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1 – INTRODUÇÃO

1.1 - Entendimento do termo Valuation

Segundo Costa (2011), o termo Valuation sintetiza a
metodologia aplicada na árdua e desafiante tarefa de dar
preço aos ativos a partir de seu futuro econômico.

Segundo Copeland (2006), o método denominado de
Valuation é também um ferramental analítico que pode ser
transformado em instrumento de gestão visando orientar a
organização empresarial em torno de um único objetivo: a
criação de valor para o acionista.



1 – INTRODUÇÃO

1.1 - Entendimento do termo Valuation

Em síntese Valuation é um termo inglês, que significa
avaliação de empresas. Ou seja, o Valuation é um processo
de apuração do valor de uma empresa.



1 – INTRODUÇÃO

1.2 – Aplicações práticas

Aplicações e utilizações mais comuns de um Valuation:

• Compra e venda de empresas;
• Fusões, Cisões e Incorporações;
• Entrada ou saída de algum sócio;
• Sucessões e apuração de haveres;
• Decisão de investimento no mercado de ações.



1 – INTRODUÇÃO

1.2 – Aplicações práticas

Mas o Valuation também está cada vez mais utilizado na
gestão empresa.

GBV (Gestão Baseada em Valor):
• Tomada de decisões;
• Maximizar o valor da empresa;
• Equilíbrio operacional;
• Fluxo de caixa;
• EVA (Valor Econômico Agregado).



1 – INTRODUÇÃO

1.3 - Conceitos iniciais e criação de valor em uma empresa

É importante entender também os conceitos iniciais de
valor de um ativo econômico e a principal fonte de criação
de valor em uma empresa (goodwill), que se trata de
retorno de investimento acima do custo de capital.

Segundo Costa (2011), goodwill é a medida do valor
intrínseco de um projeto ou de uma empres que, se
positivo, está acima do valor contábil dos capitais
investidos.



1 – INTRODUÇÃO

1.3 - Conceitos iniciais e criação de valor em uma empresa

A valoração da empresa depende de leituras e expectativas
futuras a fim de apurar o seu valor justo, mas não se pode
comprovar que as expectativas se aproximarão dos
resultados reais.

O EVA (Valor Econômico Agregado) leva em consideração o
retorno operacional investido. Quando a diferença é
positiva entre o retorno e o custo do capital empregado,
isso indica que o EVA é positivo.



1 – INTRODUÇÃO

1.4 – Importância de criação de valor em uma empresa 
também para funcionários e para a sociedade

Ter uma cultura de geração de valor para uma empresa e
retorno para seus acionistas é benéfica e importante tanto
para seus funcionários como para a sociedade, pois:

• É bom para a saúde financeira da empresa;
• Mantêm o interesse dos acionistas na continuidade

da empresa;
• Assegura os empregos;
• Agrega valor econômico para a sociedade.



2 – MODELOS

Com a evolução em geral, tanto da informática, como
empresarial e outras, os modelos de avaliação foram
ganhando muito em complexidade.

Não existem metodologias perfeitas para avaliação de uma
empresa.

Por melhor que seja o modelo, nunca se pode garantir que
o valor obtido é com certeza o seu valor justo.



2 – MODELOS

Se uma empresa vai prosseguir com a sua atividade,
geralmente, o modelo mais utilizado é o de Fluxo de Caixa
Descontado.

Porém, existem vários outros modelos para avaliação das 
empresas, tais como alguns exemplos abaixo:

• Avaliação Patrimonial;
• Avaliação Patrimonial de mercado;
• Avaliação com base no Lucro Econômico;
• Avaliação por Opções Reais;
• Avaliação relativa (ou por múltiplos).



2 – MODELOS

2.1 - Fluxo de Caixa Descontado

Apuração:

• Leva em conta apenas os resultados/retorno dos fluxos
de caixa futuros projetados;

• Aplica-se uma taxa de desconto de acordo com o risco e
custo de capital.

Aspectos:

• Quanto maior for a quantidade de períodos de fluxos de 
caixa, se positivos, maior o valor da empresa;

• Quanto maior o risco envolvido, maior será a taxa de 
desconto e menor o valor da empresa.



2 – MODELOS

2.2 - Avaliação Patrimonial

Apuração:

• O valor é apurado com base no PL - Patrimônio Líquido
constante no Balanço Patrimonial Contábil.

Aspectos:

• Leva em consideração valores com base nos princípios
contábeis que as vezes refletem o valor histórico ou
passado dos ativos e passivos;

• Muitas vezes inadequado para apuração de um valor
justo.



2 – MODELOS

2.3 - Avaliação Patrimonial de mercado

Apuração:

• O valor é apurado com base na reavaliação completa dos
Ativos e Passivos, tudo a preço de mercado ou a valor
presente;

• O valor é obtido pela diferença entre o Ativo e o Passivo.

Aspectos:

• Não leva em consideração os futuros resultados da
empresa e geração de caixa;

• Bastante utilizado em avaliação de empresas
patrimoniais ou sem atividade e operação.



2 – MODELOS

2.4 - Avaliação com base no Lucro Econômico

Apuração:

• Leva em conta apenas os lucros futuros projetados;
• Subtraindo-se os custos de capital de terceiros e os

custos de capital dos acionistas.

Aspectos:

• Bem semelhante à avaliação com base no Fluxo de caixa,
a diferença está apenas no formato da apuração,
teoricamente o valor apurado seria o mesmo, quando
utilizada como taxa de desconto o custo do capital dos
acionistas e o mesmo período.



2 – MODELOS

2.5 - Avaliação por Opções Reais

Apuração:

• Precificação dos ativos e/ou passivos a valor futuro
numa determinada data;

• Leva em consideração a flexibilidade e incerteza.

Aspectos:

• A opção dá o direito, mas não a obrigação de ser
exercida;

• Utilizada geralmente para ações, títulos de dívida e
commodities (soja, ouro, minério etc).



2 – MODELOS

2.6 - Avaliação relativa (ou por múltiplos)

Apuração:

• Estima-se o valor com base na comparação usando um
grupo de empresas com atividades e operações
semelhantes;

• Leva em consideração o índice médio para esse grupo e
aplica-se essa média como base para apuração do valor
da empresa.

Aspectos:

• Não leva em consideração as especificidades da
empresa;

• Valor baseado em uma estatística geral.



3 – PRÁTICAS

3.1 – Análise do desempenho e ambiente

Na prática, a escolha do modelo ou modelos a serem
utilizados deverá se basear principalmente no objetivo da
avaliação, na análise do desempenho da empresa e de seu
ambiente.

A utilização de mais de uma metodologia separadamente ou
em conjunto é comum no mercado, pois se pode comparar
os valores e aumentar a aproximação na apuração de um
valor mais justo para a empresa.



3 – PRÁTICAS

3.1 – Análise do desempenho e ambiente

A análise deverá levar em consideração principalmente a 
investigação dos ambientes micro e macroeconômico, tais 
como:

• Dados e informações históricas passadas;
• Demonstrações Contábeis e Financeiras atuais;
• Indicadores e índices contábeis e financeiros;
• Expectativas futuras;
• Atividades e operações;
• Especificidades da empresa;
• Ciclo de vida;
• Contingências e riscos;
• Mercado que atua e sua concorrência;
• Eventos políticos, econômicos, sociais e tecnológicos.



3 – PRÁTICAS

3.1.1 - Análise do ambiente interno específico:

• Principais atividades da empresa;
• Capital social, sócios ou acionistas;
• Governança e membros da administração;
• Auditoria interna e externa;
• Localização, área de atuação e clientes alvos;
• Relatórios detalhados dos principais Ativos e 

Passivos (estoque, clientes, investimentos, 
imobilizado, ativos intangíveis, obrigações e etc);

• Principais clientes, concorrentes e fornecedores;
• Principais matérias primas, custos e despesas;
• Regime tributário e de apuração de impostos;
• Isenções e benefícios fiscais;
• Ativos e passivos contingentes;
• Ações Judiciais.



3 – PRÁTICAS

3.1.2 – Análise do ambiente externo específico:

• Principais indicadores da sua área de atuação;
• Competição e concorrência;
• Sua posição, seu preço e qualidade;
• Necessidade de investimentos;
• Faturamento do setor estável ou cíclico;
• Demanda no curto e longo prazo;
• Quais os custos e despesas diretos e indiretos, 

suas variações e oscilações;
• Principais riscos e oportunidades.



3 – PRÁTICAS

3.1.3 – Principais pesquisas e confirmações específicas:

• Visita de vistoria (estrutura, estoque, imobilizado);
• Entrevistas com sócios, acionistas e funcionários;
• Análise do site;
• Laudos de avaliação de estoques e imobilizado;
• Relatórios sobre licenças, patentes e intangíveis;
• Pesquisa de bens (veículos e imóveis);
• Pesquisa de ações judiciais;
• Pesquisa de negativações (SPC e Serasa);
• Pesquisas de valor de mercado de bens;
• Confirmações de informações bancárias;
• Confirmações de clientes, inadimplência e 

fornecedores;
• CNDs e relatórios de situação fiscal;
• Demonstrações Contábeis de Coligadas e 

Controladas.



3 – PRÁTICAS

3.1.3 – Principais pesquisas e confirmações específicas:

• Visita de vistoria (estrutura, estoque, imobilizado);
• Entrevistas com sócios, acionistas e funcionários;
• Análise do site;
• Laudos de avaliação de estoques e imobilizado;
• Relatórios sobre licenças, patentes e intangíveis;
• Pesquisa de bens (veículos e imóveis);
• Pesquisa de ações judiciais;
• Pesquisa de negativações (SPC e Serasa);
• Pesquisas de valor de mercado de bens;
• Confirmações de informações bancárias;
• Confirmações de clientes, inadimplência e 

fornecedores;
• CNDs e relatórios de situação fiscal.



3 – PRÁTICAS

3.2 – Escolha do modelo de avaliação:

A decisão mais importante de um Valuation é a escolha do
modelo de avaliação, para isso, não existe uma fórmula
definida, pois depende dos exames e análises aqui
expostos.

Mas o principal norte para a escolha do modelo a ser
escolhido é se orientar por aquele que na opinião do
profissional irá apurar ou se aproximar do valor mais justo
possível para a empresa.



3 – PRÁTICAS

3.3 – Avaliação com base no Fluxo de Caixa Descontado

Na prática, normalmente, o modelo mais utilizado e
adequado é o Fluxo de Caixa Descontado.

É um modelo complexo, que além de exigir rigor na
exatidão dos valores a serem projetados, exige escolhas e
outras decisões, tais como:

• Escolha do Método de Fluxo de Caixa Livre, do
acionista ou de Ajuste a Valor Presente;

• Escolha do Método Direto ou Indireto;
• Escolha do período a ser projetado;
• Estimativa de taxas de crescimento ou não;
• Estimativas de reajustes monetários de inflação;
• Definição da taxa de desconto.



3 – PRÁTICAS

3.3.1 – Escolha do Método de Fluxo de Caixa Livre, do
acionista ou de Ajuste a Valor Presente

a) Fluxo de Caixa Livre:

É um dos mais utilizados, gerado pelas operações da
empresa, não considera saída de juros, amortização de
principal nem pagamento de dividendos.

+ Valor do Fluxo de caixa
+ Valor justo dos ativos não operacionais
- Dívidas e Passivos Contingentes
= Valor da Empresa



3 – PRÁTICAS

3.3.1 – Escolha do Método de Fluxo de Caixa Livre, do
acionista ou de Ajuste a Valor Presente

b) Fluxo de Caixa do Acionista:

Considera necessidade de capital de giro, pagamento de
juros, pagamento de principal e etc, além da taxa de
desconto a valor presente.

+ Valor do Fluxo de caixa
+ Depreciação
- Necessidade de capital de giro
- Gastos de Capital
- Pagamento de Principal
+ Novos financiamentos
= Valor da Empresa



3 – PRÁTICAS

3.3.1 – Escolha do Método de Fluxo de Caixa Livre, do
acionista ou de Ajuste a Valor Presente

c) Fluxo de Ajuste a Valor Presente:

Composto por dois fluxos de caixa, o fluxo das operações
financiado por capital próprio e o fluxo dos benefícios
fiscais de dívidas financiado com capital de terceiros.

+ Valor do Fluxo de caixa 1
+ Valor do Fluxo de caixa 2
= Valor da Empresa

Utilizado quando a empresa tem regime tributário pelo
Lucro Real em função da dedutibilidade dos juros na base
de cálculo do imposto.



3 – PRÁTICAS

3.3.2 - Escolha do Método Direto ou Indireto

a) Método Direto: parte do lucro da atividade (EBIT).

b) Método Indireto: parte do Lucro Líquido.



3 – PRÁTICAS

3.3.3 – Escolha do período a ser projetado

Na prática, estabelecer o horizonte temporal de projeção
varia de acordo com o objetivo, atividades e demais
análises realizadas, usualmente, é mais comum entre 3 e 10
anos.

3.3.4 – Estimativa de taxas de crescimento ou não

É uma estimativa complexa, que depende das análises
micro e macroeconômicas realizadas, que
consequentemente, definirão as expectativas futuras de
crescimento ou não.



3 – PRÁTICAS

3.3.5 – Estimativas de reajustes monetários de inflação

Da mesma forma, esta também é uma estimativa complexa,
entretanto, em se tratando de inflação, existem estudos
governamentais e não governamentais contendo as
expectativas futuras de inflação que podem ser utilizadas.



3 – PRÁTICAS

3.3.6 – Definição da taxa de desconto

• Custos de capital

a) Custo médio ponderado: leva em consideração as
taxas de custo de capital próprio e de terceiros.

b) Custo de capital próprio: leva em consideração as
ações ordinárias, lucros acumulados e ações
preferenciais.

c) Custo de capital de terceiros: leva em
consideração as taxas de empréstimos bancários,
títulos de dívida e ações preferenciais.



4 – CONCLUSÃO

Pode-se resumir que o Valuation ou o processo de
avaliação de empresas visa apurar o valor mais justo
possível para a empresa, tendo modelos e metodologias
que variam de acordo com os objetivos da avaliação, bem
como com as análises micro e macroeconômicas ligas à
empresa, no qual o profissional deverá optar por aquele
modelo e metodologia que ele entender que seja mais
adequado.



BIBLIOGRAFIAS

COSTA, Luiz Guilherme Tinoco Aboim, Luiz Rodolfo Tinoco Aboim Costa,
Marcelo Arantes Alvim. Valuation: Manual de Avaliação e Reestruturação
Econômica de Empresas. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.

COPELAND, Thomas E., Tim Koller, and Jack Murrin. Avaliação de empresas-
valuation: calculando e gerenciando o valor das empresas. Pearson Makron
Books, 2006.



AGRADECIMENTOS!

www.vilacabh.com.br


