PRINCIPAIS ELEMENTOS DE VALUATION CONSIDERADOS PELOS
ANALISTAS DE MERCADO

1. Introdução

O processo de estimar o valor de uma empresar de forma justa e precisa é bastante
complexo. Ademais, o crescimento da economia, da competitividade empresarial e das
informações disponíveis para o mercado fez com que esta avaliação se tornasse
imprescindível para a tomada de decisão nos mais diversos âmbitos.
Para Assaf Neto (2014), a avaliação de empresas não pode ser considerada uma
ciência exata, pois não há como obter uma comprovação absoluta dos resultados. Na
busca destes, são utilizadas hipóteses e premissas que auxiliam em sua mensuração, mas
que entregam apenas expectativas sobre o valor analisado.
No entanto, de acordo com Perez e Famá (2004), alguns métodos de avaliação se
mostram mais consistentes e tecnicamente mais adequados com relação às circunstâncias
da avaliação e à qualidade das informações disponíveis. Costa, Costa e Alvim (2010)
acrescentam que a qualidade da avaliação é diretamente proporcional à qualidade dos
dados, das informações e do tempo empregado no entendimento do objeto avaliado,
destacando que cada modelo de avaliação possui suas características próprias.
Além disso, ao se realizar a avaliação de determinada empresa, diversos outros
fatores que podem influenciar neste valor são observados. A verificação destes elementos
é influenciada tanto pelo modelo que está sendo utilizado, como pelas características do
avaliador responsável pelo processo.
Diante disto, observa-se a importância de estar constantemente verificando quais
são os modelos de avaliação de empresas e os demais elementos observáveis que melhor
se adequam ao contexto que se está vivenciando e às características internas da
organização naquele momento. Assim sendo, é possível obter mais assertividade no
processo de tomada de decisão tanto para os gestores, quanto para os investidores.
Considerando o contexto apresentado o objetivo desta pesquisa é analisar quais os
principais elementos que são verificados pelos analistas responsáveis por realizar
avaliação de empresas no que se refere a instituições financeiras bancárias e empresas
não-financeiras.

2. Referencial

Atualmente, há na literatura diversos métodos que se propõem a realizar a avalição
de uma empresa. Segundo Fernandez (2001), estes modelos podem ser classificados em
seis grupos distintos, os quais serão apresentados no Quadro 1.

Quadro 1: Classificação dos principais métodos de Avaliação de Empresas

Fonte: Fernandez (2001, p. 3).

Essa classificação foi utilizada como o principal framework de análise da presente
pesquisa.

3. Metodologia

Com o intuito de responder ao objetivo da pesquisa, este estudo será dividido em
duas etapas. A primeira trata-se de uma Pesquisa Bibliográfica, com os principais
elementos presente de valuation na teoria acadêmica. Na segunda etapa, foi realizado um
Levantamento (survey) por meio de um questionário eletrônico estruturado.
A Etapa 1 deste estudo consistiu em um levantamento bibliográfico no que se
refere aos elementos de avaliação de empresas elencados pelos principais autores, ou seja,

foi verificado o que estes autores alegam que deve ser observado pelos analistas no
momento em que estes estão realizando a avaliação de uma empresa. Para fins desta
pesquisa, todos estes fatores observáveis foram chamados de "elementos".
Como forma de auxiliar na análise, os elementos levantados foram divididos em
seis categorias, conforme segue:

1. Macroanálise
2. Fluxo de Caixa
3. Dividendos
4. Índices e Múltiplos
5. Operações da Empresa
6. Ativos Intangíveis

Nesta etapa, a coleta de dados deu-se a partir de dados secundários, através de
livros, publicações e artigos acadêmicos, tanto de literatura nacional, como internacional.
O resultado desta compilação serviu como base para a Etapa 2 do estudo.
De forma a verificar a aplicação prática do que se estabelece teoricamente, na
Etapa 2 foi realizada uma pesquisa survey por meio de um questionário eletrônico
estruturado (Apêndice A), aplicado por meio da ferramenta online Survey Monkey.
Neste estudo, a presente etapa foi desenvolvida objetivando obter informações de
como o processo de avaliação de empresas é realizado na prática pelos analistas de
mercado, estabelecendo uma diferenciação para quando a análise está sendo realizada
para instituições financeiras bancárias, ou para as empresas não-financeiras. Além disso,
buscava-se obter informações a respeito dos métodos e técnicas mais utilizados.
Para tal, todos os elementos identificados na Etapa 1 foram apresentados duas
vezes para qualificação dos analistas: uma vez considerando a análise de instituições
financeiras bancárias e a outra vez considerando as empresas não financeiras.
Para coletar estes dados, foi utilizado o link fornecido pela ferramenta Survey
Monkey, o qual redireciona o respondente automaticamente para o questionário. Este link
foi enviado aos potenciais participantes através de aplicativo de mensagens instantâneas
(WhatsApp) e correio eletrônico (e-mail), juntamente com uma breve explicação do
objetivo da pesquisa e o público alvo do questionário. Além disso, os participantes foram
convidados a repassar o link para pessoas que estes consideravam como aptas a respondêlo. Os dados foram coletados no período de 21 de março de 2019 a 25 de abril de 2019.

O questionário em questão foi elaborado com o objetivo de identificar se os
elementos apontados pela literatura como relevantes para a realização de um processo de
avaliação de empresas são os mesmos elementos que os analistas consideram como
relevantes no momento que este processo é realizado na prática. Além disso, também
buscava-se verificar se há diferenciação na análise quando o processo é realizado para
uma instituição financeira bancária ou para uma empresa de outro setor.
As três primeiras perguntas do questionário (Apêndice A) foram definidas como
qualificadoras ou questões de classificação. Segundo Cooper e Schindler (2011, p. 337),
estas perguntas “geralmente abrangem variáveis sociodemográficas que permitem que as
respostas dos participantes sejam agrupadas”. Na maior parte dos casos, estas perguntas
envolvem questões relacionadas a gênero, idade, localização geográfica, classe social,
etc., porém, estes fatores não são considerados relevantes para este estudo. Desta forma,
as questões qualificadoras desta pesquisa estão apenas relacionadas às atividades
profissionais dos respondentes.
Nas questões seguintes (4 a 15), foi solicitado aos participantes que estes
atribuíssem uma nota, em uma escala de 1 a 5 (escala de Likert), para cada um dos
elementos apresentados conforme seu grau de utilização do mesmo ao realizar a avaliação
de uma empresa, sendo 1 os que ele considerava que tem menos/nenhuma importância
neste processo, e 5 para os elementos considerados mais relevantes/indispensáveis. Todos
os elementos foram apresentados duas vezes: uma considerando que a avaliação seria
realizada para uma instituição financeira bancária e outra vez considerando para as
demais empresas.
Ao final do questionário foram incluídas algumas questões (16 a 20) que não se
relacionam diretamente com os objetivos propostas nesta pesquisa, no entanto, foram
importantes para auxiliar a elucidar alguns fatores adicionais. Desta forma, estas
perguntas não foram consideradas de preenchimento/resposta obrigatórios, sendo apenas
utilizadas como forma de agregar mais informações sobre como o processo de avaliação
de empresas é realizado na prática.
Anteriormente à efetiva análise dos dados, foi realizada a eliminação dos
questionários considerados como inválidos. São estes: questionários com respostas em
branco para as perguntas obrigatórias e questionários em que, para todas as respostas do
questionário ou de uma mesma categoria, foram atribuídas a mesma nota. Após esta
verificação, a coleta de dados resultou em um total de 109 questionários válidos.

4. Resultados

A partir da análise dos resultados obtidos com a coleta de dados, identificou-se
que os elementos mais observados pelos analistas quando estes estão realizando a
avaliação de empresas não financeiras são: potencial de crescimento, eficiência
organizacional e valor da marca. Já os elementos menos observados são: dividendos
atuais, tempo de existência da empresa e inflação.
O fato de o elemento “tempo de existência da empresa” ser classificado como um
dos menos relevantes para empresas não financeiras pode ser explicado pelas
modificações observadas no mercado nos últimos anos. Diversas novas organizações
surgiram, principalmente no ramo da tecnologia, e alcançaram um valor de mercado
expressivo em um curto período de existência. Atualmente, esse fenômeno pode ser
observado com ainda mais clareza através da expansão e consolidação das chamadas
“startups”. Diante disso, sugere-se um estudo semelhante com estes dois segmentos da
economia, como forma de averiguar as hipóteses aqui levantadas.
Alternativamente, para empresas financeiras bancárias, os elementos que foram
considerados mais relevantes são: índice de governança, contexto econômico e estratégia
corporativa. Por outro lado, os elementos que os analistas classificaram como menos
importantes no processo de avaliar empresas financeiras bancárias são: inflação, política
de gestão de pessoas e carteira de fornecedores.
Considerando que os elementos de cada categoria foram avaliados
comparativamente e foram identificados pontos de concordância entre os respondentes,
pode-se concluir que, com a pesquisa realizada, foi possível responder ao problema de
pesquisa apresentado e atingir os objetivos geral e específicos propostos.
A partir deste estudo, também foi possível verificar que os elementos das
categorias de Macroanálise e Dividendos são mais utilizados para análise de empresas
financeiras bancárias do que para as não financeiras. Já os elementos que se referem às
Operações das Empresas tornam-se mais relevantes quando a avaliação é realizada para
empresas não bancárias em comparação à análise de empresas financeiras.
Apesar disso, em média, os elementos da categoria Ativos Intangíveis foram os
que se mostraram os mais importantes entre todos para realizar a avaliação de empresas
dos diversos setores. No entanto, foi possível verificar que os analistas não reconhecem
esta relevância, visto que, quando foi solicitado que classificassem as categorias

apresentadas, os Ativos Intangíveis ficaram no penúltimo lugar. Apenas é possível
verificar sua relevância quando se observam os elementos individualmente.
Nesta classificação das categorias, é possível observar ainda que aquelas que
foram mais bem classificadas pelos respondentes se assemelham aos modelos de
avaliação de empresas mais presentes na literatura e que, são frequentemente utilizados
na prática para realizar o processo. No entanto, não necessariamente refletem a
classificação individual dos elementos em si.
Para a categoria dos Dividendos, observou-se tanto uma má classificação dos
elementos, como também os analistas alegaram não utilizar com frequência este modelo.
Supõe-se que esta subutilização do modelo de Desconto de Dividendos seja decorrente
do Conflito de Agência existente no Brasil: as organizações brasileiras apresentam forte
concentração de capital, com ausência quase total de empresas com estrutura pulverizada,
fazendo com que o principal conflito de agência no Brasil se dê entre acionistas
controladores e minoritários (SILVEIRA, 2005).
Isto faz com que a política de distribuição de dividendos deixe de ser uma decisão
estratégica, considerando a perpetuidade da organização e buscando a criação de valor
para a mesma, e passe a ser tomada a partir dos interesses individuais de uma minoria que
possui o controle acionário. Diante disso, sugerem-se estudos que analisem em
profundidade se a baixa utilização dos Dividendos para realizar avaliação de empresas no
Brasil é justificada por esta característica das empresas brasileiras.
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