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Em épocas passadas os empresários faziam uma 
conta na qual sua empresa valia tantas vezes seu 
faturamento e, em alguns casos, ainda se utilizam 

desse cálculo. Por mera coincidência o resultado pode ficar 
próximo da realidade, porém, essa prática não é e não pode 
ser habitual. Sendo assim, fica a pergunta: qual o valor justo 
de sua empresa? Segundo a tese dos profissionais da área de 
avaliação, “o valor justo da empresa está diretamente ligado 
aos benefícios futuros de caixa que ela pode gerar e não pelos 
bens físicos e contábeis”. Com isso, não pode ser determina-
do por suas riquezas geradas no passado, mas pelo que pode-
rá gerar no futuro.

Diante da premissa de que o valor de uma empresa é o 
equilíbrio entre o que o vendedor aceita como preço diante 
de todas as alternativas que dispõe e o que o comprador es-
tiver disposto a pagar – além do valor de mercado esperado, 
o Goodwill envolvido na aquisição –, o mercado disponibi-
liza para essa equação, empresas de consultoria como a GBA 
Investimentos, do empresário Guilherme Bastos de Aguiar 

Avaliação de Empresas
Com o relatório Valuation é possível tomar decisões com 

agilidade e saber o real valor de uma empresa.

– especialista em estruturação de operações de crédito, due 
diligence operacional, estrutura de garantias, gestão finan-
ceira e palestrante – cujo extenso portfólio de serviços, além 
da avaliação de empresas, agrega parcerias com investidores 
privados, associações e instituições e um recente contrato de 
representação como autoridade de registro para certificação 
digital em Sorocaba.

Segundo o consultor, a ferramenta fundamental para o 
diagnóstico financeiro atende pelo nome de Valuation, termo 
em inglês para avaliação de empresas. Em termos práticos o 
Valuation é uma área das finanças que estuda o processo de 
estimar quanto vale uma empresa, determinando seu preço 
justo e o retorno de investimento em suas ações. Na concep-
ção do mercado a credibilidade do Valuation é de suma im-
portância para análise das informações financeira e contábil. 
Através do relatório é possível analisar de forma complexa a 
real situação da empresa.

Entre os métodos de avaliação os mais conhecidos são: 
Fluxo de Caixa Descontado, Múltiplos de Mercado e Va-
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lor Patrimonial. Atualmente, a metodologia mais adequada 
e utilizada pelo mercado é o Fluxo de Caixa Descontado, 
através do qual é detectado o reconhecimento da captura 
de potencial de benefícios econômicos futuros de caixa e a 
utilização dos fundamentos da empresa, ou seja, a capacida-
de de mensurar o valor da empresa em si. Na metodologia 
Múltiplos de Mercado há a necessidade de diversos ajustes 
para obter o valor justo da companhia. Diante de suas pecu-
liaridades, o método, em especial, é utilizado em empresas de 
capital aberto ou IPO. Na avaliação pelo Valor Patrimonial 
há o reconhecimento da firma pelo valor contábil dos ativos 
existentes da empresa, ou seja, avaliado pelo custo corrente ou 
pelo valor de mercado.

O método utilizado pela GBA Investimentos para o re-
latório do Valuation é o DCF – Fluxo de Caixa Descontado 
e Valor Patrimonial. O documento se traduz em uma minu-
ciosa análise contábil e financeira com dados de necessidade 
de capital de giro, capex, ebitda, índices de liquidez e endivi-
damento, taxas de descontos, estrutura de capital, projeções, 
demonstrativo de fluxo de caixa futuro, livre e descontado – 
itens imprescindíveis para ações de IPO (abertura de capital), 
fusão ou aquisição. 

O contexto do Valuation também é importante para as 
operações de finanças estruturadas, caracterizadas pela busca 
de financiamento ou mitigação de risco para uma determi-
nada atividade econômica de forma diferente das convencio-
nais, tais como empréstimos, swap ou a emissão de ações ou 
debêntures. As reduções de custo e riscos financeiros asso-
ciados a estas operações são obtidas através da transferência 

de um ou mais ativos e da geração de liquidez pela emissão 
de títulos lastreados nestes ativos. O exemplo clássico destas 
estruturas é a operação de securitização, na qual a transferên-
cia de risco é obtida a partir da cessão definitiva dos ativos. 
No entanto, a definição é mais abrangente com a inclusão de 
estruturas que combinam a tecnologia de securitização para 
a geração de liquidez com a de derivativos de crédito para 
a transferência do risco de crédito. Neste sentido, operações 
de finanças estruturadas contam a presença de algumas ca-
racterísticas marcantes, entre elas, a presença de ativos-lastro 
obtidos a partir de uma cessão definitiva ou sinteticamente, a 
partir de derivativos de crédito; o uso de veículos de propósito 
específico para auxiliar na segregação do risco de crédito dos 
ativos securitizados do risco de crédito da instituição que os 
originou; e a presença de títulos de séries ou classes diferentes, 
obtidos a partir do fatiamento tranching do risco dos ativos 
que lastreiam estes títulos.

Na avaliação de Guilherme, o diagnóstico através do Va-
luation não se limita ao porte da empresa, muito menos a 
setores específicos da economia. Elaborado normalmente em 
30 dias levando-se em conta a documentação necessária – 
balanço dos últimos três anos, faturamento dos últimos 12 
meses, endividamento atualizado e planejamento de vendas, 
entre outros – o relatório além de apresentar o valor real da 
empresa, demonstra a realidade financeira colaborando com 
o empresário na tomada de decisões, como por exemplo, em 
investimentos, alongamento de passivo e abertura de capital. 
Uma das recomendações do mercado é que o relatório do 
Valuation seja atualizado a cada seis meses, levando-se em 
conta as informações contábeis e financeiras que podem so-
frer alterações dos resultados anteriores. Em síntese, o Valu-
ation é fundamental para que se tenha conhecimento real da 
empresa questionando se o valor que os administradores en-
xergam, considerando os riscos e oportunidades, é o mesmo 
valor percebido pelo mercado.


