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Palestrante: Luís Valini

• Técnico Contábil - Administrador de Empresas pela Universidade de Ribeirão
Preto - Pós - graduado em Administração de Empresas - Pós-graduado em
Economia e Finanças - MBA em Finanças Empresariais – MBA em Marketing
pela Fundação Getúlio Vargas

• Experiência profissional de 28 anos como executivo e consultor em empresas
dos segmentos alimentícios, metalúrgicas, indústrias gráficas, empresas de
distribuição, varejistas, shopping centers, serviços e empresas de informática,
atuando nas áreas econômico-financeiras, projetos de investimentos,
implantação de administração e’ planejamento estratégico, BSC, implantação
de sistemas de informática, diagnósticos e auditorias gerenciais, implantação
de departamentos de controladoria, avaliação de empresas Valuation,
reestruturação de empresas, businesss plann, recuperação judicial e
extrajudicial. Coordenador dos cursos de Pós-graduação de Controladoria e
Finanças, Gestão Estratégica de Pessoas, Logística, Administração Hoteleira no
Senac - Ribeirão Preto desde 2010 além de professor das disciplinas de
Finanças Corporativas, Gestão Estratégica de Custos, Planejamento
Empresarial, Gestão Estratégica, Matemática Financeira e Análise de
Investimentos dentre outras. Também é Diretor da empresa da empresa de
consultoria de Valini & Associados.



• A intenção dessa palestra é fornecer orientações aos não-
avaliadores para entendam o processo de valorização de
ativos.

• Caso um dia necessitem de um processo de avaliação de
empresa é muito importante que procurem um avaliador
qualificado.

• A intenção dessa palestra é o de provocar o pensamento -
não fornecer respostas fáceis.



Valor

• Valor é:
– Um conceito econômico;
– Uma estimativa de preços que orienta um processo de

negociação entre um comprador e um vendedor de um bem
ou serviço que está disponível para negociação;

– Não é um fato.



Fatores determinantes do Valor 

O valor de um negócio, seja qual for o método de avaliação é obtido, não é o preço de
venda do negócio. O valor é um conceito econômico com base em informações e
suposições. Preço é o que um comprador está disposto a pagar tendo em consideração os
fatores econômicos e não econômicos, como emoções, percepção, cobiça ,que não pode
ser avaliado como tal.

PREÇO NÃO É A MESMA COISA QUE VALOR

Embora o valor de um negócio pode ser objetivamente determinado empregando métodos
de avaliação, este valor ainda é subjetivo, dependerá do comprador e do vendedor, das
expectativas e do processo de negociação subsequentes.

A TRANSAÇÃO CONCLUI OS PREÇOS NEGOCIADOS

Avaliação é mais uma arte do que uma ciência exata. A arte é o julgamento profissional e a
ciência é Estatística. A certeza matemática não é determinante final de uma avaliação. O
julgamento profissional é um componente essencial na estimativa de valor.

VALUATION É UM HÍBRIDO ENTRE A ARTE E A CIÊNCIA

O valor é um termo subjetivo e pode ter diferentes conotações e significar coisas diferentes
para pessoas diferentes. O resultado pode não ser o mesmo, se houver mudanças de
contexto ou tempo.

O VALOR PODE VARIAR DE ACORDO COM AS PESSOAS, PROPÓSITOS E MOMENTO



Tipos de padrão de Valor

É o preço pelo qual um bem poderia trocar de mãos entre um comprador e um
vendedor, sendo que o primeiro não está sob qualquer compulsão para comprar
este bem e o segundo também não esta sob qualquer compulsão para vender, e
ambas as partes têm conhecimento razoável dos fatos relevantes.

VALOR JUSTO DE MERCADO

O valor do negócio decorrente de determinadas características fundamentais ou 
intrínsecas.

VALOR INTRÍNSECO

O preço que seria recebido para vender um ativo ou pago para transferir 
um passivo em uma transação ordenada entre participantes do mercado 
na data de mensuração.

VALOR JUSTO

Valor para um investidor em particular com base em requisitos individuais de
investimento e expectativas.

VALOR DO INVESTIMENTO



Valuation, a combinação de várias 
disciplinas

Arte ou ciência ?

• Contabilidade
• Economia
• Finanças
• Marketing
• Estratégia Empresarial
• Psicologia



Valuation: o segmento mais fascinante 
do mundo de Finanças

Quanto vale um objeto, do mais simples ao mais
sofisticado?
R. Depende da pessoa que avalia.
R. Depende do objeto que é avaliado (casa x garrafa d’água x
empresa)
R. Depende do momento



Valuation, qual é o objetivo ?

A teoria de maximização do valor para o acionista será 
sempre o objetivo primário; todos os outros serão 

secundários!” Prof. Aswath Damodaran, 1998 
Damodaran



Ativos Intangíveis: crescente 
importância 

• Economia Agrícola (Antes do século XX)

• Economia Industrial (até meados do século XX)

• Economia de idéias, patentes, marcas, flexibilidade 
(final do século XX e século XXI?)

Ativos Intangíveis: Marketing + Estratégia



Ativos Intangíveis: crescente 
importância

• Pesquisa e Desenvolvimento - empresas farmacêuticas e
de alta tecnologia, patentes (que podem valer muito ou
nada);

• Marcas - Coca-Cola, Pão de Açúcar, remédio genérico x
similar x nome conhecido;

• Franchise – McDonald’s, O Boticário, Água de Cheiro.



Ativos Intangíveis: crescente 
importância

• Recursos humanos: Google - contratação de Phds;

• Monopólios, Barreiras à entrada: Microsoft e o bundling
(quem se lembra da Netscape?)

• Ativos estruturais (termo do Professor Baruch Lev):
– Visa (banco de dados);
– Real Seguros (quanto vale sem/com a rede do Real);
– Vale empresa de minério ou de logística ?



O que é Valuation?

• Valuation é o processo de determinar o "valor
econômico" de um ativo ou empresa sob determinados
pressupostos e condições limitantes e sujeitos com os
dados disponíveis na data da avaliação.

• Valuation
– é um primeiro passo para um investimento inteligente.
– é o processo de estimar o quanto vale um ativo.



EMPRESA INVESTIMENTO

TODA EMPRESA DEVE SER VISTA COMO UM INVESTIMENTO PELO 
SEUS PROPRIETÁRIOS

Um investimento é tido como bom quando o investidor consegue um 
retorno de acordo com a expectativa de ganho ao longo do tempo.



Avaliação de Empresas: Valuation

• Finalidades das avaliações de empresas:

Fusões e Aquisições Compra de 
participações Joint ventures

Abertura e 
fechamento de 

capital Projeto de 
Investimento

Compra e venda de 
ações



Avaliação de Empresas: Valuation

• Finalidades das avaliações de empresas:

Gestão de Valor Liquidação Judicial Liquidação de 
Empresas

Partilha entre 
herdeiros

Privatização



Exemplos

• Em 1995, o Banco Itaú comprou o Banco Francês e
Brasileiro interessado em sua carteira de clientes de alta
renda com o objetivo de fortalecer sua posição neste
segmento de mercado.

• Em 1999 a Brahma comprou a Antártica com o objetivo de
redução de custos por conta da sinergia das empresas.

• Em 2000 a Bestfoods comprou a Arisco com o simples
objetivo de acabar com a marca que lhe roubava clientes.



Exemplos

• A Microsoft compra o Skype com um ágio de US$ 5
bilhões.

"O Skype é um serviço fenomenal que é amado por milhões
de pessoas no mundo. Juntos, nós criaremos o futuro das
comunicações em tempo real, fazendo com que as pessoas
se conectem facilmente a sua família, amigos, clientes,
colegas de trabalho de qualquer parte do mundo", disse
Steve Ballmer, CEO da Microsoft, ao comentar a aquisição.
A ideia é que a Microsoft, a longo prazo, integre os 663
milhões de usuários do Skype no mundo com a rede
Windows Live, Xbox Live, o gerenciador de e-mail Outlook e
que também seja usado no sistema operacional Windows
Phone.



Cuidados ao definir a metodologia de 
avaliação

Premissa de valor

Diz respeito às condições de mercado que poderão ser encontradas 
no momento da avaliação

Premissas de Valor
 Continuidade – Valor de uma empresa considerando um processo de

continuidade.

 Liquidação - Valor quando o negócio está encerrado. Poderia ser

'forçada' ou 'ordenada'.

A definição da premissa de valor é de extrema importância no processo de
definição da avaliação, porque há uma mudança significativa no valor, se
for avaliado como uma preocupação de continuidade ou em liquidação.



Metodologias de Avaliação de 
Empresas

• Principais métodos utilizados:
– Metodologia do Valor Contábil
– Metodologia do Valor Patrimonial de Mercado
– Metodologia do Valor de Liquidação
– Metodologia do Preço/Lucro
– Metodologia de Capitalização dos Lucros
– Metodologia dos Múltiplos de Faturamento
– Metodologia dos Múltiplos de Lucro
– Metodologia de Opções Reais
– Metodologia da TIR e do Payback
– Metodologia dos  Fluxos de Caixa Descontados



Metodologias de Avaliação de 
Empresas

• Metodologia do Valor Contábil
– Valor da empresa = Valor do patrimônio líquido
(Valor do Ativo Total – Valor do Passivo Total)
– Esta metodologia baseia-se no valor do custo,

apresenta deficiências por desconsiderar as
condições de mercado para a realização dos ativos
e amortização das dívidas.

– Outra falha é que, nesta metodologia, os valores
contábeis não refletem os avanços da tecnologia
que tanto alteram o valor dos ativos.



Avaliação de Empresas: Valuation

Indicado Não Indicado
Análise de Crédito Para a maioria das situações

Empresa em situação financeira ruim No Brasil, devido à inflação nunca é 
indicado, pois, faz com que o valor 
contábil não reflita o valor real.

Quando existe poucas informações de 
empresas comparáveis

Quando o valor do ativo fixo é muito 
baixo em relação ao valor da empresa.

Empresa com fluxo de caixa pouco 
previsível

Não reflete o valor econômico-financeiro

Quando há exigência jurídica

• Contábil Patrimonial



Metodologias de Avaliação de 
Empresas

• Metodologia do Valor Patrimonial de Mercado
– Valor da empresa = Valor do patrimônio líquido ajustado

(Valor do Ativo Total Ajustado – Valor do Passivo Total 
Ajustado)

– Caso você utilize esta metodologia deverá corrigir os Ativos,
Passivos e Patrimônio Líquido sejam compatíveis ou muito
próximos aos seus valores de mercado.



Metodologias de Avaliação de 
Empresas

• Metodologia do Valor de Liquidação
• Assume que o Valor da Empresa corresponde ao

preço possível de eventual venda dos bens e direitos
no mercado, no estado em que se encontrarem, caso
as atividades sejam encerradas. Nesta situação,
comumente verifica-se que os ativos da empresa são
realizados em valores inferiores aos registrados nos
relatórios e demonstrações contábeis.



Avaliação de Empresas: Valuation

• Avaliação relativa ou de múltiplosIndicado Não Indicado
Liquidação de uma empresa o ativo fixo 
tem maior valor

Quando o intangível da empresa é 
grande

Quando é fácil identificar no mercado o 
valor dos ativos utilizados

Não reflete o potencial de geração futura

Para empresas recém criadas que 
passaram por grandes investimentos
Empresa com DFC negativo

• Valor de liquidação



Metodologias de Avaliação de 
Empresas

• Metodologia do Preço/Lucro (P/L)
– Neste caso, poderíamos utilizar esta metodologia se

tivéssemos duas empresas que atuam no mercado que
possuam estrutura e porte semelhantes

– Utilizaríamos o índice = Ip/l=
ç     çã

 á   çã

– Exemplo: Ip/l=

– O resultado deste indicador mostraria que para cada $
1,00 de lucro contábil o investidor paga $ 3,00 ou o valor
de mercado da ação é três vezes o valor contábil da ação
da empresa.

• Limitações
– Considera o lucro contábil
– Ignora o valor do dinheiro no tempo
– Considera implícita a ideia de eficiência de

mercado.



Metodologias de Avaliação de 
Empresas

• Metodologia de Capitalização dos Lucros
– Neste caso o cálculo é feito pela ponderação dos lucros

históricos por uma taxa de retorno ou custo de capital (i)
que corresponda ao risco e reflita as incertezas de
mercado. Em seguida, soma-se o valor dos ativos não
operacionais ao valor operacional para se chegar ao valor
da empresa. Podemos trabalhar com o lucro operacional ou
com o lucro líquido.

– As principais restrições à esta metodologia é que ela parte
do lucro apurado na contabilidade tradicional e de períodos
passados.



Metodologias de Avaliação de 
Empresas

• Metodologia dos Múltiplos de Faturamento
– Esta metodologia assume que o valor da empresa é

calculado baseando-se na multiplicação da Receita Líquida
de Vendas do último ano de atividade operacional, ou de
uma média histórica, pelo fator Preço das Ações/Receita
Média extraído de empresas concorrentes de porte e
atividades similares. Trata-se do índice do preço de uma
ação em relação à receita por ação.



Metodologias de Avaliação de 
Empresas

• Metodologia dos Múltiplos de Lucros Ebtida
• Esta metodologia assume que o valor da empresa é calculado

baseando-se na multiplicação do Lucro Operacional do último ano
de atividade operacional, ou de uma média histórica, pelo fator
(Preço das Ações/Lucro Operacional Médio) extraído de empresas
concorrentes de porte e atividades similares. Trata-se do índice do
preço de uma ação em relação ao lucro operacional por ação.

• Esta é a metodologia mais utilizada quando optamos em avaliar
uma empresa por múltiplos.

• O ideal é que consigamos avaliar a empresa comparando com
outra de mesmo porte e características similares.



Metodologias de Avaliação de 
Empresas

• Metodologia dos Valor Presente Líquido
– Nesta metodologia analisamos a aquisição de uma

empresa com base em projeções de fluxos de caixa,
trazidos à valor presente sem levar em conta outros fatores
que poderão interferir no projeto no futuro, como mudança
de tecnologia, recessão, desemprego, alteração das taxas
de risco, dentre outras.



Metodologias de Avaliação de 
Empresas

• Metodologia das Opções Reais
– Utilizamos esta metodologia quando, por exemplo, estamos

avaliando uma empresa e esta tem projetos guardados
que, se forem viabilizados, podem aumentar ou diminuir o
valor da empresa proposto.

– Na abordagem das opções reais um projeto é visto como
um conjunto de opções reais, que tem como ativo objeto o
valor do projeto.

– Pare analisar utilizamos a técnica de árvore de decisão.
» Trata-se de uma representação gráfica de decisões

sequenciais alternativas e dos resultados possíveis
dessas decisões.



Metodologias de Avaliação de 
Empresas

• Metodologia das Opções Reais

– O Método do VPL tradicional e o das Opções Reais usam a
informação de modos diferentes. OVPL tradicional força
uma decisão com base na expectativa presente sobre as
informações futuras, enquanto a avaliação por opções
permite a flexibilidade da tomada de decisões no futuro
mediante a disponibilidade de informações.



Avaliação de Empresas: Valuation

Indicado Não Indicado
Novos negócios com alta flexibilidade Dificuldade de implementação

Empresas em mercados de derivativos 
ativos

Dificuldade de determinar parâmetros 
realistas

Empresas/projetos que podem ser 
analisados através de uma árvore de 
decisões

• Opções Reais 



Metodologias de Avaliação de 
Empresas

• Metodologia da Tir e do Período de Payback
– Utilizamos esta metodologia como complemento à outros

modelos de avaliação de empresa.
– No caso do Payback conseguimos ter uma noção de

quando um projeto se pagará.
– No caso da Tir poderemos analisar se a taxa de retorno do

projeto esta acima ou abaixo do valor esperado do
investidor.



Metodologias de Avaliação de 
Empresas

• Metodologia dos Fluxos de Caixa Descontado (DFC)

DFC expressa o valor presente do negócio em função da sua
capacidade de ganhos futuros de caixa. Neste método, o
avaliador estima os fluxos de caixa de qualquer negócio, após
todas as despesas operacionais, os impostos e os
investimentos necessários em capital de giro e despesas de
capital está sendo cumprida.



Avaliação de Empresas: Valuation

• Fluxo de Caixa Descontado (FDC)
– Olha para a frente e se concentra na geração de caixa
– Reconhece o valor do dinheiro no tempo
– Permite análise da estratégia operacional a ser 

construída em um modelo
– Incorpora valor de ativos tangíveis e intangíveis
– Será tão preciso como as suposições e projeções 

utilizadas
– Funciona melhor na produção de uma gama de valores 

prováveis
– Ele representa o valor de controle



Avaliação de Empresas: Valuation

• Fluxo de Caixa Descontado (FDC)

Indicado Não Indicado
Indicado na maioria das situações Empresas que estão começando
Abertura e fechamento de capital Empresas em situação financeira 

ruim
Análise de gestão de valor Projetos novos, sem precedentes, 

situações muito imprevisíveis
Preferido para se fazer uma 
análise mais detalhada da 
empresa
Quando uma empresa terá 
continuidade em suas operações



Cuidados ao definir a metodologia de 
avaliação

• Objeto de Avaliação

• Efeitos de avaliação

• Circunstâncias



Fatores chaves em um “Valuation”

Fluxo de Caixa:

• Os investidores atribuem valor com base no fluxo de caixa que 

eles esperam receber no futuro:

– Distribuição de dividendos

– Venda em caso de liquidação

• Valor corrente do fluxo de caixa é uma função do:

– O tempo do retorno do investimento

– O risco associado com o fluxo de caixa



Fontes de Informação para Avaliação

Fontes de 
Informação

Resultados financeiros 
históricos - Demonstração de 

Resultados e Balanços

Dados disponíveis sob 
Domínio Público e Relatórios 

Independentes

Dados de empresas
comparáveis como VENDAS 

EBITDA e OUTROS

Cotações em bolsas de 
valores

Demonstrações financeiras
projetadas

Discussão e entrevistas com os
principais executivos da 

empresa

In God we trust, all others bring data…          Dr. W. Edwards Demings



Informações Indispensáveis

Dados 
Da

Empresa

Objeto 
Social

Quadro 
Administra

tivo

Quadro 
funcional

Carteira 
De

Clientes

Carteira de
Fornecedo

res

Participação 
De

Mercado

Situação
Financeira

Dívidas
Contigênciais

Ativos 
Intangíveis



Fatores chaves em um “Valuation”

ATIVOS
• Ativos Operacionais:

– Os ativos utilizados na operação do negócio, incluindo capital de 
giro, imobilizado equipamentos e intangíveis

– A valorização de ativos operacionais é geralmente refletida no fluxo 
de caixa gerado pela empresa

• Ativos não Operacionais
– Ativos não utilizados nas operações, incluindo os saldos de caixa 

em excesso, e os ativos mantidos para fins de investimento, tais 
como terrenos 

– Ativos não operacionais são geralmente avaliados em separado e 
adicionado ao valor das operações



Fatores chaves para uma boa 
avaliação

• Utilize modelos simples;

• Siga os princípios econômicos;

• Minimize os viéses no processo de avaliação; 

• Analise o ciclo do negócio;

• Se possível, faça a análise por vários métodos;

• Justifique o modelo de negócio e as premissas chaves;

• Comprove as informações;

• As avaliações são suscetíveis a julgamentos quando apenas

baseadas em julgamentos profissionais sem a utilização de

métodos quantitativos adequados.
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Onde as coisas podem dar errado?

• Quando há dinheiro em excesso e muitos ativos não

operacionais;

• Quando há dúvidas sobre a transparência da empresa e a

governança corporativa;

• Quando há dúvidas sobre as práticas contábeis;

• Quando há holdings envolvidas sem clareza nas informações;

• Ambiente Legal e Implicações Fiscais;

• Quando há muitos intangíveis;

• Dúvidas sobre eventos subsequentes;

• Quando há itens fora do balanço patrimonial;

• Taxa de desconto não adequada.

44



Passos para elaboração do Projeto

• Entender o modelo de negócio;

• Identificar os ciclos do negócio;

• Analisar o desempenho financeiro histórico;

• Analisar o ambiente competitivo da empresa;

• Analise o setor da Indústria e as tendências regulatórias;

• Entenda planos de crescimento futuro (incluindo necessidades 

de investimentos);

• Segregar de negócios e ativos geradores de caixa;

• Identificar ativos excedentes (bens não utilizados para os 

negócios como equipamentos, imóveis, investimentos).



Passos para elaboração do Projeto

• Elaborar as demonstrações para análise (Balanço, Fluxo de 

Caixa, DRE);

• Traga a projeção de fluxo de caixa para valor presente;

• Calcule o valor da perpetuidade;

• Adicione ao valor da empresa o  valor de ativos excedentes e 

subtraia o valor dos passivos contingentes.



Goodwill

• Chama-se Goodwill a diferença entre o valor pago em uma

transação empresarial (traded value) e o valor patrimonial

(registrado no balanço) da empresa adquirida.

• O Goodwill deriva de um conjunto de características,

qualidades e diferenciais da empresa expresso por meio de

sua capacidade futura de gerar riquezas e retornos superiores

aos de novos entrantes e concorrentes estabelecidos no setor.



Passos para elaboração do Projeto

• Elaborar demonstrações para análise (Balanço, Fluxo de 

Caixa, DRE);

• Geralmente as projeções são entre 5 ou 10 anos;

• Traga a projeção de fluxo de caixa para valor presente;

• Calcule o valor da perpetuidade;

• Adicione ao valor da empresa o  valor de ativos excedentes e 

subtraia o valor dos passivos contingentes.



Modelo de Projeção

• Premissas do modelo
– Macroeconômicas
– Volume de produção
– Preços
– Impostos sobre Vendas
– Custos das Vendas
– Despesas Administrativas
– Despesas Comerciais
– Imposto de Renda
– Prazo de recebimento 
– Prazo de estocagem
– Prazo de pagamento
– Gasto de Capital
– Financiamentos (taxa de juros, novos financiamentos e 

principal).



Modelo de Projeção

• Modelos
– Projeção de Vendas
– Projeção de Impostos
– Projeção da depreciação/amortização
– Projeção dos custos das vendas
– Projeção das despesas operacionais
– Projeção da necessidade de capital de giro
– Projeção do fluxo de caixa operacional
– Projeção das despesas financeiras
– Projeção do lucro líquido
– Projeção do fluxo de caixa gerado
– Projeção do Balanço Patrimonial
– Custo do Capital



Modelo de Projeção

DREFluxo de Caixa

Balanço 
Patrimonial

Valor da Empresa

Preço da Ação

- Análise de sensibilidade
- Simulação
- Cenários

Não
InvestirInvestir Vender



Avaliação de Empresas: Valuation



Custo de Capital (wacc)

• É a taxa de desconto que será utilizada para o cálculo dos
fluxos de caixa a valor presente e definição do valor da
empresa.

• É a taxa referencial contra a qual a taxa interna de retorno
deve ser comparada.

• É uma tarefa muito delicada em avaliação da empresas.
• Dependendo da dimensão desse percentual, podemos

subavaliar ou superavaliar o valor da empresa, e isso pode
levar a um desastre numa negociação ou prejudicar a
gestão baseada em valor.



Avaliação de Empresas: Valuation

• Métodos utilizados para calcular o Valor Residual no FCD.

– Método da perpetuidade com crescimento

– O método da perpetuidade sem crescimento



Custo de Capital  

Empréstimos (D)
$

Capital Próprio (E)
$

Kd (%)

Ke (%)

Ativo 
Operacional

Líquido



Ke = Custo do Capital Próprio
D = Endividamento
Kd = Custo do Endividamento 
E = Equity ( Patrimônio Líquido )
T = Alíquota de Imposto de Renda/Contribuição Social

Custo de Capital

WACC =  Ke E          +       Kd D 
D + E                            D + E

WACC - Weighted Average Cost of Capital
CMPC - Custo Médio Ponderado de Capital



Custo de Capital 

WACC = 1.800/100 = 18,0%

(*) Líquido de Impostos

Fonte            Part.(%)

Capital Próprio     
60

Empréstimos            40

Total 100

Custo (%)

20

15(*)

Resultado

1.200

600

1.800



CASO PRÁTICO
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INSTR. CVM 436/06 - INSTR. - INSTRUÇÃO COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM Nº 436 DE 05.07.2006

D.O.U.: 10.07.2006
Anexo III

Disposições Preliminares
• I - As informações constantes do laudo de avaliação deverão ser

completas, precisas, atuais, claras e objetivas.
• II - O laudo de avaliação da companhia objeto refletirá a opinião

do avaliador quanto ao valor ou intervalo de valor razoável para
o objeto da oferta na data de sua elaboração e deverá ser
constituído de uma análise fundamentada de valor, nos termos
estabelecidos neste Anexo, não devendo a referida opinião ser
entendida como recomendação do preço da oferta, o qual deve
ser determinado pelo ofertante.
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III - As informações constantes do laudo de avaliação deverão ser
baseadas nas demonstrações financeiras auditadas da companhia
avaliada, podendo, adicionalmente, ser fundamentadas em
informações gerenciais relativas à companhia avaliada, fornecidas
por sua administração, e ainda em informações disponíveis ao
público em geral. O avaliador não será responsável por conduzir
uma verificação independente das informações recebidas da
companhia, ou de terceiros por ela contratados, e as aceitará e
utilizará, no âmbito de sua análise, salvo se entender que as
mesmas não são consistentes.
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IV - O texto do laudo de avaliação deve ser apresentado em
português, em linguagem acessível e de fácil compreensão, que
permita aos acionistas e ao público em geral formarem um juízo
fundamentado sobre a oferta e sobre o valor das ações da
companhia avaliada. As expressões em língua estrangeira devem
ser obrigatoriamente traduzidas no Glossário.
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V - O laudo de avaliação deverá conter as assinaturas e a
identificação dos profissionais responsáveis pela avaliação, bem
como do representante da empresa responsável pelo laudo.
• Índice
• VIII - O laudo de avaliação conterá um índice, contemplando os 

assuntos e a numeração das páginas.
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Sumário Executivo
IX - O laudo de avaliação conterá um Sumário Executivo que
contemplará, resumidamente, pelo menos, as seguintes
informações:
a) as principais informações e conclusões do laudo de avaliação;
b) os critérios adotados e as principais premissas utilizadas;
c) o método de avaliação escolhido;
d) a taxa de desconto utilizada, se for o caso;
e) o valor ou intervalo de valor apurado em cada uma das
metodologias de avaliação utilizadas, com apresentação de quadro
comparativo dos valores apurados;
f) indicação do critério de avaliação, dentre os constantes do laudo,
que for considerado pelo avaliador como o mais adequado na
definição do preço justo; se for o caso; e
g) as razões pelas quais tal critério foi escolhido
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Informações sobre o Avaliador
X - O laudo de avaliação deverá apresentar as seguintes
informações relativas ao avaliador:
a) instituição responsável pela elaboração do laudo de avaliação
com descrição da área especializada e devidamente equipada, com
comprovação de experiência em avaliação de companhias abertas,
descrevendo as avaliações feitas nos últimos 3 (três) anos e
apresentando as credenciais que a qualificam para elaboração do
laudo de avaliação, incluindo experiência recente em avaliações de
companhias no setor de atuação da companhia avaliada;
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b) descrição sucinta do processo interno de aprovação do laudo de 
avaliação pela instituição avaliadora;
c) identificação e qualificação dos profissionais responsáveis pelo 
laudo de avaliação, principalmente quanto às credenciais e 
experiência que os qualificam para a elaboração do laudo de 
avaliação em questão; e
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d) declaração do avaliador:
1. quanto à quantidade de valores mobiliários de emissão da
companhia objeto de que ele próprio, seu controlador e pessoas a
eles vinculadas sejam titulares, ou que estejam sob sua
administração discricionária. No caso de oferta de permuta, a
declaração deve contemplar as mesmas informações para os
valores mobiliários que serão oferecidas em troca;
2. informações comerciais e creditícias de qualquer natureza que
possam impactar o laudo de avaliação;
3. de que não tem conflito de interesses que lhe diminua a
independência necessária ao desempenho de suas funções;
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4. do custo do laudo de avaliação; e
5. dos valores recebidos do ofertante e da companhia objeto,
a título de remuneração por quaisquer serviços de consultoria,
avaliação, auditoria e assemelhados, nos 12 (doze) meses
anteriores ao requerimento de registro, discriminando, dentre
os valores recebidos, os relativos à realização do laudo de
avaliação.
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• Informações sobre a Companhia Avaliada
• XI - O laudo de avaliação conterá as seguintes informações

sobre a empresa:
• a) breve histórico da empresa (identificação do negócio,

principais ramos de atividades, estratégia competitiva,
informações históricas e desempenho histórico);

• b) descrição sumária do mercado de atuação: crescimento do
mercado em que atua, participação nesse mercado, principais
produtos e clientes;

• c) breve análise do setor onde a empresa atua;
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• d) premissas macroeconômicas utilizadas na elaboração do
laudo; e

• e) projetos de investimentos relevantes que tenham sido
considerados na avaliação, com indicação dos valores
envolvidos e do impacto financeiro.
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• Valor Apurado pelos Diferentes Critérios
• XII - O laudo de avaliação deverá indicar o valor da companhia 

segundo os seguintes critérios:
• a) preço médio ponderado de cotação das ações da companhia 

objeto na bolsa de valores ou no mercado de balcão 
organizado, discriminando os preços das ações por espécie e 
classe:

• 1. dos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à publicação 
até a data do fato relevante; e

• 2. entre a data de publicação do fato relevante e a data do 
laudo de avaliação.
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b) valor do patrimônio líquido por ação da companhia objeto 
apurado nas últimas informações periódicas (anuais ou 
trimestrais) enviadas à CVM;
c) valor econômico da companhia avaliada, com indicação, 
inclusive, do valor por ação, calculado por, pelo menos, uma 
das seguintes metodologias:
1. fluxo de caixa descontado;
2. múltiplos de mercado; ou
3. múltiplos de transação comparáveis, conforme se 
entender fundamentadamente mais adequado ao caso da 
companhia, de modo a avaliá-la corretamente.
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d) outro critério de avaliação escolhido pelo avaliador
geralmente aceito no ramo de atividade da companhia
avaliada, previsto em lei ou aceito pela CVM, para a
definição do preço justo ou intervalo de valor, se for o caso,
e não abrangido nas alíneas anteriores.
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XIII - O laudo de avaliação deverá apresentar:
a) a descrição dos critérios de avaliação e dos elementos de
comparação adotados, acompanhados de uma análise da
aplicabilidade de cada um dos critérios referidos no item XII;
b) a indicação da data de confecção do laudo, em que os
valores apurados serão considerados válidos, salvo
indicação em sentido contrário;
c) o critério de avaliação, dentre os constantes do laudo,
que for considerado pelo avaliador como o mais adequado
na definição do preço justo ou intervalo de valor, se for o
caso; e
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d) na hipótese de a avaliação em uma faixa de valores
mínimo e máximo, a justificativa para tal intervalo, que não
poderá ultrapassar 10%, tendo como base o maior valor.
Valor Econômico pela Regra do Fluxo de Caixa Descontado
XIV - Para o cálculo do valor econômico pelo critério do
fluxo de caixa descontado, deve ser observado o seguinte:
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a) o laudo de avaliação deverá contemplar as fontes, os
fundamentos, as justificativas das informações e dos dados
apresentados, indicação das equações utilizadas para o
cálculo do custo do capital, bem como as planilhas de cálculo
e projeções utilizadas na avaliação por valor econômico, com
destaque para as principais premissas utilizadas e justificativa
para cada uma delas;
b) deverão ser explicitadas as premissas e a metodologia de
cálculo para a fixação da taxa de desconto utilizada, de
acordo com os critérios usualmente adotados na teoria de
finanças;



Laudo de Avaliação
c) deverão ser considerados os ajustes feitos por outros ativos e
passivos não capturados pelo fluxo de caixa operacional, incluindo
dívida financeira, contingências, posição de caixa, ativos e passivos
não operacionais, entre outros, cujos valores deverão ser
fundamentados;
d) deverão ser indicados os pressupostos para a determinação do
valor residual, calculado através do método da Perpetuidade do Fluxo
de Caixa, por múltiplos ou por outro critério de avaliação, sempre se
considerando o prazo de duração das companhias, estabelecido em
seus Estatutos Sociais, e, na hipótese de empresas concessionárias
de serviços públicos, o prazo estabelecido no respectivo contrato de
concessão;
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e) deverá ser informado se a Demonstração dos Fluxos de
Caixa e as taxas de desconto foram apresentadas em valores
nominais ou reais; e
f) deverá ser informada a unidade monetária de todos os
valores lançados.
Valor do patrimônio líquido avaliado a preços de mercado
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XV - O valor do patrimônio líquido avaliado a preços de mercado
deve ser apurado tomando por base a venda ou a liquidação dos
ativos e exigíveis separadamente nas seguintes condições:
a) o valor de mercado deve corresponder ao valor expresso em
caixa ou equivalente ao qual a propriedade (ou qualquer outro ativo
ou passivo) poderia ser trocada entre um propenso comprador e um
propenso vendedor, com razoável conhecimento de ambos e
inexistindo compulsão para compra ou venda por um ou por ambos;
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b) o valor dos ativos deve ser avaliado em referência aos preços
de mercado sob condições de liquidação ordenada, ou de
"equivalentes correntes de caixa", ou seja, não deve ser
considerado o valor de liquidação em condições de venda forçada,
a qualquer custo.
XVI - O laudo discriminará os itens do ativo e do passivo
calculados em condição de negociação com devedores e credores
e conterá a justificativa e memórias de cálculo para cada item
tangível e intangível, monetário e não monetário, que poderão ser
agrupados somente em condições de semelhança e relevância do
item.
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XVII - As seguintes bases de avaliação devem ser observadas nas
diferentes classes de itens:
a) ativos monetários, como caixa, equivalentes de caixa e créditos
a receber, avaliados pelo valor justo, ou seja, o valor pelo qual um
ativo poderia ser negociado entre partes independentes e
interessadas, conhecedoras do assunto e dispostas a negociar,
numa transação normal, sem favorecimentos e com isenção de
outros interesses.
Caso não seja possível identificar o mercado, esses itens podem,
como segunda alternativa, ser avaliados pelo cálculo do valor
presente dos recebimentos que reflita as atuais avaliações do
mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos
específicos;
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b) ativos não monetários, como terrenos, edificações,
propriedades, máquinas, instalações além de intangíveis, como
marcas e patentes, pelo valor provável de realização;
c) passivos monetários, como dívidas, débitos a pagar, avaliados
pelo valor justo, conforme definido na letra "a" desse item; e
d) contingências, como ações contra o estado sobre questões
tributárias e outras questões judiciais, avaliados segundo o
desfecho mais provável.
XVIII - A demonstração do valor de patrimônio líquido a preços de
mercado discriminará de forma dedutiva os ativos e exigíveis,
restando o Patrimônio Líquido a preços de mercado que, dividido
pelo número de ações, indicará o patrimônio líquido a preços de
mercado por ação.



Laudo de Avaliação

Valor Econômico pelo Critério dos Múltiplos
XIX - Para o cálculo do valor econômico pela regra dos Múltiplos,
devem ser seguidas as etapas mostradas a seguir:
a) indicar os múltiplos de mercado utilizados, os critérios e as
fontes para a comparação, justificando a metodologia utilizada e
apresentando as planilhas de cálculo;
b) sempre que possível, apresentar operações similares no
mercado de empresas do mesmo segmento (múltiplos de
transações comparáveis), citando fontes, dados e datas das
transações comparáveis, além dos critérios que demonstrem a
pertinência da comparação; e
c) apresentar o valor médio e a mediana dos valores resultantes
da amostra utilizada de múltiplos de mercado e de transações
comparáveis, fazendo-se os ajustes necessários para calculálos,
quando for o caso.
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Glossário
XX - O laudo deverá conter glossário de termos técnicos,
indicando o significado de cada termo técnico, sigla ou índice
econômico citado.



Crescimento
 Volume de negócios / Lucros: Aumentando, ainda Baixa
 Histórico comprovado: Limitado
 Metodologia de Avaliação: Praticamente em Modelo de 

Negócios
 Custo de Capital: Muito Alto

Elevado
Crescimento

 Volume de negócios / Lucros: Bom
 Histórico comprovado: Disponível
 Metodologia de Avaliação: Modelo de Negócios 

com Base de Ativos
 Custo de Capital: Razoável

Maturidade
 Volume de negócios / Lucros: Saturada
 Histórico comprovado: Amplamente Disponível
 Método de Avaliação: Mais de ativos existentes
 Custo de Capital: pode ser alta

Declínio `

 Volume de negócios / lucros: cai
 Histórico comprovado: História 

operacionais substanciais
 Método de Avaliação: 

Inteiramente de ativos existentes
 Custo de Capital: N.A.

 Volume de negócios / Lucros: negligenciável
 Histórico comprovado: Nenhum
 Metodologia de Avaliação: Totalmente em Modelo de Negócios
 Custo de Capital: Muito Alto

Start Up 
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Valuation – através dos cíclos de negócio segue os
princípios econômicos

Valuation: de acordo com os
princípios econômicos
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