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Resumo 

Neste trabalho procurou-se testar a eficácia da avaliação relativa por múltiplos no 

Brasil. Para isso, utilizou-se os quatro múltiplos utilizados no mercado brasileiro: 

Preço/ Lucro, Preço/ Valor Patrimonial Preço/ Receita e Preço/EBITDA. Para a 

obtenção dos múltiplos utilizou-se três metodologias de cálculo (regressões simples, 

regressões com intercepto e regressões multifatorial resultantes da combinação 

entre os quatro múltiplos) e também se utilizou outras cinco metodologias para 

segregação de bases de ativos comparáveis, visando distinguir fatores como risco, 

características de fluxo de caixa e potencial de crescimento. Considerando todo o 

período estudado (1994 a 2010), o múltiplo que obteve o melhor resultado (de 

acordo com a metodologia da raiz quadrada média do erro) foi o Preço/ EBITDA e 

Preço/ RECEITA (multifatorial), porém pode ser observadas mudanças em relação 

ao desempenho relativo ao longo do tempo e por setor.   

 

Palavras-chave: Finanças corporativas, Avaliação de empresas, Avaliação relativa, 

Múltiplos. 

 



 

 

Abstract 

In this study it was tested the effectiveness of the relative company valuation throw 

multiples in Brazil. For this, it was used the four major multiples used in the Brazilian 

market: Price / Earnings, Price / Book Value, Price / Revenue and Price / EBITDA. To 

obtain the multiple it was used three methods of calculation (simple regressions, 

regressions with intercept and multi factorial regressions resulted from the 

combination of the four previous multiples) and also it was used other five methods of 

segregating bases of comparable assets, aiming to distinguish factors such as risk 

characteristics of cash flow and growth potential. Considering the whole period 

studied (1994 to 2010), the multiple that achieved the best result (according to the 

root square mean error) was Price / EBITDA and Price / Revenue (multi factorial), 

although it could be observed changes on the relative performance over time. 

 

Keywords: Corporate Finance, Valuation, Relative Valuation, Multiples. 
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1. INTRODUÇÃO. 

 

Existem diversas formas de se avaliar uma empresa ou um ativo 

(Damodaran, 2002). Muitas desses modelos exigem determinar explicitamente 

estimativas sobre taxas futuras de crescimento, taxas de desconto, fluxo 

operacional, etc. que em ambientes de grande incerteza podem trazer algum tipo de 

viés ao modelo. 

A avaliação por múltiplos é um modelo que simplifica a avaliação de uma 

empresa. Segundo Damodaran (2002), o valor de um ativo é determinado 

comparando com os valores avaliados pelo mercado para ativos semelhantes, 

portanto, uma avaliação relativa. Na avaliação relativa, abdica-se da tentativa de se 

estimar o valor intrínseco de uma empresa (obtida através da analise de Fluxo de 

Caixa Descontado, por exemplo) e assume que os valores determinados pelo 

mercado para os fundamentos de uma empresa, pelo menos na média, estão 

corretos.  

Apesar da larga utilização da avaliação relativa, observada na literatura 

por Kim e Ritter (1999), Tasker (1998) e outros autores, a avaliação por múltiplos 

implica em uma série de premissas e condições para sua correta utilização. Algumas 

delas são: 

• Hipótese de mercados eficientes para os ativos negociados; 

• Existência de ativos comparáveis (em relação a risco, taxa de 

crescimento e características de fluxo de caixa), com valor de 

mercado e liquidez; 

Apesar da praticidade e do caráter intuitivo de uma analise por múltiplos, 

alguns pontos devem ser levados em consideração: 

 

A facilidade com que a avaliação relativa pode ser realizada, reunindo um múltiplo e um grupo 

de empresas comparáveis, também pode resultar em estimativas inconsistentes de valor onde 

variáveis-chave como o crescimento, o risco ou potencial de fluxo de caixa são ignorados. 
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Além disso, o fato de que múltiplos refletem “humor” do mercado implica também que o uso de 

avaliação relativa para estimar o valor de um ativo pode resultar em valores muito alto, quando 

o mercado está supervalorizando as empresas comparáveis, ou muito baixo, quando estão 

subavaliando tais empresas. Outro fato é que, enquanto há espaço para informações 

subjetivas em qualquer tipo de avaliação, a falta de transparência sobre os pressupostos 

avaliações relativa tornam particularmente vulneráveis à manipulação. (Damodaran, 2002,p. 

638, tradução nossa)   

 

Sob a ótica dos estudos já desenvolvidos internacionalmente, este 

trabalho tem o objetivo de analisar a eficácia, ou seja, analisar o desempenho da 

avaliação relativa no Brasil, comparando resultados obtidos através de metodologias 

de avaliação relativa com o valor determinado pelo mercado em um determinado 

período. Para isso, através dessa dissertação, será ampliando o período de estudo, 

acrescentando novas variáveis e propostas apresentadas em outros trabalhos que 

ainda não foram testadas para o Brasil. 

Nos próximos capítulos serão apresentados: a bibliografia já existente 

neste tema (Capitulo 2); a metodologia utilizada (Capitulo 3); os resultados obtidos 

(Capitulo 4) e as conclusões finais (Capitulo 5). Alem disso, será disponibilizado, no 

apêndice, tabelas e gráficos que exemplificam o assunto abordado nos capítulos. 

 



9 

 

2. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO.  

 

Neste capitulo será apresentado uma definição da avaliação relativa e 

suas características. Além disso, também serão apresentados alguns trabalhos já 

publicados a respeito da eficácia da avaliação relativa e de seu uso no contexto de 

avaliação de empresas. 

 

2.1 Definição de Avaliação Relativa por Múltiplos 

 

Segundo Damodaran (2002), o objetivo da avaliação relativa por múltiplos 

é avaliar ativos com base em como ativos semelhantes são atualmente avaliados no 

mercado. 

Uma representação tradicional da avaliação por múltiplos, segundo Saliba 

(2005), pode ser descrita como: 

����� = ��	���� + �����																																																																																																		�2.1� 

Onde, o valor de mercado da empresa-objeto ����� em um determinado 

período de tempo t é uma função de um driver de valor ou múltiplo,	�� (a partir do 

grupo comparável de empresas), do valor encontrado na empresa objeto para o 

driver de valor ��,		���� e de um erro de apreçamento, �����. 

Utilizando-se desses drivers de valor (múltiplos), e que geralmente, refere-

se aos (i) resultados da empresa (por exemplo, lucro e EBITDA), (ii) valores 

históricos contábeis (por exemplo, total de ativos e valor do patrimônio liquida), (iii) 

receita ou (iv) são específicos a um determinado setor ou indústria, uma empresa 

pode ser avaliada. Assim, é uma avaliação que pode ser realizada mais rapidamente 

do que uma avaliação do fluxo de caixa descontado, cuja avaliação é dada em 
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função de projeções do fluxo de caixa, dadas características de crescimento e do 

risco, Schreiner (2007). 

No entanto, segundo Damodaran (2002), apesar de não ter explicitamente 

a mesma necessidade de se definir as características de crescimento e do risco, os 

principais múltiplos utilizados na avaliação relativa assumem implicitamente essas 

hipóteses. 

A partir do modelo de fluxo de dividendos descontados e utilizando a 

premissa de crescimento de dividendos constante, Damodaran (2002) definiu: 

 

 		�����	��	������� = 	�� = ���
� !"# 																																																																																	�2.2�                                 

                       

Onde: 

• ��é o valor da empresa;  

• $�% é o valor experado a ser pago em dividendos pela empresa P; 

• &' é o custo do patrimonio líquido; 

• ()é a taxa de crescimento da empresa.  

Dividindo os dois lados da equação 2.2 pelo lucro, obtêm: 

 

	�*+, =
�
+ = �-.�/�	0	��1"#�	

� !"# 																																																																																														�2.3� 
                  

Onde: 

• 34 representa o lucro da empresa P; 

• ��5�67 representa o porcentual do lucro distribuido como 

dividendos.  
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Na Equação (2.3) pode se observar a influencia do risco influenciado pelo 

(k9), do potencial de crescimento (g;) e da característica de fluxo de caixa (Payout), 
o que Damodaran (2012) chama de determinantes do múltiplo Preço/ Lucro.  

Segundo Damodaran (2012), sem uma analise detalhada dos 

determinantes do múltiplo não se pode inferir se um ativo está bem avaliado. Por 

exemplo, o valor absoluto de um múltiplo pode ser considerado baixo em relação à 

média do mercado, mas isso não quer dizer que um ativo está subavaliado. Uma 

empresa com um múltiplo pequeno pode ser uma consequência da baixa 

expectativa de crescimento (g;), que a empresa é mais arriscada (k9) ou um menor 

retorno sobre o Patrimônio Liquido (influenciado pelo Payout).  

De forma análoga, pode se deduzir as seguintes equações referentes ao 

valor contábil e a receita, definindo se assim os determinantes dos respectivos 

múltiplos.   

�*
BC, =

DEF	0	�-.�/�	0	��1"#�
� !"# 																																																																																										�2.4�                                                

�*
D, =

H"	0	�-.�/�	0	��1"#�
� !"# 																																																																																														�2.5�	   

                                                                  

Onde: 

• VC4 representa o valor contábil do patrimônio liquido; 

• ROE representa o retorno da empresa em relação ao valor contábil 

do patrimônio liquido; 

• R4representa a receita por ação; 

• Mg a margem que representa o lucro em relação à receita. 

  Da mesma forma que na Equação (2.3), os três fatores apontados por 

Damodaran (2002), também são representados nessas ultimas equações. 

Além disso, segundo Damodaran (2012), para a correta avaliação por 

múltiplos, alguns cuidados devem ser tomados: 



12 

 

(i) A consistência do múltiplo. Tanto o numerador quanto o 

denominador devem ser definidos consistentemente para os 

mesmos detentores de direitos na empresa. Em outras 

palavras, devem estar relacionados ao mesmo perfil de valor 

(Valor da empresa ou valor do Patrimônio Líquido). 

(ii) A uniformidade utilizada para toda a base.  As variáveis 

utilizadas na definição do múltiplo devem ser estimadas de 

forma uniforme em toda lista de ativos comparáveis. 

Além da consistência e uniformidade na definição dos múltiplos, outro 

ponto importante para avaliação relativa é a definição de empresas comparáveis. 

 Na maioria das análises, no entanto, definem-se empresas comparáveis 

outras empresas do mesmo setor da empresa alvo. Com isso, contudo, assume-se 

que empresas de um mesmo setor têm risco, crescimento e os perfis de fluxo de 

caixa semelhantes, o que pode não ser verdade, principalmente em mercados, como 

o brasileiro, que não existe um número grande de empresas de um mesmo setor 

que possuam as mesmas peculiaridades em relação a nichos de mercados e foco 

de atuação. Segundo Damodaran (2002), nesse ponto existe um dilema, definir uma 

indústria menos especifica em relação a sua atividade aumenta o número de 

empresas comparáveis, porem isso resulta também em uma base mais diversificada. 

Além do cuidado em selecionar corretamente a base de ativos 

comparáveis observando as características de risco, crescimento e os perfis de fluxo 

de caixa, Damodaran (2012) menciona a importância de se observar: 

(i) O desvio padrão e média para o múltiplo na base de ativos 

comparáveis; 

(ii) Analisar quão assimétrica é a distribuição e qual é o efeito 

desta assimetria o sobre a distribuição; 

(iii) Analisar quão grandes são os outliers dessa distribuição e 

definir o que fazer com os outliers. Eliminar os outliers pode 

parecer uma solução óbvia, mas isto pode conduzir a uma 

estimativa enviesada.  
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(iv) Ignorar casos em que o múltiplo não pode ser estimado pode 

levar a uma estimativa enviesada 

(v) Analisar como o múltiplo varia ao longo do tempo 

 

Além desses pontos já citados, Damodaran (2012) menciona outra 

consideração em relação à avaliação relativa. O fato dos múltiplos refletirem como o 

mercado está avaliando determinado conjunto de empresas implica que o uso de 

avaliação relativa para estimar o valor de um ativo pode resultar em valores muito 

alto, quando o mercado está supervalorizando as empresas comparáveis, ou muito 

baixo, quando estão subavaliando tais empresas.  

Um exemplo dado pelo autor é a da crise das empresas “dot.com” no 

começo do século. Uma vez que o mercado não avaliava corretamente os 

fundamentos determinantes da avaliação de empresas (principalmente, a 

expectativa de crescimento e o risco), o setor estava supervalorizado o setor de 

tecnologia. 

Uma vez que todos esses pontos forem atingidos (correta analise dos 

fundamentos, consistência, uniformidade e cuidados com a base de ativos 

comparáveis) e que o mercado esteja corretamente avaliando um setor/empresa, os 

valores observados por uma avaliação por múltiplos e por uma avaliação por Fluxo 

de caixa descontado, segundo Damodaran (2006), tendem a convergir. 

 

2.2 Desempenho e uso da avaliação relativa. 

 

Os primeiros estudos a respeito da avaliação relativa são de Boatman e 

Baskin (1981). Nesse artigo, a eficácia do múltiplo Preço/Lucro (P/E em inglês) foi 

testada utilizando empresas de um mesmo setor. O resultado obtido mostrou que o 

a precisão é maior entre empresas que apresentaram um crescimento semelhante 

em um determinado período.  Essa conclusão não foi obtida no trabalho de Alford 
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(1992), que em sua pesquisa, encontrou maior relevância para um detalhamento do 

SIC (classificação utilizada para empresas nos EUA, semelhante à Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas / CNAE no Brasil) do que um controle sobre 

tamanho ou do que um controle sobre a taxa de crescimento. 

Fama e French (1992) observaram que o múltiplo Preço/ Valor Patrimonial 

é fortemente relacionado com os retornos das ações. Tasker (1998) pesquisou os 

modelos utilizados por diferentes bancos de investimento e comprovou o emprego 

de múltiplos específicos para determinadas indústrias.  

Kaplan e Ruback (1995) estudam métodos de avaliação de empresas em 

aquisições de alta alavancagem (da sigla em inglês, HLT) e concluem que as 

avaliações através do Fluxo de Caixa Descontado (DCF) e a avaliação relativa 

através do múltiplo Valor da empresa/ EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, 

depreciação e amortização) possuem boa capacidade preditiva e também que 

ambos possuem desempenho semelhante em relação ao seu poder explicativo. 

Kim e Ritter (1999) estudam como os preços do IPO são definidos usando 

múltiplos. Eles mostram que múltiplos históricos relacionados ao valor de livro, 

relacionados a vendas e relacionadas ao lucro possuem um poder previsão 

modesto. Segundo os autores, os múltiplos forward-looking (baseados em projeções 

de analistas do desempenho futuro das empresas) de dois anos de Preço/ Lucro 

superar todos os outros múltiplos históricos e possui o melhor desempenho relativo. 

Demirakos, et al. (2004), Asquith et al. (2005) e Damodaran (2012) em 

seus estudos observam a preferência pela utilização da avaliação por múltiplos por 

analistas financeiros em detrimento a outras ferramentas, como por exemplo, o 

Fluxo de Caixa Descontado.  

Já Liu, Nissim e Thomas (2002) estudam uma lista dos principais 

múltiplos utilizados para avaliação de empresas e identificam que os múltiplos 

forward looking são os que possuem melhor desempenho em medir valor da 

empresa. Utilizando esses múltiplos, na maior parte da amostra utilizada para 

estudo, os erros de apreçamento foram próximos a 15% do valor do ativo.  
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Além das variáveis forward looking, dentre as variáveis testadas nesse 

trabalho, as que apresentaram melhor desempenho foram: múltiplos históricos 

derivados do lucro, múltiplos derivados do fluxo de caixa e empatados em relação ao 

seu nível de significância ficaram os múltiplos derivados de valores contábeis do 

Patrimônio Liquido e do volume de vendas.  

Outro ponto observado no artigo foi a inexistência de um (ou uma série) 

de múltiplos ideais para um determinado setor de atividade. Ou seja, não foi possível 

de confirmar a hipótese de que certos múltiplos considerados ideais para um setor 

sejam mais eficazes em determinar o preço de um ativo do que os múltiplos 

tradicionais geralmente usados para outras indústrias.  

Além disso, também não foi possível comprovar que os modelos 

denominados pelos autores como complexos fossem mais eficazes do que os 

modelos de avaliação relativa. 

Em outro estudo, os efeitos relacionados ao risco de empresas e a 

liquidez do mercado na avaliação relativa citados por Damodaran (2002) podem ser 

observados no estudo de Segal e King (2003) em que verificou se as empresas 

listadas no Canadá são tão bem valorizadas como as empresas listadas nos 

Estados Unidos. 

 Durante a última década, com base uma série de medidas de avaliação, 

as empresas canadenses apresentaram múltiplos inferiores à empresa comparáveis 

nos EUA. Segundo os autores, este desconto existe embora as empresas 

canadenses estudadas apresentarem um menor custo de capital próprio e melhor 

rentabilidade na última década do que seus pares. Através de testes os autores 

foram capazes de rejeitar as diferenças de regras contábeis entre países como a 

fonte deste desconto e encontraram a existência de um “efeito país” (medida que 

controlava fatores específicos do mercado, variáveis como custo de capital próprio, a 

liquidez do mercado secundário e o retorno ajustado ao risco do mercado) que 

explica parte do desconto. 

Em Liu, Nissim e Thomas (2007), objetiva-se em reavaliar se a avaliação 

relativa baseada em fluxos de caixa é melhor do que as baseadas na receita. 
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Novamente o resultado observado é de que os preços de ativos são melhores 

explicados pelo lucro do que pelo fluxo de caixa Operacional. Testou-se também a 

eficácia dos múltiplos para uma série de países (Austrália, Canadá, França, 

Alemanha, Hong Kong, Japão, África do Sul, Taiwan e Grã Bretanha) e os 

resultados foram iguais ao da amostra dos Estados Unidos. 

Schreiner e Spremann (2007) avaliam outra série de múltiplos para 600 

empresas europeias e 500 empresas americanas. Além dos múltiplos tradicionais 

relacionados a fluxo de caixa, receitas e lucro, testaram-se também múltiplos 

relacionados à pesquisa. Foi computado o valor investido em pesquisa e 

desenvolvimento e estes tiveram um melhor resultado em empresas baseadas em 

tecnologia. Nesse trabalho também se chegou à conclusão que múltiplos baseados 

em expectativas futuras (forward looking) tinham um melhor desempenho, em 

especial o múltiplo Preço/Lucro de dois anos. 

Em outro trabalho Schreiner (2007), estudou diversos fatores que 

poderiam afetar uma avaliação relativa. Os resultados encontrados mostram que em 

termos de desempenho relativo, múltiplos relacionados a conhecimento possuem 

melhor desempenho se comparados múltiplos tradicionais em indústrias baseadas 

em ciência e tecnologia e que os múltiplos P/L de expectativas futuras de dois anos 

(forward  looking) supera a avaliação tradicional por múltiplos.  

O estudo também testou a eficácia da seleção da base de ativos 

comparáveis. Foi observado que a utilização de uma base com três dígitos do 

NAICS resulta em um grupo de pares pequenos, mas homogênea. Testes realizados 

em que se ampliou a base de dados e reduziu-se para um ou dois dígitos do NAICS 

diminuiu significativamente a precisão da avaliação. 

Outro ponto estudado foi da existência de múltiplos específicos para 

determinadas indústrias. A conclusão a que se chegou foi que o múltiplo P/L ainda 

possui melhor desempenho na avaliação do que múltiplos considerados ideais para 

determinados setores. 

Alguns outros artigos trabalham com a combinação de alguns múltiplos 

ponderados da seguinte forma: 
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																		����� = P�	����� + ϕRXR�TU�																																																																																													�2.6� 

    

       

Onde: 

• ����� é o valor da empresa ou ativo i no instante t;  

• 	����� e 	R���� são dois valores encontrado para a empresa i no 

instante de tempo t para dois múltiplos; 

• P� e PR são coeficientes da regressão linear e representam os 

múltiplo da base de empresas comparáveis 

 

Penmen (1997) estuda avaliações de empresas através dessas 

regressões utilizando como a primeira variável independente múltiplo derivado dos 

valores contábeis e a segunda variável independente os múltiplos baseados no 

lucro. Nesse artigo, os ponderadores utilizados (P� e PR) são robustos e variam não 

linearmente ao longo do tempo. 

Em Yoo (2006), verificou-se que a combinação de vários múltiplos 

históricos de regressões simples melhora a precisão da avaliação. No entanto, o 

autor também demonstra que a combinação de múltiplos simples de previsões de 

resultados (forward looking) com variáveis históricas não melhora a precisão da 

avaliação se comparada com uma avaliação realizada com múltiplos advindos de 

uma regressão simples. 

Schreiner (2007) observou que a combinação de múltiplos derivados do 

lucro com múltiplos derivados de valores contábeis melhoravam a avaliação em 

alguns setores como de Petróleo e Gás, Saúde e do Sistema Financeiro. 
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Dada as consideráveis diferenças entre os mercados financeiros, Sehgal 

e Pandey (2010) estudaram se os resultados encontrados nos mercados dos países 

considerados desenvolvidos também seriam consistentes nos mercados em 

desenvolvimento.  

O estudo pesquisou dados do Brasil, China, Índia, Coréia do Sul e África 

do sul no período entre 1993 e 2007. Os resultados são distintos do que o 

encontrado anteriormente. Foi observado que o melhor múltiplo para as economias 

asiáticas em estudo (Índia, China e Coréia do Sul) era o baseado nos valores dos 

livros contábeis. Já no estudo para o Brasil e para a África do Sul o melhor 

desempenho foi do múltiplo derivados do lucro. 

Também foi estudado se a combinação de uma série de múltiplos traria 

melhor significância estatística no poder de previsão dos modelos, porém em 

nenhum dos países esse incremento pode ser observado. 

No Brasil, outro artigo estuda a avaliação relativa. Saliba (2005) estuda a 

aplicação da avaliação por múltiplos entre o período 1994 – 2004 e os resultados 

encontrados demonstram que os múltiplos derivados do fluxo de caixa operacional 

eram os que apresentavam melhor desempenho relativo e maior consistência ao 

longo do tempo.  

Nesse estudo também não foi encontrado evidências estatísticas de que a 

avaliação por múltiplos tenha seu desempenho incrementado com uma seleção mais 

detalhada das empresas comparáveis. Assim, múltiplos derivados de uma média de 

todas as empresas listadas possuíam um desempenho estatisticamente igual à de 

múltiplos derivados de empresas de um mesmo setor. 
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3. METODOLOGIA. 

 

Neste capitulo será apresentada a metodologia utilizada para esse 

trabalho. Dividiu-se essa apresentação em três tópicos onde serão detalhados os 

seguintes pontos: No primeiro tópico, é apresentado a Metodologia de cálculo, as 

regressões utilizadas, o modelo econométrico e as variáveis utilizadas; no segundo 

tópico as características das bases de empresas comparáveis; e no ultimo tópico a 

Base de Dados e os filtros utilizados.  

 

3.1 Metodologia utilizada para o cálculo dos múltiplos. 

 

Como o objetivo deste trabalho é verificar a eficácia da avaliação por 

múltiplos no Brasil, as variáveis dependentes empregadas serão as quatro mais 

utilizadas em avaliações de empresas no Brasil segundo o estudo realizado por 

Martelanc et. al (2004).  

• Preço da ação / EBITDA por Ação (P/ EBITDA) 

• Preço da ação / Receita por Ação (P/ Receita) 

• Preço da ação / Lucro por Ação (P/L) 

• Preço da ação / Valor Patrimonial por Ação (P/VPA) 

Sendo que, o EBITDA (do português, LAJIDA, Lucro antes de Juros, 

Impostos, Depreciação e Amortização), Receita por Ação, Lucro por Ação e Valor 

Patrimonial por ação são valores referentes ao encerramento de doze meses do 

exercício contábil das empresas em dezembro de um ano t.  

Além disso, o Preço da ação é o de fechamento no dia 30/04 (ou primeiro 

dia útil posterior) do ano seguinte (t+1) às demonstrações financeiras que serviram 

de base para as demais variáveis. O final de Abril, geralmente, é um período que 

todas as empresas já publicaram as informações contábeis completas do exercício 
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anterior e, com isso, espera-se que todas essas informações já estejam refletindo no 

preço do ativo.  Essa metodologia é a mesma utilizada nos estudos de Saliba (2005) 

e de Liu, Nissim e Thomas (2002). 

Com esses dados e a partir da base de ativos comparáveis, que será 

descrita no próximo subtópico, o múltiplo (driver de valor) para cada uma das bases 

de empresas comparáveis e a cada ano estudado pode ser calculado. 

Para a obtenção dos múltiplos, utilizou-se os Mínimos quadrados 

ordinários (MQO) e, para esse estudo, foram utilizadas duas formas tradicionais de 

avaliação relativa, segundo Saliba (2005): 

 

 (i) sem intercepto, o qual assume se que o valor da empresa é 

diretamente proporcional ao múltiplo da base de empresas comparáveis e que 

fatores externos já estão precificados no respectivo múltiplo; 

 (ii) com intercepto, o qual assume que fatores externos não estão 

corretamente precificados no preço da ação e no respectivo múltiplo. 

 

Para essas duas metodologias de cálculo, as regressões utilizadas foram: 

 	
����� = ��	����� + �����																																																																																																			�3.1�	 
����� = W + ��	����� + �����																																																																																											�3.2� 
         

Onde: 

• ����� representa o preço do ativo i no período de tempo t; 

• �� é o coeficiente da regressão linear e representa múltiplo da 

base de empresas comparáveis; 
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• 	����� representa o valor encontrado para a empresa i no instante 

de tempo t para o múltiplo ��; 

•  ����� representa o erro de apreçamento; 

• W o intercepto. 

Nos estudos já apresentados, não existe um consenso se a avaliação 

através de uma regressão sem intercepto traz resultados estatisticamente melhores 

do que umas com intercepto e vice versa, por isso, serão testadas essas duas 

formas de avaliação. 

Além dessa forma tradicional de avaliação, também será testada a 

avaliação multifatorial estudados nos trabalhos de Penmen (1997) e no trabalho de 

Sehgal e Pandey (2010). Que pode ser definida da seguinte forma: 

 

	����� = P�	����� + PR	R���� + �����																																																																													�3.3�   
        

 

Onde: 

• ����� é o valor da empresa i, alvo da avaliação, no instante t;  

• 	����� e 	R���� são dois valores encontrados para a empresa i no 

instante de tempo t para dois múltiplos; 

• P� e PR são coeficientes da regressão linear e representam os 

múltiplos da base de empresas comparáveis; 

• ����� representa o erro de apreçamento. 

 

Nesse trabalho, serão estudadas todas as combinações dos quatro 

múltiplos citados anteriormente. Assim, será estudada a eficácia de (a) P/ EBITDA e 

P/ Receita, (b) P/ EBITDA e P/L, (c) P/ EBITDA e P/VP, (d) P/ Receita e P/L, (e) P/ 

Receita e P/VP, e (f) P/L e P/VP. 
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3.2 Definição de Empresas Comparáveis utilizada nesse Estudo 

 

Para o cálculo das Equações (3.1), (3.2) e (3.3), além da forma tradicional 

de segregação de empresas pelo setor, esse estudo testará se parâmetros 

alternativos segregação são melhores para avaliação relativa.  

Seguindo a teoria proposta por Damodaran (2002), de que a avaliação 

relativa tem que levar em consideração variáveis-chave como o crescimento, o risco 

ou potencial de fluxo de caixa, a base de empresas comparáveis foi dividida em 

cinco categorias, (a) Setor, (b) Medida de risco, (c) Medida de crescimento, (d) 

Tamanho da empresa, e (e) Base completa. 

Apesar dessas variáveis-chave já estarem implicitamente definidas no 

cálculo da avaliação relativa, preferiu-se também incluí-las como critério de 

segregação de empresas comparáveis para testar sua eficácia. 

A classificação por setor (a) seguiu a classificação estipulada pelo padrão 

NAICS. Os setores da economia foram subdivididos em 14 categorias que são: 

Alimentos e Bebidas; Comércio; Eletroeletrônicos; Energia Elétrica Finanças e 

Seguros; Mineração; Construção; Papel e Celulose; Petróleo e Gás; Química; 

Siderurgia e Metalurgia; Telecomunicações; Têxtil; Transporte Serviços e Veículos e 

peças. A categoria “Outros” foi excluída e os ativos pertencentes a essa categoria 

não entraram nessa base de dados. 

O critério para divisão na categoria (b) Medida de risco foi o Beta de 60 

meses (β). O β é uma ferramenta frequentemente utilizada para medir o risco não 

diversificável de um ativo e pode ser escrita como: 

 

	XY4 = C�Z�[\,[̂ �
B-[�[̂ � 																																																																																																													�3.4� 
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Onde: 

• _�`��-, �a� é a covariância dos retornos de uma ação em relação 

aos retornos de uma carteira de mercado; 

• �����a� é a variância dos retornos de mercado.  

Dentro dessa categoria, a cada ano, as empresas com informações 

disponíveis foram subdivididas em (1) Empresas com β>1 e (2) Empresas com β<1. 

A terceira categoria, (c) Medida de crescimento foi parametrizada de 

acordo com o g de cada uma das empresas. Segundo Assaf (2012), o g é uma 

medida de crescimento da empresa e também reflete a estrutura de fluxo de caixa e 

pode ser definida como: 

 

	( = b�c�	��	d�7��e�	c	b�c�	��	d�fe`��7f��e7�																																									�3.5�  

( = +/g[�	+�h/�i�	
jB�1jBF 	c	 k'�	C-l'01∆knC	

+/g[�	+�h/�i� 	  

( = k'�	C-l'01	∆knC
jB�1jBF   

 

Onde: 

• BVD representa o valor contábil do passivo financeiro;  

• BVE o valor contábil do patrimônio líquido;  

• Net Capex o valor investido com ativo fixo descontado da 

depreciação do período;  

• ∆NWC representa a variação do capital circulante liquido (ativo 

circulante – passivo circulante). 

Isso significa dizer que empresas com g igual a zero possuem um retorno 

igual ao custo de capital da empresa e que a empresa não está investindo em ativos 

não circulantes além do valor depreciado.  
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Dentro dessa categoria, a cada ano, as empresas com informações 

disponíveis foram subdivididas em (1) Empresas com g>10% e (2) Empresas com 

g<10%. 

Para a quarta categoria, (d) Tamanho da empresa, Fama e French (1992) 

entre outros estudaram os efeitos do tamanho da empresa (Valor de mercado) em 

relação a retorno da ação e em relação a risco. Para essa categoria, utilizou-se o 

valor total de ativos com proxy de tamanho para tentar capturar essas mudanças no 

risco e no retorno dos ativos. Nessa categoria, utilizou-se como critério (1) o total de 

Ativos inferior a R$500 milhões (2) o total de Ativos superior a R$500 milhões. 

A última categoria (e) Base completa servirá de controle, já que não 

houve qualquer tipo de distinção entre as empresas do banco de dados. 

 

3.3 Critérios para definição da Base de dados 

Para esse estudo, o período analisado é composto pelos anos 

compreendidos entre 1994 e 2010. Para base de dados, foram coletadas 

informações da Economatica de todas as empresas listadas na bolsa que nesse 

período (i) tiveram em negociação em ao menos um período. Além disso, para as 

empresas que possuíssem mais de uma ação negociada e elegível à base de 

dados, (ii) foi selecionado o ativo de maior negociação. 

A partir desse primeiro corte, foram excluídos os ativos no período que (iii) 

a Economatica não possui informações ou (iv) que possuíam variáveis que seriam 

utilizadas para o calculo dos múltiplos negativo. 

Os ativos elegíveis, então, (v) foram distribuídos entre as cinco bases de 

empresas comparáveis mencionadas anteriormente no tópico 3.1, podendo ou não 

cada uma delas, dependendo das variáveis disponíveis, estar em mais de uma base. 

 O esquema gráfico a seguir exemplifica a metodologia para a obtenção 

da base de dados. 
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Ativo pertencente à base da Economatica e dentro 

do período proposto de 1994-2010. 

(i) Foi negociado ao menos em 

1 ano no período de estudo? 

 

Ativo excluído da base de dados 

Não 

Sim 

(ii) Possui mais de uma ação 

negociada? 

 

Sim Ação com maior liquidez será 

selecionada, a de menor liquidez será 

excluída da base de dados. 

Não 

(iii) Possui dados disponíveis 

para cálculo de ao menos um 

dos múltiplos estudados?  

 

Não Sim 
(iv) Algum dos dados 

utilizados para o cálculo dos 

múltiplos é negativo? 

Ativo excluído da base de dados 

Sim 
Múltiplo com dados negativos não será calculado. Ao 

menos um dos demais múltiplos pode ser calculado? 

Não 

O ativo estará na base completa e é elegível à segregação 

de base comparáveis. 

Não 

(v) Possui dados 

para fazer parte 

da base de ativos 

comparáveis 

“setor”? 

 

Sim 

(v) Possui dados 

para fazer parte 

da base de ativos 

comparáveis 

“medida de 

risco”? 

 

(v) Possui dados 

para fazer parte 

da base de ativos 

comparáveis 

“medida de 

crescimento”? 

 

(v) Possui dados 

para fazer parte 

da base de ativos 

comparáveis 

“medida de 

tamanho”? 

 

O ativo estará nessa base de 

ativos comparáveis. 

O ativo não estará nessa base 

de ativos comparáveis. Não Sim 

Ativo 

Esquema 3.1 Base de dados 
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Não foram utilizados múltiplos negativos seguindo o modelo proposto por 

Liu, Nissim e Thomas (2002) e Schreiner (2007). Essa metodologia foi utilizada com 

o objetivo de diminuir a dispersão na amostra de dados das empresas comparáveis. 

Para cada um dos critérios de formação da base de ativos comparáveis, 

foi imposto um número mínimo de três empresas por ano, caso não houvesse 

número suficiente de empresas para o cálculo dos múltiplos, essa base não seria 

calculada (por exemplo, não houve cálculo dos múltiplos para o setor de construção 

do período 1994 a 1998 por falta de ativos comparáveis). 

Com esses critérios, a base de dados total ficou com 13.013 observações 

que serviram de base para o estudo. O número de observações por ano está 

explicitado na tabela a seguir. 

Essa base de dados mostra-se significativa uma vez que abrange a 

maioria das companhias listadas na bolsa, de todos os setores da economia e das 

mais diversas estruturas em relação ao risco, fluxo de caixa e crescimento. 

 

Tabela 3.1 – Número de observações por período por Segregação de 
Empresas comparáveis. 

Ano Beta g Valor contabil Ativo Por setor NAICS Base completa

1994 109 114 133 142 145

1995 99 109 88 128 142

1996 118 134 149 142 149

1997 115 122 146 130 146

1998 102 106 154 137 154

1999 90 125 151 130 151

2000 80 113 134 119 134

2001 79 107 126 113 126

2002 101 119 135 118 135

2003 106 120 131 114 131

2004 152 193 193 123 193

2005 110 151 164 142 164

2006 113 185 220 181 220

2007 120 226 272 220 272

2008 123 212 253 203 253

2009 132 203 250 196 250

2010 152 212 264 204 264

Número de Observções por Segregação de Empresas Comparáveis

        Fonte: Economática 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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Após a utilização desses critérios para a obtenção da base de dados e da 

segregação das bases de ativos comparáveis, as regressões expostas através das 

equações 3.1, 3.2 e 3.3 foram calculadas.  

Os resultados obtidos e também a estatística descritiva serão discutidas 

na próxima seção. 
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4. RESULTADOS OBTIDOS 

 

4.1 Estatística descritiva 

A tabela a seguir indica a estatística descritiva para todo o período 

estudado e para todas as bases de ativos comparáveis em conjunto. 

 

Tabela 4.1 – Estatística descritiva para todo período estudado. 

 

 

 
 

 

A partir das medidas de dispersão, pode-se observar a alta variação dos 

múltiplos estudados. Isso ocorreu devido à alta variabilidade em relação a risco, taxa 

de crescimento e características de fluxo de cada uma das bases de ativos 

comparáveis.  

No apêndice estão localizadas as tabelas 7.24 a 7.37 que indicam a 

estatística descritiva de cada um dos múltiplos estudados individualmente no 

período de 1994 a 2010 por base de ativos comparáveis, além do número de 

períodos observáveis e característica de cada distribuição.  
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O número de observações por categoria não é constante durante o 

período estudado, devido a: (i) falta informações ou (ii) devido à insuficiência de 

ativos em uma mesma categoria segundo os critérios descritos na Metodologia. Com 

isso, o setor de Construção, que atendeu os critérios citados apenas a partir de 

1999, foi o mais afetado tendo entre 9 a 11 observações das 17 possíveis. 

Através dos dados indicados por estas tabelas (7.24 a 7.37), é possível 

de afirmar que em todos os períodos existe uma alta concentração de resultados 

numa faixa de até dois desvios-padrão. Isso mostra a ausência de grandes outliers 

que pudessem afetar negativamente os resultados na amostra. 

 

4.2 Medidas utilizadas para avaliação de desempenho.  

 

Foram utilizados dois critérios para classificar o desempenho dos 

múltiplos: 

(1) Módulo do Erro percentual, definido por: 

 

�� = o.pq.q − 1o                   (4.1) 

 

Onde: 

• 5�  É o valor da ação observado no período t; 

• 5p� É o valor da ação esperado no período. 

 

 (2) Raiz quadrada média do erro (RQME) é uma medida frequentemente 

utilizada das diferenças entre os valores previstos por um modelo e os valores 
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efetivamente observados. RQME é uma medida de precisão, é usada para comparar 

as previsões para a mesma série em modelos diferentes. Quanto menor for o erro, 

melhor capacidade de previsão do modelo de acordo com o critério de RQME, 

Woschnagg e Cipan (2004). A RMQE pode ser definida como: 

 

dst� = 	u∑ �.q!.pq�wxyzq{qy|
}           (4.2) 

 

Onde: 

• 5�  É o valor da ação observado no período t; 

• 5p� É o valor da ação esperado no período; 

• ℎ	É o número de observações na série 

 

4.3  Resultados Obtidos utilizando o Módulo do Erro percentual. 

 

Utilizando-se da primeira ferramenta de comparação (módulo do erro 

percentual) pode-se afirmar que a eficácia da avaliação relativa por múltiplos está 

relacionada à qualidade da base de ativos comparáveis.  

A tabela 4.2 mostra a evolução da eficácia da avaliação durante o período 

estudado segmentado por metodologia “Setor” de base comparáveis. Os resultados 

estão divididos em quatro colunas: (i) onde o múltiplo estudado (multifatorial ou 

unifatorial com ou sem intercepto) com melhor desempenho no ano possuía o erro 

percentual menor do que 10%, (ii) ficou entre 10% e 25%, (iii) ficou entre 25% e (iv) 

50% ou foi maior do que 50%. 
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Tabela 4.2 - Evolução do erro percentual (segmentação Setor). 

Ano x<10% 10%<x<25% 25%<x<50% x>50%

1994 28,87% 9,16% 13,38% 48,59%

1995 28,12% 9,38% 16,41% 46,09%

1996 27,46% 16,20% 8,45% 47,89%

1997 34,62% 12,31% 12,30% 40,77%

1998 22,63% 21,17% 17,51% 38,69%

1999 30,77% 15,38% 16,93% 36,92%

2000 37,81% 18,49% 13,45% 30,25%

2001 44,25% 15,04% 12,39% 28,32%

2002 44,07% 11,02% 12,71% 32,20%

2003 36,84% 19,30% 12,28% 31,58%

2004 38,21% 19,51% 12,20% 30,08%

2005 45,77% 19,01% 14,09% 21,13%

2006 40,88% 14,36% 18,78% 25,97%

2007 40,91% 17,27% 20,91% 20,91%

2008 39,91% 21,18% 19,21% 19,70%

2009 43,88% 19,38% 15,82% 20,92%

2010 41,67% 15,68% 19,61% 23,04%

 

Utilizando-se da segmentação “setor” de base de comparáveis, em 2010, 

do total de empresas avaliadas, 41,66% das avaliações possuía algum múltiplo 

estudado (multifatorial ou unifatorial com ou sem intercepto) que trouxeram um erro 

percentual inferior a 10% (para mais ou para menos) e 15,68% tiveram um erro 

percentual entre 10% a 25%.  

A faixa que contém o erro percentual menor a 10% mostrou crescimento 

desde 1994, afetado apenas por períodos de grande volatilidade do BOVESPA 

causados por crises financeiras (ver Gráfico 7.1 do apêndice). De forma análoga, a 

faixa que contém erros superiores a 50% teve uma nítida tendência de queda, 

interrompida, também, nos períodos de alta volatilidade da BOVESPA. 
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Gráfico 4.1 - Evolução Percentual usando segmentação “setor” de base 
comparáveis. 

 

 

Dentro dessa amostra, 57,36% das avaliações realizadas ficaram com um 

erro percentual inferior a 25%. 

Outra segmentação que apresentou resultados significativos foi a de 

“crescimento”. Em 2010, 35,85% das avaliações tiveram um erro percentual inferior 

a 10%; 19,81% entre 10% e 25% e 21,23% foram superiores a 50%. 

A principal diferença entre essas duas metodologias são os resultados 

não significativos para o inicio do período estudado da segmentação de 

“crescimento”. Até 1999, a faixa de resultados com erro percentual acima de 50% 

era dominante na amostra.  

A tabela 4.3 mostra a evolução do erro percentual para a segmentação 

“crescimento”. Os resultados estão divididos em quatro colunas: (i) onde o múltiplo 

estudado (multifatorial ou unifatorial com ou sem intercepto) com melhor 

desempenho no ano possuía o erro percentual menor do que 10%, (ii) ficou entre 

10% e 25%, (iii) ficou entre 25% e (iv) 50% ou foi maior do que 50%. 
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Tabela 4.3 - Evolução do erro percentual (segmentação crescimento). 
x<10% 10%<x<25% 25%<x<50% x>50%

1994 35,71% 14,29% 0,00% 50,00%

1995 13,76% 17,43% 17,43% 51,38%

1996 12,69% 12,69% 10,45% 64,18%

1997 17,21% 18,03% 9,84% 54,92%

1998 19,81% 7,55% 16,04% 56,60%

1999 24,00% 12,00% 12,80% 51,20%

2000 28,32% 8,85% 21,24% 41,59%

2001 34,58% 14,95% 16,82% 33,64%

2002 21,01% 18,49% 21,01% 39,50%

2003 27,50% 13,33% 20,00% 39,17%

2004 35,85% 19,81% 23,11% 21,23%

2005 32,45% 18,54% 20,53% 28,48%

2006 31,89% 15,14% 24,32% 28,65%

2007 23,01% 18,58% 23,45% 34,96%

2008 24,53% 18,87% 26,89% 29,72%

2009 33,99% 15,27% 25,62% 25,12%

2010 35,85% 19,81% 23,11% 21,23%

 

A tendência dos níveis menor do que 10% e maior do que 50% observada 

na tabela 4.2, também pode ser observada para a segmentação “crescimento”.  

 

Gráfico 4.2 - Evolução Percentual usando segmentação “crescimento” de 
base comparáveis. 
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As demais metodologias de segregação de base de empresas 

comparáveis não se mostraram tão eficazes quanto a essas já apresentadas. 

Utilizando a segmentação “risco” de segregação da base de empresas 

comparáveis, em 2010, 28,29% dos resultados encontra-se na faixa de erro 

percentual inferior a 10%, valor próximo aos resultados com erro percentual superior 

a 50% (28.95%). Dessa forma, os resultados obtidos na amostra mostram-se 

dispersos e a tendência observada nas tabelas 4.2 e 4.3 não é tão clara. 

A tabela 4.4 mostra a evolução do erro percentual utilizando a 

segmentação “risco” de segregação da base de empresas comparáveis. Os 

resultados estão divididos em quatro colunas: (i) onde o múltiplo estudado 

(multifatorial ou unifatorial com ou sem intercepto) com melhor desempenho possuía 

o erro percentual menor do que 10%, (ii) ficou entre 10% e 25%, (iii) ficou entre 25% 

e (iv) 50% ou foi maior do que 50%. 

Tabela 4.4 - Evolução do erro percentual (segmentação risco). 
x<10% 10%<x<25% 25%<x<50% x>50%

1994 17,43% 8,26% 9,17% 65,14%

1995 24,24% 17,17% 12,12% 46,46%

1996 11,86% 15,25% 11,02% 61,86%

1997 21,74% 13,04% 10,43% 54,78%

1998 18,63% 9,80% 10,78% 60,78%

1999 15,56% 7,78% 11,11% 65,56%

2000 26,25% 17,50% 15,00% 41,25%

2001 34,18% 16,46% 21,52% 27,85%

2002 21,78% 20,79% 22,77% 34,65%

2003 34,91% 16,04% 12,26% 36,79%

2004 28,29% 22,37% 20,39% 28,95%

2005 33,64% 15,45% 15,45% 35,45%

2006 32,74% 19,47% 15,93% 31,86%

2007 26,67% 17,50% 21,67% 34,17%

2008 24,39% 20,33% 28,46% 26,83%

2009 24,24% 18,94% 23,48% 33,33%

2010 28,29% 22,37% 20,39% 28,95%

 

O que se pode observar também no gráfico 4.3, uma convergência à 

média o que demonstra uma ineficiência do modelo de avaliação usando essa 

metodologia de segregação. 
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Gráfico 4.3 - Evolução Percentual usando segmentação “risco” de base 
comparáveis. 

 

 

A quarta metodologia de segregação de bases, tamanho, também não se 
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Tabela 4.5 - Evolução do erro percentual (segmentação tamanho). 
x<10% 10%<x<25% 25%<x<50% x>50%

1994 9,77% 8,27% 10,53% 71,43%

1995 14,77% 12,50% 19,32% 53,41%

1996 11,46% 7,01% 9,55% 71,97%

1997 16,44% 18,49% 9,59% 55,48%

1998 14,29% 7,14% 13,64% 64,94%

1999 17,22% 12,58% 21,19% 49,01%

2000 26,87% 15,67% 16,42% 41,04%

2001 28,57% 15,87% 13,49% 42,06%

2002 14,81% 15,56% 23,70% 45,93%

2003 30,53% 14,50% 21,37% 33,59%

2004 20,17% 23,95% 27,73% 28,15%

2005 26,22% 19,51% 23,78% 30,49%

2006 30,00% 22,27% 17,73% 30,00%

2007 20,96% 18,01% 23,16% 37,87%

2008 23,32% 22,92% 25,30% 28,46%

2009 27,60% 19,60% 27,20% 25,60%

2010 21,21% 23,86% 27,65% 27,27%

 

Gráfico 4.4 - Evolução Percentual usando segmentação “tamanho” de 
base comparáveis. 
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Dessa forma, pode-se afirmar que além de resultados significativos em 

relação ao erro percentual, as segmentações por “setor” e “crescimento” trouxeram 

melhorias ao modelo de avaliação relativa por múltiplos. O que vem de encontro 

com a teoria exposta por Damodaran (2002) da importância dos critérios de 

definição da base de ativos comparáveis para uma melhor avaliação. Através da 

tabela 4.6 podem-se observar esses itens mencionados. 

Tabela 4.6 - Evolução do erro percentual usando todas as empresas 
como comparáveis. 

x<10% 10%<x<25% 25%<x<50% x>50%

1994 8,28% 12,41% 5,52% 73,79%

1995 17,61% 23,24% 6,34% 52,82%

1996 8,72% 6,04% 10,07% 75,17%

1997 15,75% 18,49% 10,27% 55,48%

1998 14,29% 5,84% 12,99% 66,88%

1999 14,57% 17,22% 14,57% 53,64%

2000 19,40% 17,91% 17,16% 45,52%

2001 27,78% 14,29% 10,32% 47,62%

2002 13,33% 14,81% 25,19% 46,67%

2003 28,24% 18,32% 19,85% 33,59%

2004 22,28% 20,73% 27,98% 29,02%

2005 22,56% 21,95% 25,00% 30,49%

2006 27,27% 22,27% 21,36% 29,09%

2007 21,69% 11,40% 26,10% 40,81%

2008 20,55% 16,21% 27,27% 35,97%

2009 15,60% 23,60% 33,60% 27,20%

2010 23,48% 21,59% 26,89% 28,03%

 

Gráfico 4.5 - Evolução Percentual usando todas as empresas como 
comparáveis. 
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Dentro da base de empresas comparáveis “setor”, realizou-se outro teste 

para verificar se determinados setores eram melhores precificados através da 

segmentação de avaliação relativa do que outros. A tabela a seguir apresenta os 

setores estudados e o erro percentual para todo o período da amostra (1994 a 

2010). Os resultados estão divididos em quatro colunas: (i) onde o múltiplo estudado 

(multifatorial ou unifatorial com ou sem intercepto) com melhor desempenho possuía 

o erro percentual menor do que 10%, (ii) ficou entre 10% e 25%, (iii) ficou entre 25% 

e (iv) 50% ou foi maior do que 50%. 

Tabela 4.7 - Evolução do erro percentual por setor (1994-2010) 
x<10% 10%<x<25% 25%<x<50% x>50%

Alimentos e Bebidas 32,45% 16,49% 12,77% 38,30%

Comércio 47,83% 12,17% 16,52% 23,48%

Eletroeletrônicos 43,53% 14,12% 11,76% 30,59%

Energia Elétrica 33,99% 19,14% 15,18% 31,68%

Finanças e Seguros 23,92% 13,73% 25,10% 37,25%

Mineração 41,67% 18,33% 10,00% 30,00%

Construção 56,49% 21,37% 12,98% 9,16%

Papel e Celulose 62,50% 15,63% 12,50% 9,38%

Petróleo e Gás 66,23% 10,39% 5,19% 18,18%

Química 31,82% 18,18% 14,39% 35,61%

Siderurgia e Metalurgia 30,07% 14,86% 17,23% 37,84%

Telecomunicações 37,71% 15,25% 14,83% 32,20%

Textil 37,70% 16,94% 13,66% 31,69%

Transporte e Serviços 47,46% 20,34% 18,64% 13,56%

Veículos e Peças 38,82% 16,45% 21,05% 23,68%

 

Através dos dados apresentados, pode-se afirmar que existem setores 

com melhor aderência à avaliação por múltiplos. Os setores de “Petróleo e Gás” e 

de “Papel e Celulose” são os setores que apresentaram melhor adequação a algum 

modelo de precificação relativa utilizada nesse estudo. Para todo o período da 

amostra, de 1994 a 2010, algum dos 16 múltiplos estudados apresentou um erro 

percentual inferior a 10% em 62,50% dos casos para o setor de “Papel e Celulose” e 

em 66,23%para o setor de “Petróleo e Gás”. 

Em oposição a esses dois setores, no setor de “Finanças e Seguros” a 

avaliação por múltiplos não apresentou a mesma eficácia. A quarta faixa de 

resultados apresentou o maior percentual. De 1994 a 2010, 37,25% das avaliações 
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para esse setor tiveram um erro percentual acima de 50%, além de 25,10% das 

avaliações com erros percentuais entre 25% e 50%. 

Além dos pontos já mencionados anteriormente a respeito da volatilidade 

e liquidez da bolsa, algumas peculiaridades de cada setor influenciaram os 

resultados obtidos para o período de estudo. Por exemplo, a privatização do setor 

elétrico afetou positivamente a avaliação relativa no setor “Energia”. No começo do 

período estudado, a primeira faixa de erro percentual (inferior a 10%) chegou a ser 

inferior a 15% da amostra, no entanto, em 2010, essa primeira faixa já representava 

51,85% da amostra.  

Já outros setores como “Comércio”, teve a eficácia da avaliação por 

múltiplos reduzida ao longo do tempo em decorrência da ampliação de empresas 

com o mesmo NAICS, porém com características de risco, crescimento e de fluxo de 

caixa muito distintas. 

Os dados da evolução anual do erro percentual por setor podem ser 

encontrados no apêndice. 

 

4.4  Resultados Obtidos utilizando a Raiz quadrada média do erro. 

 

Além do erro percentual para avaliação da base de ativos comparáveis, 

utilizou-se a ferramenta da raiz quadrada média do erro (RQME) para a 

determinação de qual múltiplo ou segmentação é a mais eficaz para a avaliação 

relativa. 

A tabela a seguir mostra os valores encontrados para o período de 1994 a 

2010 para todos os múltiplos estudados usando a segmentação por “setor” de 

empresas comparáveis (melhor desempenho relativo). 
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Tabela 4.8 - Desempenho RQME (1994-2010). 

RQME Classificação Observações

EBITDA 111,50993 14° 192

LUCRO 106,44108 13° 205

RECEITA 93,24901 6° 193

VPA 105,71675 12° 208

EBITDA 95,87801 8° 192

LUCRO 99,48653 9° 205

RECEITA 88,46055 3° 193

VPA 92,64542 4° 208

P/L - P/EBITDA 101,56916 10° 185

P/L - P/VPA 93,54416 7° 200

P/L - P/RECEITA 85,35746 2° 186

P/EBITDA -P/VPA 101,63086 11° 186

P/EBITDA -P/RECEITA 81,78570 1° 186

P/VPA - P/RECEITA 92,70760 5° 186
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Desempenho RQME por período da amostra (1994-2010)

 

 

Os múltiplos que apresentaram melhor resultado segundo a categoria do 

RQME foram: (1) P/EBITDA e P/RECEITA (multifatorial) – 81,78; (2) P/L e 

P/RECEITA (multifatorial)- 85,35; (3) P/ RECEITA com constante- 88,46; (4) P/VPA 

com constante -92,64; (5) P/VPA e P/RECEITA (multifatorial) – 92,70. 

A classificação em relação à eficácia obtida nesse trabalho destoa dos já 

apresentados na bibliografia para o mercado brasileiro. Em Saliba (2005) o múltiplo 

com o melhor desempenho relativo foi o Preço/ EBITDA e em Sehgal e Pandey 

(2010), na amostra brasileira, foi o Preço/ Lucro. Além dos múltiplos multifatoriais, 

que não foram testados no trabalho de Saliba (2005), o múltiplo Preço/ Lucro e o 

múltiplo Preço/ EBITDA tiveram um desempenho relativamente inferior se 

comparados aos alguns múltiplos com constante (Preço/ Lucro e Preço/ EBITDA, por 

exemplo) que foram testadas em ambos os trabalhos e que não obtiveram o mesmo 

desempenho aqui encontrado. 
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Um dos motivos para essa divergência advém do período analisado. O 

período estudado tanto por Saliba (2005) quanto por Sehgal e Pandey (2010) 

possuem períodos distintos de grande volatilidade e de crises financeiras que podem 

ter afetado o resultado. 

A medida de testar os efeitos da volatilidade e crises financeiras sobre a 

eficácia da avaliação por múltiplos, o período de 1994-2010 foi subdivido 

considerando os períodos de maior volatilidade para o cálculo do RQME. A 

subdivisão foi a seguinte:  

1° Grupo: 1994-1998, 1999-2002 e 2003-2008; 

2° Grupo: 1994-2002 e 2003-2010. 

Uma vez que há poucos períodos após a última crise (2008) na base de 

dados, resolveu-se terminar o 1° grupo em 2008. 

A tabela 4.9 mostra os resultados obtidos para o 1° Grupo. Do período de 

1994 a 1998, o RQME mostra a seguinte classificação: (1) P/EBITDA e P/RECEITA 

(multifatorial) -110,18; (2) P/ RECEITA com constante – 118,54 e (3) P/VPA e 

P/RECEITA (multifatorial) -121,41. 

Para o período de 1999 a 2002 a classificação difere do encontrado para 

o primeiro período: (1) P/L e P/EBITDA (multifatorial) – 55,03827; (2) P/EBITDA com 

constante – 86,75473 e (3) P/L com constante – 90,01408. 

No ultimo período, de 2003 a 2008: (1) P/L com constante – 23,153250; 

(2) P/L e P/VPA (multifatorial) – 24,60170 e (3) P/L e P/RECEITA (multifatorial) – 

25,578808. 

Com esses dados, pode-se observar uma mudança na classificação 

dependendo do período, inclusive com múltiplos relacionados ao lucro na primeira 

posição. 

Outro ponto observado é a redução das RQME ao longo do tempo, o que 

demonstra uma melhora na qualidade da avaliação por múltiplos. 
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Tabela 4.9 - Evolução RQME para o 1° Grupo. 

RQME Classificação Observações

EBITDA 182,68019 13° 62

LUCRO 181,97636 12° 66

RECEITA 125,13776 4° 62

VPA 158,95538 10° 67

EBITDA 150,46918 7° 62

PL 169,85423 11° 66

RECEITA 118,54338 2° 62

VPA 130,94728 6° 67

P/L - P/EBITDA 185,83501 14° 59

P/L - P/VPA 156,74205 9° 66

P/L - P/RECEITA 130,65115 5° 60

P/EBITDA -P/VPA 158,31737 8° 60

P/EBITDA -P/RECEITA 110,18487 1° 60

P/VPA - P/RECEITA 121,41746 3° 60

RQME Classifcação Observações

EBITDA 90,54957 4° 49

LUCRO 103,84382 8° 52

RECEITA 118,21291 14° 50

VPA 109,83980 10° 54

EBITDA 86,75473 2° 49

LUCRO 100,69575 7° 52

RECEITA 113,91950 12° 50

VPA 108,58193 9° 54

P/L - P/EBITDA 55,03828 1° 47

P/L - P/VPA 100,02626 6° 49

P/L - P/RECEITA 110,86044 11° 47

P/EBITDA -P/VPA 90,01408 3° 47

P/EBITDA -P/RECEITA 91,04995 5° 47

P/VPA - P/RECEITA 116,37476 13° 47

Desempenho RQME  por período da amostra (1994-1998)

Desempenho RQME por período da amostra (1999-2002)
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RQME Classificação Observações

EBITDA 66,37882 12° 81

LUCRO 27,88539 4° 87

RECEITA 64,32646 10° 81

VPA 61,64480 8° 87

EBITDA 62,99354 9° 81

LUCRO 23,15325 1° 87

RECEITA 60,35039 7° 81

VPA 58,61688 6° 87

P/L - P/EBITDA 25,57881 3° 79

P/L - P/VPA 24,60171 2° 85

P/L - P/RECEITA 28,94445 5° 79

P/EBITDA -P/VPA 67,22452 14° 79

P/EBITDA -P/RECEITA 66,64600 13° 79

P/VPA - P/RECEITA 65,81853 11° 79

Múltiplo

R
e

g
re

ss
ã

o
 

S
im

p
le

s
C

o
m

 c
te

M
u

lt
if

a
to

ri
a

l

Desempenho RQME por período da amostra (2003-2008)

 

 

No segundo grupo, pode-se observar o mesmo tipo de comportamento 

apresentado pelo primeiro grupo, mudança na classificação e redução da RQME. 

(Tabela 4.10) 

Para o período de 1994-2002: (1) P/EBITDA e P/RECEITA (multifatorial) – 

102,68861; (2) P/RECEITA com constante –116,69482 e (3) P/VPA e P/RECEITA 

(multifatorial) – 119,4259. 

E para o período de 2003-2010: (1) P/L com constante – 22,7736; (2) P/L 

e P/EBITDA (multifatorial) – 25,27576 e (3) P/L e P/VPA (multifatorial) – 26,1851. 
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Tabela 4.10 - Evolução Erro RQME para o 2° Grupo. 

Múltiplo RQME Classificação Observações

EBITDA 151,49893 13° 111

LUCRO 156,85027 14° 117

RECEITA 122,37038 4° 111

VPA 141,69514 10° 120

EBITDA 128,09233 7° 111

LUCRO 147,43023 11° 117

RECEITA 116,69482 2° 111

VPA 122,65812 5° 120

P/L - P/EBITDA 150,11548 12° 106

P/L - P/VPA 137,65469 9° 114

P/L - P/RECEITA 123,33989 6° 107

P/EBITDA -P/VPA 134,64038 8° 107

P/EBITDA -P/RECEITA 102,68864 1° 107

P/VPA - P/RECEITA 119,42593 3° 107

Múltiplo/Modelo de Avaliação RQME Classificação Observações

EBITDA 58,40437 12° 109

LUCRO 28,07456 4° 117

RECEITA 56,64189 10° 109

VPA 53,88763 8° 117

EBITDA 54,78620 9° 109

LUCRO 22,77369 1° 117

RECEITA 52,64890 7° 109

VPA 50,76873 6° 117

P/L - P/EBITDA 26,18518 3° 107

P/L - P/VPA 25,27576 2° 114

P/L - P/RECEITA 28,97287 5° 107

P/EBITDA -P/VPA 58,86617 14° 107

P/EBITDA -P/RECEITA 58,57373 13° 107

P/VPA - P/RECEITA 57,63396 11° 107

Desempenho RQME  por período da amostra (1994-2002)

Desempenho RQME por período da amostra (2003-2010)
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Como referencia a evolução anual da RQME por setor está disponível no 

apêndice.  

Dentre os múltiplos estudados, realizou-se também outro teste a fim de 

verificar a eficácia no emprego de múltiplos específicos para determinadas 
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indústrias. Para isso, calculou-se a RQME individualmente para cada setor e para 

cada ano para verificar se existiam múltiplos específicos que detinham um melhor 

desempenho em relação aos demais.  

Os resultados mostram que não são para todos os setores que o múltiplo 

P/Receita e P/EBITDA (multifatorial) possui o melhor desempenho. A tabela a seguir 

mostra o múltiplo com a melhor RQME por setor estudado. 

 

Tabela 4.11 - Melhor múltiplo por setor. 
Setor Múltiplo

Alimentos P/EBITDA e P/VPA 

Comércio P/L CTE

Eletroeletrônico P/RECEITA CTE

Energia P/L e P/EBITDA

 Finanças e Seguros P/VPA CTE

 Mineração P/L e P/EBITDA

 Construção P/L CTE

 Papel e Celulose P/EBITDA e P/VPA 

 Petróleo e Gás P/EBITDA CTE

 Química P/L e P/VPA

 Siderurgia P/L e P/VPA

 Telecomunicações P/RECEITA CTE

 Textil P/VPA e P/RECEITA 

 Transporte Serviços P/L CTE

 Veiculos e peças P/EBITDA CTE

 

 

A evolução da RQME por setor ao longo dos anos de estudo encontra-se 

no apêndice. 

Usando os dados obtidos na evolução RQME por setor, construiu-se a 

tabela a seguir com o objetivo de verificar o múltiplo que mais vezes foi considerado 

com a menor RQME por ano estudado. 
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Tabela 4.12 – Melhor múltiplo por ano. 

 

 

 

Um ponto a se mencionar é que essa tabela não leva em consideração o 

erro médio no período de analise, apenas o erro absoluto em cada ano. 
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5. CONCLUSÕES 

Nesse trabalho apresentou-se uma definição de avaliação relativa por 

múltiplos comumente aceita pela academia, apresentou-se também estudos e 

modelos de avaliação relativa já publicados no exterior sobre o assunto. 

 Com o objetivo de estudar a eficácia da avaliação por múltiplos no 

mercado acionário brasileiro e o poder de previsão dos principais múltiplos utilizados 

por praticantes do mercado, foram replicados alguns desses modelos de avaliação 

relativa e, de uma forma geral, pode-se concluir que os resultados desse trabalho 

vieram em linha com alguns artigos já publicados no exterior.  

Chegou-se a conclusão que a eficácia da avaliação relativa através de 

múltiplos depende (i) dos ajustes utilizados para o cálculo, como já observado por 

Kim e Ritter (1995) e (ii) da construção da base de ativos comparáveis, Damodaran 

(2002). 

Além disso, assim como no estudo publicado por Sehgal e Pandey (2010) 

e ao contrário do que é comumente encontrado nos estudos sobre a eficácia da 

avaliação relativa em países considerados desenvolvidos, o múltiplo com o melhor 

desempenho não foi o Preço/ Lucro como encontrado Schreiner (2007), entre outros. 

Para o período completo de estudo (1994 a 2010), encontrou-se um múltiplo 

derivado de receitas como o mais eficaz. Segundo o critério Raiz quadrado média do 

erro, o múltiplo Preço/EBITDA e Preço /RECEITA multifatorial foi o que obteve o 

menor erro para avaliar toda a base de ativos segmentada por setor. No entanto, foi 

observado também que a classificação em relação ao múltiplo com o menor erro e 

melhor desempenho relativo variava ao longo do tempo. 

A fim de testar essa variação e também de testar o impacto de períodos 

de grandes instabilidades financeira em decorrência de crises financeiras mundiais, 

estudou-se também se a eficácia dos múltiplos variava ao longo do tempo. Para isso 

dividiu-se o período estudado de 1994 a 2010 em cinco sub-perídos e os resultados 

encontrados confirmaram que a classificação em relação ao múltiplo com o menor 

erro variava ao longo do tempo. Além disso, foi observada uma tendência de queda 
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ao longo do tempo da raiz quadrada média do erro para todos os múltiplos 

estudados na amostra. 

Em outro teste, podem-se observar resultados semelhantes aos 

encontrados por Schreiner (2007). Testou-se a existência de múltiplos específicos 

para cada setor. Os resultados indicam que cada setor possui um múltiplo que 

desempenha a avaliação com erros menores que o múltiplo multifatorial P/EBITDA e 

P/RECEITA. 

Pode-se também observar que alguns setores possuem melhor aderência 

à avaliação relativa. As avaliações nos setores de Petróleo e Gás juntamente com o 

setor de Papel e celulose produziram erros inferiores a 10% em quase 70% da 

amostra. Em contra partida, os setores Alimentos, Finanças e Seguros e de 

Siderurgia e Metalurgia tiveram quase 40% da amostra com erros percentuais acima 

de 50%. 

Dessa forma, com esses resultados obtidos, é possível de se afirmar que 

a avaliação relativa é dependente de características setoriais ou específicas das 

empresas e que essas características sofreram grandes variações ao longo do 

período estudado. Com isso, não é possível de se determinar, de uma forma 

objetiva, o melhor múltiplo para avaliação de empresas no Brasil para qualquer que 

seja a empresa em relação às características de risco, crescimento e fluxo de caixa, 

e para qualquer que seja o período de tempo da analise. Essa constatação, de certa 

forma, vem de encontro com a teoria já apresentada para avaliação relativa e 

nomear um único múltiplo como o melhor e mais eficaz é uma forma de ignorar os 

princípios básicos da avaliação por múltiplo aqui já explicitado. 

  Apesar dessa limitação, pode-se apontar também, que a construção da 

base de ativos comparáveis mostrou-se importante para obtenção de melhores 

avaliações, assim como observado pelos estudos de Damodaran (2002) e por 

Schreiner (2007). A segregação de base de ativos comparáveis através do critério 

de setor mostrou-se mais eficaz do que os demais critérios de segregação 

estudados aqui (Segmentação de risco, de crescimento, de tamanho e pela base 

completa de ativos sem segregação). Apesar de ter tido um desempenho 

relativamente inferior à segregação por setor de atividade, vale destacar os 
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resultados interessantes obtidos através da segmentação de crescimento, que 

obteve resultados significativos para a avaliação relativa, principalmente no trecho 

final do período estudado. 

Dessa forma, através deste trabalho, que utilizou critérios menos 

específicos que em situações reais para a segregação de ativos comparáveis, foram 

alcançados resultados significativos. Por isso mostra-se a importância de além de 

conhecer os fundamentos determinantes de cada um dos múltiplos, é importante 

também conhecer as peculiaridades envolvidas no mercado em que uma avaliação 

de empresa está sendo realizada. 

Para trabalhos futuros, como sugestão, pode-se testar a eficácia de 

múltiplos com características forward looking, que apesar de possuir o melhor 

desempenho em diversos estudos já publicados, ainda não puderam ser testados 

amplamente no Brasil pela falta de uma série de dados estatisticamente significante. 
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7. APÊNDICE. 

Gráfico 7.23 Retorno diario composto do IBOVESPA. Períodos de alta 
volatilidade durante crises financeiras. 

 

Tabela 7.2 - Evolução anual da RQME - Setor Alimentos

 

 

Tabela 7.3 - Evolução anual da RQME - Setor Comércio
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Tabela 7.4 - Evolução anual da RQME - Setor Eletroeletrônico

 

 
 
Tabela 7.5 - Evolução anual da RQME - Setor Energia

 

 
 
Tabela 7.6 - Evolução anual da RQME - Setor Energia

 

 
 
Tabela 7.7 - Evolução anual da RQME - Setor Mineração
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Tabela 7.8 - Evolução anual da RQME - Setor Construção

 

 
 
Tabela 7.9 - Evolução anual da RQME - Setor  Papel e Celulose

 

 
 
Tabela 7.10 - Evolução anual da RQME - Setor  Petróleo e Gás 

 

 

 

 Tabela 7.11 - Evolução anual da RQME - Setor Química 
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Tabela 7.12 - Evolução anual da RQME - Setor Siderurgia 

 

 
 
Tabela 7.13 - Evolução anual da RQME - Setor Telecomunicações 

 

 

 
Tabela 7.14 - Evolução anual da RQME - Setor Têxtil 

 

 

 
Tabela 7.15 - Evolução anual da RQME - Setor  Transporte Serviços 
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Tabela 7.16 - Evolução anual da RQME - Setor  Veiculos e peças 

 

 

 
 Tabela 7.17 - Evolução anual da RQME - Categoria "Risco" Beta<1 

 

 

 
Tabela 7.18- Evolução anual da RQME - Categoria "Risco" Beta>1 

 

 

 
Tabela 7.19 - Evolução anual da RQME - Categoria "Crescimento" g<10% 
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Tabela 7.20 - Evolução anual da RQME - Categoria "Crescimento" g>10% 

 

 

 
Tabela 7.21 - Evolução anual da RQME - Categoria "Tamanho" Total de 

Ativos < 500 milhões 

 

 

 
Tabela 7.22 - Evolução anual da RQME - Categoria "Tamanho" Total de 

Ativos >  500 milhões 

 

 

 
Tabela 7.23 - Evolução anual da RQME - Base Completa 
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Tabela 7.24 – Estatística descritiva P/EBITA com constante 

 

 

Tabela 7.25 – Estatística descritiva P/EBITA 
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Tabela 7.26 – Estatística descritiva P/L com constante 

 

 

 

Tabela 7.27 – Estatística descritiva P/L 
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Tabela 7.28 – Estatística descritiva P/Receita com constante 

 

 

Tabela 7.29 – Estatística descritiva P/Receita  
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Tabela 7.30 – Estatística descritiva P/VPA com constante  

 

 

Tabela 7.31 – Estatística descritiva P/VPA 
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Tabela 7.32 – Estatística descritiva P/EBITDA e P/L Multifatorial 

 

 
 
 
 
 
Tabela 7.33 – Estatística descritiva P/VPA e P/L Multifatorial 

  



64 

 

 

Tabela 7.34 – Estatística descritiva P/Receita e P/L Multifatorial 

 

 

 

Tabela 7.35 – Estatística descritiva P/VPA e P/EBITDA Multifatorial 
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Tabela 7.36 – Estatística descritiva P/Receita e P/EBITDA Multifatorial 

 

 

 

Tabela 7.37 – Estatística descritiva P/Receita e P/VPA Multifatorial 
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Tabela 7.38 – Evolução Erro Percentual Setor Alimentos e Bebidas 

 

 

Tabela 7.39 – Evolução Erro Percentual Setor Comércio 
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Tabela 7.40 – Evolução Erro Percentual Setor Eletroeletrônicos 

 

 

Tabela 7.41 – Evolução Erro Percentual Setor Energia Elétrica 
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Tabela 7.42 – Evolução Erro Percentual Setor Finanças e Seguros 

 

 

 

Tabela 7.43 – Evolução Erro Percentual Setor Mineração 
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Tabela 7.44 – Evolução Erro Percentual Construção 

 

 
 
 
 
Tabela 7.45 – Evolução Erro Percentual Papel e Celulose 
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Tabela 7.46 – Evolução Erro Percentual Petróleo e Gás 

 

 

Tabela 7.46 – Evolução Erro Percentual Química 
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Tabela 7.47 – Evolução Erro Percentual Siderurgia e Metalúrgica 

 

 

Tabela 7.48 – Evolução Erro Percentual Telecomunicações 
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Tabela 7.49 – Evolução Erro Percentual Têxtil 

 

 

Tabela 7.50 – Evolução Erro Percentual Transporte e Serviços 
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Tabela 7.51 – Evolução Erro Percentual Veículos e Peças 

 

 


