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RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo investigar a relação entre três múltiplos específicos 

(Preço/Lucro, Preço/Valor Patrimonial e Preço/Vendas) e seus determinantes 

(crescimento, payout ratio, risco, ROE e margem líquida), de acordo com a teoria 

apresentada por Aswath Damodaran. Para verificar essas relações, foram utilizadas 

duas metodologias econométricas distintas: A Regressão Linear Múltipla e o Modelo 

de Dados em Painel. Os dados coletados são referentes às empresas listadas no 

índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo – iBOVESPA. Os resultados 

apurados por ambos os métodos não foram os mesmos verificados na teoria, pois 

alguns dos determinantes não apresentaram o comportamento esperado, e também 

não foram estatisticamente significantes. A principal contribuição desse trabalho é a 

utilização da metodologia de Dados em Painel para obter os resultados. 

Palavras-chave: Avaliação Relativa, Múltiplos, Regressão Linear, Dados em Painel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

ABSTRACT 

This study aims to investigate the relationship between three specifics multiples 

(Price/Earnings, Price/Book Value and Price/Sales) and its determinants (growth, 

payout ratio, risk, ROE and Margin), according to the theory presented by Aswath 

Damodaran. To verify these relationships, two different econometric methodologies 

were used: The Multiple Linear Regression and the Panel Data Model. The data 

collected are from the companies listed in the Stock Exchange Index of São Paulo - 

iBovespa. The results obtained by both methods were not the same as in theory, 

because some of the determinants did not show the expected behavior, and also 

were not statistically significant. The main contribution of this study is the use of 

Panel Data methodology to obtain the results. 

Keywords: Relative Valuation, Multiples, Multiple Linear Regression, Panel Data 

Model. 
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1. INTRODUÇÃO 

As operações de fusões e aquisições (F&A) se tornaram um importante meio de 

execução de estratégias corporativas e de realocação de recursos na economia 

global nos últimos anos. A avaliação de empresas é uma das principais atividades 

dentro do processo de negociações de F&A, onde o objetivo principal dos envolvidos 

nessas transações é encontrar uma faixa de referência que reflita o ’valor justo’ da 

empresa em questão, isto é, um valor que represente o potencial da empresa de 

gerar resultados futuros. 

Segundo Roy Martelanc (2005) apesar dos modelos de avaliação de empresas 

serem essencialmente quantitativos, não podem ser considerados muito objetivos, 

pois nenhum modelo fornece um valor preciso, único e imutável para uma empresa 

e sim uma estimativa de valor. Para Damodaran (2012) a avaliação deve procurar 

seguir algumas normas, tais como: a avaliação não é algo certo e objetivo e sim 

caracterizado pela subjetividade, uma vez realizada a avaliação ela pode mudar 

constantemente de acordo com as variáveis utilizadas na sua avaliação, haverá 

sempre incertezas quanto à avaliação precisa, a qualidade da avaliação está na 

busca de dados confiáveis e certos e não somente no método quantitativo, não pode 

haver grandes diferenças entre a avaliação do analista e a do mercado, pois o 

mercado está quase sempre certo e o processo de avaliação é mais importante que 

o produto da avaliação (valor).  

De acordo com Damodaran (2012) existem basicamente três abordagens para a 

avaliação de empresas. A primeira delas, avaliação por fluxo de caixa descontado, 

relaciona o valor de um ativo ao valor presente dos fluxos de caixa futuros 

esperados relativos aquele ativo. A segunda abordagem é a avaliação relativa ou 

avaliação por múltiplos, que estima o valor de um ativo enfocando a precificação de 

ativos “comparáveis” relativamente a uma variável comum, como lucros, fluxos de 

caixa, valor contábil ou vendas. A terceira, avaliação de direitos contingentes, utiliza 

modelos de precificação de opções para medir o valor de ativos que possuem 

características de opções. 

A abordagem que será apresentada neste trabalho é referente à Avaliação Relativa 

ou Avaliação por Múltiplos. O principal objetivo é testar a relação entre múltiplos 
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específicos e seus determinantes, de acordo com o referencial teórico que será 

apresentado no próximo capítulo.   

Esse estudo será realizado para o mercado acionário brasileiro, com intuito de 

ampliar o entendimento e o conhecimento do método de avaliação relativa no 

mercado de ações do Brasil. É esperado que o comportamento dos determinantes 

dos múltiplos selecionados seja semelhante ao apresentado na teoria, mesmo tendo 

como amostragem empresas listadas em Bolsa de Valores de um país emergente, 

caracterizado pela fragilidade econômica e volatilidade de seu mercado de capitais.  

Os múltiplos e seus determinantes que serão utilizados neste trabalho são: 

Preço/Lucro = f(crescimento, payout ratio, risco); 

Preço/Valor Patrimonial = f(crescimento, payout ratio, risco, ROE); 

Preço/Vendas = f(crescimento, payout ratio, risco, margem líquida). 

Como objetivo secundário, esse trabalho visa apresentar uma metodologia 

alternativa daquela apresentada por Damodaran (2012), onde o autor utilizou 

regressões lineares múltiplas para observar o comportamento dos determinantes em 

relação a cada múltiplo selecionado. Neste trabalho, além de utilizar a mesma 

metodologia de Damodaran (2012) para o mercado de ações brasileiro, também 

serão utilizados métodos econométricos para Dados em Painel.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Bhojraj et al (2002), mesmo com grande utilização da avaliação relativa, 

pouca teoria está disponível para guiar as aplicações dos múltiplos. Com poucas 

exceções, a literatura sobre contabilidade de finanças contém poucas evidências 

sobre como ou porque certos múltiplos, ou certas empresas comparáveis, deveriam 

ser selecionadas em um contexto específico. Alguns autores sugerem que a seleção 

de empresas comparáveis é essencialmente uma forma de arte, e que deveria ser 

feita apenas por profissionais. 

Fernandez (2015) discute a utilização de múltiplos para avaliação de empresas no 

Mercado Acionário Europeu. Segundo o autor a utilização dessa metodologia é 

bastante questionável, e deve ser utilizada em segundo estágio, ou seja, depois de 

uma avaliação mais precisa de uma empresa, a avaliação relativa deve ser utilizada 

para comparar essa empresa com outras semelhantes. Para enfatizar essa 

conclusão, o autor realizou um estudo com os principais múltiplos utilizados no 

mercado, e evidenciou que a avalição por múltiplos apresenta uma grande dispersão 

em relação aos valores esperados. 

Liu et al (2002) realizaram a avaliação de performance de uma lista de 

direcionadores de valor, mostrando que múltiplos de lucros projetados explicam 

relativamente bem o preço das ações para a maioria das empresas selecionadas. 

Erros de precificação ficaram dentro de uma margem de 15% para quase a metade 

da amostra utilizada. Em termos de performance relativa, os resultados mostraram 

que lucros projetados mensuram em primeiro lugar, enquanto os lucros históricos 

ficaram em segundo lugar. Fluxo de caixa e Valor Patrimonial ficaram empatados em 

terceiro lugar, enquanto múltiplos de vendas seriam os piores direcionadores de 

valor para avaliação de uma determinada empresa. Contrariando a visão popular, 

que sugere que para diferentes indústrias existem diferentes múltiplos ótimos, os 

autores concluíram que o ranking indicado observado acima também é consistente 

para a maioria das indústrias. A amostra foi composta por 20 mil empresas norte 

americanas, entre 1982 e 1999. 

Lie e Lie (2002) também realizaram uma avaliação de performance para vários 

múltiplos utilizados para avaliação de empresas. Os principais resultados 
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encontrados pelos autores foram que múltiplos de ativos (valor de mercado com o 

valor contábil dos ativos) geralmente são mais precisos e menos viesados do que os 

múltiplos de lucro e vendas. Os múltiplos que utilizam o EBITDA (Earnings Before 

Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) são mais precisos que os múltiplos 

que utilizam o EBIT (Earnings Before Interest and Taxes). E por último, a precisão 

dos valores estimados pelos múltiplos depende do tamanho da empresa, da 

rentabilidade e do valor dos intangíveis. Baker, M. e Ruback, R. (1999) encontraram 

resultados semelhantes ao estimarem os múltiplos de 22 indústrias do índice S&P 

500. Utilizando o método de amostragem de Gibbs, os autores também puderam 

concluir que os múltiplos de EBITDA são mais precisos do que os de EBIT. 

Liu et al (2006) realizaram um segundo estudo para comparar a performance entre 

múltiplos de lucro e múltiplos de fluxo de caixa (operacional e dividendos). O objetivo 

dos autores era verificar se os lucros projetados ou fluxos de caixas projetados 

apresentem melhor capacidade de mensurar o valor de uma empresa. Neste 

trabalho os autores estenderam a amostragem da primeira pesquisa para empresas 

de outros países, além dos Estados Unidos. Os resultados encontrados sugerem 

que os múltiplos de lucros projetados são melhores que os múltiplos de fluxo de 

caixa projetados, tanto para fluxos de caixa operacionais quanto para fluxos de caixa 

de dividendos. Esse resultado foi observado para todos os países da amostra. 

Antonios et al (2011) estudaram a performance relativa entre os mesmos múltiplos 

que serão utilizados nesse trabalho, ou seja, Preço/Lucro, Preço/Valor Patrimonial e 

Preço/Vendas. Para o múltiplo Preço/Lucro, foram utilizados os lucros atuais e os 

lucros projetados em um ano. A amostra utilizada foi de 3.572 empresas listadas nos 

Estados Unidos, referentes a todos os setores, exceto o Financeiro, no período de 

2001 até 2003. De acordo com os resultados empíricos, o múltiplo Preço/Vendas 

apresenta o melhor desempenho, enquanto o múltiplo Preço/Lucro é mais 

consistente do que o múltiplo Preço/Valor Patrimonial. 

Kim e Ritter (1999) estudaram qual a melhor metodologia para realizar a avaliação 

de empresas que estão conduzindo uma oferta pública inicial de ações (IPO). 

Segundo os autores a realização de uma avaliação por fluxo de caixa descontado 

(DCF) é bastante imprecisa, pois normalmente as empresas que estão em processo 

de abertura de capital são “jovens”, dificultando as projeções futuras dos fluxos de 
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caixa. Nesse caso, o método mais aplicado pelos analistas é a Avaliação Relativa, 

porém a precisão deste tipo de avaliação para empresas em processo de IPO ainda 

é pouco estudado. Com isso, Kim e Ritter (1999) examinaram a aplicação do 

múltiplo preço/lucro para 190 IPOs de empresas domésticas, no período de 1992 e 

1993. Os resultados encontrados sugerem que o múltiplo preço/lucro tem pouca 

eficiência quando utilizados sem ajustes e com dados históricos. Porém, ao utilizar o 

múltiplo (preço/lucro) com a projeção futura dos lucros, resultados mais precisos são 

obtidos.  

Bhojraj e Lee (2001) apresentaram uma metodologia para selecionar firmas 

comparáveis na utilização de múltiplos para avaliação de empresas. Os autores 

desenvolveram “múltiplos garantidos” para cada firma e encontraram outras firmas 

com características similares. Para construir esses “múltiplos garantidos” os autores 

realizaram uma série de regressões, utilizando como variáveis determinantes a 

rentabilidade, o crescimento e o risco de cada firma. Para comprovar a eficiência 

desta metodologia, foi realizado um teste com os múltiplos de preço/vendas e 

preço/valor patrimonial, utilizando previsões futuras (de um a três anos) para cada 

um dos múltiplos selecionados. A conclusão apresentada sugere que o método 

proposto de seleção de firmas comparáveis é mais refinado do que os outros 

métodos sugeridos pela literatura. 

Henschke e Homburg (2009) também apresentaram uma metodologia para 

selecionar firmas comparáveis. De acordo com os autores, a diferença entre as 

empresas gera um erro sistemático nas estimativas dos valores dos diferentes 

múltiplos utilizados. Esses erros podem ser previstos com muita precisão, 

comparando o múltiplo da empresa alvo com o grupo semelhante. Ajustando os 

múltiplos selecionados pelos erros sistemáticos gerados pode-se chegar a uma 

avaliação com uma precisão muito maior do que as outras metodologias existentes. 

Codau (2013) realizou um estudo sobre os fatores que influenciam a avaliação por 

múltiplos de empresas de setores e países diferentes. As variáveis independentes 

utilizadas foram: tamanho (quantidade de vendas), taxa de inflação no país de 

origem, risco país de origem, EBITDA, a razão entre Patrimônio Líquido e Ativo, e a 

liquidez. Os resultados obtidos sugerem que a utilização de empresas comparáveis 

deve seguir um critério de escolha que leve em conta o setor das empresas 
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selecionadas e o grau de desenvolvimento dos países em que essas empresas 

estão instaladas. 

2.1 Avaliação Relativa 

Segundo Damodaran (2012) existem vários motivos para a popularidade da 

avaliação relativa. Primeiro, a avaliação baseada em múltiplos pode ser realizada 

sem muitas premissas e de forma mais rápida do que a avaliação por fluxo de caixa 

descontado. Segundo, a avaliação relativa é mais fácil de entender e mais fácil de 

apresentar para os clientes do que os outros métodos de avaliação. E por último, a 

avaliação relativa tem maior capacidade de refletir o “temperamento” atual do 

mercado, já que esta avaliação é uma mensuração relativa e não um valor 

intrínseco.  

Por outro lado, o autor também descreve as principais falhas do método de 

avaliação por múltiplos. Primeiro, essa metodologia pode gerar estimadores de 

valores inconsistentes já que algumas das principais variáveis de avaliação são 

ignoradas, como o risco, o crescimento e o potencial de geração de fluxo de caixa 

futuro. Segundo, devido a capacidade de refletir o “humor” do mercado, esse método 

pode gerar valores muito altos quando o mercado está em alta e valores muito 

baixos quando o mercado está em baixa. E terceiro, a avaliação por múltiplos pode 

ser vulnerável a manipulação, devido a possível escolha viesada de múltiplos para 

uma terminada avaliação. 

2.2 Principais tipos de Múltiplos 

Existem diversos múltiplos possíveis e muitas formas de cálculo que serão 

abordadas posteriormente. Muitas instituições adotam este tipo de análise como 

método auxiliar na avaliação de uma empresa, comparando seus múltiplos com as 

médias da indústria e do setor em que opera. Dentre os múltiplos mais utilizados, 

pode-se destacar: 

- Múltiplos de Lucro: Preço/Lucro; Preço/EBIT; Preço/EBITDA. 

- Múltiplos de Valor Patrimonial: Preço/Valor Patrimonial; Preço/Valor 

Patrimonial dos Ativos; Preço/Custo de Reposição (Q de Tobin). 

- Múltiplos de Receitas: Preço/Vendas. 



18 
 

 
 

- Enterprise Value: EV/EBITDA; EV/Lucro; EV/Vendas. 

2.3 Utilização de Múltiplos 

Damodaran (2012) descreve quatro passos básicos para utilização de múltiplos de 

forma consistente. O primeiro passo é assegurar que o múltiplo seja consistente e 

mensurável uniformemente entre as empresas comparadas. O segundo passo é 

conhecer a distribuição horizontal, não só do setor, mas também do mercado como 

um todo.  O terceiro passo é analisar o múltiplo e entender não apenas os 

fundamentos que determinam o múltiplo, mas também entender como as mudanças 

nos determinantes afetam o resultado desse múltiplo em questão. A última etapa é 

encontrar as empresas certas para fins de comparação, mantendo controle sobre as 

diferenças que possam existir entre elas. Geralmente, uma empresa comparável é o 

do mesmo setor de atuação. Contudo, isto não é o suficiente. Para ser comparável, 

a companhia precisa ter fluxo de caixa, potencial de crescimento e risco semelhante 

aos da empresa objeto.  

2.4 Determinantes 

De acordo com Damodaran (2012), o modelo de fluxo de caixa descontado 

apresenta o valor de uma empresa como sendo uma função de três variáveis: 

capacidade de gerar fluxo de caixa, o crescimento esperado no futuro para esses 

fluxos e a incerteza associada a esses fluxos de caixa. Qualquer um dos múltiplos 

mencionados seja em termos de lucro, valor patrimonial ou receita, também são 

funções dessas mesmas variáveis: risco, crescimento e a capacidade de geração de 

fluxo de caixa. Desta maneira, empresas que apresentarem maio

características. Um

-los para derivar os múltiplos.  

O modelo mais simples de fluxo de caixa descontado, conhecido como Modelo de 

Gordon, pressupõe um crescimento dos dividendos a uma taxa constante, em que o 

valor do ativo é determinado da seguinte maneira: 
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                                          Valor da Ação =  =                                                (1) 

Onde DPA é o dividendo esperados para o próximo ano, é o custo de capital 

próprio, e  é a taxa de crescimento perpétua dos dividendos. Dividindo ambos os 

lados da equação (1) pelo lucro, é obtido a equação (2) de fluxo de caixa 

descontado que especifica a razão P/L (Preço/Lucro) de uma empresa com 

crescimento estável, apresentada da seguinte forma: 

                                             =  =                                            (2) 

Dividindo ambos os lados da equação (2) pelo valor patrimonial da empresa, então é 

possível estimar a razão Preço/Valor Patrimonial para uma empresa com 

crescimento constante: 

                                               =                                           (3) 

Onde ROE (Return on Equity) é o retorno sobre o capital próprio. Dividindo ambos 

os lados da equação (3) pelas vendas, a relação preço/vendas para uma empresa 

com taxa de crescimento constante é apresentada da seguinte forma: 

                                   =                                (4) 

Pode-se fazer uma análise similar para derivar o múltiplo do valor da empresa. O 

valor da firma com crescimento estável é: 

                                       Valor da Firma =  =                                                  (5) 

Dividindo ambos os lados da equação (5) pelo FCFF (Free Cash Flow to the Firm), 

tem-se: 

                                                        =                                                         (6) 

O objetivo dessas análises não é sugerir que o método do fluxo de caixa descontado 

é mais completo que a avaliação relativa, mas sim entender como as variáveis 

afetam os múltiplos utilizados para avaliar as empresas do mesmo setor. A falta de 

conhecimento de como os múltiplos podem ser determinados pode gerar uma 
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interpretação errada dos resultados obtidos.  

2.5 Ajustes para as diferenças entre firmas 

Para Damodaran (2012), independentemente de como é construído a lista para 

empresas comparáveis, sempre ocorrerá diferenças entre as empresas avaliadas. 

Essas diferenças podem ser pequenas em algumas variáveis e grandes em outras, 

e por isso é necessário ajustes para controlar essas diferenças. Existem três tipos 

de ajustes: ajustes subjetivos, múltiplos modificados e regressões de mercado. 

2.5.1 Ajustes Subjetivos 

A avaliac o relativa

o conjunto de empresas que são comparáveis. Para a avaliação de uma empresa 

em particular, deve-se comparar o múltiplo desta empresa com a media do setor. Se 

esta comparação estiver substancialmente diferente, deve-se faz um julgamento 

subjetivo das características individuais da empresa em questão (como crescimento, 

risco e fluxo de caixa). De acordo com deste julgamento, se a diferença entre os 

múltiplos não puder ser explicadas por meio das características descritas, então a 

firma está superavaliada ou subavaliada. 

2.5.2 Múltiplos Modificados  

Nesta metodologia, os múltiplos são modificados para levar em consideração a 

variável mais importante – a variável associada. Por exemplo, um ana

do LPA (Lucro por Ação) para assim determinar o P/L ajustado ou PEG ratio 

(Prospective Earnings Growth

empresas do mesmo setor. A premissa adotada aqui é que essas firmas são 

comparáveis para todos as outras mensurações de valor, além daquela variável que 

está sendo controlada. Além disso, a relação entre os múltiplos e os fundamentos 

são lineares. 

2.5.3 Regressões de Mercado  

Buscar firmas comparáveis em um mesmo setor é bastante restrito, especialmente 

quando a firma analisada opera em mais de um setor. Uma vez que a definição de 
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firmas comparáveis não é restrita a firmas com a mesma atividade e sim com as 

mesmas características (crescimento, risco e fluxo de caixa), não é necessário 

comparar firmas somente da mesma indústria.  

Quando as firmas comparáveis se diferem em mais de uma variável, fica difícil 

utilizar o método de múltiplos modificados. Nesse caso, a utilização de regressões 

entre os múltiplos e seus determinantes pode ser a melhor alternativa para analisar 

cada firma. Essa abordagem funciona relativamente bem quando existe uma grande 

quantidade de firmar comparáveis e quando a relação entre o múltiplo e suas 

variáveis são estáveis. Com isso, para cada tipo de múltiplo uma regressão pode ser 

realizada, respeitando sempre as variáveis que são determinantes para cada tipo de 

múltiplo. Damodaran (2012) especifica cada tipo de múltiplo em função de seus 

determinantes: 

Preço/Lucro = f(crescimento, payout ratio, risco); 

Preço/Valor Patrimonial = f(crescimento, payout ratio, risco, ROE); 

Preço/Vendas = f(crescimento, payout ratio, risco, margem líquida). 

2.6 Múltiplos de Lucro 

Segundo Fernandez (2015), os múltiplos de lucro são os mais utilizados na 

avaliação relativa, sendo o Preço/Lucro (P/L) o mais utilizado entre eles. A 

simplicidade na utilização desse múltiplo faz com que ele seja utilizado de forma 

errada na maioria das vezes, já que em muitos casos seus determinantes são 

ignorados pelos analistas. 

O múltiplo Preço/Lucro pode ser obtido por meio da divisão entre o valor de mercado 

de uma ação e o lucro por ação de uma determinada firma, conforme a equação: 

                                                       =                                                     (7) 

O maior problema com o múltiplo P/L está na variação de mensuração do lucro por 

ação a ser utilizado, já que podem ser computados os lucros correntes, lucros 

projetados, lucros diluídos e lucros primários. Especialmente para firmas de 

crescimento elevado (risco elevado) o múltiplo P/L pode variar muito, dependendo 

de qual mensuração do lucro será utilizada.  
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2.6.1 Determinantes do múltiplo Preço/Lucro 

Conforme verificado anteriormente, a razão P/L pode ser estimada pela seguinte 

equação: 

                                             =  =                                            (8) 

O lado esquerdo da equação é a razão entre Preço/Lucro por ação, e pode ser 

determinada pelas seguintes variáveis: 

- Payout ratio: A razão P/L aumento conforme o payout ratio aumenta, para 

qualquer taxa de crescimento  da empresa. 

- Risco (por meio da taxa de desconto ): A razão P/L aumenta conforme o 

risco diminui. 

- Taxa de crescimento esperada : A razão P/L aumenta conforme a taxa de 

crescimento aumenta. 

2.6.2 Usando o múltiplo Preço/Lucro para comparação  

Após definir e demonstrar as variáveis que afetam o múltiplo P/L, é necessário 

entender como é feito o julgamento de avaliação quando este múltiplo é utilizado 

para comparar as firmas do mesmo setor. A abordagem mais comum para estimar o 

múltiplo P/L de uma firma é escolher um grupo de firmas comparáveis para calcular 

a média do P/L desse grupo e de forma subjetiva ajustar essa média para as 

diferenças entre a firma avaliada e o grupo de firmas comparáveis. Porém, existem 

alguns problemas para esse método. A definição de quais firmas comparáveis a 

escolher é subjetiva, mesmo que essas firmas sejam da mesma indústria, uma vez 

que pode haver diferença entre os determinantes do P/L de cada firma. Uma 

alternativa para tentar solucionar o problema é controlar uma ou duas variáveis que 

apresentam diferença significativa entre as firmas escolhidas. Uma regressão pode 

ser utilizada para estimar a razão P/L para cada firma no setor e então esses valores 

estimados podem ser comparados com os valores atuais de P/L das firmas. 

2.7 Múltiplos de Valor Patrimonial 

A diferença entre o valor contábil e o valor de mercado de uma empresa sempre 

chamou atenção dos investidores, uma vez que se o valor de mercado estiver muito 
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abaixo do valor contábil, essa firma provavelmente está subavaliada e portanto 

poderá haver uma oportunidade de compra por investidores.  

Um múltiplo que é utilizado para mensurar a relação entre o valor contábil e o valor 

de mercado é definido pela razão entre o preço de uma ação e o valor patrimonial 

por ação de uma determinada firma, conforme a equação: 

                                              =                                            (9) 

Embora esse múltiplo seja bastante consistente, se o valor patrimonial (contábil) não 

for computado de forma correta, o múltiplo será inconsistente. O principal erro 

acontece quando as ações preferenciais são adicionadas ao valor da empresa, 

neste caso deve-se adicionar somente as ações ordinárias. Para solucionar 

parcialmente esse problema uma razão entre valor total de mercado e valor total 

patrimonial pode ser utilizada, conforme a equação:  

                                                =                                             (10) 

2.7.1 Determinantes do múltiplo Preço/Valor Patrimonial 

Conforme verificado anteriormente, a razão Preço/Valor Patrimonial (P/VP) pode ser 

estimada pela seguinte equação: 

                                           =                                             (11) 

O lado esquerdo da equação é a razão entre Preço/Valor Patrimonial por ação, e 

pode ser determinada pelas seguintes variáveis: 

- ROE (Return on Equity): A razão P/VP aumenta conforme o ROE aumenta. 

- Payout ratio: A razão P/VP aumento conforme o payout ratio aumenta, para 

qualquer taxa de crescimento  da empresa. 

- Risco (por meio da taxa de desconto )): A razão P/VP aumenta conforme o 

risco diminui. 

- Taxa de crescimento esperada : A razão P/VP aumenta conforme a taxa 

de crescimento aumenta. 
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2.7.2 Usando o múltiplo Preço/Valor Patrimonial para comparação  

O valor do múltiplo P/VP varia entre as firmas por diversas razões – taxas de 

crescimento esperadas diferentes, payout ratio diferentes, riscos diferentes, e o mais 

importante, retorno sobre o patrimônio (ROE) diferentes. Comparações entre firmas 

do mesmo setor, que não levam em conta essas diferenças, provavelmente serão 

falhas. Dada a relação entre o P/PV e o ROE, é comum verificar que firmas com 

grandes retornos sobre o patrimônio com valor de mercado acima do valor contábil e 

firmas com pequenos retornos sobre o patrimônio com valor de mercado abaixo do 

valor contábil. As firmas que devem chamar atenção em uma análise são aquelas 

que não seguem a relação esperada entre o múltiplo P/PV e o ROE. 

2.8 Múltiplos de Receita 

O múltiplo de receita mede o valor de mercado da firma em relação as receitas que 

essa firma gera. Esse múltiplo é bastante atrativo para avaliação de empresas, pois 

ao contrário do lucro e do valor patrimonial, os quais podem ser negativos para 

muitas firmas, as receitas estão sempre disponíveis para qualquer tipo de firma, 

desde aquelas que apresentam uma situação financeira problemática, até mesmo 

aquelas que estão apenas no seu estágio inicial de operação. Outra característica 

importante desse múltiplo é a sua baixa volatilidade, uma vez que as receitas são 

bem menos sensíveis a mudanças econômicas do que os lucros. O múltiplo de 

receita pode ser demonstrado pela seguinte equação: 

                                                 =                                             (12) 

2.8.1 Determinantes do múltiplo Preço/Vendas 

Conforme verificado anteriormente, a razão Preço/Vendas (P/Vendas) pode ser 

estimada pela seguinte equação: 

                                   =                              (13) 

O lado esquerdo da equação é a razão entre Preço/Vendas, e pode ser determinada 

pelas seguintes variáveis: 
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- Margem de Lucro: A razão P/Vendas aumenta conforme a margem de lucro 

aumenta. 

- Payout ratio: A razão P/Vendas aumento conforme o payout ratio aumenta, 

para qualquer taxa de crescimento  da empresa. 

- Risco (por meio da taxa de desconto )): A razão P/Vendas aumenta 

conforme o risco diminui. 

- Taxa de crescimento esperada : A razão P/Vendas aumenta conforme a 

taxa de crescimento aumenta. 
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3. METODOLOGIA 

Conforme apresentado como objetivo secundário desse trabalho, a metodologia será 

dividida em duas partes. A primeira é referente ao modelo econométrico de 

regressão linear múltipla, e a segunda referente ao modelo econométrico para dados 

em painel. 

3.1 Regressão Linear Múltipla 

Segundo Wooldridge (2006), a análise de regressão múltipla é mais receptiva a 

análise ceteris paribus, pois ela nos permite controlar explicitamente muitos outros 

fatores que, de maneira simultânea, afetam a variável dependente. Naturalmente, se 

for adicionado ao modelo mais fatores que são úteis para explicar a variável 

dependente, então mais da variação de “y” poderá ser explicada. Assim, a análise 

de regressão múltipla pode ser usada para construir modelos melhores para prever 

a variável dependente. 

O modelo de regressão múltipla ainda é o método mais utilizado para análise 

empírica em Economia. Igualmente, o método de mínimos quadrados ordinários é 

popularmente usado para estimar os parâmetros do modelo de regressão múltipla. 

3.1.1 Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 

O método de mínimos quadrados ordinário é aplicado para estimar o modelo de 

regressão múltipla. Cada estimativa de inclinação mede o efeito parcial da variável 

independente correspondente sobre a variável dependente, mantendo todas as 

outras variáveis independentes fixas. 

De acordo com Wooldridge (2006), para que os estimadores sejam os melhores 

estimadores lineares não viesados (BLUE), o modelo deve seguir as cinco hipóteses 

de Gauss-Markov: 

1. O modelo na população pode ser escrito da seguinte forma: 

                                                                             (14) 

2. Amostragem aleatória; 

3. Colinearidade perfeita: Na amostra (e, portanto, na população), nenhuma das 

variáveis independentes é constante e não existem relacionamentos lineares 

exatos entre as variáveis independentes; 
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4. Média condicional zero: O erro  tem zero, como valor esperado, dados 

quaisquer valores das variáveis independentes. Logo: 

                                                                                          (15) 

5. Homocedasticidade: O erro  tem a mesma variância, dados quaisquer 

valores das variáveis explicativas. Temos: 

                                                                                              (16) 

É valido destacar que para estabelecer a inexistência de viés dos estimadores MQO 

basta obedecer as quatro primeiras hipóteses de Gauss-Markov e a quinta hipótese 

é para garantir que os desvios padrão dos estimadores sejam não viesados. 

Visando obedecer as hipóteses de Gauss-Markov, a aplicação de testes estatísticos 

é necessária para verificar se o modelo apresentado nesse trabalho será 

consistente. Os testes estatísticos mais utilizados para verificar a qualidade do 

modelo são: Multicolinearidade e Heterocedasticidade. 

3.1.2 Multicolinearidade – Teste VIF (Variance Inflation Factor) 

Esse problema ocorre quando as variáveis independentes possuem relações exatas 

ou aproximadamente exatas entre si. A consequência mais comum da 

multicolinearidade é a obtenção de erros padrão elevados e até a impossibilidade de 

qualquer estimação se a multicolinearidade for perfeita. 

Para diagnosticar o problema de multicolienaridade, o teste do fator de inflação da 

variância (VIF) será aplicado. Este teste consiste em regredir uma variável 

explicativa qualquer sobre outras variáveis explicativas, de acordo com a equação: 

                                                                                                      (17) 

em que  o da regressão de  sobre outras variáveis explicativas. 

Portanto o VIF mostra como a variância de um estimador se comporta na presença 

de multicolinearidade. Quando  aproxima de 1 o VIF aproxima-se do infinito, logo, 

no limite de   tendendo a 1 a variância pode tornar infinita. Se não existir 

multicolinearidade o VIF é igual a 1. 
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3.1.3 Heterocedasticidade – Testes de Breusch-Pagan e White 

A heterocedasticidade é observada quando a hipótese cinco (homocedasticidade) de 

Gauss-Markov não se mantém, ou seja, quando o desvio padrão do erro não é 

constante, independente da variável explicativa que é levada em consideração. Para 

detectar esse problema existem dois testes utilizados com frequência em trabalhos 

empíricos em economia.  

O Teste de Breusch-Pagan é baseado no teste do Multiplicador de Lagrange e 

consiste em testar se a hipótese nula de que as variâncias dos erros são iguais 

(homoscedasticidade) versus a hipótese alternativa de que as variâncias dos erros 

são uma função multiplicativa de uma ou mais variáveis, sendo que esta(s) 

variável(eis) pode(m) ou não pertencer ao modelo em questão. Já o Teste de White 

adiciona quadrados e produtos cruzados de todas as variáveis independentes a 

equação. O teste é explicitamente destinado a testar formas de 

heteroscedasticidade que invalidem os erros-padrão e as estatísticas de testes 

habituais, estimados por MQO. 

3.2 Informações Qualitativas: Variáveis Binárias (ou Dummy) 

Segundo Wooldridge (2006) fatores qualitativos frequentemente aparecem na forma 

de informação binária, ou seja, a informação relevante pode ser capturada pela 

definição de uma variável zero-um. Em econometria, as variáveis binárias são em 

geral chamadas de variáveis dummy, embora esse nome não seja muito descritivo. 

Quando se define uma variável dummy é necessário decidir a qual evento será 

atribuído o valor um e qual será atribuído o valor zero. O modelo de probabilidade 

linear, que é simplesmente estimado pelo MQO, possibilita explicar uma resposta 

binária usando análise de regressão. As estimativas MQO serão interpretadas como 

alterações na probabilidade de sucesso (y=1), dado um aumento de uma unidade na 

variável explicativa correspondente.  

Nesse trabalho, serão utilizadas variáveis binárias dos setores que pertence cada 

empresa da amostra coletada, ou seja, para uma empresa pertencente ao setor de 

energia elétrica a variável dummy  - energia elétrica - receberá o valor igual a um, 

caso a empresa não pertença ao setor de energia elétrica, essa dummy receberá o 
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valor zero. A intenção de utilizar essas variáveis qualitativas no modelo proposto é 

observar quais setores têm maior efeito sobre os múltiplos testados. 

3.3 Dados em Painel 

Dentre as técnicas estatísticas que vêm ganhando destaque na literatura atual, está 

inserida a metodologia dos modelos para Dados em Painel, que consistem de 

observações de n entidades para dois ou mais períodos de tempo. Esse tipo de 

dados combina características de séries temporais com dados em corte transversal 

e são amplamente utilizados em estudos econométricos aplicados a Finanças 

Empíricas. No presente trabalho pode-se verificar as características descritas acima, 

pois os dados utilizados são de empresas observadas em mais de dois períodos de 

tempo.  

As vantagens que o modelo de dados em painel apresenta em relação a outros 

métodos estatísticos são: Uma maior quantidade de informações, maior variabilidade 

dos dados, menor colinearidade entre as variáveis, maior número de graus de 

liberdade e maior eficiência na estimação. A inclusão da dimensão seccional, em um 

estudo temporal agregado, fornece uma maior variabilidade aos dados, na medida 

em que a utilização de dados agregados resulta em series mais suaves do que as 

series individuais que lhes servem de base. Esse aumento na variabilidade dos 

dados contribui para a redução da eventual colinearidade existente entre variáveis.  

Existem dois modelos para a aplicação do método de dados em painel, o Modelo de 

Efeitos Fixos e o Modelo de Efeitos Aleatórios. A seguir será apresentada uma breve 

descrição de cada modelo e depois a metodologia para a escolha do modelo mais 

eficiente a ser utilizado neste trabalho. 

3.3.1 Modelo de Efeitos Fixos 

O modelo de efeitos fixos pretende controlar os efeitos das variáveis omitidas que 

variam entre indivíduos e permanecem constantes ao longo do tempo. Para isto, 

supõe-se que o intercepto varie de um individuo para o outro, mas é constante ao 

longo do tempo, ao passo que os parâmetros resposta são constantes para todos os 

indivíduos e em todos os períodos de tempo. 
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3.3.2 Modelo de Efeitos Aleatórios 

O modelo de efeitos aleatórios possui as mesmas suposições do modelo de feitos 

fixos, isto é, o intercepto varia de um individuo para o outro, mas não ao longo do 

tempo, e os parâmetros resposta são constantes para todos os indivíduos e em 

todos os períodos de tempo. A diferença entre os dois modelos refere-se ao 

tratamento do intercepto. O modelo de efeitos fixos, como apresentado 

anteriormente, trata os interceptos como parâmetros fixos, já o modelo de efeitos 

aleatórios trata os interceptos como variáveis aleatórias. 

3.3.3 Efeito Fixo x Efeito Aleatório 

Segundo Wooldridge (2006) muitos autores decidem entre efeitos fixos ou efeitos 

aleatórios com base em se os  (ou qualquer outra notação que o autor use) são 

melhor entendidos como parâmetros a serem estimados ou como resultados de uma 

variável aleatória. Quando não pode-se considerar as observações como extrações 

aleatórias de uma grande amostra, frequentemente é racional pensar em  como 

parâmetros a estimar, caso em que é usado os métodos dos efeitos fixos. 

Mesmo se for decidido tratar os  como variáveis aleatórias, é preciso decidir se 

eles são não correlacionados com as variáveis explicativas. Se puder assumir que 

os  são não-correlacionados com todas as variáveis explicativas, então o método 

dos efeitos aleatórios será apropriado. Entretanto, se os  forem correlacionados 

com algumas variáveis explicativas, o método dos efeitos fixos será necessário. 

Hausman (1978) foi o primeiro a sugerir o teste entre efeito fixo e efeito aleatório. É 

valido ressaltar que o Teste de Hausman será aplicado nesse trabalho para verificar 

qual o modelo é mais apropriado. 
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4. DESCRIÇÃO DOS DADOS 

Foram selecionadas 68 empresas brasileiras no Sistema Economática, compondo 

assim o atual índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa 

(Ibovespa). O motivo para escolha das empresas listadas pertencentes a esse índice 

está relacionado com a liquidez das ações e a disponibilidade de dados no sistema 

Economática. 

A periodicidade escolhida para a amostra é de 2004 até 2013, com dados 

semestrais, referentes a 30 de Junho e 31 de Dezembro de cada ano. 

4.1 Variáveis Dependentes 

Os múltiplos escolhidos como variáveis dependentes são: Preço/Lucro; Preço/Valor 

Patrimonial e Preço/Vendas. Todos os múltiplos foram adquiridos pelo Sistema 

Economática, respeitando o critério da periodicidade escolhida. 

4.2 Variáveis Independentes 

As variáveis independentes são: crescimento; payout ratio; risco; ROE e margem 

líquida. As variáveis risco, ROE e margem líquida foram adquiridas diretamente no 

Sistema Economática, respeitando o critério da periodicidade escolhida, enquanto as 

variáveis crescimento e payout ratio foram calculadas posteriormente. 

A variável crescimento foi obtida pelo cálculo do crescimento das receitas dos 

últimos três anos. Para empresas do setor financeiro, como os bancos, o mesmo 

cálculo foi realizado, mas com as receitas de intermediação financeira. 

A variável payout ratio é a taxa de dividendos pagos sobre os lucros gerados pela 

firma, de acordo com a equação: 

                                          payout ratio =                                        (18) 

É válido ressaltar que a variável risco corresponde ao índice beta ( ) de cada ação 

presente no Sistema Economática. O beta é utilizado como medida de 

sensibilidade/risco de um determinado ativo (ação) em relação a uma carteira de 

mercado, onde pode ser calculado pela divisão da covariância entre o retorno do 

ativo e do mercado e variância do retorno do mercado, de acordo com a equação:  
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                                                                                                            (19) 

onde  é o retorno do ativo e  é o retorno da carteira de mercado. 

As variáveis de controle são: Tamanho da empresa (Ativo Total), Momento (Pontos 

do Ibovespa), Liquidez (Quantidade de negócios das ações) e Endividamento 

(Dívida Total Líquida). Todas as variáveis de controle foram adquiridas no 

Economática, respeitando a periodicidade selecionada. 

4.3 Variáveis Binárias (Dummy) 

As variáveis binárias utilizadas nas regressões são referentes aos respectivos 

setores de cada empresa selecionada na amostra. A classificação por setor foi 

adquirida no sistema Economática. Os setores selecionados como variáveis dummy 

foram: Alimentos e bebidas, Construção, Energia Elétrica, Finanças e Seguros, 

Mineração, Petróleo e Gás e Siderurgia. Os setores foram escolhidos com a 

premissa de que neles estão presentes as principais empresas brasileiras. 
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5. RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados todos os resultados obtidos por meio dos testes 

estatísticos apresentados na metodologia desse trabalho. 

Em primeiro lugar, será apresentada uma análise descritiva das variáveis utilizadas, 

tanto para as variáveis dependentes, quanto para as variáveis independentes. Em 

segundo lugar serão apresentados os resultados do modelo de Regressão Linear 

Múltipla, juntamente como os resultados dos testes de Multicolinearidade e 

Heteroscedasticidade. E por último serão apresentados os resultados do modelo de 

Dados em Painel. 

5.1 Análise Descritiva 

A análise descritiva ou estatística descritiva tem como objetivo fornecer um resumo 

simples sobre a amostra de dados utilizada para gerar os resultados dos modelos 

estatísticos.  

Tabela 1: Tipos e Descrição das Variáveis 

Variável Tipo Descrição 

P/L Dependente Múltiplo Preço/Lucro 

P/VPA Dependente Múltiplo Preço/Valor Patrimonial 

P/V Dependente Múltiplo Preço/Vendas 

BETA Independente Risco 

ROE Independente Retorno sobre o Patrimônio 

PAYOUT Independente Taxa de Distribuição de Dividendos 

MG LIQ Independente Margem Líquida 

G Independente Taxa de Crescimento 

Ativo Controle Ativo Total 

Dívida Controle Dívida Total Líquida 

Q Negs Controle Quantidade de Negócios 

IBOV Controle Pontos iBovespa 

Dummy ALIM. Binária Empresa pertence ao Setor de Alimentos e Bebidas 

Dummy CONS. Binária Empresa pertence ao Setor de Construção 

Dummy ELET. Binária Empresa pertence ao Setor de Energia Elétrica 

Dummy FINA. Binária Empresa pertence ao Setor de Finanças e Seguros 

Dummy MINE. Binária Empresa pertence ao Setor de Alimentos e Bebidas 

Dummy PETR. Binária Empresa pertence ao Setor de Mineração 

Dummy SIDER. Binária Empresa pertence ao Setor de Siderurgia e Metalurgia 

Fonte: Autoria Própria 
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Tabela 2: Estatística Descritiva 

  P/L P/VPA P/V BETA ROE PAYOUT MG LIQ G 

2004                 

Média         22.63        3.51        2.04        0.83      15.88        0.42      13.52        0.88  

Desvio Padrão        29.91        6.14        1.68        0.28      14.09        0.64      14.61        0.86  

Máximo      176.80      49.80        9.90        1.37      68.90        1.92      62.50        5.29  

Mínimo  -     14.70        0.20        0.20        0.31  -   23.10  -     4.03  -   53.40  -     0.52  

2005                 

Média         16.32        3.00        2.15        0.86      18.90        0.41      15.01        0.91  

Desvio Padrão        24.56        2.96        1.63        0.29      16.49        0.62      10.53        0.92  

Máximo      121.40      16.80        6.40        1.55      96.50        2.66      49.20        3.92  

Mínimo  -   131.20        0.20        0.20        0.31  -     5.30  -     2.74  -   10.60  -     0.26  

2006                 

Média         30.68        3.75        3.16        0.89      14.72        0.58      14.27        0.99  

Desvio Padrão        76.01        4.15        2.51        0.32      14.05        0.77      11.52        1.73  

Máximo      516.70      26.50      10.90        1.59      85.90        5.42      56.30        8.30  

Mínimo  -   180.80        0.30        0.30        0.13  -   10.00  -     1.72  -     9.00  -     0.43  

2007                 

Média         65.80        4.29        4.19        0.96      14.89        0.59      12.95        0.99  

Desvio Padrão      199.37        5.73        3.87        0.32      17.06        0.76      15.69        1.46  

Máximo   1,721.40      42.70      24.50        1.77    144.70        5.93      63.60        7.97  

Mínimo  -   376.80        0.30        0.30        0.15  -     5.50        0.07  -   60.10  -     0.19  

2008                 

Média         23.86        2.73        3.11        0.93      10.09        0.48      12.10        1.04  

Desvio Padrão        41.59        3.36        3.38        0.29      18.67        0.50      16.45        1.50  

Máximo      252.70      28.60      19.10        1.52      86.70        3.66      55.70      10.20  

Mínimo  -   129.00        0.30        0.10        0.20  -   92.70  -     0.70  -   94.80  -     0.12  

2009                 

Média         36.36        3.14        3.61        0.86      13.54        0.62      17.50        1.39  

Desvio Padrão      109.64        4.36        4.26        0.33      19.21        1.54      27.57        3.11  

Máximo      933.90      29.70      34.00        1.55    178.30      11.18    278.80      19.97  

Mínimo  -   163.90        0.30        0.40        0.12  -   32.10  -     4.12  -   28.00  -     0.20  

2010                 

Média         25.63        3.25        4.23        0.86      14.52        0.56      20.86        1.40  

Desvio Padrão        34.69        4.72        4.65        0.38      17.85        0.96      37.64        2.46  

Máximo      177.40      35.90      24.90        1.73    153.30        8.07    397.80      15.89  

Mínimo  -   203.50        0.30        0.30        0.08  -     3.60  -     0.21  -     4.90  -     0.63  

2011                 

Média         16.04        2.91        3.95        0.88      12.06        0.49      16.91        0.86  

Desvio Padrão        52.90        3.88        4.40        0.42      17.47        0.57      21.66        1.27  

Máximo      158.10      21.70      20.50        1.80    127.50        3.77    112.30        8.51  

Mínimo  -   396.20        0.30        0.10  -     0.01  -   34.10  -     1.37  -   30.80  -     1.00  

2012                 

Média         30.86        3.16        4.12        0.91        9.61        0.50      16.55        0.82  

Desvio Padrão        68.49        4.39        4.89        0.44      16.41        0.81      38.12        0.87  

Máximo      683.10      21.40      22.30        1.94    101.50        3.43    299.50        5.65  

Mínimo  -     41.20        0.10        0.10  -     0.01  -   50.90  -     3.57  -   49.90  -     1.00  

2013                 

Média         50.36        2.92        3.73        0.87        9.25        0.50      12.29        0.47  

Desvio Padrão      201.37        3.79        4.37        0.44      16.07        0.66      18.20        0.71  

Máximo   1,599.00      18.10      21.30        1.96      80.50        4.32    113.70        4.90  

Mínimo  -   188.20        0.10        0.10        0.02  -   59.50  -     2.38  -   22.30  -     1.00  

Fonte: Autoria Própria 
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Tabela 3: Matriz de Correlação 

Fonte: Autoria Própria 

5.2 Regressão Linear Múltipla 

Os resultados aqui apresentados seguiram uma sequência lógica de apuração. 

Primeiro foram gerados os resultados das regressões lineares múltiplas, referentes 

aos três modelos apresentados na Tabela 4. Depois foram realizados os testes de 

multicolinearidade e os testes de heteroscedasticidade, visando verificar a 

consistência dos modelos utilizados. Os resultados dos testes multicolinearidade 

podem ser verificados na Tabela 5. Para verificar a existência de 

heteroscedasticidade, foram realizados os testes de Breusch-Pagan e White, onde 

foi verificada a existência de heteroscedasticidade para os três modelos 

apresentados. Nesse caso, foi necessário realizar uma técnica estatística de 

correção da heteroscedasticidade, conhecida como Correção Robusta de White. Os 

resultados obtidos após a Correção Robusta de White podem ser observados na 

Tabela 7. 

Tabela 4: Modelos Testados 

  
Variável 

Dependente 
Variável 

Independente 
Variável Controle Variável Dummy 

Modelo 1 P/L G / PAYOUT/ BETA 
Ativo; Dívida; Negócios; 

Ibovespa 
Dummy ALIM.;Dummy 

CONS.;Dummy 
ELET.;Dummy 
FINA.;Dummy 
MINE.;Dummy 

PETR.;Dummy SIDER. 

Modelo 2 P/VPA 
G / PAYOUT / BETA 

/ ROE 
Ativo; Dívida; Negócios; 

Ibovespa 

Modelo 3 P/V 
G / PAYOUT / BETA 

/ MG LIQ 
Ativo; Dívida; Negócios; 

Ibovespa 

Fonte: Autoria Própria 

 

P/L P/VPA P/V BETA ROE PAYOUT MG LIQ G Ativo Dívida Q Negs IBOV

P/L 1.00       

P/VPA 0.26       1.00       

P/V 0.06       0.25       1.00       

BETA 0.29       0.04       0.05       1.00       

ROE 0.01-       0.08-       0.15-       0.17-       1.00       

PAYOUT 0.27       0.04       0.03-       0.03-       0.04       1.00       

MG LIQ 0.06-       0.47       0.15       0.06       0.17-       0.01-       1.00       

G 0.08-       0.01       0.60       0.01-       0.09-       0.06-       0.37       1.00     

Ativo 0.06-       0.17-       0.01-       0.03-       0.10       0.07-       0.09-       0.18     1.00     

Dívida 0.02-       0.08-       0.21-       0.00-       0.07       0.04       0.08-       0.32-     0.31     1.00     

Q Negs 0.04-       0.08-       0.14       0.06-       0.26       0.07-       0.18-       0.06     0.49     0.30     1.00      

IBOV 0.02       0.10       0.11       0.07       0.04       0.16-       0.00       0.01-     0.08     0.02     0.19      1.00     
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Tabela 5: Resultados dos Testes de Multicolinearidade (VIF) 

 
P/L 

 
P/VPA 

 
P/V 

Variável VIF 1/VIF 
 

VIF 1/VIF 
 

VIF 1/VIF 

G 1.10 0.91 
 

1.10 0.91 
 

1.10 0.91 

PAYOUT 1.06 0.95 
 

1.06 0.94 
 

1.06 0.95 

BETA 1.75 0.57 
 

1.81 0.55 
 

1.76 0.57 

ROE     
 

1.16 0.86 
 

    

MG LIQ     
 

    
 

1.36 0.73 

Ativo 2.79 0.36 
 

2.82 0.36 
 

2.84 0.35 

Dívida 1.59 0.63 
 

1.60 0.62 
 

1.91 0.52 

Q Negs 1.74 0.57 
 

1.78 0.56 
 

1.75 0.57 

IBOV 1.09 0.91 
 

1.10 0.91 
 

1.09 0.91 

Dummy ALIM. 1.08 0.93 
 

1.09 0.92 
 

1.08 0.93 

Dummy CONS. 1.48 0.67 
 

1.48 0.68 
 

1.49 0.67 

Dummy ELET. 1.29 0.78 
 

1.32 0.76 
 

1.29 0.78 

Dummy FINA. 1.06 0.95 
 

1.06 0.95 
 

1.07 0.93 

Dummy MINE. 1.35 0.74 
 

1.38 0.72 
 

1.42 0.70 

Dummy PETR. 2.92 0.34 
 

2.99 0.33 
 

2.94 0.34 

Dummy SIDER. 1.41 0.71 
 

1.43 0.70 
 

1.41 0.71 

Média VIF 1.55 
 

1.54 
 

1.57 

Fonte: Autoria Própria 

 

Os resultados dos testes de multicolinearidade podem ser observados na Tabela 5, 

onde é possível verificar que não há problema de multicolinearidade, pois os valores 

do Teste VIF são menores que dez para todas as variáveis dos modelos. 

 

Tabela 6: Resultados Esperados 

Variável Independente  Sinal do Coeficiente 

BETA Negativo 

ROE Positivo 

PAYOUT Positivo 

MG LIQ Positivo 

G Positivo 

Fonte: Autoria Própria 

Os resultados esperados para os coeficientes das variáveis independentes dos três 

modelos apresentados estão demonstrados na Tabela 6. Os sinais desses 

coeficientes estão de acordo com a teoria apresentada por Damodaran (2012). 
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Tabela 7: Resultados das Regressões Lineares Múltiplas (Após Correção 
Robusta de White) 

 
P/L 

 
P/VPA 

 
P/V 

         Variável Coef. P-Valor 
 

Coef. P-Valor 
 

Coef. P-Valor 

G 30.7847 0.2090 
 

0.4208 ** 0.0240 
 

0.1018 0.3210 

PAYOUT 27.3125 *** 0.0030 
 

0.0343 0.8350 
 

0.1195 ** 0.0230 

BETA 21.3205 ** 0.0180 
 

1.4345 *** 0.0050 
 

-0.4708 * 0.0780 

ROE     
 

0.1333 *** 0.0000 
 

    

MG LIQ     
 

    
 

0.105 *** 0.0000 

Ativo 0.0000 ** 0.0390 
 

-0.0000 *** 0.0000 
 

0.0000 *** 0.0000 

Dívida 0.0000 0.5080 
 

0.0000 0.6210 
 

0.0000 0.8940 

Q Negs 0.0006 0.1660 
 

0.0001 ** 0.0120 
 

0.0001 *** 0.0000 

IBOV 0.0003 0.2280 
 

0.0000 *** 0.0010 
 

0.0000 *** 0.0000 

Dummy ALIM. -1.0686 0.9180 
 

-0.3351 0.6200 
 

1.5487*** 0.0070 

Dummy CONS. -53.8388 ** 0.0120 
 

-4.6887 *** 0.0000 
 

-1.6209 *** 0.0000 

Dummy ELET. -14.6931 *** 0.0000 
 

-2.0834 *** 0.0000 
 

-0.5988 *** 0.0060 

Dummy FINA.  -23.4526 ** 0.0170 
 

-4.0639 0.1500 
 

6.5734 * 0.0960 

Dummy MINE. -31.5425 * 0.0700 
 

-2.3249 *** 0.0030 
 

-0.3046 0.5560 

Dummy PETR. -8.7464 0.1700 
 

-1.3405 0.2200 
 

0.3741 0.3170 

Dummy SIDER. -29.8747 *** 0.0010 
 

-3.6068 *** 0.0000 
 

-1.0978 *** 0.0000 

Constante -28.4913 0.3740 
 

-0.6731 0.3920 
 

0.5415 0.2110 

         
Número Obs 675.00 

 
677.00 

 
674.00 

F( 14,   660) 10.92 
 

26.58 
 

16.88 

Prob > F 0.00 
 

0.00 
 

0.00 

R-quadrado 0.19 
 

0.32 
 

0.50 

*** para significativo a 1%, ** para significativo a 5%, e * para significativo a 10%. 

Fonte: Autoria Própria 

Comparando os resultados obtidos (Tabela 7) com os resultados esperados (Tabela 

6), é possível observar que apenas o modelo 3 (Preço/Vendas) está de acordo com 

a teoria, proposta por Damodaran (2012).  

Quando verificada a relação entre o múltiplo Preço/Lucro e seus determinantes 

(crescimento, payout ratio e risco), observamos que a variável risco (beta) apresenta 

um coeficiente com sinal (positivo) oposto do esperado (negativo). Quando 

verificada a significância estatística de cada parâmetro, utilizando o P-Valor, 

observamos que as variáveis payout e risco foram significativas a 5%. Em relação ao 

R-square, que mede a proporção da variação amostral da variável dependente 

explicada pelas variáveis independentes, podemos dizer que foi relativamente baixo, 
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em torno de 19%. Analisando as variáveis dummy do modelo, podemos dizer que 

para aquelas que apresentam sinal do coeficiente negativo, um aumento na 

participação desses setores no modelo, diminui o valor do múltiplo Preço/Lucro. 

Todas as variáveis dummy apresentaram uma relação negativa com o múltiplo. Os 

setores que apresentaram significância estatística a 5% foram os de Construção, 

Energia Elétrica, Financeiro e Siderurgia. Com relação às variáveis de controle, 

podemos verificar que nenhuma delas apresenta um impacto relevante no múltiplo, 

pois os seus coeficientes são próximos de zero. 

Quando verificada a relação entre o múltiplo Preço/Valor Patrimonial e seus 

determinantes (crescimento, payout ratio , risco e ROE), observamos também que a 

variável risco (beta) apresenta um coeficiente com sinal (positivo) oposto do 

esperado (negativo). Quando verificada a significância estatística de cada 

parâmetro, utilizando o P-Valor, observamos que apenas a variável payout não foi 

significativa a 5%. Em relação ao R-square também podemos dizer que foi 

relativamente baixo, em torno de 32%. Analisando as variáveis dummy do modelo, 

podemos dizer que todas apresentam sinal do coeficiente negativo, ou seja, um 

aumento na participação desses setores no modelo, diminui o valor do múltiplo 

Preço/Valor Patrimonial. Os setores que apresentaram significância estatística a 5% 

foram os de Construção, Energia Elétrica, Mineração e Siderurgia. Com relação às 

variáveis de controle, podemos verificar que nenhuma delas apresenta um impacto 

relevante no múltiplo, pois os seus coeficientes são próximos de zero. 

E quando verificada a relação entre o múltiplo Preço/Vendas e seus determinantes 

(crescimento, payout ratio, risco e margem líquida), observamos que todas as 

variáveis apresentaram o sinal esperado do coeficiente. Quando verificada a 

significância estatística de cada parâmetro, utilizando o P-Valor, observamos que 

apenas as variáveis payout e margem líquida foram significativas a 5%. Em relação 

ao R-square, que mede a proporção da variação amostral da variável dependente 

explicada pelas variáveis independentes, podemos dizer que foi relativamente baixo, 

em torno de 50%. Analisando as variáveis dummy do modelo, podemos dizer que os 

setores de Alimentos, Financeiro e Petróleo apresentam uma relação positiva com o 

múltiplo. Os setores que não apresentaram significância estatística a 5% são os de 

Financeiro, Mineração e Petróleo. Com relação às variáveis de controle, podemos 
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verificar que nenhuma delas apresenta um impacto relevante no múltiplo, pois os 

seus coeficientes são próximos de zero. 

5.3 Dados em Painel 

Os resultados aqui apresentados foram obtidos em duas etapas. Primeiro foram 

realizadas as regressões de dados em painel para os Modelos de Efeito Fixo e 

Efeito Aleatório, de acordo com a metodologia apresentada nesse trabalho. Em 

seguida, foi realizado o Teste de Hausman para verificar qual desses modelos é o 

mais apropriado (Efeito Fixo ou Efeito Aleatório). Para todas as regressões 

apresentadas, o Modelo de Efeito Aleatório foi o mais apropriado. Os resultados 

podem ser observados na Tabela 8. 

Tabela 8: Resultados dos Modelos de Dados em Painel 

 
P/L 

 
P/VPA 

 
P/V 

Variável Coef. P-Valor 
 

Coef. P-Valor 
 

Coef. P-Valor 

G 30.7846 *** 0.000 
 

0.3413 *** 0.003 
 

0.1461 0.140 

PAYOUT 27.3124 *** 0.000 
 

-0.0623 0.488 
 

-0.0106 0.893 

BETA 21.3204 ** 0.038 
 

-0.3393 0.341 
 

0.1981 0.513 

ROE     
 

0.0361 *** 0.000 
 

    

MG_LIQ     
 

    
 

0.0697 *** 0.000 

Ativo 0.000 0.423 
 

-0.0000 *** 0.006 
 

-0.0000 *** 0.000 

Dívida 0.000 0.790 
 

0.000 0.268 
 

0.0000 0.145 

Q Negs 0.001 0.456 
 

0.000 0.219 
 

0.0002 *** 0.000 

IBOV 0.000 0.203 
 

0.0000 *** 0.000 
 

0.0000 *** 0.000 

Dummy ALIM. -1.069 0.938 
 

-1.889 0.227 
 

-0.3418 0.705 

Dummy CONS. -53.8388 *** 0.004 
 

-3.4391 ** 0.030 
 

-3.1319 *** 0.001 

Dummy ELET. -14.6930 * 0.087 
 

-2.7014 ** 0.025 
 

-0.7431 0.274 

Dummy FINA. -23.453 0.682 
 

-3.0747 0.373 
 

6.9187 *** 0.001 

Dummy MINE. -31.5424 ** 0.044 
 

-1.5866 0.485 
 

-0.1081 0.932 

Dummy PETR. -8.746 0.689 
 

-1.0215 0.659 
 

0.1162 0.930 

Dummy SIDER. -29.8746 *** 0.007 
 

-2.3071 0.166 
 

-1.8781 ** 0.043 

Constante -28.4912 * 0.064 
 

2.0980 *** 0.007 
 

1.0164 * 0.061 

         R-quadrado 0.19 
 

0.23 
 

0.44 

*** para significativo a 1%, ** para significativo a 5%, e * para significativo a 10%. 

Fonte: Autoria Própria 
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Comparando os resultados obtidos (Tabela 8) com os resultados esperados (Tabela 

6), é possível observar que nenhum modelo está de acordo com a teoria, proposta 

por Damodaran (2012).  

Quando verificada a relação entre o múltiplo Preço/Lucro e seus determinantes 

(crescimento, payout ratio e risco), observamos que a variável risco (beta) apresenta 

um coeficiente com sinal (positivo) oposto do esperado (negativo). Quando 

verificada a significância estatística de cada parâmetro, utilizando o P-Valor, 

observamos que todas as variáveis foram significativas a 5%. Em relação ao R-

square, podemos dizer que foi relativamente baixo, em torno de 19%. Todos os 

setores apresentaram relação negativa com o múltiplo. Os setores de Construção, 

Mineração e Siderurgia apresentaram significância estatística a 5%. Com relação às 

variáveis de controle, podemos verificar que nenhuma delas apresenta um impacto 

relevante no múltiplo, pois os seus coeficientes são próximos de zero. 

Quando verificada a relação entre o múltiplo Preço/Valor Patrimonial e seus 

determinantes (crescimento, payout ratio, risco e ROE), observamos que a variável 

payout ratio apresenta um coeficiente com sinal (negativo) oposto do esperado 

(positivo). Quando verificada a significância estatística de cada parâmetro, utilizando 

o P-Valor, observamos que apenas as variáveis crescimento e ROE foram 

significativas a 5%. Em relação ao R-square, também podemos dizer que foi 

relativamente baixo, em torno de 23%. Todos os setores apresentaram relação 

negativa com o múltiplo. Os únicos setores que apresentaram significância 

estatística a 5% são os de Energia Elétrica e Construção. Com relação às variáveis 

de controle, podemos verificar que nenhuma delas apresenta um impacto relevante 

no múltiplo, pois os seus coeficientes são próximos de zero. 

E quando verificada a relação entre o múltiplo Preço/Vendas e seus determinantes 

(crescimento, payout ratio, risco e margem líquida), observamos que as variáveis 

payout e risco (beta) apresentam um coeficiente com sinal oposto do esperado. 

Quando verificada a significância estatística de cada parâmetro, utilizando o P-Valor, 

observamos que apenas a variável margem líquida foi significativa a 5%. Em relação 

ao R-square, também podemos dizer que foi relativamente baixo, em torno de 44%. 

Os únicos setores que apresentaram uma relação positiva com o múltiplo são os de 

Financeiro e Petróleo. Os únicos setores que apresentaram significância estatística 
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a 5% são os de Construção, Financeiro e Siderurgia. Com relação às variáveis de 

controle, podemos verificar que nenhuma delas apresenta um impacto relevante no 

múltiplo, pois os seus coeficientes são próximos de zero. 
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6. CONCLUSÃO 

Esse trabalho teve como objetivo verificar a relação entre três múltiplos específicos e 

seus determinantes, de acordo com o referencial teórico de Damodaran (2012). Para 

verificar essas relações, foram utilizados dois métodos econométricos distintos, o 

método de regressão linear múltipla e o modelo de dados em painel.  

O primeiro método foi utilizado por Damodaran (2012), onde os resultados obtidos 

pelo autor foram condizentes com a teoria proposta, para o caso de empresas norte 

americanas listas em Bolsas de Valores. A mesma metodologia foi aplicada neste 

trabalho para as empresas brasileiras pertencentes ao índice de ações da Bolsa de 

Valores de São Paulo, porém os resultados aqui apresentados não foram os 

mesmos que Damodaran (2012), já que apenas os determinantes do múltiplo 

Preço/Vendas apresentaram o comportamento esperado. 

O segundo método foi utilizado com a intenção de buscar um modelo mais 

apropriado para as características dos dados coletados, desta forma, os dados em 

painel é totalmente indicado para o caso em questão, já que os dados são referentes 

as empresas ao longo do tempo. Os resultados apurados pelo método de dados em 

painel também não foram condizentes com a teoria proposta, já que alguns dos 

determinantes não apresentaram o comportamento esperado em relação aos 

múltiplos selecionados.  

Quando observamos separadamente cada determinante em relação aos múltiplos 

testados, podemos concluir que no caso da metodologia de Regressão Linear 

Múltipla, a variável risco (beta), foi a única que não apresentou o comportamento 

esperado, exceto no caso do múltiplo Preço/Vendas. Já no caso da metodologia de 

Dados em Painel, tanto a variável risco (beta), quanto a variável payout ratio não 

apresentaram o comportamento esperado para todos os modelos testados. Com 

isso, podemos concluir que embora a escolha das variáveis risco e payout ratio foi 

realizada de forma criteriosa, talvez a seleção de variáveis similares sejam mais 

adequadas para esse tipo análise. 

No entanto, é possível afirmar que este trabalho tenha contribuído para esse tipo de 

estudo no Brasil, uma fez que a maioria dos trabalhos são dedicados a estudar a 

capacidade de avaliação desses múltiplos no Brasil, e não demonstram os 
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fundamentos que estão incorporados nesse tipo de avaliação. Outra contribuição 

desse trabalho é em relação a utilização de uma nova metodologia para esse tipo de 

estudo, já que na maioria dos trabalhos realizados, a metodologia se resume em 

apenas utilizar regressões lineares para se obter os resultados esperados.  

Com isso, para trabalhos futuros que tenham como objetivo aprimorar esse tipo de 

estudo no Brasil é recomendável que busquem utilizar outras variáveis similares 

para os determinantes de risco e payout, com o objetivo de testar de forma distinta 

os resultados apresentados nesse trabalho. 
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