta qualquer declaração ou garantia em relação a tais estimativas e projeções. O Bradesco BBI não assume qualquer responsabilidade em

relação às estimativas e projeções contidas no Plano de Negócios, tampouco em relação à forma como elas foram elaboradas. Ademais, o Bradesco BBI não

assume qualquer obrigação de aconselhar qualquer pessoa acerca de qualquer mudança em qualquer fato ou matéria que afete o presente Laudo de Avaliação,

de que tenha tomado conhecimento posteriormente à data deste documento.

20. 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. O Bradesco BBI 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
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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 pelo Bradesco BBI e das conclusões deste Laudo de Avaliação. As

conclusões apresentadas neste Laudo de Avaliação referem-se unicamente à operação da OPA e não são extensivas a quaisquer outras questões ou operações,

presentes ou futuras, relativas à Companhia ou ao setor que atuam.

21. Avaliações de empresas e setores elaborados também pelo Bradesco BBI poderão tratar premissas de mercado de modo diferente da abordagem contida neste

Laudo de Avaliação, de forma que os departamentos de pesquisa e outros departamentos do Bradesco BBI e empresas relacionadas podem utilizar em suas

análises, relatórios e publicações, estimativas, projeções e metodologias diferentes daquelas utilizadas neste Laudo de Avaliação, podendo tais análises, relatórios

e publicações conter conclusões diversas das descritas neste Laudo de Avaliação.

22. Este Laudo de Avaliação não é e não deve ser utilizado como (i) uma opinião sobre a adequação (fairness opinion) da OPA; (ii) uma recomendação relativa a

quaisquer aspectos da OPA; (iii) um laudo de avaliação emitido para quaisquer fins que não aqueles previstos na ICVM-361; ou (iv) uma opinião sobre a

adequação ou uma determinação do preço justo da OPA. Este Laudo de Avaliação não foi compilado ou elaborado visando ao cumprimento de qualquer

dispositivo legal ou regulamentar no Brasil ou no exterior, exceto por aqueles aplicáveis à OPA.

23. Este Laudo de Avaliação busca indicar somente o intervalo de valor razoável para as Ações no âmbito da OPA, nas datas-base utilizadas em cada metodologia,

nos termos da ICVM-361, e não avalia qualquer outro aspecto ou implicação da OPA ou qualquer contrato, acordo ou entendimento firmado com relação à OPA.

Este Laudo de Avaliação não trata dos méritos da OPA se comparada a outras estratégias comerciais que podem estar disponíveis para a Companhia e/ou para

seus acionistas, nem trata da eventual decisão comercial dos mesmos de realizar e/ou aceitar a OPA. Os resultados apresentados neste Laudo de Avaliação

referem-se exclusivamente à OPA e não se aplicam a qualquer outra questão ou operação, presente ou futura, relativa à Companhia.
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I. Sumário executivo



Sumário executivo
Papel do Bradesco BBI, escopo de trabalho e resumo da avaliação

Contexto e metodologias de avaliação

� Conforme disposições constantes da ICVM-361, o Bradesco BBI conduziu a avaliação das ações de emissão de Marisol de acordo com as seguintes metodologias:

� Preço médio ponderado das ações da Companhia em bolsa de valores

� Valor do patrimônio líquido por ação em 30/9/2011

� Valor econômico, calculado pela metodologia do fluxo de caixa descontado – este critério foi considerado pelo Bradesco BBI como o mais adequado na 

definição do preço justo, pois captura o desempenho futuro esperado da Companhia, em linha com seu Plano de Negócios

� O resumo da avaliação, de acordo com as metodologias acima elencadas, é demonstrado no gráfico abaixo

Resumo da avaliação da Companhia por diferentes metodologias (R$ por ação)
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Fonte: Companhia; Factset; Bradesco BBI
Nota: (1) VWAP – Volume weighted average price (preço médio ponderado por volume). Considera as ações preferenciais (MRSL4) como referência dado que as ações ordinárias foram negociadas apenas três vezes nos últimos 12 meses; (2) Fato
Relevante de 22/12/11; (3) Com base no balanço de 30/09/2011 revisado pela KPMG Auditores Independentes. Em 2009, a Companhia realizou uma reavaliação de ativos. Se desconsiderássemos o efeito da reavaliação no patrimônio líquido, no total de
R$65.010 mil em 3T11, o valor do patrimônio líquido ajustado por ação seria de R$2,70

2,82

3,28

2,73

2,92

3,10

2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00

Valor patrimonial

VWAP¹ - 12 meses anteriores ao Fato Relevante 
(22/12/2010 até 22/12/2011)

VWAP¹ - Desde o Fato Relevante

FCD - WACC: 12,9% a.a.  g: 4,0% a.a.
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Metodologias de avaliação conforme ICVM-361

Sumário executivo

Comparação das metodologias de avaliação e suas aplicabilidades

Metodologia Descrição e informações utilizadas Considerações

Fluxo de Caixa 

Descontado 

(“FCD”)

� Análise fundamentalista com base em projeções  
econômico-financeiras de longo prazo da Companhia

� Análise suportada por Plano de Negócios de longo prazo 
da Companhia 

� Reflete as melhores estimativas da administração da Companhia quanto ao 
desempenho financeiro futuro de resultados da Companhia 

� Captura as perspectivas de crescimento de longo prazo da administração 
da Companhia

� Identifica os principais fatores de criação de valor e permite avaliar a 
sensibilidade de valor a esses fatores conforme Plano de Negócios da 
Companhia

� Projeções podem ser afetadas por considerações subjetivas

Valor de mercado 
� Valor médio diário da cotação de mercado ponderado pelo 

� Reflete expectativas de valor de mercado para a Companhia

� O valor de mercado das ações pode ser afetado por fatores não 

9Fonte: Bradesco BBI

Valor de mercado 

histórico das 

ações

� Valor médio diário da cotação de mercado ponderado pelo 
volume negociado 

� Valor histórico ponderado das ações em bolsa de valores 
em determinado período

� O valor de mercado das ações pode ser afetado por fatores não 
necessariamente relacionados ao desempenho da Companhia, como por 
exemplo: liquidez das ações, re-balanceamento de portfólios por 
investidores, custos de transação, tributação, entre outros

� Metodologia objetiva

Valor patrimonial
� Valor por ação com base no valor do patrimônio líquido

� Valor contábil do patrimônio líquido da Companhia

� Não captura perspectivas futuras de geração de valor aos acionistas, à 
medida em que reflete somente o desempenho histórico da Companhia

� Valor contábil que não reflete necessariamente a perspectiva econômica de 
geração de valor

� Sensível a padrões contábeis utilizados

� O valor dos ativos, líquidos do valor dos passivos, mesmo que atualizados, 
pode não refletir adequadamente a expectativa de geração de caixa da 
Companhia

Bradesco BBI favoreceu a metodologia de fluxo de caixa descontado por acreditar que esta é a que melhor captura o desempenho futuro esperado da 

Companhia, em linha com seu Plano de Negócios



Sumário executivo
Breve sumário das premissas de análise pelo metodologia de fluxo de caixa descontado

Principais premissas utilizadas no FCD Destaques das projeções financeiras

� Data base de avaliação: 30 de setembro de 2011

� Projeções financeiras com base no Plano de Negócios da Companhia até 
2016

� Período de projeção: 30/09/2011 a 31/12/2022

� Moeda: R$ nominais

� WACC: estimado com base no Capital Asset Pricing Model - CAPM, em 
US$ nominais e convertido a R$ nominais pela expectativa do diferencial 
de inflação de longo-prazo entre Brasil e EUA

� Valor terminal: calculado com base no fluxo de caixa livre da Companhia 
normalizado para o ano de 2022, levando-se em consideração um 
crescimento nominal de 4,0% a.a.1

� Firm Value (FV): somatória do valor presente dos fluxos de caixa livres 
projetados adicionado do valor presente do valor terminal

R$ milhões 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E

Receita Líquida 432,6 513,2 602,8 687,3 779,9

CPV3 (255,0)       (276,5)       (323,7)       (367,2)       (414,1)       

Despesas Operacionais3 (110,5)       (132,8)       (150,3)       (167,3)       (185,6)       

EBITDA 67,1           103,8         128,8         152,8         180,2         

EBIT 46,0           75,3           96,2           117,1         141,0         

FCL (37,8)         (22,2)         16,2           31,5           30,8           

10

Principais premissas do Plano de Negócios da Companhia Custo médio ponderado de capital (WACC)2

projetados adicionado do valor presente do valor terminal

� Receita líquida cresce a uma taxa média anual (CAGR) de 15,2% de 2011 
a 2016. A partir de 2016 crescimento reduz linearmente para inflação

� Custo dos Produtos Vendidos3:  redução de 58,9% da receita líquida em 
2011 para 52,6% da receita líquida em 2016, refletindo ganhos 
operacionais e otimização da estrutura atual

� Margem EBITDA: margem EBITDA crescendo de 15,5% em 2011 para 
24,0% a partir de 2016, refletindo ganhos operacionais e otimização da 
estrutura atual

� Investimento em ativo fixo (CAPEX) cresce proporcionalmente à receita de 
modo a suportar o crescimento projetado

� Investimentos em capital de giro foram estimados com base nos dias de 
capital de giro praticados pela Companhia

� Alíquota de IR/CS de 34%, e considera também a utilização dos prejuízos 
fiscais acumulados e da base negativa de contribuição social até 
30/09/2011

Fonte: Companhia e Bradesco BBI
Nota: (1) Na normalização do fluxo de caixa livre, foi excluído o benefício fiscal no Ceará; (2) Em termos nominais; (3) CPV e despesas operacionais projetadas excluem depreciação. CPV e despesas operacionais 
históricas incluem depreciação  

Taxa Livre de Risco (Rf) 2,9%
  Beta Ajustado (β)1 0,91
  Market Risk Premium (%) - MRP (EUA) 6,7%
Risco Brasil - Z 1,9%
Diferencial de Inf lação - Brasil x EUA 2,5%

Custo de Capital Próprio Nominal = Ke 13,7%

Custo de Capital de Terceiros em R$ (Kd) 10,3%
Taxa IR e CS no Brasil (T) 34,0%

Custo de Capital de Terceiros Nominal = Kd x (1 - T) 6,8%

Valor Equity / Valor de Firma = E 88,6%
Dívida Financeira Líquida / Valor de Firma = D 11,4%

WACC Nominal em R$ = (E x Ke) + (D x (Kd x (1 - T)) 12,9%



II. Informações sobre o Avaliador



Informações sobre o Avaliador
Credenciais do Bradesco BBI

Ano Cliente Objeto da avaliação Contexto Indústria

2011
Relatório de avaliação para o conselho de administração da Kroton na 
aquisição da Unopar

Educação

2011 Laudo de avaliação para a OPA de fechamento de capital da TAM Transportes Aéreos

2011 Folhapar
Laudo de avaliação e assessoria na OPA de fechamento de capital da 
UOL

Mídia

2011
Telemar 

Norte Leste

Telemar Norte Leste

Tele Norte Leste Participações

Brasil Telecom

Assessoria ao Comitê Especial Independente na reorganização 

societária do Grupo Oi
Telecomunicações

2010 Laudo de avaliação para aquisição de participação na Light Energia

(1)

(1)
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2010 Laudo de avaliação para aquisição de controle acionário Financeiro

2009 Laudo de avaliação para aquisição de controle acionário Petroquímica

2009 Melpaper S.A.
Laudo de avaliação para oferta pública de aquisição de ações da 

Melpaper S.A.
Papel e Celulose

2009
Laudo de avaliação para aquisição de participação da AG Concessões 

na Light
Energia

2009
Laudo de avaliação para aquisição de participação da Equatorial 

Energia na Light
Energia

2009
Assessoria ao Comitê Especial Independente na transação de 

incorporação da Aracruz
Papel e Celulose

2009 Fusão das três companhias para criação da AGRE Imobiliário

(1)

Fonte: Bradesco BBI
Nota: (1) Laudos de avaliação de acordo com ICVM-361



Informações sobre o Avaliador
Credenciais do Bradesco BBI (cont.)

Ano Cliente Objeto da avaliação Contexto Indústria

2009
Assessoria ao Comitê Especial Independente na transação de 

incorporação da Telemig pela Vivo
Telecom

2009
Assessoria ao Comitê Especial Independente na transação de 

incorporação da Telemig Celular Participações
Telecom

2009 Laudo de avaliação para incorporação da Petroquímica Triunfo Petroquímica

2009 IPU Participações
Laudo de avaliação e assessoria na OPA para oferta a minoritários 

decorrente de aquisição de controle
Imobiliário

2009 Laudo de avaliação e assessoria na aquisição de controle acionário Imobiliário

(1)

(1)
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2008 Laudo de avaliação e assessoria na OPA de fechamento de capital Alimentos

2008 Laudo de avaliação e assessoria na OPA de fechamento de capital Alimentos

2008 Laudo de avaliação e assessoria na fusão das companhias Serviços Financeiros

2008 UNIGAL
Laudo de avaliação para o aumento da participação da Nippon Steel na 

Unigal
Siderúrgico

2007 Laudo de avaliação e assessoria na fusão das companhias Tecnologia da Informação

(1)

(1)

Fonte: Bradesco BBI
Nota: (1) Laudos de avaliação de acordo com ICVM-361



Informações sobre o Avaliador
Profissionais responsáveis pelo Laudo de Avaliação

Alessandro Farkuh, Head da área de Fusões e Aquisições do Bradesco BBI, ingressou no banco em novembro de 2007. Possui mais de 12 anos
de experiência no mercado financeiro, tendo foco em M&A desde 2001. Atuou também em projetos de fundo de private equity e planejamento
financeiro para companhias brasileiras e multinacionais de médio e grande porte. Antes do Bradesco BBI trabalhou na Cicerone Capital,
PricewaterhouseCoopers Corporate Finance e Exxel Fund, entre outros. Alessandro liderou e participou de transações de M&A em diversos
setores como varejo, financeiro, telecomunicações, mídia, real estate, químico e mineração, no Brasil, Estados Unidos, Chile, México e Argentina.
Alessandro é formado em Administração de Empresas e possui especialização em Mercado Financeiro pela FIA – FEA/USP.

Alessandro Farkuh

Head of M&A

Gustavo Santos

Director, Consumer & Retail

Gustavo Santos, Director responsável pela cobertura das áreas de consumo, varejo, educação e serviços não-financeiros no Bradesco BBI,
ingressou no banco em julho de 2011. Com mais de 11 anos de experiência no mercado financeiro, liderou a execução de diversas transações
de destaque, dentre as quais a consolidação de empresas nos setores de telecomunicações, petroquímico, saúde e educação e o relançamento
do setor imobiliário no mercado de capitais brasileiro. Foi responsável no Brasil pelas áreas de fusões e aquisições e mídia e tecnologia pelo
Morgan Stanley e liderou a execução de diversas transações de investment banking no Credit Suisse, onde começou sua carreira nas áreas de
equity research e equity derivatives. Gustavo é formado em Engenharia de Produção pela USP e é Chartered Financial Analyst (CFA).

Renato Ejnisman

Head of Investment Banking

Renato Ejnisman, é o Managing Director responsável pela área de Investment Banking do Bradesco BBI desde fevereiro de 2011. Possui mais de
14 anos de experiência em Investment Banking e, antes do Bradesco BBI trabalhou, no Bank of America e na McKinsey & Company. No
Bradesco BBI foi responsável pela cobertura dos setores de finanacial sponsors, varejo, saúde e papel e celulose. Liderou e participou de
diversas transações de M&A, IPOs, follow-ons, emissões de dívida e tender offers com empresas de diversos setores. Renato é formado em
física pela Universidade de São Paulo e possui um Ph.D em Física pela University of Rochester.

14

Alessandro é formado em Administração de Empresas e possui especialização em Mercado Financeiro pela FIA – FEA/USP.

Rafael Beran Bruno

Director, M&A

Rafael Beran Bruno, Director na área de Fusões e Aquisições do Bradesco BBI, ingressou no banco em junho de 2011. Possui mais de 10 anos
de experiência no mercado financeiro, com foco principal em operações de M&A. Antes de se juntar ao Bradesco BBI, atuou na área de
Investment Banking do Santander, Banco ABN AMRO e Banco Brascan, onde concluiu operações em diversos setores. Atuou também como
consultor na Value Partners e Advisia. Rafael é formado em Administração de Empresas pela FGV-SP e possui Mestrado em Finanças pela
London Business School.

Mariana Nishimura

Associate

Mariana Nishimura, Associate na área de Investment Banking do Bradesco BBI, ingressou no banco em setembro de 2011. Possui 7 anos de
experiência em Investment Banking, com foco principal em operações de fusões e aquisições. Antes de se juntar ao Bradesco BBI, atuou na área
de Investment Banking do UBS em Londres, Citigroup e ABN AMRO em São Paulo, onde participou em diversas operações nos setores de
energia, telecomunicações, consumo e varejo. Mariana é formada em Administração de Empresas pela FGV-SP e possui MBA em INSEAD.

Pedro Ollivier

Analyst

Pedro Ollivier, Analyst na área de Investment Banking do Bradesco BBI, ingressou no banco em julho de 2008. Possui 4 anos de experiência no
mercado de financeiro. Atualmente está envolvido principalmente em execução e suporte à originação em operações de fusões e aquisições e
renda variável. Participou de transações de M&A e renda variável (IPOs e follow-ons) em diversos setores, incluindo, varejo, financeiro, alimentos
e bebidas, construção pesada, real estate e saúde. Pedro Ollivier é graduado em Administração de Empresas pelo Insper (antigo Ibmec São
Paulo).

Fonte: Bradesco BBI



Informações sobre o Avaliador

� Na data deste Laudo de Avaliação, o Bradesco BBI, diretamente ou através de suas controladoras, controladas ou pessoas a eles vinculadas, não possui ações de

emissão de Marisol, seja em nome próprio ou sua administração discricionária.

� Dentre os critérios de avaliação constantes do Laudo de Avaliação, considera o critério do valor econômico, segundo o método de fluxo de caixa descontado, o mais

adequado à definição do preço justo.

� O Bradesco BBI não possui conflito de interesses com a GFV, Marisol, seus acionistas controladores e seus administradores, que lhe diminua a independência

necessária ao desempenho de suas funções em relação à elaboração do Laudo de Avaliação. Pelos serviços referentes à preparação do Laudo de Avaliação,

independentemente do sucesso ou insucesso da OPA, o Bradesco BBI receberá da GFV honorários de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil Reais),

líquidos de impostos e despesas. Nos termos do contrato de prestação de serviços celebrado entre Bradesco BBI e GFV, a GFV concordou em ressarcir o Bradesco

BBI e empresas relacionadas de quaisquer perdas ou responsabilidades imputadas ao Bradesco BBI por terceiros, em consequência da assessoria por ele prestada

referente à elaboração deste Laudo de Avaliação.

� Na data deste Laudo de Avaliação, além do relacionamento referente à Oferta, o Bradesco BBI e/ou com demais instituições financeiras integrantes de seu

conglomerado financeiro, mantém relacionamento comercial com a GFV, Marisol, suas controladas, coligadas, incluindo as seguintes operações financeiras, que

não impactam na análise realizada na elaboração deste Laudo de Avaliação:

Declarações do Bradesco BBI, em atendimento ao disposto na ICVM-361
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� Crédito consignado à Marisol junto ao Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico, em valor total de aproximadamente R$2.596.000,00 (dois

milhões, quinhentos e noventa e seis mil Reais)

� Fiança à Marisol junto ao Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico, em valor total de aproximadamente R$13.907.000,00 (treze milhões,

novecentos e sete mil Reais)

� Financiamento à Marisol junto ao Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico, em valor total de aproximadamente R$352.000,00 (trezentos,

cinquenta e dois mil Reais)

� Aplicações Financeiras da Marisol em Fundo de Investimento administrado pelo Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico, em valor de

aproximadamente R$ 12.088.000,00 (doze milhões, oitenta e oito mil Reais)

� Aplicações da Marisol em CDBs de emissão do BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico, em valor total de aproximadamente R$ 2.043.000,00 (dois

milhões, quarenta e três mil Reais)



Informações sobre o Avaliador

� Financiamento de capital de giro à GFV junto ao Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico, em valor total de aproximadamente R$

4.093.000,00 (quatro milhões, noventa e três mil Reais)

� Conta Garantida à GFV junto ao Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico, em valor total de aproximadamente R$ 1.570.000,00 (um

milhão, quinhentos e setenta mil Reais)

� O Banco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico, também possui contratos e/ou acordos comerciais com a Marisol referentes à cobrança, folha de

pagamentos, fundo de previdência privada, seguros e cartões corporativos American Express

� Além disso, o Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico está atuando como assessor financeiro da GFV e analisando conceder

financiamento do valor a ser desembolsado pela GFV na OPA

� No curso normal de suas atividades, o Bradesco BBI poderá vir a negociar, diretamente ou através de empresas relacionadas, valores mobiliários de GFV, Marisol

suas controladas, coligadas, e suas respectivas controladoras, em nome próprio ou em nome de seus clientes e, consequentemente, poderá, a qualquer tempo,

deter posições compradas ou vendidas com relação aos referidos valores mobiliários. Não obstante o relacionamento anteriormente descrito, o Bradesco BBI não

possui outras informações comerciais e creditícias de qualquer natureza relativas à GFV, a Marisol, suas controladas, coligadas que possam impactar o Laudo de

Declarações do Bradesco BBI, em atendimento ao disposto na ICVM-361
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possui outras informações comerciais e creditícias de qualquer natureza relativas à GFV, a Marisol, suas controladas, coligadas que possam impactar o Laudo de

Avaliação. Em atendimento ao previsto no art. 8º, §6º e no Anexo III, item X, d, 5, ambos da ICVM-361, o Bradesco BBI declara que não recebeu remuneração por

serviços de consultoria, avaliação, auditoria e assemelhados da GFV ou da Marisol nos 12 (doze) meses anteriores à data deste Laudo de Avaliação

� O Bradesco BBI declara que a GFV, a Marisol, seus acionistas controladores e seus administradores não direcionaram, interferiram, limitaram, dificultaram nem

praticaram quaisquer atos que tenham comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho

relevantes para a qualidade das conclusões ora apresentadas, nem tampouco determinaram ou restringiram a capacidade do Bradesco BBI de determinar de forma

independente as metodologias por ele utilizadas para alcançar as conclusões apresentadas no Laudo de Avaliação, ou restringiram a capacidade do Bradesco BBI

de determinar as conclusões apresentadas no Laudo de Avaliação.

� O processo de aprovação interna dos laudos e relatórios de avaliação emitidos pelo Bradesco BBI compreende sua revisão por profissionais da Diretoria Jurídica

do Bradesco BBI bem como um processo formal de revisão, discussão e eventual aprovação pelo Comitê de Avaliações e Fairness Opinions, composto por

profissionais da área de Investment Banking. Durante as reuniões do Comitê de Avaliações e Fairness Opinions são discutidas e justificadas as principais

premissas e metodologias utilizadas na elaboração das avaliações. A reunião do Comitê de Avaliações e Fairness Opinions que aprovou, por unanimidade, a

emissão deste Laudo de Avaliação ocorreu no dia 27 de dezembro de 2011.



Informações sobre o Avaliador

� Para fins de atendimento ao disposto no artigo 8º, § 3º, da ICVM-361, o Bradesco BBI declara que os responsáveis pela elaboração do Laudo de Avaliação são os

seguintes profissionais:

São Paulo, 27 de dezembro de 2011

Declarações do Bradesco BBI, em atendimento ao disposto na ICVM-361

Renato Ejnisman Gustavo Santos Rafael Beran BrunoAlessandro Farkuh Mariana Nishimura
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III. Informações sobre a Companhia



Visão geral do setor têxtil no Brasil

Informações sobre a Companhia

Taxa de desemprego – Brasil (%)

9.8% 10.0%
9.3%

7.9% 8.1%
7.2% 7.5% 7.5% 7.5%

2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E

Realizado Estimado
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Distribuição da população por classes sociais (milhões); aumento das classes A, B e C (%) 1

49 (28%)
30 (16%)

16 (8%)

47 (27%)

46 (24%)

40 (20%)

66 (37%)

93 (49%)

113 (56%)

13 (8%) 20 (11%) 31 (16%)

2003 2008 2014E

Classes A/B Classes C Classes D Classes E

+ 18 mi (2003 – 14E)

+ 47 mi (2003 – 14E)

Fonte: BCB, IBGE, IPEA
Nota: (1) Classes A/B: renda mensal acima de R$ 4.808, classe C: renda mensal entre R$ 1.115 a R$ 4.808, classe D: renda mensal entre R$ 768 e R$ 1.115 e classe E: renda mensal inferior a R$ 768



Produção Têxtil no Brasil (em mil toneladas)

13.6 13.4 13.8 13.8 14.0 13.9 14.5 14.8 15.2 16.0 16.6 16.4 

8.2 9.2
11.0

9.6 9.1 8.3
9.7 9.8 10.8 11.7 12.7 12.8

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Renda por Habitante (R$ mil) Consumo por Habitante (kg)

Visão geral do setor têxtil no Brasil (cont.)

Informações Sobre a Companhia

Renda e Consumo de Têxteis por Habitante

1,830 
1,956 1,999 2,078 2,089 

2005 2006 2007 2008 2009

CAGR05-09 = 3,4%

20

Participação das Regiões na Produção de Têxteis (2009) Exportações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados

Fonte: ABIT; IEMI; ABRAFAS; BACEN; IBGE
Nota: (1) O dado referente ao ano de 2010 é uma estimativa da ABIT

Sudeste
46.1%

Sul
29.5%

Nordeste
20.5%

C. Oeste
2.1%

Norte
1.8%

1,896 

2,265 

2,667 

2009 2010 11M11



Confecções
29.2%

Fios

Fibras 
Têxteis
9.7%

Outros
12.3%

Visão geral do setor têxtil no Brasil (cont.)

Informações sobre a Companhia

Importações brasileiras por produtos (US$ milhões FOB)

� O setor de varejo de vestuário é altamente fragmentado, caracterizado por elevado número de empresas com pequenas participações 

� A maior parte das empresas são empresas familiares e de pequeno porte, com pouca integração vertical

� Devido à baixa concentração e as poucas barreiras à entrada de concorrentes e produtos importados, a concorrência tende a se manter acirrada

� O setor possui alta concentração de produtos de baixo custo provenientes de países asiáticos, principalmente chineses, o que tende a diminuir as margens dos 

competidores brasileiros

Abertura das importações brasileiras por produtos – Out/11

874 

1,237 

1,774 

852 

1,357 
1,466 

1,405 1,369 

2,148 
2,671 

3,833 
3,481 

5,038 

5,681 

2008 2009 2010 11M11

Produtos Chineses Total

Tecidos
24.1%

Filamentos
12.8%

Fios
11.9%

Importações brasileiras de produtos têxteis e confeccionados 
por países (US$ milhões FOB)

21Fonte: ABIT; IEMI

China
47.0%

Índia
9.4%

Indonésia
5.8%

EUA
3.5%

Argentina
3.4%

Outros
30.9%

Abertura das importações brasileiras por países – Out/11  

2009 2010 11M11

Confecções Tecidos



� Fundada em 1964, em Jaraguá do Sul (Santa Catarina), fabrica, 

distribui e comercializa produtos voltados para o setor de vestuário

� Possui 5 parques fabris em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará

� Marisol SC: sede, com principal parque fabril em Jaraguá do Sul e 

unidades de confecção em Benedito Novo e Schroeder

� Marisol CE: instalada no município de Pacatuba, região 

metropolitana de Fortaleza

� Marisol RS: instalada no município de Novo Hamburgo, dedica-se 

à produção e comercialização de calçados

Visão geral da Companhia

Informações sobre a Companhia

Destaques Estrutura acionária atual2

GFV Previ Valença

ON: 67,16%
PN: 21,08%
KT: 40,06%

ON: 0,00%
PN: 28,23%
KT: 16,60%

Fator
Sinergia

ON: 0,00%
PN: 25,72%
KT:15,12%

ON: 24,75%
PN: 0,00%
KT: 10,19%

CPD

ON: 0,00%
PN: 13,14%
KT: 7,73%

Salus

ON: 7,57%
PN: 0,00%
KT: 3,12%

Outros

ON: 0,52%
PN: 11,83%
KT: 7,18%

Marisol

Marcas Receita - 20101

Comércio
22,8%

22
Fonte: Companhia, BMF&Bovespa
Nota: (1) Exclui receitas corporativas de R$152mil em 2010, (2) Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie, conforme divulgado na BMF&Bovespa em 23/12/2011

� Com novas aquisições e 
ampliações, ingressa no grupo 
das grandes malharias, com 
ênfase na produção de 
“commodities”

� Diversifica com atuação nos 
segmentos de calçados, meias e 
acessórios

� Desenvolve “Redes de Franquias” e 
“Rede de Valor”

� Inicia as atividades em 22 
de maio de 1964, 
dedicando-se a produção 
de chapéus 

1964 a 1967

Histórico – Principais Eventos da Companhia

1968 a 1980

� 1968: Incorpora a Tricotagem e Malharia 
Jaraguá Ltda

� 1976: Obtém registro junto à CVM para 
negociação de títulos em bolsa

� 1979: Adquire a Marquardt Indústria de 
Malhas Ltda.

1981 a 1990 1991 a 2000 2001 a 2008 2009 a 2010 2011 ...

� Fato relevante 
da OPA da 
Marisol

Indústria
77,2%

Total: R$406,7 milhões

Legenda:
ON: participação no capital votante
PN: participação no capital não votante
KT: participação no capital total

� Lança novas marcas, passa a atuar em 
nichos de mercado

� 2000: Adquire a Babysul Calçados e a 
Calçados Frasul

� Posiciona-se como reconhecida 
“Gestora de Marcas” e “Canais de 
Distribuição” no segmento do Vestuário



Destaques financeiros da Companhia

Informações sobre a Companhia

Balanço patrimonial consolidado 

R$ milhões 2008 2009 2010 9M11
Ativo total 554,3 548,1 574,1 588,3

Ativo circulante 296,4 287,2 300,1 332,3
Caixa e disponibilidades 44,8 30,5 13,2 39,3
Contas a receber 112,7 105,0 102,4 128,2
Estoques 69,0 102,0 126,2 98,5
Outros 69,9 49,7 58,3 66,2

Ativo não circulante 257,9 260,9 274,0 256,0
Intangível 21,3 22,0 30,7 35,3
Imobilizado 236,3 238,5 242,8 220,3
Outros 0,3 0,5 0,5 0,5

Passivo total e patrimônio líquido 554,3 548,1 574,1 588,3

23Fonte: Companhia; CVM

Passivo circulante 118,9 98,0 109,6 122,4
Empréstimos e financiamentos 67,8 47,1 44,8 47,6
Salários e Encargos 14,3 17,0 19,9 26,8
Fornecedores 20,1 15,4 24,8 22,7
Obrigações Fiscais 4,8 4,4 4,8 15,9
Outros 12,0 14,1 15,4 9,3

Passivo não circulante 123,9 114,7 121,3 97,3
Empréstimos e financiamentos 54,7 55,1 60,4 38,8
Outros 69,3 59,6 60,9 58,5

Patrimônio líquido 311,4 335,4 343,2 368,6



Destaques financeiros da Companhia (cont.)

Informações sobre a Companhia

Demonstrativo de resultados consolidado 

R$ milhões 2008 2009 2010 9M11

Receita líquida 352,7 390,3 406,7 338,4 

Custo de bens e serviços (227,9) (241,2) (256,6) (213,6)

Lucro bruto 124,8 149,1 150,1 124,8 

Despesas e receitas operacionais (85,0) (97,3) (121,1) (81,7)

Resultado f inanceiro (10,5) (1,9) (3,2) (2,0)

Resultado antes dos tributos 29,3 49,9 25,8 41,0 

Imposto de renda e contribuição social (7,9) (15,9) (3,5) (11,7)

24

Imposto de renda e contribuição social (7,9) (15,9) (3,5) (11,7)

Lucro / prejuízo do período 21,3 34,0 22,3 29,3 

Fonte: Companhia; CVM



IV. Avaliação da Companhia



Metodologias de avaliação conforme ICVM-361

Avaliação da Companhia

Comparação das metodologias de avaliação e suas aplicabilidades

Metodologia Descrição e informações utilizadas Considerações

Fluxo de Caixa 

Descontado 

(“FCD”)

� Análise fundamentalista com base em projeções  
econômico-financeiras de longo prazo da Companhia

� Análise suportada por Plano de Negócios de longo prazo 
da Companhia 

� Reflete as melhores estimativas da administração da Companhia quanto ao 
desempenho financeiro futuro de resultados da Companhia 

� Captura as perspectivas de crescimento de longo prazo da administração 
da Companhia

� Identifica os principais fatores de criação de valor e permite avaliar a 
sensibilidade de valor a esses fatores conforme Plano de Negócios da 
Companhia

� Projeções podem ser afetadas por considerações subjetivas

Valor de Mercado 
� Valor médio diário da cotação de mercado ponderado pelo 

� Reflete expectativas de valor de mercado para a Companhia

� O valor de mercado das ações pode ser afetado por fatores não 

26Fonte: Bradesco BBI

Valor de Mercado 

Histórico das 

Ações

� Valor médio diário da cotação de mercado ponderado pelo 
volume negociado 

� Valor histórico ponderado das ações em bolsa de valores 
em determinado período

� O valor de mercado das ações pode ser afetado por fatores não 
necessariamente relacionados ao desempenho da Companhia, como por 
exemplo: liquidez das ações, re-balanceamento de portfólios por 
investidores, custos de transação, tributação, entre outros

� Metodologia objetiva

Valor Patrimonial
� Valor por ação com base no valor do patrimônio líquido

� Valor contábil do patrimônio líquido da Companhia

� Não captura perspectivas futuras de geração de valor aos acionistas, à 
medida em que reflete somente o desempenho histórico da Companhia

� Valor contábil que não reflete necessariamente a perspectiva econômica de 
geração de valor

� Sensível a padrões contábeis utilizados

� O valor dos ativos líquidos do valor dos passivos, mesmo que atualizados, 
pode não refletir adequadamente a expectativa de geração de caixa  da 
Companhia

Bradesco BBI favoreceu a metodologia de fluxo de caixa descontado por acreditar que esta é a que melhor captura o desempenho futuro esperado da 

Companhia, em linha com seu Plano de Negócios



a. Valor de mercado

IV. Avaliação da Companhia
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Gráfico de preço e volume das ações preferenciais1 (MRSL4) de 22/12/2010 até 23/12/2011
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Nota: (1) Utilizou-se as ações preferenciais como referência, dado que as ações ordinárias foram negociadas apenas três vezes nos últimos 12 meses
Fonte: Factset (23/12/2011)



b. Valor patrimonial

IV. Avaliação da Companhia



Cálculo do valor patrimonial das ações da Companhia

Valor patrimonial

Cálculo do valor patrimonial das ações da Companhia1

(R$ milhões, exceto quando indicado) 30/09/2011

Ativo total 588,3

Passivo total 219,7

Patrimônio líquido 368,6

Número de ações em circulação (milhões) 112,3

Valor patrimonial por ação (R$) 3,28

30

Nota: (1) Em 2009, a Companhia realizou uma reavaliação de ativos. Se desconsiderássemos o efeito da reavaliação de ativos do total do patrimônio líquido no total de R$65.010 mil em 3T11, o valor do
patrimônio líquido ajustado por ação seria de R$2,70
Fonte: Companhia



c. FCD

IV. Avaliação da Companhia



Valor econômico por FCD
Principais premissas

Principais premissas adotadas na avaliação por FCD

� Data base de avaliação: 30 de setembro de 2011

� Projeções financeiras com base no Plano de Negócios da Companhia até 2016

� Período de projeção: 30/09/2011 a 31/12/2022

� Moeda: R$ nominais

� WACC: estimado com base no Capital Asset Pricing Model - CAPM, em US$ nominais e convertido a R$ nominais pela expectativa do diferencial de inflação de 

longo-prazo entre Brasil e EUA

� Valor terminal: calculado com base no fluxo de caixa livre da Companhia normalizado para o ano de 2022, levando-se em consideração um crescimento nominal de 

4,0% a.a.1

� Valor da Companhia (FV): somatória do valor presente dos fluxos de caixa livres projetados adicionado do valor presente do valor terminal

32Fonte: Companhia; Bradesco BBI

Considerações sobre o Plano de Negócios da Companhia

� O Plano de Negócios da Companhia leva em consideração o crescimento, rentabilidade e investimentos esperados pela Companhia

� Receita líquida cresce a uma taxa média (CAGR) de 15,2% a.a. de 2011 a 2016. A partir de 2016 crescimento convergindo para inflação até 2022

� Custo dos Produtos Vendidos3:  redução de 58,9% da receita líquida em 2011 para 52,6% da receita líquida em 2016, refletindo ganhos operacionais e 

otimização da estrutura atual, conforme expectativa da administração da Companhia

� Margem EBITDA: margem EBITDA crescendo de 15,5% em 2011 para 24% a partir de 2016, refletindo ganhos operacionais e otimização da estrutura 

atual, conforme expectativa da administração da Companhia

� Investimento em ativo fixo (CAPEX) em linha com o crescimento da receita de modo a suportar o crescimento projetado, manter o parque industrial 

atualizado e competitivo, e suportar crescimento no varejo, conforme o plano de expansão da administração da Companhia

� Investimentos em capital de giro foram estimados com base nos dias de capital de giro praticados pela Companhia

� Alíquota de IR/CS de 34%, e considera também a utilização dos prejuízos fiscais acumulados e da base negativa de contribuição social até 30/09/2011



Projeções financeiras com base no Plano de Negócios

Valor econômico por FCD

Projeções financeiras e cálculo do fluxo de caixa livre (“FCL”)

R$ milhões 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E

Receita Líquida 432,6 513,2 602,8 687,3 779,9 876,9 964,0 1.035,8 1.086,9 1.130,4 1.175,6 1.222,6

Custos de Bens e Serviços Vendidos1 (255,0)      (276,5)      (323,7)      (367,2)      (414,1)      (461,2)      (507,0)      (544,7)      (571,7)      (594,5)      (618,3)      (643,0)      

Lucro Bruto 177,6       236,6       279,1       320,1       365,8       415,7       457,0       491,0       515,3       535,9       557,3       579,6       

Despesas Operacionais1 (110,5)      (132,8)      (150,3)      (167,3)      (185,6)      (205,3)      (225,7)      (242,5)      (254,4)      (264,6)      (275,2)      (286,2)      

EBITDA 67,1         103,8       128,8       152,8       180,2       210,4       231,3       248,6       260,8       271,3       282,1       293,4       
Margem EBITDA (%) 15,5% 20,2% 21,4% 22,2% 23,1% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%

(+) EBIT 46,0         75,3         96,2         117,1       141,0       169,5       190,9       205,9       213,7       219,4       225,5       246,7       
(-) IR/CSLL (0,6)          (17,9)        (22,9)        (27,9)        (45,3)        (57,6)        (64,9)        (70,0)        (72,7)        (74,6)        (76,7)        (83,9)        
(+) Depreciação e amortização 21,1         28,5         32,6         35,7         39,2         40,9         40,5         42,7         47,1         51,9         56,6         46,7         

33
Nota: (1) CPV e despesas operacionais projetadas excluem depreciação. CPV e despesas operacionais históricas incluem depreciação
Fonte: Companhia, Pesquisa Focus realizada pelo Banco Central do Brasil, Bradesco BBI

Premissas macroeconômicas

(+) Depreciação e amortização 21,1         28,5         32,6         35,7         39,2         40,9         40,5         42,7         47,1         51,9         56,6         46,7         
(-) Capital de Giro (68,2)        (65,3)        (39,4)        (36,1)        (39,0)        (40,0)        (38,7)        (30,4)        (22,5)        (18,0)        (20,9)        (16,2)        
(-) Capex (36,1)        (42,8)        (50,3)        (57,4)        (65,1)        (72,8)        (80,0)        (75,6)        (79,3)        (82,5)        (85,8)        (89,3)        

FCL (37,8)        (22,2)        16,2         31,5         30,8         40,1         47,7         72,6         86,3         96,2         98,7         104,1       

2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E

PIB (a.a.) 2,9% 3,4% 4,3% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

IPCA (a.a.) 6,5% 6,5% 5,3% 5,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

IGP-M (a.a.) 5,5% 5,1% 4,8% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

Selic (média ano) 9,7% 10,5% 10,0% 10,0% 9,4% 8,5% 8,1% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%



Resumo da avaliação

Valor econômico por FCD

Cálculo do valor econômico das ações da Companhia1

� Utilizou-se WACC nominal em Reais de 12,9% e crescimento nominal na perpetuidade de 4,0% ao ano 

(R$ milhões, exceto quando indicado) 31/09/2011

Firm Value 390,2

Dívida Líquida 58,4

Equity Value 331,8

Número de Ações (milhões) 112,3

Valor por Ação (R$) 2,96

Sensibilidade + 4,75% (R$) 3,10
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Fonte: Companhia; Bradesco BBI
Nota: (1) Inclui valor presente dos FCLs do período de projeção (4T11 ao ano de 2022), valor terminal e valor presente da economia fiscal com base no fluxo de caixa normalizado de 2022

Sensibilidade + 4,75% (R$) 3,10

Sensibilidade - 4,75% (R$) 2,82



Anexos



Anexo I. Custo médio 
ponderado de capital (WACC)



Cálculo da taxa de desconto

Custo médio ponderado de capital (WACC)

Cálculo do WACC nominal em Reais para o FCD

Cálculo do WACC Comentários

Taxa Livre de Risco (Rf) 2,9% a.a. Yield do US T-Bond (10 Anos) (média dos últimos 12 meses)

  Beta Ajustado (β)1 0,91 Cálculo baseado no Beta Ajustado da Empresa 

  Market Risk Premium (%) -  MRP (EUA) 6,7% a.a. Spread médio anual entre S&P 500 e US T-Bond  (últimos 50 anos) - Ibbotson

Risco Brasil - Z 1,9% a.a. EMBI (média dos últimos 12 meses)

Diferencial de Inf lação - Brasil x EUA 2,5% a.a. Expectativa de projeções de inflação brasileira sobre a inf lação americana (em 2022)

Custo de Capital Próprio Nominal = Ke 13,7% a.a. = Rf + (Beta x USA - MRP) + Z

Custo de Capital de Terceiros em R$ (Kd) 10,3% a.a. Custo Médio Ponderado da Dívida Financeira da Empresa

Taxa IR e CS no Brasil (T) 34,0%  Imposto de Renda (25%) e Contribuição Social (9%)

1

2
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Fonte: Companhia; Bloomberg; Ibbotson; Bradesco BBI
Nota: (1) Beta ajustado considera mediana das companhias do setor têxtil e de varejo têxtil no Brasil (Lojas Renner, Marisa, Hering, Guararapes Confecções, Springs Global e Le Lis Blanc); (2) Custo médio
ponderado da dívida financeira líquida da Companhia em 3T11

Taxa IR e CS no Brasil (T) 34,0%  Imposto de Renda (25%) e Contribuição Social (9%)

Custo de Capital de Terceiros Nominal = Kd x (1 - T) 6,8% a.a. = Custo K Terceiros Líquido IR/ CS

Valor Equity / Valor de Firma = E 88,6%

Dívida Financeira Líquida / Valor de Firma = D 11,4%

WACC Nominal em R$ 12,9% a.a. = (E x Ke) + (D x (Kd x (1 - T))

 Estrutura de capital baseada na estrutura de capital de Marisol em 30/09/11 apurada com base na 
relação média E/(D+E)  



Anexo II. Dívida Líquida e ajustes



Detalhamento da dívida líquida para o cálculo do Equity Value

Dívida Líquida e Ajustes

Cálculo da Dívida Líquida Financeira e Ajustes (R$ milhões)

Dívida Financeira Líquida 30/09/2011

Empréstimos e f inanciamentos 86,4

Curto prazo 47,6

Longo prazo 38,8

Disponibilidades

Caixa e equivalentes de caixa (39,3)

Dívida Líquida Financeira 47,1

Ajustes Dívida Líquida 30/09/2011

39Fonte: Companhia, CVM

Dividendo e JCP a pagar 0,1

Provisões f iscais e trabalhistas - curto prazo 0,9

Provisões f iscais e trabalhistas - longo prazo 15,7

Participação minoritária 0,3

Passivo atuarial 3,4

REFIS/ PAES 0,5

Depositos judiciais (9,0)

Participações societárias (0,5)

Dívida Líquida Ajustada 58,4



Anexo III. Glossário



Termos utilizados

Glossário

Termo Definição

Beta; β
Coeficiente que quantifica o risco não diversificável a que um ativo esta sujeito. O índice é determinado por meio de uma regressão linear entre a série de 

variações no preço do ativo e a série de variações no preço da carteira de mercado

Bradesco Banco Bradesco S.A.

Bradesco BBI Banco Bradesco BBI S.A.

CAGR Do inglês: Compound Annual Growth Rate, taxa composta de crescimento anual

Capex Do inglês: Capital Expenditures, custos de investimento em capital fixo

CAPM
Do inglês: Capital Asset Pricing Model, modelo de precificação de ativos através da relação entre o risco (medido pelo Beta) e o retorno esperado desses 

ativos

41

ativos

CSLL Contribuição Social sobre Lucro Líquido 

DEPEC Bradesco Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco

Dívida Liquida Dívida total menos caixa e equivalentes de caixa

EBIT Do inglês: Earnings Before Interest and Taxes, equivalente a lucro antes de juros, resultado de equivalência patrimonial e impostos (LAJIR)

EBITDA
Do inglês: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, equivalente a lucro antes de juros, impostos, resultado de equivalência patrimonial, 

depreciação e amortizações (LAJIDA)

EMBI
Do inglês: Emerging Markets Bond Index, índice que engloba a diferença entre a média dos títulos de dívida soberanos de um determinado país emergente 

denominados em dólares norte-americanos e títulos do Tesouro norte-americano. Utilizado para medir o risco de investimento em um determinado país

Equity Value Capital próprio de uma companhia; soma do valor total das Ações da Companhia



Termos utilizados (cont.)

Glossário

Termo Definição

FCD Fluxo de caixa descontado 

FCL Fluxo de caixa livre

IR Imposto de Renda 

MRP
Do inglês: Market Risk Premium, prêmio por risco de mercado é o retorno adicional exigido por investidores para compensar o risco adicional incorrido em 

investimentos em ações quando comparado a investimentos livres de risco

Risco Brasil Prêmio exigido por investidores pelo risco adicional incorrido ao investirem no Brasil em relação a um investimento livre de risco

Taxa Livre de Risco
Taxa de retorno obtida por investimento em um ativo sem risco. O parâmetro tipicamente utilizado é a taxa de juros dos títulos do Tesouro dos Estados 

Unidos da América
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Unidos da América

US$; Dólares Dólares dos Estados Unidos da América

Valor da Firma ou FV Do inglês: Firm Value

Valor do Equity Do inglês: Equity Value

VWAP Do inglês: Volume Weighted Average Price, equivalente ao preço médio ponderado pelo volume negociado

WACC Do inglês: Weighted Average Cost of Capital, equivalente a custo médio ponderado de capital


