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A avaliação é vista como elemento de subsídio a processos de fusões, aquisições e cisões de 
empresas. 
 
Entre as diversas metodologias de avaliação de empresas (valuation) existentes, o método do 
fluxo de caixa descontado (DCF) é considerado o mais adequado. Por esse método, o valor da 
empresa é relacionado ao que potencialmente pode gerar de resultados, sendo correspondente ao 
valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados, ajustado por ativos e passivos financeiros 
(dívidas) e não-operacionais da empresa. 
 
Subsidiariamente ao método do DCF, pode-se utilizar o ativo tangível líquido e outros referenciais, 
como preço médio de ações cotadas em bolsa de valores, múltiplos de transações recentes e 
múltiplos de empresas similares. Usualmente vista como elemento de subsídio a processos de 
fusões, aquisições e cisões de empresas, a avaliação de empresas tem sido uma ferramenta cada 
vez mais utilizada no ambiente corporativo, como elemento gerador de informação para tomada 
de decisões estratégicas e no atendimento a exigências legais.  
 
Seleção e localização (site selection) de projetos de investimentos. Um dos critérios utilizados 
para seleção de projetos de investimentos baseia-se no conceito de geração de valor para a 
empresa: qual é a alternativa que gera o maior valor agregado para a empresa?  
 
Uma aplicação específica pode ser observada no processo de determinação de localização para 
uma nova planta industrial.  
 
Alternativas consideradas podem envolver diferentes investimentos e custos logísticos e de mão-
de-obra, por exemplo, além de situações tributárias (inclusive benefícios) distintas, que 
normalmente se traduzem em diferenças nas gerações de caixa para a empresa.  
 
A determinação da localização de uma nova planta industrial deve ser efetuada considerando-se, 
preferencialmente, a alternativa que resulte na maior geração de valor para a empresa. 
 
A mensuração de desempenho da administração é outro uso cada vez mais freqüente da avaliação 
periódica da empresa com fins de mensurar o desempenho da administração, visando definição da 
remuneração dos executivos. Essa abordagem se utiliza do conceito de que o papel da 
administração é criar valor para a empresa e, em última instância, para o acionista. Em linhas 
gerais, esse processo pode ser implementado da seguinte forma: (i) definem-se critérios de 
avaliação que diminuam a subjetividade intrínseca ao processo de avaliação e (ii) com base 
nesses critérios avalia-se a empresa periodicamente (anualmente). Parte da remuneração dos 
executivos pode ser função pré-definida da variação da estimativa de valor da empresa no 
período.  
 
Atendimento à legislação societária. A avaliação de empresas também serve para atender 
determinações da legislação societária. Para empresas que tenham ações negociadas em bolsa de 
valores, a CVM determina que, em caso de fechamento de capital, a administração apresente 
laudo de avaliação preparado por empresa de consultoria qualificada, com experiência 
comprovada nesse tipo de trabalho.  
 
Outro uso da avaliação nesse contexto ocorre para justificativa de ágio na aquisição de uma outra 
empresa. A legislação no Brasil determina que a amortização do ágio observado na aquisição de 
participação de empresas seja respaldada por laudo de avaliação independente.  
 



Avaliação de ativos intangíveis e Purchase Price Allocation: ainda nesse contexto de justificativa 
de ágio para efeitos tributários, é importante mencionar a mudança nas normas americanas e 
européias sobre o tema, especialmente o FAS 141 e 142.  
 
Empresas brasileiras que têm ações ou outros papéis emitidos nesses mercados têm de se 
adequar a essas regras sobre Purchase Price Allocation e à avaliação de ativos intangíveis. Esse 
assunto merece, dada sua importância, comentários adicionais e será tratado futuramente neste 
espaço. 
 
Deve-se ter em mente que avaliação de empresas não é uma ciência exata.  
No entanto, uma boa avaliação requer metodologia e conhecimentos específicos para ser 
realizada. É preciso técnica, experiência e bom-senso.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 8, 9 e 10 abr. 2006, Opinião, p. A2. 
 


