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Avaliação Relativa ou por Múltiplos 



Pressupostos Básicos 

• Ativos semelhantes devem ter preços 

semelhantes. 

• O valor da empresa A dividido por um indicador de 

referência – que pode ser o lucro dessa empresa – 

gerará um múltiplo que poderá ser aplicado ao 

lucro da empresa B para obter seu valor. 

• As empresas devem ser semelhantes. 

• Aplicações: 

– Avaliação de imóveis 

– Quando o avaliador só tem acesso a dados básicos da 

companhia 

Fonte: Martelanc, Pasin e Pereira, 2010 



Valor de Mercado e Valor Total da Empresa 

• Valor de Mercado 

– Em um mercado eficiente, o preço de mercado das 

ações reflete os lucros potenciais da empresa e seus 

dividendos, os riscos do negócio, os riscos financeiros 

decorrentes da estrutura de capital da empresa e o valor 

dos ativos, bem como variáveis ambientais e outros 

fatores intangíveis que possam afetar o valor da 

empresa. Ou seja, reflete o valor presente dos fluxos de 

caixa futuros para os sócios. 

Valor de mercado = 

(cotação das ações ordinárias x qde. de ações ordinárias emitidas) 

 

+ 

 

(cotação das ações preferenciais x qde. de ações preferenciais emitidas) 

Fonte: Martelanc, Pasin e Pereira, 2010 



Valor de Mercado e Valor Total da Empresa 

• Valor Total 

– Ou valor empresarial, é o valor de mercado, mais as 

dívidas financeiras, menos o valor do disponível. 

– Permite comparações entre empresas com graus de 

endividamento diferentes. 

– Os múltiplos de valor empresarial são adequados para 

análise de valor para fins de fusões e aquisições. 

Valor  total da empresa = 

Valor de mercado 

+ 

Valor das dívidas financeiras 

- 

Valor do disponível 

Fonte: Martelanc, Pasin e Pereira, 2010 



Valor de Mercado e Valor Total da Empresa 

• Efeito da alavancagem financeira nos múltiplos. 

– As empresas A e B podem ter múltiplos iguais ou diferentes 

dependendo da utilização do valor de mercado ou valor total. 

O Efeito da Alavancagem Financeira nos Múltiplos

Item Empresa A Empresa B

Dívida Líquida R$ 100 R$ 0

Valor de mercado R$ 100 R$ 200

Lucro operacional (Nopat) R$ 50 R$ 50

Os múltiplos das empresas

Valor de mercado / lucro operacional (Nopat) 2 4

Valor empresarial / lucro operacional (Nopat) 4 4

Fonte: Martelanc, Pasin e Pereira, 2010 



Formação dos Múltiplos 

• Se usar valor da empresa antes da dívida => usar 

indicadores operacionais antes da dívida (ativos, 

receita, Ebitda, Ebit, Nopat e FCLE) 

• Se usar valor de mercado => usar indicadores 

formados após o efeito da dívida (PL, LL, e fluxo 

de caixa livre para o acionista) 

• Não faz sentido usar Preço/Lucro para estimar o 

valor total de uma organização. Múltiplos de valor 

de mercado não são adequados para fins de fusão 

e aquisição, exceto se as empresas avaliada e 

comparáveis não tiverem dívidas. 

Fonte: Martelanc, Pasin e Pereira, 2010 



Formação dos Múltiplos 

• Principais múltiplos de valor empresarial: 

– VE / ativo total 

– VE / valor patrimonial dos ativos 

– VE / receita 

– VE / Ebitda 

– VE / Ebit 

– VE / Nopat 

– VE / fluxo de caixa para a empresa 

– VE / variáveis específicas do setor: VE/kWh, VE/tonelada, VE/linha 

telefônica, etc... 

• Principais múltiplos de valor de mercado: 

– Preço / patrimônio líquido (P/PL ou P/book value) 

– Preço / lucro líquido (o famoso preço/lucro (P/L)) 

– Preço / fluxo de caixa para o acionista 

Fonte: Martelanc, Pasin e Pereira, 2010 



Formação dos Múltiplos 

Valor antes da dívida 

(valor empresarial) 

Valor após a dívida 

(valor de mercado) 

Indicadores 

antes da dívida 

(ativos, receita, 

Ebitda, Ebit, 

Nopat e fluxo de 

caixa para a 

empresa) 

Múltiplo correto, usado do 

ponto de vista de todos os 

investidores (acionistas e 

credores). Ideal para a 

avaliaçao de empresas para 

fins de fusões e aquisições. 

Múltiplos irreais (subestimados) 

por considerarem o efeito da 

dívida no valor das empresas, e 

não no indicador. 

Indicadores 

após a dívida 

(patrimônio 

líquido, lucro 

líquido e fluxo 

de caixa para o 

acionista) 

Múltiplos irreais 

(superestimados) por 

considerarem o efeito da 

dívida no indicador, e não 

no valor. 

Múltiplo correto, usado do ponto 

de vista somente do acionista. 

Muito usado para avaliação de 

desempenho de ações de 

empresas. Útil para fins de 

fusões e aquisições somente 

quando as empresas (avaliada e 

comparáveis) têm graus de 

alavancagem semelhantes. 



Múltiplos de Mercado Acionário e de Transações 

• Múltiplos de Mercado Acionário 

– Pode ser calculado diariamente 

– Limitam-se às empresas de capital aberto 

– Problemas de mercados subdesenvolvidos: baixa 

liquidez e grande volatilidade 

– O valor da empresa pode mudar rápida e drasticamente 

segundo esta abordagem. (ex: setor elétrico no começo 

da década) 

Fonte: Martelanc, Pasin e Pereira, 2010 



Múltiplos de Mercado Acionário e de Transações 

• Múltiplos de Transações 

– Baseados nos dados de operações de fusões e aquisições. 

– Depende da obtenção das seguintes informações:  

• valores pagos pela empresa adquirida 

• Valores de dívidas assumidos e informações das demonstrações 

financeiras 

• Informações das demonstrações financeiras 

– A existência de prêmios de controle tornam os múltiplos de mercado 

e de transações diferentes. 

• Nos EUA esse prêmio fica em torno de 15% a 20% em aquisições 

amigáveis e 35% em aquisições hostis (takeovers) 

• Esses ágios podem ser bem mais altos em casos de disputa acirrada 

por uma empresa, ou em momentos de euforia no mercado. 

– Fontes de informações sobre fusões e aquisições no Brasil: 

Bloomberg, Thomson Financial 

Fonte: Martelanc, Pasin e Pereira, 2010 



Múltiplos de Mercado Acionário e de Transações 

• Múltiplos médios ou medianos? 

– As tabelas com múltiplos de transações mostram 

múltiplos muito altos ou muito baixos. 

– Empresas com PL minúsculo geram múltiplos 

estratosféricos. 

– Nesse caso a solução é trabalhar com múltiplos 

medianos. 

Fonte: Martelanc, Pasin e Pereira, 2010 



Vantagens da Avaliação por Múltiplos 

• Simplicidade 
– São necessários dois dados para avaliar uma empresa 

(o valor de uma empresa semelhante e um indicador de 
referência) 

– Não requer elaboração de premissas e projeções como 
no FCD. 

• Rapidez 
– É possível precificar todo dia o impacto de novas 

informações no valor de empresas abertas 

• Necessidade de poucas informações 
– Útil quando se tem apenas informações básicas como 

lucro, Ebitda e faturamento. 

Fonte: Martelanc, Pasin e Pereira, 2010 



Desvantagens da Avaliação por Múltiplos 

• Diferenças nos fundamentos das empresas 

comparáveis 

– Linhas de negócios, características de risco, 

crescimento e fluxo de caixa semelhantes. 

• Qualidade das informações 

– Muitas empresas envolvidas em fusões e aquisições não 

são obrigadas a disponibilizar seus dados para o 

mercado 

– Estima-se que 70% das transações de fusões e 

aquisições no Brasil não tenham seus valores revelados. 

– Por estes motivos a avaliação por múltiplos, no Brasil, é 

encarada como uma metodologia complementar 

Fonte: Martelanc, Pasin e Pereira, 2010 



Desvantagens da Avaliação por Múltiplos 

• Especificidades de cada transação 
– O que foi adquirido? A empresa, uma linha de negócios, 

uma carteira de clientes, os ativos imobilizados? 

– A aquisição foi do bloco de controle, de 100% das 
ações, ou participações minoritárias que não alteram o 
equilíbrio de poder? 

– Houve direito de preferência na aquisição? 

– Foi aquisição defensiva para fazer frente à entrada de 
novos concorrentes na indústria ou para evitar uma 
oferta hostil? 

• Efeito manada 
– Um setor inteiro pode estar super ou subavaliado 

– Bolha da Nasdaq em 2000 

Fonte: Martelanc, Pasin e Pereira, 2010 



Múltiplos x FCD 

Características dos múltiplos Características do FCD 

Os direcionadores de valor são implícitos 

(lucros, receita, ativo etc.), não é preciso 

pensar em nada. 

Os direcionadores de valor (preços, 

crescimento do mercado, margens etc.) são 

explícitos, é preciso avaliar e projetar seu 

comportamento. 

As mudanças ambientais estão implícitas e 

impactam diariamente o valor da empresa. 

As mudanças ambientais devem ser 

explicitadas e esclarecidas nas projeções. 

É impreciso para avaliar empresas com 

características diferentes das utilizadas como 

comparáveis. 

Não necessita de comparação. 

Trabalham com direcionadores (LL, Ebitda, 

receita, ativo) reais, atuais ou passados. 

Trabalham com a projeção dos 

direcionadores até chegar ao fluxo de caixa 

para a empresa ou para o acionista. 

O valor calculado por múltiplos (de 

transações) pode estar defasado em 

mercados em mudança. Um setor em 

crescimento pode, em cinco anos, vir a 

apresentar margens crescentes ou 

decrescentes. 

O valor calculado reflete o futuro, o que 

interessa para um avaliador, chegando ao 

valor efetivo de uma empresa. 

Fonte: Martelanc, Pasin e Pereira, 2010 



Múltiplos x FCD 

Características dos múltiplos Características do FCD 

Há um risco de acompanhar a manada, o 

que, na ausência de líderes (aqueles que 

acreditam em uma sub ou supervalorização 

de uma empresa e agem comprando-a ou 

vendendo-a, contribuindo para a correção do 

valor), pode levar a preços de mercado 

descolados do valor efetivo. 

Há um risco associado às idiossincrasias do 

analista, que influencia o preço por meio de 

suas premissas. Doses de conservadorismo 

e otimismo fazem os avaliadores chegarem a 

valores diferentes para a mesma empresa. 

É um bom método para os seguidores, que 

fazem apenas a leitura do valor praticado 

geralmente por empresas comparáveis e o 

aplicam à empresa objeto de avaliação, sem 

precisar como ele é formado ou ao menos 

saber se está super ou subavaliado. 

É um bom método para os líderes, que 

questionam o padrão do valor passado e se 

preocupam com o futuro, criando o valor da 

empresa avaliada com base em suas 

premissas. Não se importam com o modo 

como empresas comparáveis são avaliadas. 

Fonte: Martelanc, Pasin e Pereira, 2010 



Múltiplo de Preço / Lucro Líquido (P/L) 

• Mais usado pelos bancos de investimento na análise do desempenho 
de ações. 

• Representa a parcela dos acionistas no valor da empresa. 

• O inverso é uma das medidas mais conhecidas de rentabilidade (lucro / 
preço) 

• Pode ser pensado como o no. de anos necessários para reaver todo o 
capital investido (se lucros constantes e totalmente distribuídos). 

• Cuidado: tanto o valor de mercado quanto o lucro líquido podem 
assumir diferentes valores conforme o período considerado (VM – 
corrente, últimos seis meses, médio do último ano; LL – lucro histórico 
(último RA), lucro acumulado (últimos 12 meses), lucro projetado) 

• Estudos mostram que o melhor múltiplo de lucro a utilizar é o de lucros 
projetados, que apresenta em geral menor desvio padrão (considerar a 
média da projeção de vários analistas é aconselhável) 

Fonte: Martelanc, Pasin e Pereira, 2010 



Defesa e Crítica dos Múltiplos de Lucro 

Vantagens Desvantagens 

Incorporam as percepções do mercado Sofrem impactos dos juros e das 

despesas financeiras na redução dos 

lucros 

É fácil calculá-los para todas as 

empresas do setor e compará-los com a 

média da indústria 

Sofrem impactos de itens não 

financeiros, como depreciação e 

amortização 

Favorecem empresas que apresentam 

melhores resultados. Por exemplo: A e B 

são duas empresas com PL e vendas 

iguais, porém A tem o dobro da 

lucratividade de B e, por esse múltiplo, 

valerá o dobro também. 

Não tem significado quando a empresa 

apresenta prejuízos. 

Fonte: Martelanc, Pasin e Pereira, 2010 



Defesa e Crítica dos Múltiplos de Lucro 

Vantagens Desvantagens 

Podem ser considerados métodos 

conservadores, pois empresas sem 

lucros não podem ser avaliadas por 

essa métrica. 

São sujeitas às normas de 

contabilização e aos níveis de 

conservadorismo adotados. O principais 

critérios que os influenciam são: a forma 

de contabilização dos estoques, as 

provisões para devedores duvidosos e 

os métodos de depreciação. 

A variabilidade dos resultados torna os 

múltiplos voláteis e com pouco 

significado. 

Dificilmente se encontram empresas 

comparáveis. 

Fonte: Martelanc, Pasin e Pereira, 2010 



Múltiplos de Ebitda, Ebit, Nopat e Fluxo de Caixa 

• São múltiplos de valor empresarial e representam o valor 
total da empresa. 

• Esses mais dificilmente apresentam-se negativos, o que 
aumenta a base de dados de empresas comparáveis. 

• Múltiplos de Ebitda: eliminam efeitos de itens que não 
afetam o caixa (depreciação, exaustão e amortização), da 
estrutura de capital (juros e benefício fiscal) e de 
amortizações ou obtenções de empréstimos. Por serem 
independentes da estrutura de capital, empresas com 
diferentes níveis de capitalização podem ser comparadas. 
Isso justifica sua maior utilização para fins de avaliação 
para compra e venda de empresas. 

• Não confundir Ebitda com fluxo de caixa para empresa, 
apesar de serem fortemente correlacionados. 



Múltiplos de Ebitda, Ebit, Nopat e Fluxo de Caixa 

• Vantagens do Ebitda: 

– Facilidade de obtenção a partir dos demonstrativos 

– Não necessita de estimativas ou projeções de 

investimentos, que podem oscilar muito em razão dos 

planos de expansão da empresa. 

• Ressalva: podem supervalorizar empresas que 

necessitam de grandes investimentos para 

crescer. 

• Um estudo mostrou que o múltiplo de Ebitda é o 

que oferece maior precisão para avaliar empresas 

bem estabelecidas e que estão abrindo o capital. 



Múltiplos de Valor Patrimonial (Book Value) 

• VE / valor patrimonial dos ativos; preço / patrimônio líquido 

(P/PL ou P/book value) 

• Aponta para a super ou sub avaliação de ações de 

empresas de setores iguais ou diferentes. 

• É uma forma de medir quanto os investimentos feitos pelos 

acionistas ao longo do tempo, a preço de custo de 

aquisição, estão valorizados. 

• Pode ser utilizado em empresas com prejuízo, desde que o 

PL não tenha se tornado negativo. 

• Fortemente influenciados pelos métodos contábeis 

adotados e critérios de conservadorismo. 

• São pouco representativos para setores de serviços não 

intensivos em capital. 



Múltiplos de Receitas (VE / Receitas) 

• Até a década de 80, graças à baixa competição, a crença 
era de que maiores receitas levavam a maiores lucros. 

• Utilizado nos EUA para avaliar empresas .com, que não 
possuem lucros nem longos históricos. 

• Entre 2001 e 2002, escândalos contábeis colocam em 
dúvidas os dados de balanço, o que incentiva o uso de 
múltiplos de receita. 

• Vantagens: 
– Receitas são mais difíceis de manipular do que outros dados 

contábeis. 

– Apresentam menor volatilidade. 

– Preferidos por muitos investidores na avaliação de pequenas 
empresas (ex: uma padaria vale tantos faturamentos mensais, um 
posto de gasolina vale outros tantos e assim por diante). 

– Em empresas pequenas o lucro declarado é pouco confiável. A 
prática nestes casos é auditar a receita e usar múltiplos de receita. 

• Desvantagens: 
– Não leva em conta os custos 



Múltiplos Específicos 

• Relativos a uma indústria em particular e se 

referem normalmente a unidades produzidas / 

vendidas, como kWh, toneladas, metros cúbicos, 

no. de visitas a uma home page, no. de vidas 

seguradas etc... 

• Desvantagens: 

– A empresa pode fabricar mais de um tipo de produto; 

– Só podem ser comparados em uma mesma indústria; 

– Não leva em conta resultados financeiros. 



Como selecionar empresas comparáveis 

• Empresas da mesma indústria e área de atuação 
– Grupos empresariais e holdings (?), ex. Petrobrás 

(exploração, refino, distribuição e derivados) e Ipiranga 
(distribuição) 

• Empresas do mesmo porte e tamanho 
– Em geral múltiplos de grandes empresas são maiores 

que os de pequenas empresas 

• Empresas com características e fundamentos 
semelhantes 
– Damodaran: Mesmos riscos, fluxo de caixa e 

crescimento 

– Outros especialistas: mesmo setor, tamanho e 
condições de competitividade semelhantes. 



Como selecionar empresas comparáveis 

• Empresas com características e fundamentos semelhantes 

– Badenes e Santos (1999); 

• Devem ser empresas transacionadas em bolsa 

• Mesma atividade que a empresa objeto da avaliação 

• Mesmo mix de negócios e produtos 

• Ser do mesmo país ou região e operar em uma mesma área geográfica 

• Tamanho similar (não considerar como comparável empresas com 

volume de vendas e lucros inferiores a 50% da empresa objeto da 

avaliação) 

• Ter as mesmas perspectivas de crescimento dos lucros e rentabilidade 

similar 

• Ter uma equipe executiva de qualidade semelhante 

• Ter uma posição competitiva equivalente 

• Ter os mesmos tipos de ativo e atuação vertical 

• Ter uma estrutura e um volume de investimentos em marketing 

similares 



Como selecionar empresas comparáveis 

• Empresas com características e fundamentos 

semelhantes 

– Martelanc, Pasin e Pereira (2010) escrevem: 

• “considerando que existem apenas 438 empresas abertas no 

Brasil, que apenas 65 delas representam 80% de todas as 

negociações e que poucas transações de fusão e aquisição têm 

seus valores revelados, não sobram muitas empresas para sem 

utilizadas como similares ou comparáveis. Na verdade, obter 

uma amostra de empresas – pertencentes à mesma indústria ou 

setor, com características de risco, crescimento, fluxo de caixa, 

tamanho e condições de competitividade semelhantes – em 

países com mercado acionário subdesenvolvido é uma tarefa 

muito difícil, o que faz com que os critérios de escolha de 

empresas comparáveis tenham que ser flexibilizados.” 



Como selecionar empresas comparáveis 

• Tamanho da amostra de empresas comparáveis 

– Em um mercado desenvolvido deve ter entre 10 e 20 

empresas 

– Em um mercado pouco desenvolvido, dificilmente a 

amostra contará com mais de cinco observações 

– Múltiplos formados com amostras de menos de cinco 

empresas não devem ser usados como único método de 

avaliação, e sim como um balizador para outros 

métodos 



Como usar os múltiplos de empresas de outros 

países 

• É possível utilizar múltiplos de valores de mercado ou de 

transações de outros países. 

• Os principais fatores que diferenciam os múltiplos desses 

países são: 

– Taxa de crescimento da economia do país 

– O risco-país, que aumenta o custo de capital e portanto diminui o 

valor das empresas 

– O grau de desenvolvimento do setor na economia, que pode estar 

pujante ou parado/decadente, resultando em valorização e 

desvalorização. 

• Múltiplos de empresas de países desenvolvidos devem ser 

usados como múltiplos máximos, pois geram valores muito 

altos e irreais 



Como usar os múltiplos de empresas de outros 

países 

• Uma maneira prática de avaliar empresas com 

base em múltiplos de empresas de outros países: 

– Obter os múltiplos de empresas semelhantes no outro 

país 

– Aplicar um ágio/deságio que envolve a comparação do 

índice preço/lucros projetados das bolsas de valores dos 

países. 



Como usar os múltiplos de empresas de outros 

países 
• Múltiplos P/Lprojetados de algumas bolsas mundiais e comparação 

com o múltiplo da S&P500, principal índice de mercado das 

empresas norte americanas. 

País Bolsa/Índice P/L Bolsa / P/L Bolsa / P/L Bolsa / P/L Bolsa /

nov/03 S&P500 mai/04 S&P500 jun/06 S&P500 mar/09 S&P500

Estados Unidos S&P500 18,96 17,32 16,52 10,17

México MexBol 14,32 -24,5% 13,75 -20,6% 9,49 -42,6% 10,84 6,6%

Brasil Ibovespa 12,69 -33,1% 11,20 -35,3% 9,55 -42,2% 8,78 -13,7%

Reino Unido FTSE100 20,22 6,6% 19,39 12,0% 15,85 -4,1% 15,27 50,1%

França CAC40 18,39 -3,0% 19,17 10,7% 12,50 -24,3% 8,27 -18,7%

Espanha IBEX35 15,07 -20,5% 14,68 -15,2% 12,83 -22,3% 6,34 -37,7%

Itália Milan MIB30 19,58 3,3% 17,10 -1,3% 13,00 -21,3% 4,82 -52,6%

Holanda AEX 15,29 -19,4% 13,03 -24,8% 10,64 -35,6% 4,76 -53,2%



Quais múltiplos utilizar? 

• Não há uma resposta clara. 

• Cada caso deve ser analisado em separado. 

• Pesquisa da Apimec: 
– 91,8% dos avaliadores usam múltiplos de Ebitda 

– 79,6% usam múltiplos de P/L; 

– 38.8% usam múltiplos preço / VP; 

– 42,9% dos avaliadores usam três indicadores, 26,5% usam dois e 
18,4% apenas um. 

• Usar múltiplos médio ou medianos de diversas empresas 
ou um único de uma empresa com fundamentos 
semelhantes? 
– Mediana é melhor pois elimina o efeito de outliers 

– Estudos mostram que avaliações com uma única empresa 
comparável que apresentem fundamentos muito similares 
conduzem a resultados mais coerentes. 



Os tipos de manipulação em avaliação por 

múltiplos 

• Exclusão de múltiplos desfavoráveis 

• Utilização de múltiplos de empresas em períodos 

diferentes 

• Escolher o melhor tipo de múltiplo 

• Alteração deliberada dos múltiplos 

• Omitir os dados financeiros e características das 

empresas da amostra de comparáveis 


