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RESUMO  

 

As empresas têm ampliado o uso de tecnologia de informação (TI) para realizar suas atividades. 

Através das Dimensões do Uso de TI (DUTI) é possível entender que entre a necessidade de 

negócio e o desempenho empresarial esperado, estão os investimentos na carteira de TI e os 

benefícios, e que associados aos recursos organizacionais produzem o efeito da geração de valor 

pelo uso de TI (VUTI). Outro pilar deste estudo é o mercado de fusões e aquisições (F&A), que 

movimenta no mundo de mais de US$ 2,8 trilhões por ano, de 2016 a 2018. Com o mercado 

exigindo das empresas cada vez mais flexibilidade, as transações de F&A são importantes 

respostas para as adaptações. Com o crescente uso de TI nas empresas, fica cada vez mais 

desafiador entender como alocar os recursos disponíveis de modo que gerem o melhor 

resultado. Neste contexto é fundamental que os processos de valuation reconheçam as 

oportunidades e valores entregues por TI. O objetivo é identificar se o uso de TI influencia o 

valor atribuído às empresas em processo de F&A. Para isso, buscou-se identificar a existência 

ou não desta relação de influência e como ela ocorre durante os processos de avaliação. A partir 

da revisão da literatura sobre o uso de TI e os métodos de F&A, elaborou-se três proposições: 

1) que a relação direta entre o uso de TI influencie na valorização das empresas-alvo; 2) que a 

percepção da valorização da empresa-alvo pelo uso de TI ocorra através dos benefícios do uso 

de TI e do desempenho empresarial; e 3) que o valor do uso de TI influencia o valor da empresa. 

Na fase empírica, analisou-se qualitativamente, duas empresas que prestam serviço de 

assessoria em F&A, atuam no segmento de middle market e possuem relevância para o 

mercado. Através de entrevista semiestruturada os dados foram coletados, analisados e 

categorizados para este estudo. Pode-se observar a influência do uso de TI no processo de 

valuation, seja como suporte, seja como diferencial estratégico, agregando valor direto à 

empresa-alvo. Porém ficou evidente que há necessidade de maior clareza sobre os benefícios 

do uso de TI, tanto para a precificação quanto para a alocação de investimentos. Este estudo 

contribui academicamente através da união dos campos de conhecimento sobre o Uso de TI e 

F&A, e de maneira aplicada destaca os benefícios pelo uso de TI para serem considerados na 

valorização e na definição dos investimentos. Para estudos futuros, sugere-se a inclusão de 

estudos de casos com empresas que atuem com startups, pois é esperado um comportamento 

diferente quanto às técnicas de avaliação e percepção do valor entregue pelo uso de TI. 

 

Palavras-chave: Valor de TI; Fusões e Aquisições; Uso de TI.  



ABSTRACT 

 

Companies have been expanding the use of information technology (IT) to carry out their 

activities. Companies’ mergers and acquisitions (M&A), for example, movement worldwide 

more than $ 2.8 trillion per year (2016 - 2018) and because its market is demanding more and 

more flexibility, M&A transactions are important responses to adaptations. With the increasing 

use of IT in companies, it becomes even more challenging to understand how to allocate the 

available resources so the best results can be generated. In this context, it is essential that the 

valuation processes recognize the opportunities and values delivered by IT. Through the 

Dimensions of Use of IT (DUTI) it is possible to understand that between business need and 

the expected business performance, there are investments in the IT portfolio and benefits, which 

associated with organizational resources produce the effect of generating value by use of IT 

(VUTI). Therefore, this paper aims to identify whether the use of IT influences the value 

attributed to companies amidst a M&A process. To this end, it was necessary to find out if the 

influence existed or not and how it occurs during evaluation processes. From literature reviews 

on the use of IT and M&A methods, three propositions were made: (1) one in which the direct 

relationship between the use of IT influences the valuation of the target companies, (2)  in which 

the perception of the target companies valuation by their use of IT occurs through the benefits 

of using IT and business performance and last (3) in which the value of using IT influences the 

value of the company. As regarding the empirical analysis, two companies that provide M&A 

advisory services, operate in the middle market segment, and are relevant to the Brazilian 

market, were qualitatively analyzed. In order to collect, analyze, and categorize data for this 

study, semi-structured interviews were conducted. In the end, it was possible to notice that the 

influence of the use of IT occurs during the valuation process, either as a support or as a strategic 

differential, adding direct value to the target company. However, it was evident the need for 

greater clarity on the benefits of using IT, both for pricing and for allocating investments. By 

uniting the knowledge on the use of IT and M&A and by using appropriate channels to highlight 

the benefits of using IT when considering the valuation and definition of investments, this study 

hopes to contribute academically to the field. For future studies, it is suggested to include case 

studies with companies that work with startups, as it is expected a different behavior regarding 

the techniques of evaluation and perception of the value delivered by IT. 

 

Keywords: IT Value, Mergers and Acquisitions; Use of IT   
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão abordados o contexto, a pergunta de pesquisa, os objetivos e a 

justificativa e contribuições deste trabalho. 

1.1 Contexto 

Cada vez mais as empresas têm investido e alçado mão do uso de tecnologia de 

informação para a realização das suas atividades (MEIRELLES, 1994, 2019), seja para 

influenciar seus custos, a qualidade das atividades, produtos ou serviços ofertados ao mercado, 

seja para melhorar a eficiência operacional, ou permitir maior flexibilidade e capacidade de 

inovação para atender às necessidades do mercado que atuam. 

Para se obter o desempenho empresarial esperado não basta apenas investir em 

tecnologia de informação, é preciso entender quais direcionadores do uso de tecnologia de 

informação exercem pressão para um novo e mais assertivo investimento em tecnologia de 

informação da empresa.  

No processo entre a percepção da necessidade de um novo uso de tecnologia de 

informação na empresa e a obtenção do desempenho empresarial esperado está a capacidade de 

investimento disponível de cada empresa e quais benefícios são ofertados e entregues pelo seu 

uso. O desempenho empresarial por sua vez, é representado pelas perspectivas financeiras, dos 

clientes, dos processos internos ou aprendizado e inovação como veremos adiante 

(ALBERTIN; ALBERTIN, 2012). 

Porém, fazer uso de tecnologia de informação para apenas atingir os objetivos e superar 

os desafios necessários não é suficiente. É preciso associar ao uso de tecnologia de informação 

às capacidades emergentes, que são a associação entre os ativos de tecnologia de informação e 

os recursos organizacionais, para gerar uma vantagem competitiva sustentável e com isso 

produzir o efeito sustentável da geração de valor pelo uso de tecnologia de informação (VUTI), 

de maneira que possa ser mensurado e percebido pela empresa ao longo do tempo (ALBERTIN; 

ALBERTIN, 2016; MITRA; SAMBAMURTH; WESTERMAN, 2011; NEVO; WADE, 2010; 

WIENGARTEN et al., 2013). 

O outro pilar de conhecimento abordado neste estudo trata das fusões e aquisições 

(F&A), que embora ocorram desde os primórdios da Era Industrial, “quando houve uma grande 

concentração de capital e uma restruturação patrimonial sem precedentes” (CAMARGOS; 

BARBOSA, 2003, p. 18), é possível entender que estas transações continuam movimentando o 
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mercado global intensamente, com volumes estimados de $2,870 trilhões em 2016, $2,868 

trilhões em 2017 e $3,059 trilhões em 2018, segundo a BCG (KENGELBACH et al., 2018, 

2019). No Brasil, os volumes foram de R$ 150,179 bilhões, em 2016, R$ 133,615 bilhões, em 

2017, e R$ 150,745 bilhões em 2018 (TTR, 2019). 

As transações de fusões e aquisições fazem parte da evolução do mercado ao longo da 

história, seja para agregar novos produtos ao portfólio das empresas, ganhar força competitiva 

ou internalizar capacidades. 

Com o novo mercado exigindo maior adaptação das empresas, seja para responder às 

ameaças ou para explorar uma nova oportunidade, as fusões e aquisições continuam sendo 

importantes meios para se atingir tais adaptações. 

Para se realizar uma transação de fusões e aquisições, são feitos estudos usando 

diferentes técnicas de avaliação do valor da empresa a ser comprada, contudo são usadas 

principalmente, as técnicas como: avaliação de fluxo de caixa descontado, avaliação relativa, 

avaliação orientada a ativos e avaliação por opções reais (DEPAMPHILIS, 2015). 

A percepção do valor calculado de uma empresa é dada através de uma faixa de valores. 

Portanto, usando diferentes técnicas e critérios de avaliação que serão usados na negociação 

entre as partes, é possível compreender que a percepção do real valor gerado não se dá apenas 

sob o ponto de vista da empresa que está à venda, nem da que pretende compra-la, pois cada 

uma terá seus próprios interesses e visões diferentes na transação corrente. 

Desta forma, é legítima a preocupação das empresas em serem eficientes quanto à 

alocação de recursos em TI, sejam eles investimentos financeiros, tecnologias ou recursos 

humanos, para que otimizem a relação entre o investimento feito e o retorno obtido frente ao 

mercado. Por outro lado, em um mundo cada vez mais digitalizado, torna-se também mais 

importante entender o valor entregue por TI às empresas e, com estes conceitos, considerá-los 

nos processos de avaliação de empresas para transações de fusões e aquisições.  

1.2 Pergunta de pesquisa 

Para ajudar a esclarecer o dilema das empresas a respeito da influência do uso de 

tecnologia de informação nos processos de valorização, conforme o contexto anteriormente 

apresentado, foi definida a seguinte pergunta de pesquisa:  

Os investimentos e usos de tecnologia de informação são percebidos e valorizados em 

um processo de avaliação de empresa para fusão e aquisição? 
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1.3 Objetivo 

O objetivo geral deste estudo é identificar a influência do uso de tecnologia de 

informação no valor atribuído às empresas no processo de avaliação para fusões e aquisições. 

O objetivo geral será cumprido de acordo com os objetivos específicos a seguir: 

• Identificar os métodos de avaliação de empresas em processo de fusões e 

aquisições; 

• Identificar a relação entre o valor atribuído à empresa e o desempenho da 

empresa; 

• Identificar se o uso de tecnologia de informação é percebido como 

influenciador da relação entre o valor atribuído e o desempenho empresarial. 

Após a fundamentação teórica foram selecionadas duas empresas para estudos e 

subsequente avaliação qualitativa dos dados levantados através de análise de conteúdo. Este 

estudo foi realizado através de estudo de casos como será visto adiante. 

1.4 Justificativa e contribuições 

Com a transformação digital (TD) atingindo todos os segmentos da economia, o uso de 

tecnologia de informação é ainda mais presente nas empresas, demandando cada vez mais 

investimentos. Tais investimentos são constantemente questionados por seus executivos e 

acionistas, seja pela sua relevância frente aos respectivos orçamentos ou pela dúvida sobre os 

resultados que geram. 

Este estudo se justifica por buscar entender a relação de influência do uso de tecnologia 

de informação e o valor da empresa em um processo de fusões e aquisições. Diferente da relação 

amplamente explorada pela literatura que analisa a relação entre o uso de tecnologia de 

informação e o valor pelo uso de tecnologia de informação sob a ótica do mercado de ações ou 

da própria empresa, este estudo busca entender a relação entre o uso de tecnologia de 

informação, o valor obtido através do uso de tecnologia de informação e a influência gerada no 

valor realizado pelas empresas em uma transação de fusões e aquisições. 

Este estudo contribui em organizar o relacionamento das áreas de estudo indicadas pelo 

uso de tecnologia de informação e valorização de empresas (valuation) e ajudar a prática de 

valorização, especialmente para as empresas de assessoria financeira, quanto à influência do 

uso de tecnologia de informação nas empresas que serão compradas. 
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2 USOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

O uso de TI é, cada vez mais, algo intrínseco a todas empresas, desde um uso 

operacional até o estratégico, seja pela pequena ou grande empresa ou mesmo pelas novas 

empresas baseadas em tecnologia. 

No entanto, fazer uso de TI não faz sentido por si só, se este uso não estiver alinhado à 

estratégia da empresa (CARR, 2003; MORTON, 1991). Usar tecnologia depende da 

compreensão das tecnologias disponíveis, das influências externas, da estratégia da empresa, 

entre outras características (ALBERTIN; ALBERTIN, 2016). 

A relação de impacto organizacional pelo uso de TI é discutida deste a década de 1950. 

Leavitt e Whisler (1958), além de sugerirem a denominação de Tecnologia de Informação para 

o conjunto de tecnologias ainda pouco conhecidas, entenderam que a capacidade para processar 

grandes volumes de informação através da matemática e estatística passariam a ajudar nas 

tomadas de decisão com uma especulação sobre a capacidade de simular pensamentos através 

de programas. Referida também por Sampler (1996), a influência do uso de TI nas organizações 

evoluiu e deixou de ser isolada da organização em si para se tornar cada vez mais 

interdependentes - a organização e TI -, gerando influência mútua no negócio. 

 

Figura 1 - Perspectivas de Tecnologia de Informação e organização. 

 

Fonte: Albertin e Albertin (2016). 

 

Albertin e Albertin (2016), adaptando de Sampler (1996), propuseram a perspectiva 

atual, representada na Figura 1, estabelecendo a relação mútua de influência entre as diretrizes 
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organizacionais, que são fundamentais para a elaboração da estratégia de TI, e a estratégia de 

TI que influencia o negócio com novas oportunidades de atuação. 

Nesta perspectiva, temos a visão que as organizações atuais passaram a ter de TI: uma 

“visão estratégica, quando a utilização de TI passa a ser o diferencial competitivo da 

organização, sendo a base para os processos transacionais e de decisão, com agilidade e 

flexibilidade” (ALBERTIN; ALBERTIN, 2016). 

Albertin e Albertin (2008, 2012, 2016) nos apresentam o modelo das Dimensões do Uso 

de Tecnologia de Informação (DUTI), representado na Figura 2. De acordo com o modelo, as 

diretrizes estratégicas e operacionais influenciam e são influenciadas pelo uso de TI, desde o 

contexto no qual a empresa está inserida, até o no desempenho empresarial, passando pelas 

dimensões do uso de TI na empresa, governança e administração de TI e benefícios ofertados 

e entregues. 

 

Figura 2 - Modelo Simplificado das Dimensões do Uso de TI. 

 

Fonte: Albertin e Albertin (2012, p. 129). 

 

O uso de TI em uma empresa se dá como resposta a uma ou mais pressões vindas dos 

direcionadores, os quais estão agrupados como mercado, organização, indivíduo e TI. O 

direcionador Mercado representa as pressões naturais do próprio negócio, tais como 

regulamentações, competição, inovação e obsolescência tecnológica, proporcionando as 

condições (mínimas ou adequadas) para o andamento do negócio (ALBERTIN; ALBERTIN, 

2016). 

 Já o direcionador nomeado como Organização tem uma abrangência interna à empresa. 

Morton (1991) estabelece que a empresa atua em um ambiente externo que define o contexto 
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do seu ambiente interno, composto pela relação entre estratégia, cultura e estrutura, processos 

gerenciais, indivíduos e TI,  porém o ambiente interno de uma empresa também influencia o 

ambiente externo a ela, o que torna mútua a relação de influência entre a empresa e o ambiente 

externo. Portanto este é o componente que muitas vezes é influenciado pelo mercado e pode ser 

composto por influência do uso de TI no desenvolvimento de novos produtos, alteração da 

cadeia de suprimentos, produção e atendimento ao cliente (ALBERTIN; ALBERTIN, 2016). 

O direcionador Indivíduo refere-se a qualquer pessoa envolvida e afetada pelo uso de 

TI, seja pelas pressões causadas pelo intenso uso de TI, seja pela influência na capacidade de 

aprendizado, qualidade da utilização de TI, perda da capacidade de inovação, alteração na forma 

de trabalho, entre outros (ALBERTIN; ALBERTIN, 2016). 

O último direcionador, TI, também responde às dinâmicas de pressões expostas nos 

direcionadores anteriores, seja pressionado para desenvolver e entregar novas tecnologias para 

a empresa - respondendo às pressões do mercado, organização ou indivíduo -, seja ofertando 

novas capacidades e possibilidades de competências - que influenciam desde o modo de operar 

de um indivíduo, uma organização ou até o mercado. Este direcionador é composto por 

hardware, banco de dados, redes, softwares, procedimentos e pessoas enquanto diretamente 

afetadas por estas pressões, seja para desenvolver a nova tecnologia ou fazer uso dela 

(ALBERTIN; ALBERTIN, 2016). 

O elemento central do DUTI é a dimensão do uso de TI, discutido com mais 

profundidade a seguir, o qual reflete a predominância do uso de tecnologia de informação feito 

pela empresa. Aqui vale ressaltar Carr (2003), que destacou que a ubiquidade de TI nas 

organizações tirou dela própria a capacidade de ser suficientemente relevante para as empresas, 

sob a ótica da sua capacidade de gerar resultados para a empresa, a não ser quando o uso desta 

tecnologia está adequadamente alinhado à estratégia corporativa, ofertando e entregando 

benefícios e influenciando adequadamente o desempenho empresarial como resposta à pressão 

gerada pelos direcionadores de seu uso. 

O uso de TI oferece à empresa benefícios por seu uso, seja através de infraestrutura ou 

por suas aplicações, os quais são oferecidos com custo, produtividade, flexibilidade e inovação. 

O aproveitamento dos benefícios gerados será efetivado no desempenho empresarial. Estes 

benefícios serão tratados no capítulo 2.2. 

Por sua vez, o desempenho empresarial, que será tratado no capítulo 2.3, deve ser 

afetado pela percepção dos benefícios entregues pelo uso de TI quando os indicadores de 



 

22 

 

desempenho do negócio são alterados, medidos e verificados pelas perspectivas financeira, do 

cliente, dos processos internos e de aprendizado e inovação. 

Outro elemento do DUTI é a governança e administração de TI, sob o qual ficam 

agrupados os tópicos de negócio que determinam como o uso de TI é feito nas empresas. 

Albertin e Albertin (2016) afirmam que “a governança pode ser relacionado com a autoridade 

e responsabilidade pelas decisões referentes ao uso de TI e sua administração”. Colocando a 

governança de TI como um uma camada de regras e diretrizes específicas para TI, relacionada 

à governança corporativa e à administração de TI através do alinhamento estratégico 

(ALBERTIN; ALBERTIN, 2016; ALBERTIN; MOURA, 2009). 

Lutchen (2004) afirma que a Administração de TI deve ser feita como a de qualquer 

unidade de negócio da empresa, com atenção às pessoas, prioridades e desempenho. Albertin e 

Albertin (2016) destacam seis temas principais a serem considerados na administração de TI, 

que são: “alinhamento, suporte, operações, resiliência, alavancagem e futuro”. 

Através da análise de investimentos e estabelecimento de modelos e processos, a 

administração de TI deve garantir que os recursos empregados nas suas atividades estejam 

estrategicamente alinhados ao planejamento estratégico, à governança de TI e, por 

consequência, à governança coorporativa. 

Com o modelo DUTI é possível entender não só a relação de influência entre as 

dimensões, bem como a influência dos direcionadores sobre a empresa e como gerar impacto, 

através do uso de TI e seus benefícios ofertados no desempenho empresarial, medido pelos 

indicadores nas respectivas perspectivas. 

Por ser o foco deste estudo sobre a influência do uso de TI na avaliação de empresas em 

processo de F&A, é preciso aprofundar o entendimento a respeito das dimensões do uso de TI, 

benefícios e desempenho empresarial. Através destas dimensões podemos entender como a 

empresa se posiciona em relação ao uso de TI, seja sobre a alocação dos investimentos em TI 

ou benefícios entregues e materializados como novos patamares de indicadores no desempenho 

empresarial. 

2.1 Investimentos em Tecnologia de Informação 

Com o constante crescimento dos investimentos sobre o uso de TI (MEIRELLES, 1994, 

2019) torna-se mais sensível o alinhamento deste uso com o negócio. A falta deste alinhamento 

pode diminuir as chances do uso de TI gerar os benefícios necessários e consequentemente 

influenciar o desempenho empresarial da forma que a empresa precisa. 
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No entanto, as definições sobre os investimentos no uso de TI são complexas e os 

executivos têm dificuldades para a tomada de decisão. Weill e Broadbent (1998) indicam que 

as dificuldades para serem assertivos nas escolhas ocorre por “serem grandes investimentos 

com implicações comerciais de longo prazo, que, no entanto, devem ser feitos antes que as 

necessidades especificas do negócio sejam conhecidas” (WEILL; BROADBENT, 1998, 

tradução nossa). 

Em relação a estas dificuldades de se decidir pelo investimento em TI, destaca-se o 

aprisionamento gerado por um sistema legado e o possível custo de troca. Mesmo entendendo 

que novas tecnologias assumem o lugar de antigas, Shapiro e Varian (2003, p. 25) destacam 

que “a grandeza dos custos de troca é, em si mesma, uma escolha estratégica”, tamanho seu 

potencial de impacto na empresa. 

Unindo-se a Carr (2003), como visto anteriormente, o entendimento é de que um 

investimento aportado em TI por si só, sem considerar a estratégia ou o contexto de atuação da 

empresa, não é efetivo. Utilizando a visão baseada em recursos (RBV) tanto Nevo e Wade 

(2010) como Wiengarten et al. (2013) defendem que a sinergia potencial entre a utilização dos 

recursos organizacionais e os ativos tangíveis e intangíveis de TI resultam em uma vantagem 

competitiva sustentável; e que o alinhamento entre esses recursos gera uma fonte potencial de 

aprimoramento que permite à empresa entregar mais valor em longo prazo.  

Segundo Albertin e Albertin (2016) pode-se assegurar um benefício ou valor gerado 

pela TI apenas quando este é integrado com outros recursos, em especial às pessoas diretamente 

envolvidas com o seu uso.  

Sabherwal et al. (2019) afirmam que este alinhamento deve considerar tanto o 

alinhamento estratégico do uso TI e os investimentos para o seu uso, como o ambiente em que 

a organização está inserida - se em ambiente calmo, simples e generoso ou dinâmico, complexo 

e hostil. Nos casos de ambientes calmos, o uso de TI deve seguir o planejamento estratégico 

com cuidado, sob pena de o investimento no uso de TI não ajudar no crescimento do negócio. 

Já em ambiente dinâmico, complexo e hostil, a empresa deve direcionar os investimentos no 

uso de TI de acordo a estratégia da organização, com rigor. 

Considerando toda a complexidade dos investimentos de TI, quando orientados pelos 

direcionadores do uso de TI (ALBERTIN; ALBERTIN, 2012) adequados à estratégia da 

empresa, os investimentos podem ser segmentados de acordo com a carteira de investimentos 

representada pela Figura 3 proposta por Weill e Broadbent (1998) e adaptada por Albertin e 

Albertin (2016). 
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Figura 3 - Carteira de Investimentos em Tecnologia de Informação. 

 

Fonte: Weill e Broadbent (1998), adaptada por Albertin e Albertin (2016). 

 

A carteira de investimentos em TI organiza os investimentos como infraestrutura, 

transacional, informacional e estratégico. A organização destes investimentos representa o uso 

de TI pela empresa e, de acordo com cada uma destas classificações, são mais adequadas a 

responderem a uma pressão de direcionadores diferentes, além de ofertarem benefícios, através 

dos quais impactam diretamente o desempenho empresarial (ALBERTIN; ALBERTIN, 2016). 

O investimento em infraestrutura tende a se relacionar com os direcionadores de 

organização e TI, ofertando benefícios com relação ao custo, produtividade e flexibilidade, com 

impacto no desempenho empresarial nas perspectivas de processos internos e financeira 

(ALBERTIN; ALBERTIN, 2016). 

Investir em transacional por sua vez, tende a se relacionar com o direcionador 

organização, oferecendo benefícios com relação a custo, produtividade e qualidade, refletindo 

seu impacto no desempenho empresarial nas perspectivas de processos internos e financeira 

(ALBERTIN; ALBERTIN, 2016). 

Quando o investimento está em informacional, tende a estar relacionado ao direcionador 

mercado, oferecendo benefícios sobre qualidade e inovação e gerando impactos sobre o 

desempenho empresarial nas perspectivas de inovação e de clientes (ALBERTIN; ALBERTIN, 

2016). 

Já o investimento alocado em estratégico tende a se relacionar com direcionadores de 

mercado, indivíduo e TI, com benefícios ofertados em qualidade e inovação e desempenho 
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empresarial afetados nas perspectivas de inovação, clientes e financeira (ALBERTIN; 

ALBERTIN, 2016). 

Assim podemos entender que o uso de TI é o resultado dos investimentos feitos em cada 

uma das dimensões apontadas por Albertin e Albertin (2016), representados na Figura 4 a 

seguir. 

 

Figura 4 - Uso de TI. 

 

Fonte: adaptada de Weill e Broadbent (1998) e de Albertin e Albertin (2016). 

 

Ou seja, a decisão sobre o investimento em TI e o consequente uso de TI na empresa 

deve levar em consideração aspectos organizacionais, como a estratégia, riscos de 

aprisionamento, perspectivas de futuro, os recursos de TI e as capacidades de absorção da 

tecnologia pela empresa. Isto torna adequada a resposta às pressões dos direcionadores em 

busca da oferta dos benefícios e impactos nas perspectivas de desempenho empresarial, 

necessárias para cada situação da empresa. 

2.2 Benefícios Oferecidos pelo Uso de Tecnologia de Informação 

Assim como o uso de TI pela empresa, diretamente relacionado ao investimento em TI 

como visto no capítulo anterior, responde à uma pressão oriunda de seus direcionadores do uso 

de TI em um movimento constante de pressão e resposta, esta relação também entre os 

benefícios oferecidos pelo uso de TI e a mensuração destes benefícios no negócio, tanto para 
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se aferir o cumprimento das expectativas geradas pelo investimento, como para aferir se o 

benefício ofertado foi entregue pelo uso de TI. 

Um grande desafio em se mensurar o valor de TI se deve ao fato de que os benefícios 

oferecidos por TI só podem ser mensurados se influenciarem o desempenho da empresa, pois 

não é possível mensurar em TI por si só (ALBERTIN; ALBERTIN, 2016). 

Na Figura 5, Albertin e Albertin (2016) propõem que o Valor pelo Uso de TI (VUTI) é 

influenciado por variáveis tecnológicas, não tecnológicas, específicas do setor e 

macroeconômicas. 

 

Figura 5 - Variáveis do valor de Tecnologia de Informação. 

 

Fonte: Albertin e Albertin (2016). 

 

Albertin e Albertin (2016) afirmam que as variáveis tecnológicas referem-se à 

tecnologia em si ou sua evolução, as variáveis não tecnológicas referem-se a mudanças em 

processos, assimilação e adoção da tecnologia escolhida entre outros. As variáveis específicas 

do setor são aquelas inerentes ao setor econômico da empresa, como regulamentações, nível de 

informatização e outros. As macrovariáveis são aquelas que se referem à macroeconomia, como 

a relação entre países etc. 

No entanto, a entrega de valor pelo uso de TI é consequência de uma oferta de benefícios 

que são assimilados e então passam a influenciar o desempenho empresarial entregando valor 

efetivo para a empresa (ALBERTIN; ALBERTIN, 2016). 

Albertin e Albertin (2008, 2016) afirmam que os benefícios entregues por TI “devem 

refletir em benefícios efetivos para o negócio” e podem ser entregues como benefícios 

financeiros ou não financeiros. 
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As reconfigurações do negócio proporcionadas por TI e os benefícios por ela ofertados 

devem ser refletidos em benefícios assimilados pelo negócio, que segundo Albertin e Albertin 

(2016) estão classificados em benefícios de inovação, flexibilidade, qualidade, produtividade 

ou custo. 

Os benefícios entregues como custo denotam uma redução de custo com influência 

direta no resultado na empresa, seja melhorando um processo através de uma integração ou 

reconfigurando um processo tornando-o menos custoso para empresa, redução de erros de 

processo e afins. 

A produtividade vem aliada ao custo, porém pode ser entendida como um benefício em 

si, tendo sua mensuração através da comparação do tempo antigo com o novo tempo, 

comparando recursos novos com antigos. Seja como uma reengenharia de processos, 

entregando uma nova tecnologia capaz de reorganizar estes processos, seja através de 

automatização de processos antes manuais ou atividades mais ágeis. 

Este aumento da produtividade, além da velocidade de produção, nos remete à 

qualidade do que se entrega, seja através de TI no produto em si ou mesmo em etapas do 

processo, gerando menos erros, mais conformidade. 

Os benefícios classificados como flexibilidade são aqueles entregues em forma de 

capacidade para a organização, reduzindo tempo e custo de mudança, aumentando a 

independência do negócio com relação as áreas de tecnologia de informação. Esta flexibilidade 

pode influenciar o desempenho empresarial e por consequência os processos de F&A. Benitez; 

Ray e Henseler (2018) identificaram a influência de uma infraestrutura flexível sobre os 

processos de F&A, tanto para os processos de integração pós F&A como para facilitar o 

desenvolvimento da flexibilidade nos negócios da empresa. 

O benefício da inovação, cada vez mais importante para as empresas especialmente em 

tempos de transformação digital, representa os novos caminhos, entregas, produtos e serviços 

que a organização pode fazer através do uso de TI. 

A oferta e assimilação dos benefícios obtidos pelo uso de TI podem ter diferentes 

proporções e ser percebidos em diferentes índices conforme cada aplicação. A Figura 6 traz os 

benefícios e exemplos de mensuração. 

 



 

28 

 

Figura 6 - Benefícios oferecidos pelo uso de Tecnologia de Informação. 

 

Fonte: Albertin e Albertin (2016). 

 

Considerando os conceitos tratados até aqui entende-se que a partir de um desafio ou 

necessidade a empresa investe no uso de TI. Associando-o às demais variáveis que influenciam 

o processo de assimilação da nova tecnologia pela empresa, chega-se aos benefícios, como 

apresentado pela Figura 7. 

 

Figura 7 - A entrega de benefícios pelo uso de TI. 

 

Fonte: autoria própria, adaptado de Albertin e Albertin (2016) e Weill e Broadbent (1998). 

 

Para assegurar os benefícios entregues por TI, Albertin e Albertin (2008) afirmam que 

apenas ocorre quando os benefícios ofertados são integrados com outros recursos, em especial 

às pessoas diretamente envolvidas no processo. Melville et al. (2004), Nevo e Wade (2010) e 
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Wiengarten et al. (2013) defendem que a potencial sinergia entre a utilização dos recursos 

organizacionais e os ativos tangíveis e intangíveis de TI, resultam em uma vantagem 

competitiva sustentável; e que o alinhamento entre esses recursos gera uma fonte potencial de 

aprimoramento que permite à empresa entregar mais valor em longo prazo. 

Com o estabelecimento da relação entre o uso de TI e os benefícios ofertados e entregues 

por seu uso, pode-se perceber esta relação simplificada e representada pela Figura 8. 

 

Figura 8 - Relação entre o uso de TI e os benefícios pelo uso de TI. 

 

Fonte: adaptado de Albertin e Albertin (2016). 

 

Há que se destacar que ofertar o benefício pelo uso de TI não é o mesmo que ter este 

benefício entregue e percebido pela empresa. Um benefício ofertado pode ser associado a uma 

promessa, intenção ou mesmo uma ideia, já o benefício entregue é percebido pela empresa, 

medido e comprovado. 

Esta assimilação como vantagem para a empresa precisa ser refletida em desempenho 

empresarial, precisa ter sua influência mensurada e deve estar alinhada com os objetivos 

estratégicos da empresa. 
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2.3 Desempenho Empresarial 

Mahmood e Szewczak (1999, cap. 486, tradução nossa) definem que “o investimento 

em TI deve ser feito por necessidades estratégicas ou para obter vantagem competitiva”, Hunter 

e Westerman  (2011, p. 22) dizem que para resolver o dilema da geração de valor de TI, primeiro 

é necessário entender que “não se trata de TI, trata-se de resultados da empresa e desempenho 

dos negócios” e Wiengarten et al. (2013, p. 32) entendem que o alinhamento entre empresa e 

TI potencializa a chance de se gerar maior competitividade através de TI. 

Alinhado com a estratégia da empresa, Albertin e Albertin (2016) propuseram que o uso 

de TI, gerando valor para a empresa, deve ser refletido nas perspectivas do Balanced Scorecard 

(BSC) de Kaplan e Norton (1992): Financeira, do Cliente, dos Processos Internos e do 

Aprendizado e Crescimento. Influenciando os indicadores destas perspectivas, pode-se 

perceber o valor entregue através do uso de TI, benefícios ofertados passam a ser constatados 

como entregues e a longo prazo, passam a influenciar o desempenho empresarial. 

Para esclarecer a influência dos indicadores, Albertin e Albertin (2016) apontam as 

seguintes influências para cada perspectiva, representada na Figura 9. A perspectiva Financeira 

representa os objetivos financeiros a serem impactados pelos benefícios gerados e assimilados 

pelo uso de TI que exerçam influência sobre os indicadores financeiros, como: aumento de 

receita, redução de custos, utilização de ativos e análise de investimentos. 

A perspectiva do Cliente, que trata dos objetivos estratégicos que normalmente afetam 

a participação no mercado, retenção de clientes, lucratividade ou satisfação. 

Sob a ótica da perspectiva dos Processos Internos, os objetivos estratégicos estão sobre 

os impactos gerados na cadeia de valor da empresa, influenciando as reconfigurações de 

processos, atividades e capacidades de execução pela força de trabalho, por exemplo. 

Já a perspectiva do Aprendizado e Crescimento englobam os objetivos estratégicos que 

permitem a geração de novas capacidades na empresa, seja para melhorar a capacidade dos 

funcionários, dos sistemas de informação, motivação ou alinhamento com os objetivos 

organizacionais. 
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Figura 9 - Perspectivas de Desempenho Empresarial. 

 

Fonte: Kaplan e Norton (1992), adaptado por Albertin e Albertin (2016). 

 

A avaliação sobre o valor obtido pelo uso de TI é um desafio, pois o valor entregue pode 

ser percebido em mais de uma área de investimento como representado anteriormente na Figura 

3, no capítulo 2.1. Jeronimo (2016) indica que a avaliação do uso de TI pode ser feita sob duas 

perspectivas, sendo a primeira a de um uso de TI voltado para soluções de apoio aos processos 

decisórios, quando a informação é, em última análise, o valor em questão. A outra perspectiva 

é de um uso de TI voltado para a eficiência operacional, que influencia diretamente a cadeia 

produtiva da empresa, neste caso os métodos de análise financeiros tradicionais são mais 

facilmente aplicados, como ROI (retorno sobre o investimento), payback, VPL (valor presente 

líquido) e TIR (taxa interna de retorno). 

No entanto, Albertin e Albertin (2016) destacam que para a avaliação de investimento 

em TI “nenhuma técnica pode ser considerada completa, uma vez que o desempenho 

empresarial é afetado por várias variáveis e fontes, que levam aos benefícios oferecidos pelo 

uso de TI”. 

Destacando o agrupamento de métodos de acordo com o objetivo de cada analise, feito 

por Albertin e Albertin (2016) temos o Quadro 1. 
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Quadro 1 - Métodos e técnicas para aferição de benefícios sobre o valor de TI. 

Métodos Técnicas 

Benefícios tangíveis ROI; 

CBA (Análise de Custo-Benefício); 

ROM (Retorno no Gerenciamento); 

IE (Aspectos Econômicos da Informação). 

Benefícios intangíveis MOMC (Multiobjetivo, Multicritério); 

VA (Análise de Valor); 

CSF (Fatores Críticos de Sucesso). 

Risco RO (Opção Real); 

PA (Enfoque de Carteira); 

DA (Enfoque Delphi). 

Financeiros Payback period (Período de retorno); 

Taxa contábil de retorno média; 

VPL; 

TIR. 

Multicritérios IE (Aspectos Econômicos da Informação). 

Razões Retorno sobre o gerenciamento; 

Avaliação de TI. 

Carteira Método Bedell; 

Carteira de investimento; 

Mapeamento de investimento. 

Fonte: baseado em Albertin e Albertin (2016). 

 

Considerando as técnicas e finalidades dos modelos apresentados no quadro acima é 

necessário selecionar o correto portfólio de indicadores para a correta aferição do valor pelo 

uso de TI realizado no desempenho empresarial.  

Para dar o direcionamento nesta seleção, Mitra, Sambamurth e Westerman (2011) 

definiram o portfólio de métricas, representado na Figura 10 que, a partir da definição do que é 

importante ser medido pelos stakeholders passam a contribuir para que os executivos de TI 

tenham o correto entendimento de onde precisam focar esforços e com isso aumentar a 

assertividade ao entregar valor para o negócio. 
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Figura 10 - Portfólio de métricas. 

 

Fonte: adaptado de Mitra, Sambamurth e Westerman (2011) e Albertin e Albertin (2016). 

 

Através dos indicadores definidos pelos stakeholders, acompanhados também por TI, 

torna-se possível aferir o valor gerado pelo uso de TI para a empresa, permitindo que se entenda 

o caminho feito pelo uso de TI até se materializar no desempenho empresarial conforme mostra 

a Figura 11. 

 

Figura 11 - A influência do uso de TI no desempenho empresarial através dos benefícios 

obtidos pelo seu uso. 

 

Fonte: autoria própria, com base em Albertin e Albertin (2016), Weill e Broadbent (1998), 

Mitra, Sambamurth e Westerman (2011) e Kaplan e Norton (1992). 
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Assim confirma-se que o uso de TI influencia o desempenho empresarial através dos 

benefícios ofertados e entregues por TI. Além de confirmar que existem dimensões além das 

econômico-financeiras para se compreender e medir o valor gerado por TI. 

 

Figura 12 - Relação entre o uso de TI e o Valor pelo uso de TI. 

 

Fonte: adaptado de Albertin e Albertin (2016). 

 

A partir da relação destacada na Figura 12, pode-se concluir que o uso de TI oferece 

benefícios, que quando mensurados e percebidos, a longo prazo, afetam o desempenho 

empresarial, consolidando o valor do uso de TI atingido pela empresa. 

Diante dos indicadores de desempenho empresarial identificados neste capítulo, ou 

mesmo através dos indicadores relativos aos benefícios ofertados pelo uso de TI, busca-se 

identificar se estes mesmos indicadores são eventualmente utilizados nos processos de 

avaliação de empresas para F&A. A confirmação destes indicadores considerados como parte 

do processo de valorização das empresas significaria que o uso de TI exerce ou pode exercer 

influência sobre a valorização das empresas em processo de F&A. 
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3 FUSÕES E AQUISIÇÕES 

Através de F&A empresas ampliam sua participação no mercado, consolidam cadeias 

de produção, ampliam a oferta de produtos e serviços, incorporam novas tecnologias, geram 

novas empresas através das fusões ou das cisões e se reposicionam no mercado. 

Gort (1969) afirma que no geral, para uma fusão ou aquisição acontecer ou entende-se 

que os ativos das empresas se valorizarão com esta transação ou há disparidade de entendimento 

de valores entre compradores e vendedores de modo que, mesmo sem o aumento do valor dos 

ativos se configure vantagem para os envolvidos. 

Além da aleatoriedade, “o distúrbio econômico aumenta a variação nas avaliações 

principalmente porque as informações sobre o passado se tornam menos eficazes na previsão 

do futuro” (GORT, 1969, p. 627). Entre os principais distúrbios econômicos, Gort aponta as 

rápidas mudanças tecnológicas como um dos dois principais distúrbios que geram variação nas 

ofertas. 

Seja influenciada por uma nova tecnologia para incorporar ao seu portfólio ou pela 

influência direta ou indireta exercida no processo de captação do valor esperado após as 

transações, a tecnologia de informação tem sido um dos principais fatores críticos de sucesso 

nos processos de F&A para as empresas (DAO, 2010; WYNNE, 2018) 

Segundo Boote et al. (2019), em 2017 o valor global de negócios de fusões e aquisições 

digitais foi de US$ 658 bilhões, representando 24% de todo o mercado de fusões e aquisições. 

No seu relatório de tendências de fusões e aquisições para 2018 (THOMSON; 

DETTMAR; GARAY, 2017), a Deloitte afirmou que 20% das fusões e aquisições tinham como 

foco a aquisição tecnológica, seguido de expansão da base de clientes nos mercados atuais 

(19%) e expansão e diversificação de produtos e serviços (16%). 

Já na versão de 2019 do mesmo relatório, Thomson, Dettmar e Garay (2018) apontaram 

para uma redução de 5% do foco na aquisição de novas tecnologias, reduzindo-o para 15% e 

colocando este objetivo em terceiro lugar na prioridade global para este ano, logo atrás de 

expansão de base de clientes nos mercados atuais (20%) e expansão e diversificação de produtos 

e serviços (19%). Os autores justificam esta queda não pela falta de interesse em tecnologia, 

mas por uma tendência ainda crescente nos preços destes ativos que possuem uma valorização 

média de 26 vezes o EBTDA segundo a BCG (BOOTE et al., 2019). 

Neste mesmo relatório a Deloitte aponta como o principal fator de sucesso a integração 

efetiva (23%), seguido de certeza econômica (19%) e avaliação precisa das metas (18%). Como 
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principais fatores de não realização dos valores previstos nas fusões e aquisições, como fatores 

internos, estão a não materialização das vendas projetadas (33%) e as falhas na execução / 

integração (32%). 

No relatório para 2020 (THOMSON; DETTMAR; GARAY, 2020), as empresas 

apontaram que entre as principais estratégias para materializar o valor ou ganho esperado pela 

transação de F&A estão: a aquisição de novas tecnologias (17%) e o alinhamento com a 

estratégia digital da empresa (15%). 

O uso de tecnologia de informação também exerce um outro importante papel nos 

processos de F&A. Além de valorizar, ser fonte de cobiça e gerar riquezas, também pode ser 

uma das origens dos problemas para não se obter os valores gerados esperados pela realização 

das transações. 

Para entender este viés negativo do uso de tecnologia de informação é preciso entender 

o conceito da assimetria de informações, que é entendido pela diferença das informações do 

negócio em posse das partes (BARBOPOULOS; PAUDYAL; SUDARSANAM, 2018; 

DEPAMPHILIS, 2015). 

Esta assimetria de informações, apesar de poder ter seu risco mitigado nas formas de 

negociação, vinculando parte do seu pagamento aos resultados alcançados no pós-transação 

(BARBOPOULOS; PAUDYAL; SUDARSANAM, 2018), ainda é um ponto que se materializa 

em problemas de execução ou lacunas de integração. 

A assimetria de informações reflete na falta ou falha das integrações dos sistemas de 

informação que estão entre as principais causas de insucesso de fusões e aquisições 

(HENNINGSSON; KETTINGER, 2016; SARRAZIN; WEST, 2011; WYNNE, 2018), pois a 

sinergia deixa de se concretizar como planejada, encarecendo o processo e potencialmente 

“destruindo o valor para os acionistas” (LEWIS; MCKONE, 2016, tradução nossa). 

No atual cenário de transformação e disrupção digital, cada vez mais as empresas 

lançam mão de fusões e aquisições para se manterem vivas no mercado, porém as avaliações 

tradicionais podem ofuscar as potenciais assimetrias de informações e gerar riscos para as 

integrações e geração do valor esperado após a transação (BOOTE et al., 2019; 

HENNINGSSON; KETTINGER, 2016). 

3.1 Tipos de Fusões e Aquisições 

Entendido que o uso de TI está presente nos processos de F&A, tanto com o objetivo de 

enriquecer o portfólio e valorizar a empresa compradora, como no risco para a materialização 
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do valor das transações, passamos a abordar como as transações de F&A são feitas e quais 

contextos elas atendem. 

Os tipos de transações de F&A geram resultados diferentes através de características 

específicas daquela transação, revelando um estado resultante das transações diferentes dos 

originais. 

Para ilustrar os principais tipos de transações de F&A possíveis e reconhecidos neste 

trabalho, a Figura 13 mostra cenários com o estado anterior de cada tipo de transação, as 

características e o estado resultante daquela transação. Por incluir o valor próprio como uma 

transação com àquelas que são relativas às transações de F&A, foram agrupadas como 

processos de reestruturação financeira de uma empresa. 

 

Figura 13 - Cenários de reestruturações financeiras por tipos de transações.  

 

Fonte: autoria própria, baseado em Camargos e Barbosa (2003). 

 

Além dos tipos de transações, a literatura categoriza estas transações de acordo com a 

interação de uma com a outra no contexto da sua indústria ou cadeia de valor. Dao (2010) expõe 

esta classificação como transações verticais, horizontais relacionadas e horizontais não-

relacionadas. 

Uma transação vertical se dá no envolvimento de duas empresas que têm, entre si, 

relação de compra e venda de produtos, serviços ou informações ao longo da cadeia de valor. 

Este tipo de transação comumente tem por fim o ganho em escala e o uso de TI pode prover 
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integração, automação de processos e eficiência operacional (DAO, 2010), ou seja, um foco de 

investimento em automação, gerando benefícios nas perspectivas de custo, produtividade e 

qualidade, especialmente para influenciar o desempenho empresarial no BSC nas perspectivas 

financeira, clientes e processos internos. 

Dao (2010) destaca que uma transação horizontal é aquela em que as empresas 

envolvidas produzem produtos iguais ou complementares. Esta transação pode ser dividida em 

outras duas partes, as relacionadas e as não-relacionadas. As transações horizontais 

relacionadas têm um grande potencial de ganho em escala de produção, com isso o uso de TI 

pode influenciar a eficiência na comunicação entre as estruturas, podendo ofertar benefícios 

especialmente sobre as dimensões de custo, produtividade e qualidade, mas influenciando 

também o desempenho empresarial também nas perspectivas de financeiras, clientes e 

processos internos especialmente. 

Já as transações horizontais não-relacionadas têm ganhos mais expressivos no aumento 

de portfólio de produtos e serviços, podendo fazer cross-selling e otimizando recursos comuns. 

Mas a reconfiguração da nova empresa, ao adquirir novas capacidades, especialmente com a 

redistribuição de recursos passa a ser um ambiente mais favorável à inovação (DAO, 2010), 

onde o uso de TI entrega benefícios relacionados às dimensões de flexibilidade e de inovação, 

influenciando a perspectiva de aprendizado e, particularmente, de inovação. 

Os diferentes tipos de transação e categorias de fusões e aquisições podem gerar 

diferentes desafios para o uso de TI, influenciando de maneira diferente as vantagens de ter um 

uso que influencia mais ou menos uma ou outra dimensão de benefícios e perspectivas do 

desempenho empresarial. 

3.2 Modelos de Avaliação 

As avaliações de preço das empresas que serão adquiridas, chamadas pela literatura 

contábil e financeira de empresa-alvo, são feitas usando diversas técnicas que, apesar de não 

serem foco deste estudo enquanto forma, técnica ou composição de cálculo, são fundamentais 

para entendermos a sua relação com TI. 

Sem apontar o método que seja considerado o melhor para as avaliações, a literatura 

destaca que a escolha depende de diversos fatores, como a indústria em que a empresa está 

envolvida, o tipo de transação em questão e as assessorias envolvidas, e das próprias empresas 

como partes das transações. 
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As negociações de F&A são feitas utilizando faixas de valores obtidas através da 

aplicação dos diferentes métodos de avaliação, considerando diferentes cenários e projeções de 

resultados futuros por cada uma das partes. Assim é razoável entender que o valor a ser 

negociado ficará entre o menor valor aceito pela parte vendedora e o maior valor aceito pela 

parte compradora. Desta forma, os métodos de avaliação subsidiam os negociadores com 

informações mais precisas sobre as suas ofertas e não determinam o preço em si a ser pago em 

uma negociação. 

Para ilustrar a importância das diferenças entre os métodos, pode-se levar em 

consideração a avaliação de uma transação de venda de uma empresa totalmente digital com 

outra de uma indústria de base, como por exemplo, uma mineradora. Nesta comparação 

hipotética é possível deduzir que as formas de cálculos sejam diferentes. Os tratores, caminhões 

e reservas de minério podem ter um valor diferente para uma mineradora do que os veículos de 

transporte, o prédio e outros ativos podem ter em um processo de valorização de uma empresa 

de tecnologia, como Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e outras. 

Para entender as possíveis especificidades de cada método de avaliação foram 

selecionados alguns dos métodos mais utilizados para a avaliação de empresas-alvo que são: o 

fluxo de caixa descontado, o método dos múltiplos ou avaliação relativa, a avaliação de ativos 

e a opção real (DAMODARAN, 1997; DEPAMPHILIS, 2015). 

3.2.1 Fluxo de Caixa Descontado 

O Fluxo de Caixa Descontado (DCF) é um dos métodos mais comumente utilizados em 

processos de avaliação de empresas. Cerca de 80% dos profissionais utilizam este método para 

avaliar investimentos, incluindo aquisições, segundo DePamphilis (2015, p. 254). 

Apesar de haver artigos que já indicavam o uso de Valor Presente Líquido (VPL) para 

a determinação de investimentos no início do século XVI, só a partir da década de 1950 o 

método passa a ser discutido mais amplamente, em especial por Lutz e Lutz (1951), e tem seu 

uso generalizado a partir da década de 1960 com autores como Cuninghame-Green (1965). 

Estes autores compararam o DCF com a avaliação sobre a Taxa Interna de Retorno (TIR) e 

constataram a maior eficiência para a seleção de investimentos, pois o DCF consegue colocar 

as opções de investimentos em bases plenamente comparáveis, incluindo no seu cálculo 

especificidades dos períodos, como custo de capital, variações de receitas e despesas e outros.  

Parker (1968) indica o DCF como uma forma de se avaliar um possível investimento 

que une o conceito de juros compostos e a capacidade de se estimar fluxos de caixas 
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considerando incertezas e riscos para prevê-los, reforçando que “o fluxo de caixa descontado 

tem sua origem nos juros compostos, ciência atuarial, engenharia econômica, e teoria de 

capitais” (PARKER, 1968, p. 58). 

A origem do DCF no cálculo de VPL, ou nas tratativas de remuneração de capital ao 

longo do tempo, traz a valor presente a projeção de fluxo de caixa do investimento, 

considerando a projeção de cenários de fluxos de caixa para os próximos anos, associados ao 

risco de capital. Damodaran (2013, p. 6) define o DCF para o valor de um ativo como sendo a 

equação: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝐸(𝐹𝐶)1

(1 + 𝑟)1
+

𝐸(𝐹𝐶)2

(1 + 𝑟)2
+

𝐸(𝐹𝐶)3

(1 + 𝑟)3
+  

𝐸(𝐹𝐶)4

(1 + 𝑟)4
… +  

𝐸(𝐹𝐶)𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
(1) 

 

Desta forma temos que o valor do ativo é resultado da soma do E(FC) fluxo de caixa 

esperado para cada ano, enquanto durar o ativo, dividido pela taxa de retorno requerida ajustada 

ao risco r para investir nesse ativo (DAMODARAN, 2013; DEPAMPHILIS, 2015). 

Com o DCF é possível compreender as dimensões financeiras e tratar a compensação 

de risco a cada período. Desta forma, torna-se possível avaliar e comparar investimentos em 

projetos ou empresas de diferentes segmentos com clareza. 

Por considerar o fluxo de caixa das empresas, acabam sendo representadas nestes 

cálculos apenas as dimensões ou perspectivas capazes de serem materializadas nos 

demonstrativos de resultados das empresas avaliadas.  

Esta representatividade reforça a relevância dos indicadores financeiros afetados pelo 

uso de TI, mais comumente localizados nas perspectivas financeira e de processos internos do 

desempenho empresarial, podendo não representar adequadamente aqueles benefícios 

entregues por TI que ainda não tenham afetado o desempenho empresarial ou que não sejam 

considerados como influenciadores dos indicadores financeiros nos fluxos de caixa projetados. 

3.2.2 Avaliações Relativas 

A avaliação Relativa, também conhecida como método dos múltiplos, estabelece o valor 

do ativo pela derivação da “precificação de ativos ‘comparáveis’, padronizados pelo uso de uma 

variável comum, como lucros, fluxos de caixa, valores contábeis ou receitas” (DAMODARAN, 

1997, p. 17).  
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Damodaran (1997) e DePamphilis (2015) destacam que entre as principais vantagens de 

se utilizar este método está a facilidade de cálculo e o fácil relacionamento entre as bases 

comparadas. Mas esta simplicidade pode ser um risco para o uso deste método que ao selecionar 

apenas as empresas comparáveis com riscos e crescimento, pode levar a uma avaliação 

tendenciosa a depender da intenção do analista. 

Além da tendência na escolha de “comparáveis”, Fama (1991) destaca a previsibilidade 

de comportamento de uma empresa sobre as demais ao reconfigurar as categorias de testes de 

informações para seleção destes comparáveis, que fizera na década de 1970, para área de testes 

para a previsibilidade do retorno, estudo de eventos e testes para eventos privados. 

A partir destes testes são selecionados os indicadores adequados para o uso em cada 

caso. Damodaran (1997) afirma que entre os diferentes índices de comparação mais utilizados 

segundo a literatura, destacam-se a relação entre preço por lucro setorial médio, preço sobre o 

valor contábil e preço sobre vendas.  

O mais utilizado é o índice de preço sobre o lucro (PL), que além de intuitivo, é simples 

de ser calculado e pode ser o substituto de diversas outras características, como risco e 

crescimento (DAMODARAN, 1997). Forte, Gianfrate e Rossi (2020) destacam que a forma de 

se avaliar a relação de preço por lucro em cada empresa também pode influenciar a percepção 

desta relação e distorcer esta comparação. 

O índice de preço sobre o valor contábil (PBV) é a relação estabelecida do preço pelo 

patrimônio líquido contábil, que traz vícios como a depreciação de ativos e diferenças de 

valores de ativos, podendo gerar a percepção de sub ou sobrevalorização do ativo quanto a sua 

avaliação. As principais vantagens deste índice são a estabilidade aplicada pelas regras 

contábeis, que mesmo quando comparadas a empresas do setor, podem ser consideradas 

compensando a sub ou sobrevalorização, além de uma forma de aferição de valor mais simples 

do que as estimativas de DCF, além de tornar possível a valorização de empresas que têm seus 

lucros negativos (DAMODARAN, 1997). 

Analogamente, às diferenças de regras contábeis, as decisões sobre as depreciações e a 

comparação entre empresas de países diferentes também são desvantagens para o uso deste 

índice. Soma-se a estas desvantagens, em especial para este estudo, destacam-se as empresas 

de serviços que possuem volumes de ativos fixos não significativos, tornando mais imprecisa 

esta análise (DAMODARAN, 1997; DEPAMPHILIS, 2015; FORTE; GIANFRATE; ROSSI, 

2020). 
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Outro índice, um pouco menos utilizado que os anteriores, é o preço sobre venda (PS). 

O índice PS é a relação do valor da empresa sobre a sua receita operacional liquida, que, assim 

como os outros, apresenta suas vantagens e desvantagens principais. 

Como vantagens, destacam-se a capacidade de obtê-los mesmo em empresas em 

dificuldades; tem como base a receita, que é um valor dificilmente manipulável, são índices 

mais estáveis que o PL; e é um índice que permite examinar efeitos de mudanças estratégicas 

corporativas. Como desvantagem principal é apontada a própria estabilidade do índice, que não 

reflete problemas no gerenciamento de custos e da margem de lucro (DAMODARAN, 1997). 

Aplicar a abordagem de avaliação relativa requer identificar “comparáveis” adequados 

para seguir com a correta abordagem do método. As comparações são feitas utilizando empresas 

diretamente comparáveis à empresa-alvo ou com transações recentes comparáveis ou de 

indústrias comparáveis (COUTO JR; GALDI, 2012; DEPAMPHILIS, 2015). 

A definição de Empresa Comparável pode ser dada através de empresas que sejam 

substancialmente similares à empresa-alvo, seja semelhante com relação à lucratividade, à taxa 

potencial de crescimento de receita, ou ao fluxo de caixa, à taxa de esperada de pagamento dos 

dividendos, ou na relação entre receitas de dividendos e risco percebido, entre outros 

indicadores (ALFORD, 1992; DEPAMPHILIS, 2015). 

O método das Transações Recentes Comparáveis pressupõe a comparação do valor da 

empresa-alvo com uma empresa comparável que tenha sido vendida recentemente e que tenha 

tido seu valor publicado. Os principais desafios desta técnica estão em comparar empresas 

premium do segmento com a empresa-alvo e também o tempo transcorrido da transação 

referência para a transação atual, indicando possíveis mudanças significativas de contexto do 

mercado durante o tempo transcorrido entre as duas transações (DEPAMPHILIS, 2015). 

O método das Indústrias Iguais ou Comparáveis é aplicado, segundo DePamphils 

(2015), quando: 

[...] é feita a abordagem do lucro líquido, da receita, do fluxo de caixa, do 

EBITDA e do valor contábil da empresa-alvo que são multiplicados pela razão 

entre o valor de mercado do patrimônio líquido e o lucro líquido, receita, fluxo 

de caixa, EBITDA, ou valor contábil para a empresa média no setor da 

empresa-alvo ou em uma indústria comparável (DEPAMPHILIS, 2015, p. 

284, tradução nossa). 

Neste caso a principal desvantagem é a presunção de que as empresas são comparáveis 

em si, desconsiderando individualidades como expectativas de crescimento, retorno de 

investimento e relação de dívida por capital (DEPAMPHILIS, 2015). 
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Um dos desafios para destacar a relação entre o uso de TI e o métodos de avaliação 

relativas consiste na natureza do método em si. Já é bastante desafiador estabelecer 

comparativos entre empresas, transações ou entre indústrias, considerando portfólio de 

serviços, mercado de atuação, localização geográfica da empresa e seu mercado de atuação 

entre outros fatores. Mas entender como o uso estratégico de TI se dá em cada uma das 

organizações torna-se um desafio maior ainda, uma vez que as comparações são feitas sobre 

dados públicos e restritos. 

3.2.3 Orientada a ativos 

Os métodos de avaliação orientados aos ativos têm evoluído ao longo do tempo. 

Ratcliffe e Munter (1980) apresentaram a evolução conceitual da avaliação de ativos durante as 

primeiras oito décadas do século XX, esclarecendo a evolução de uma abordagem de 

valorização sobre os custos históricos, os custos de saída, fluxos de caixa gerados pelos ativos 

e valorização de um ativo, pela falta deste no processo produtivo. 

Damodaran (1997) classifica os ativos em três categorias: aqueles dos quais se espera 

geração de fluxo de caixa; aqueles que não geram fluxo de caixa, mas são raros; e aqueles que 

não geram fluxo de caixa, mas podem ser valiosos em caso de contingência. 

Ao limitarmos a compreensão dos ativos de acordo com o foco deste estudo sobre a 

abrangência de valorização de uma empresa, estabelece-se que um ativo é um item mensurável, 

tangível e estabelecido nos registros contábeis da empresa avaliada. 

Os métodos de avaliação orientados aos ativos da empresa normalmente são aplicados 

através da aferição do valor patrimonial, do valor de separação, do valor de liquidação e do 

custo de reposição (DEPAMPHILIS, 2015). 

O valor patrimonial é aquele aferido nos registros contábeis, com risco de não refletir o 

real valor de seus ativos em razão de regras contáveis aplicadas como depreciações, exclusão 

dos ativos intangíveis e relação de risco aplicada ao negócio. Já o valor de separação ou cisão 

é aferido através do preço dos ativos vendidos separadamente, subtraindo seu passivo e custos 

incorridos para a execução da separação em si. O valor de liquidação, diferente do valor de 

separação, é aquele medido considerando a venda de todos os ativos e encerramento das 

atividades da empresa. Por fim, o valor medido pelo custo de reposição é quando se afere o 

valor de um ativo pelo seu custo de reposição de acordo com o os preços atuais de mercado. 

(DEPAMPHILIS, 2015) 
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Entre as principais formas de avaliação de ativos, a teoria de valor de liquidação tem 

sua teoria pouco explorada, apesar de figurar como uma das principais formas avaliação por 

ativos. Poborský (2015) destaca a falta de análise econômica mais aprofundada pela literatura, 

que abranja relações da liquidação do ativo com o tempo incorrido para a transação, impostos, 

forma de venda entre outros aspectos. Já Uddin e Yu (2020) afirmam que a previsibilidade do 

valor dos ativos e seus riscos têm maior sucesso utilizando técnicas de machine learning (ML) 

do que as formulas financeiras convencionais. 

Com o uso de TI influenciando a desmobilização das empresas que passam a fazer o uso 

de TI através de serviços de nuvem - as a service -, aliado à constante queda sobre o custo 

unitário de hardware e ao crescente investimento das empresas no uso de TI, é possível inferir 

que o diferente uso estratégico de TI entre as empresas influencie de maneira diferente a sua 

valorização, especialmente utilizando os métodos de valorização por ativos. 

3.2.4 Opção Real 

Damodaran (1997) define uma opção como sendo um direito do investidor “de comprar 

ou vender uma quantidade de um determinado ativo a um preço fixo” e destaca que este é um 

direito e não uma obrigação, portanto o exercido da opção fica a cargo do investidor. 

A avaliação por opções se popularizou a partir do modelo de Black e Scholes (1973) 

com a teoria que criou a estrutura geral básica para permitir estas avaliações, removendo os 

parâmetros arbitrários inferidos pelos autores anteriores nas tentativas de criação de um modelo. 

Baseado em sete premissas que formaram as condições ideais de aplicação, Black e 

Scholes (1973) criaram uma fórmula geral para dar previsibilidade ao preço normal de uma 

opção como sendo uma fração do preço da ação em função do preço das ações ou ativos 

subjacentes, do valor de exercício das opções, do tempo para as opções expirarem, da 

volatilidade das ações e do valor do dinheiro no tempo (taxa de juros livre de risco). 

A fórmula desenvolvida por Black e Scholes, apresentada de um modo mais didática 

por DePamphilis (2015, p. 300) é: 

 

𝐶 = 𝑆𝑁(𝑑⊥) − 𝐸𝑒
−𝑅𝑡𝑁(𝑑2) (2) 

 

Onde C, é o valor teórico de compra da opção  

𝑑1 =
ln(𝑆 𝐸⁄ ) + [𝑅 + (1 2⁄ )𝜎2]𝑡

𝜎√𝑡
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𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑡 

S, é o preço da ação ou ativo subjacente 

E, preço do exercício da opção 

R, taxa livre de risco durante o tempo de vida da opção 

2, variação do preço da ação ou do ativo subjacente 

t, tempo para expirar a opção 

N(d1) e N(d2), valores cumulativos de probabilidade normal de d1 e d2. 

 

Outro modelo utilizado para a avaliação de preços de opções é o modelo binomial 

publicado por Sharpe, Alexander e Bailey (1978), que prevê o valor de uma opção a partir de 

um encadeamento de previsões de valores máximos e mínimos ao longo do tempo. 

A teoria de avaliação de opções aplica-se ao processo de F&A seja pelas opções 

implícitas à negociação, através das opções de expandir, abandonar ou postergar os 

investimentos, segundo DePamphilis (2015), ou como influência nos cálculos de precificação: 

com a avaliação do patrimônio líquido como opção; a opção sobre empresas de recursos 

naturais; ou avaliação de patentes como opções (DAMODARAN, 1997). 

Diferente dos métodos vistos anteriormente como DCF ou relativa, que avaliam 

empresas sadias, ao avaliar o patrimônio líquido como opção, o investidor considera a 

capacidade dos ativos da empresa-alvo suprirem o investimento feito para sua aquisição, 

considerando as variações de preços da empresa e suas ações, os títulos de dívidas, prazos e 

taxa livre de risco. Assim é possível estabelecer o valor de uma empresa em dificuldades ou de 

incluir uma opção de aquisição com prazo de acordo com o tempo de dívida (DAMODARAN, 

1997). 

Damodaran (1997) ilustra o raciocínio análogo para a opção para empresas de recursos 

naturais, considerando variáveis como capacidade da reserva, capacidade de produção, prazos 

das concessões de exploração, custo de produção, variação de preço do ativo e preços de venda. 

Na avaliação de patentes como opções Damodaran (1997) sugere estrutura similar aos 

anteriores, porém considerando que o produto só será desenvolvido quando o custo de produção 

for menor do que o valor presente do seu fluxo de caixa; que as projeções de fluxos de caixa 

são bastante imprecisas e que as patentes têm prazos de validade determinados a partir do seu 

registro. Logo, cada período que o produto não é lançado, é um período que não será recuperado 

pelo fluxo de caixa futuro. 
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Como visto, as avaliações por opções baseiam-se nas incertezas e mudanças ou 

flexibilidades ajustadas pelos modelos gerenciais. Fichman (2004) propôs o modelo para a 

valorização por opção real para a adoção de plataformas de TI baseado em princípios análogos, 

que consideram tanto a possibilidade de cancelamento do projeto, quanto o encerramento com 

escopo diferentes e a previsibilidade de receitas geradas por projetos subsequentes.  

 

Figura 14 - Antecedentes de Valor por Opções em Investimentos de Plataformas de TI. 

 

Fonte: Fichman (2004, p. 138, tradução nossa). 

 

Para a concepção do modelo de antecedentes destacado pela Figura 14, Fichman (2004) 

destaca uma diferença importante entre as avaliações por DCF e por opção real que está em 

prever sempre que os projetos serão concluídos e que os custos eventualmente incorridos antes 

da transação ou avaliação não sejam considerados para a precificação futura. Ao avaliar um 

projeto por opção real, os custos considerados para a sequência do projeto são apenas os custos 

futuros, não a totalidade incluindo custos incorridos como se faz com o DCF, pois não é possível 

recuperar um custo ou gasto já realizado em um projeto, expondo uma fraqueza para a utilização 

de DCF para a avaliação dos projetos sobre o uso de TI. 
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A proposição deste modelo de opções frente ao modelo de DCF para a valorização do 

uso de TI, permite entender que ele possa ser extrapolado enquanto avaliação da empresa no 

que tange ao uso de TI. Pela imprecisão das carteiras de projetos em si, de seus resultados 

gerados, oportunidades futuras ou flexibilidades gerenciais, a avaliação por opções pode 

influenciar o processo de valorização do uso de TI na empresa e influenciar, direta ou 

indiretamente, o valor da empresa por TI. 

3.2.5 Principais referências dos métodos estudados 

Diante da teoria abordada nos capítulos anteriores criou-se o Quadro 2, para destacar as 

principais referências que subsidiam os métodos de avaliação estudados. 

 

Quadro 2 - Referências de cálculo por método de avaliação. 

Modelos 
Principais referências para os 

cálculos 
Autores de referência 

DFC Receitas ▪ Lutz e Lutz (1951); 

▪ Cuninghame-Green (1965); 

▪ Parker (1968); 

▪ DePamphilis (2015); 

▪ Damodaran (2013). 

Despesas 

Risco 

Taxas de desconto 

Valor presente líquido 

Relativa Ativos ▪ Fama (1991); 

▪ Damodaran (1997); 

▪ DePamphilis (2015); 

▪ Forte, Gianfrate e Rossi (2020); 

▪ Couto Jr e Galdi (2012); 

▪ Alford (1992). 

Lucro 

Patrimônio líquido 

Fluxo de caixa 

Receita 

Risco 

Taxa de receita de dividendos 

Ativos Valor patrimonial ▪ Ratcliffe e Munter (1980); 

▪ Damodaran (1997); 

▪ DePamphilis (2015); 

▪ Poborský (2015); 

▪ Uddin e Yu (2020). 

Valor de separação 

Valor de liquidação 

Custo de substituição. 

Opções Expansão de participação ▪ Black e Scholes (1973); 

▪ Sharpe, Alexander e Bailey (1978) 

▪ DePamphilis (2015); 

▪ Damodaran (1997); 

▪ Fichman (2004). 

Abandonar a negociação 

Postergar os investimentos 

Patrimônio líquido 

Avaliação de patentes 

Fonte: autoria própria. 
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A relação das referências de cálculo e os processos de F&A foram compreendidas nos 

seus capítulos de referência. No entanto, a relação das referências com o uso de TI depende 

tanto da estratégia de uso de TI adotada pela empresa-alvo, como pela empresa compradora, 

tipo de transação horizontal, vertical ou as relações destacadas na Figura 13, além do setor 

econômico de cada empresa envolvida na transação. 

Entender que os diversos métodos de avaliação são usados para inferir valores que 

nortearão as negociações e influenciarão estratégias de cada grupo econômico envolvido é 

entender que a estratégia dos envolvidos é naturalmente influenciada pelo setor econômico de 

atuação destas empresas. 

Assim é possível entender que a avalição de uma empresa que atua com exploração de 

minérios, por exemplo, será diferente - quanto ao método, referências de cálculo e influências 

diferentes de cada variável do processo de apuração - de uma empresa que atue em área de 

serviço ou mesmo que tenha sua operação e resultados plenamente dependentes do uso de TI. 

Diante da identificação de que os métodos de avaliação de empresa observados neste 

estudo fazem uso de referências que estão ligadas aos indicadores de desempenho empresarial 

e a perspectivas de benefícios pelo uso de TI, além de outros aspectos, busca-se identificar se 

estes indicadores e perspectivas são eventualmente afetados pelo uso de TI. A confirmação 

desta influência, direta ou indiretamente, significaria que a valorização das empresas é 

influenciada pelo uso de TI. 
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4 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

O estabelecimento das fontes teóricas que se servem aos objetivos desta pesquisa 

envolve desde o uso de TI, a alocação de investimentos, os benefícios gerados pelo uso de TI e 

desempenho empresarial afetado pelo seu uso, até os principais métodos de avaliação de 

empresas para F&A 

Por sua vez, os objetivos específicos se relacionam com os pilares dos conceitos tratados 

no capítulos 2 e 3, dando forma ao fluxo de trabalho representado pela Figura 15. 

 

Figura 15 - Fluxo de trabalho - Conceitos. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Nos métodos de avaliação citados anteriormente é possível entender que pode haver 

uma influência direta ou indireta do uso de tecnologia de informação feito pela empresa no 
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processo de determinação de seu valor, seja para a garantia dos dados apresentados durante as 

avaliações, seja pela capacidade de seus recursos em gerar competitividade e inovação. 

A valorização das empresas depende de algumas variáveis, entre elas os seus ativos, 

receitas, fluxo de caixa, resultados financeiros entre outros. Dado o crescente gasto nas áreas 

de TI e a importância de TI nas empresas entende-se que, como parte do ativo da empresa, o 

uso de TI influencia a valorização de uma empresa para uma transação de F&A (ALBERTIN; 

ALBERTIN, 2012, 2016; MEIRELLES, 1994, 2019; MITRA; SAMBAMURTH; 

WESTERMAN, 2011; YOSHIKUNI, 2016). 

Com a teoria abordada nos capítulos 2 e 3, sobre o uso de TI e F&A respectivamente, 

identificou-se que o uso de TI afeta os indicadores de desempenho empresarial por intermédio 

dos benefícios oferecidos e entregues por este uso e que os métodos de avaliação de empresa 

fazem uso de referências que estão ligadas aos indicadores de desempenho empresarial e a 

perspectivas de benefícios pelo uso de TI, além de outros aspectos. 

Portanto, propõe-se que a influência do uso de TI na valorização de empresas existe e 

pode ser verificada, de forma geral, na relação entre este uso, seus benefícios e impactos no 

desempenho empresarial, mesmo que esta relação não possa ser percebida direta e claramente 

durante os processos de valorização das empresas-alvo. 

Desta forma entende-se que a relação entre o uso de TI e o valor da empresa temos a 

primeira proposição deste estudo, segundo a qual (P1) o uso de TI influencia o valor da empresa. 

Esta relação de influência, pode ser decomposta em outras duas partes, que são: (P2) a 

influência do uso de TI no valor da empresa se dá por intermédio do benefício do uso de TI que 

impacta o desempenho empresarial; e (P3) o valor do uso de TI influencia no valor da empresa. 

Esta relação conceitual está graficamente representada pela Figura 16 para ajudar na 

organização dos conceitos e tornar mais claro o entendimento do estudo proposto neste trabalho. 
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Figura 16 - Relação entre uso de TI, valor de TI e valor da empresa. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Por consequência, temos: 

Proposição 1: O Uso de TI influencia o Valor da Empresa. 

Proposição 2: A Influência do Uso de TI no Valor da Empresa se dá por 

intermédio do Benefício do Uso de TI que impacta o Desempenho da Empresa. 

Proposição 3: O Valor do Uso de TI influencia o Valor da Empresa. 

 

As proposições destacam relações complexas que são suportadas por relações 

específicas e podem ou não ser confirmadas durante a pesquisa. 

Bardin (2016, p. 148) afirma que “a categorização é um processo de tipo estruturalista” 

que suporta a transição dos dados brutos dos materiais, em dados organizados e capazes de 

serem mensurados. Bardin ainda afirma que embora raramente aplicáveis, uma boa 

categorização deve ser homogênea, exaustiva, exclusiva e adequada ou pertinente. 

Com o objetivo de respeitar estas regras de Bardin (2016), criou-se criadas as categorias 

e subcategorias a seguir, para amparar a organização deste estudo. 

• Uso de TI: é a categoria que agrupa as informações relativas ao emprego de 

TI pelas empresas. Esta categoria foi dividida em duas subcategorias, 

percepção do mercado e uso de TI nas empresas avaliadas: 

− Percepção do mercado: nesta subcategoria são incluídas as 

informações obtidas dos entrevistados acerca da percepção deles a 
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respeito da importância ou relevância da TI para o mercado ou 

processo de avaliação; 

− Uso de TI nas empresas avaliadas: aqui são incluídas as informações 

obtidas sobre como o uso de TI nas empresas avaliadas influencia 

nos processos de valorização. 

• Valor do Uso de TI: é a categoria que recebe as informações relativas ao 

valor pelo uso de TI nas empresas avaliadas durante o processo de 

valorização. Esta categoria também foi dividida em duas subcategorias, 

benefícios pelo uso de TI e desempenho empresarial: 

− Benefícios pelo uso de TI: nesta subcategoria foram incluídas as 

inferências que fizeram alusão aos benefícios ofertados e/ou 

percebidos pelo uso de TI da empresa avaliada durante o processo de 

valorização; 

− Desempenho empresarial: é a subcategoria que agrupa as 

informações colhidas durantes as entrevistas relativas ao 

desempenho empresarial afetado pelo uso de TI na empresa avaliada 

durante o processo de valorização. 

• Valor da Empresa: é a categoria que engloba as informações referentes ao 

processo de valorização das empresas em si. Com as anteriores, esta 

categoria também foi dividida em duas subcategorias, técnicas de 

mensuração e variáveis condicionais: 

− Técnicas de Mensuração: nesta subcategoria são agrupadas as 

informações colhidas durantes as entrevistas que estão diretamente 

relacionadas aos métodos de avaliação em si; 

− Variáveis condicionais: é a subcategoria que reúne as informações 

relativas à forma de aplicação da valorização nas empresas avaliadas. 

Informações que denotam a relevância de TI em diferentes situações 

ou ante a aplicação de diferentes métodos de avaliação da empresa. 
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Figura 17 - Fluxo de trabalho - Categorias e Proposições. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A Figura 17 complementa as informações da Figura 15, incluindo as relações entre os 

pilares de conceitos abordados e as proposições e a relação das proposições com as categorias 

estabelecidas para a organização da análise deste estudo. 
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5 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Neste capítulo, é descrita a metodologia utilizada para este estudo, sob a ótica da seleção 

da estratégia de pesquisa, seleção dos casos, coleta de informações e análise dos dados. 

5.1 Estratégia de Pesquisa 

A escolha da estratégia de pesquisa a ser feita depende do problema do foco do estudo. 

Um trabalho quantitativo tem por objetivo principal, prever e controlar, enquanto o qualitativo 

foca em compreender o que, como e por que as coisas acontecem (BANSAL; CORLEY, 2012; 

COOPER; SCHINDLER, 2016). 

Este estudo foi iniciado através de pesquisa exploratória, através de pesquisa de dados 

secundários, para identificar o problema gerencial em questão e definir a pergunta de pesquisa 

e os objetivos conforme afirmam Cooper e Schindler (2016). 

Uma vez que o objetivo deste estudo é entender “como” a relação entre o uso de TI e a 

valorização das empresas se estabelece, avançamos a etapa de seleção do método qualitativo 

adequado para responder a esta questão. 

Yin (2005) estabelece que um estudo que não tenha controle sobre os eventos 

comportamentais deva focar em acontecimentos contemporâneos e busque responder ao 

“como” ou ao “por que” de uma questão de pesquisa. Esta deve ser a estratégia de estudo de 

caso, como mostra o Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa. 

Estratégia 
Forma de questão de 

pesquisa 

Exige controle 

sobre eventos 

comportamentais 

Focaliza 

acontecimentos 

contemporâneos 

Experimento Como, por que Sim Sim 

Levantamento 
Quem, o que, onde, 

quantos, quanto 
Não Sim 

Análise de arquivos  
Quem, o que, onde, 

quantos, quanto 
Não Sim/não 

Pesquisa histórica Como, por que Não Não 

Estudo de caso Como, por que Não Sim 

Fonte: Yin (2005, p. 24) 
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Creswell (2007) demonstra de maneira mais completa as diferenças entre os modelos 

de pesquisa, como é observado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Características contrastantes de cinco abordagens qualitativas. 

Atributo Biografia Fenomenologia 
Teoria 

fundamentada 
Etnografia 

Estudo de 

Caso 

Foco 

Explorar a vida 

de um 

indivíduo. 

Compreender a 

essência de uma 

experiência. 

Desenvolver 

uma teoria 

fundamentada 

em dados 

coletados do 

campo. 

Descrever e 

interpretar a 

cultura de um 

grupo. 

Descrever e 

analisar em 

profundidade 

um ou 

múltiplos 

casos. 

Tipo de 

problema 

que melhor 

se 

enquadra 

ao design 

Necessidade de 

contar histórias 

de experiências 

individuais. 

Necessidade de 

descrever a 

essência de um 

fenômeno 

vivido. 

Fundamentando 

uma teoria na 

visão dos 

participantes. 

Descrever e 

interpretar os 

padrões 

compartilhados 

de cultura de um 

grupo. 

Fornecer uma 

compreensão 

aprofundada de 

um caso ou 

casos. 

Disciplina 

de origem 

Desenhada a 

partir da área 

de Humanas 

incluindo 

Antropologia, 

Literatura, 

História, 

Psicologia e 

Sociologia. 

Desenhada a 

partir da 

Filosofia, 

Psicologia e 

Educação.  

Desenhada a 

partir da 

Sociologia. 

Desenhada da 

Antropologia e 

Sociologia. 

Desenhada a 

partir da 

Psicologia, 

Direito, 

Ciências 

Políticas E 

Medicina. 

Unidade de 

análise 

Estudar um ou 

mais 

indivíduos 

Estudar 

diversos 

indivíduos que 

compartilham 

uma 

experiência. 

Estudar um 

processo, ação 

ou interação 

envolvendo 

diversos 

indivíduos. 

Estudar um grupo 

que compartilha a 

mesma cultura. 

Estudar um 

evento, um 

programa, uma 

atividade, mais 

de um 

indivíduo. 

Coleta de 

dados 

Usando 

principalmente 

entrevistas e 

documentos 

Usando 

principalmente 

entrevistas com 

indivíduos, 

entretanto 

documentos, 

observações e 

arte podem ser 

considerados. 

Usando 

principalmente 

entrevistas com 

20-60 

indivíduos. 

Usando 

principalmente 

observações e 

entrevistas, mas 

talvez coletando 

outras fontes 

durante o extenso 

tempo no campo. 

Usando 

múltiplas 

fontes, como 

entrevistas, 

observações, 

documentos, 

artefatos. 

Estratégia 

de análise 

de dados 

Analisando 

dados para 

histórias, 

"restaurando" 

histórias, 

desenvolvendo 

temas, 

geralmente 

Analisando os 

dados para a 

declaração, 

significando 

unidades, 

descrição 

textual e 

estrutural, 

Analisando 

dados através de 

codificação 

aberta, 

codificação 

axial, 

codificação 

seletiva. 

Analisar dados 

através da 

descrição dos 

grupos de 

compartilhamento 

de cultura; temas 

sobre o grupo. 

Analisando 

dados através 

da descrição do 

caso e temas 

do caso, bem 

como temas 

entre casos. 
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Atributo Biografia Fenomenologia 
Teoria 

fundamentada 
Etnografia 

Estudo de 

Caso 

usando uma 

cronologia. 

descrição das 

"essências". 

Relatório 

escrito 

Desenvolver 

uma narrativa 

sobre as 

histórias da 

vida de um 

indivíduo. 

Descrevendo a 

"essência" da 

experiência. 

Gerando uma 

teoria ilustrada 

em uma figura. 

Descrevendo 

como um grupo 

de 

compartilhamento 

de cultura 

funciona. 

Desenvolvendo 

uma análise 

detalhada de 

um ou mais 

casos. 

Fonte: Creswell (2007, p. 78, tradução nossa) 

 

Robert Yin (2005, p. 20) afirmou que “a clara necessidade pelos estudos de caso surge 

do desejo de se compreender fenômenos sociais complexos”, desta forma entendeu-se que a 

estratégia de estudo de caso é a mais adequada para este trabalho. 

Além da contemporaneidade do assunto dada a crescente presença de TI nas empresas, 

optou-se pela abordagem de múltiplos casos, usando o princípio da replicação, mantendo a 

abordagem em cada caso para se obter diferentes perspectivas sobre o foco do estudo 

(CRESWELL, 2007; YIN, 2005). 

5.2 Escolha dos casos 

Entender a influência do uso de TI na valorização de uma empresa passa pelo estudo de 

uma ou mais transações de F&A, porém estudar estas transações enquanto elas estão em 

andamento é um desafio ainda maior, tanto pela dificuldade de identificação destas transações 

antes da sua conclusão e divulgação, quanto pelo sigilo das negociações, das transações em si 

e de cada uma das partes envolvidas neste processo. 

O contexto de dificuldade e restrição de acesso para a participação em um processo de 

F&A direcionou o estudo a outros stakeholders comumente envolvidos em processos de fusões 

e aquisições, com conhecimento suficiente para dar subsídios a este estudo. Assim foram 

selecionadas empresas que prestam assessoria em processos de F&A, tanto para partes 

compradoras como para as vendedoras, em momentos e projetos diferentes. 

Escolheu-se os casos de estudo através de seleção de empresas com experiência em 

assessorar empresas-alvo e compradoras em processos de F&A, porém empresas que tivessem 

mais de cinco anos de mercado, com quadro de sócios e executivos com experiência no mercado 

de F&A e com trabalhos relevantes divulgados no mercado. 
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A empresas foco do estudo deveriam atuar com o chamado middle market cujos clientes 

teriam faturamentos anuais entre 5 e 300 milhões de reais, conforme classificação do BNDES 

(2020). Desta forma o estudo se restringiu a empresas nem tão grandes que pudessem ser mais 

influenciadas por fatores externos às técnicas de valorização e mercado comumente aplicadas, 

como visto no capítulo 3, nem às tão pequenas, chamadas startups ou com faturamentos de 

menor relevância que são alvo, normalmente, de investimentos caracterizados como venture 

capital, especialmente pelo alto risco envolvido nestas transações. 

Como complemento dos requisitos do estudo, fez-se necessário envolver executivos 

experientes, sócios ou gestores seniores que tivessem sido responsáveis ou tenham atuado de 

maneira relevante em projetos nas empresas selecionadas. O envolvimento combinado de sócio 

ou sócios-fundadores com executivos sêniores de cada uma das empresas permite que as visões 

de estratégias e táticas-operacionais se complementem, melhorando a visão da empresa. Com 

maior clareza sobre o objeto de pesquisa reduz-se o risco de viés dos entrevistados e melhora-

se as informações sobre as empresas pesquisadas, com modelos de avaliação, situações vividas 

e, quando possível, através de evidências que comprovem os métodos discutidos nas 

entrevistas. 

O levantamento das empresas foi feito através de pesquisas na internet buscando 

empresas no perfil descrito neste capítulo, além de terem conveniência de acesso. Foram pré-

selecionadas quatro empresas que foram convidadas a participar do estudo através do convite 

destacado no APÊNDICE A, ou por contato telefônico direto. As empresas pré-selecionadas 

tinham porte parecido, transações relevantes no mercado e pessoas com contatos em comum 

que foram acionados para apresentar a pesquisa aos responsáveis e pleitear a participação na 

pesquisa. 

Entretanto, apesar do contato telefônico e presencial, em alguns casos, a grande 

resistência por parte das empresas em falar sobre seus modelos de avaliação e diferenciais 

competitivos reduziu esta lista para duas empresas que aceitaram participar do estudo. 

Para manter a confidencialidade acordada com ambas, neste trabalho vamos chamá-las 

de empresa Kappa e empresa Sigma. 

5.3 Coleta 

A coleta de informações é parte essencial para o desenvolvimento de um estudo de caso, 

cada fonte de evidência dispõe de pontos fortes e fracos a serem tratados pelo pesquisador. Yin 

(2005), Bardin (2016) e Creswell (2007) destacam como fontes principais de evidências para 



 

58 

 

um estudo de caso: a documentação, registros em arquivos, entrevistas, observações diretas, 

observação participante e artefatos físicos. 

Entre estes seis métodos foram excluídos: os registros em arquivos, que são materiais 

sigilosos e não foram disponibilizados pelas empresas; as observações diretas e observação 

participante pela própria restrição imposta pelo sigilo e não participação em processos de F&A 

e artefatos físicos, pela ausência de um artefato específico que pudesse ser relevante para o 

estudo atual. 

Com isso foram mantidas as fontes de documentação, com o propósito de entender as 

abordagens e pontos relevantes durante um processo de valorização e as entrevistas, como parte 

fundamental para a composição dos casos e fonte principal de evidências para este estudo. 

As entrevistas, por sua vez,  podem ser não estruturadas ou espontâneas, que são 

aquelas conduzidas sem um roteiro e que se adapta aos rumos da conversa; as semiestruturadas 

ou focadas, que apesar de seguirem um certo roteiro como guia, seguem o pensamento do 

respondente, de maneira similar às entrevistas não estruturadas; e as estruturadas, que seguem 

um roteiro de entrevistas com forma e respostas objetivas e mensuráveis, normalmente usadas 

para subsidiar questionários quantitativos (COOPER; SCHINDLER, 2016; YIN, 2005). 

Dado o foco do estudo, a coleta de evidências foi feita através de entrevistas 

semiestruturadas, feitas presencial ou remotamente, através de plataformas de comunicações 

disponíveis que permitissem a transmissão de imagens em tempo real (vídeo) e gravação e 

acesso à documentação, quando possível. 

As entrevistas foram baseadas no roteiro presente no APÊNDICE B, desenvolvido 

conforme o método sugerido por Cooper e Schindler (2016). Entre o quebra-gelo inicial, com 

o histórico do entrevistado e do caso em estudo e o fechamento com fala livre, houve o 

sequenciamento de questões e temas que partiram de uma questão mais ampla, depois passando 

a um tópico mais reduzido, a outro mais ainda, até chegar à finalidade da entrevista, conforme 

demonstrado no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Questões de entrevista para cada categoria estabelecida. 

Categorias Questões 

Valor da Empresa 

Como vocês avaliam as empresas? Quais são os principais modelos ou 

métodos são utilizados? 

O método de avaliação muda de acordo com a empresa a ser avaliada? 

Uso de TI O uso de TI da empresa-alvo influencia no processo de valorização? Como? 

Valor de TI 

O desempenho empresarial, gerado por TI é considerado nos processos de 

avaliação? 

A forma como o desempenho empresarial é afetado por TI, os benefícios do 

uso de TI, influenciam o Valor da Empresa?  

Fonte: autoria própria. 

 

Nas entrevistas pessoais, utilizou-se dois aparelhos celulares, de marcas diferentes, para 

as gravações, para ter-se uma redundância em caso de problemas técnicos e garantir a boa 

captação do áudio. 

Nas entrevistas feitas remotamente foram oferecidas três opções de plataformas de 

comunicação: Skype®1, Zoom®2 e WhereBy®3. Em todos os casos, a plataforma que melhor se 

adequou as condições de comunicação disponíveis nos momentos das entrevistas foi a 

plataforma WhereBy, sendo a escolhida pelos entrevistados. Estas entrevistas foram realizadas 

em sala privada com controle de acesso disponível pela plataforma. 

No caso dos vídeos gravados na plataforma WhereBy, utilizou-se a ferramenta Movavi 

Video Suite 20204 para transformar os vídeos em arquivos de áudio no formato MP3. 

Os arquivos de áudio foram submetidos ao sistema de transcrição automático chamado 

Amazon Transcribe5 para gerar uma versão inicial de cada entrevista transcrita que, 

posteriormente, foram submetidos a revisões e correções manuais com o apoio da ferramenta 

Wreally Transcribe6. 

 

 
1 Disponível em: <https://www.skype.com/pt-br/>. 
2 Disponível em: <https://www.zoom.us/>. 
3 Disponível em: <https://whereby.com/>. 
4 Disponível em: <https://www.movavi.com/>. 
5 Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/transcribe/>. 
6 Disponível em: <https://transcribe.wreally.com/>. 



 

60 

 

Quadro 6 - Resumo das entrevistas realizadas. 

Empresa 
Executivo 

Entrevistado 

Tempo de 

experiência 

Duração da 

entrevista 

Meio de 

entrevista 

Agenda da 

entrevista 

Kappa Sócio fundador 

(SFK) 

13 anos 45 minutos Presencial 24/12/2019 às 10h30. 

Kappa Sócio (SK) 10 anos 30 minutos Whereby 23/12/2019 às 18h00. 

Sigma Sócio (SS) 15 anos 37 minutos Presencial 22/01/2020 às 18h00. 

Sigma Executivo Sr. (ES) 11 anos 28 minutos Whereby 24/01/2020 às 15h00. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Como demonstra o Quadro 6, foram entrevistados apenas sócios e alto executivos 

conforme o previsto. As entrevistas tiveram 35 minutos de duração média e foram realizadas 

de acordo com a disponibilidade de agenda dos entrevistados. 

5.4 Análise dos dados 

Reforçado por Creswell (2007), Yin (2005, p. 137) define que “a análise de dados 

consiste em examinar, categorizar, classificar em tabelas, testar ou, do contrário, recombinar as 

evidências quantitativas e qualitativas para tratar as proposições do estudo”. 

Bardin (2016, p. 50) define que a análise de conteúdo “visa o conhecimento de variáveis 

de ordem psicológica, sociológica, histórica etc., por meio de um mecanismo de dedução com 

base em indicadores reconstruídos a partir de uma amostra de mensagens particulares”. 

Para ajudar na ordenação, classificação e consequente indexação das evidências, criou-

se subcategorias que decompõem as categorias principais, oriundas das proposições de Yin 

(2005), como destacadas na Figura 18. 
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Figura 18 - Categorias e subcategorias para a análise dos dados da pesquisa. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Utilizando o sistema ATLAS.TI7 versão 8.4.24.0, as transcrições das entrevistas foram 

marcadas segundo suas categorias e subcategorias, conforme a técnica de análise de conteúdo 

denominada de analise categorial (BARDIN, 2016). 

 

Tabela 1 - Quantidade de citações por subcategorias. 

Fonte 

Uso de TI Valor de TI Valor da Empresa 

Percepção 

do mercado 

Uso nas 

empresas 

avaliadas 

Benefícios 
Desempenho 

Empresarial 

Técnicas de 

Mensuração 

Variáveis 

condicionais 

(SFK) 4 9 12 19 7 19 

(SK) 3 8 4 9 8 7 

(SS) 3 4 4 4 1 6 

(ES) 0 3 2 3 2 4 

Totais 10 24 22 35 18 36 

Fonte: autoria própria, gerado pelo sistema AtlasTI 8. 

 

 
7 Disponível em: <https://atlasti.com/>. 
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Tabela 2 - Quantidade de citações por categoria. 

Fonte Uso de TI Valor de TI 
Valor da 

Empresa 
Totais 

Transcrição (SFK) 12 19 22 53 

Transcrição (SK) 9 9 12 30 

Transcrição (SS) 6 4 7 17 

Transcrição (ES) 3 4 6 13 

Totais 30 36 47 113 

Fonte: autoria própria, gerado pelo sistema AtlasTI 8. 

 

Nas tabelas referenciadas como Tabela 1 e Tabela 2 é possível identificar a incidência 

de citações classificadas por subcategorias e agrupadas por categorias. Vale ressaltar que 

existem citações que receberam a marcação de mais de uma subcategoria já que expressaram 

mais de um conceito abordado. 

A presença de quantidades de citações em todas as categorias e na grande maioria das 

subcategorias, para todos os entrevistados, indicam tanto a correção do processo de 

categorização como uma adequada coleta de dados realizada através das entrevistas 

semiestruturadas.  
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6 ESTUDO DE CASO – EMPRESA “KAPPA” 

A Kappa, nome fictício da empresa foco deste capítulo, é uma empresa que atua como 

assessoria de fusões e aquisições, reestruturação financeira e serviços afins. O foco da Kappa 

está em clientes que tenham faturamento de R$ 50 milhões a R$ 300 milhões, prestando 

assessoria para que estas empresas tenham acesso ao mercado financeiro. 

Com sete anos de existência e um time de dez pessoas, a Kappa já assessorou transações 

importantes no mercado brasileiro, atuando preferencialmente nos mercados de saúde, 

educação e agro tecnologias - este último, especificamente, ligados a empresas que trabalham 

para a melhoria da produtividade no campo e não à produção agrícola ou pecuária em si. 

Por ser uma boutique e atuar incorporando o risco da negociação pretendida à sua 

remuneração, a Kappa seleciona seus clientes de modo a manter um bom desempenho na 

relação entre a carteira de clientes e negócios concretizados, o que faz com que se mantenha 

altamente competitiva. 

6.1 Visão de mercado de F&A 

A visão da Kappa é que embora o mercado de F&A esteja ainda atuando a partir de teses 

de investimentos8 de consolidação e de crescimento organizacional, percebe-se que parte deste 

mercado está em busca de inovação, como destaca SFK. 

[...] dos últimos tempos para cá, muito do que tem acontecido passa por 

inovação. Ainda tem algumas teses de consolidação, de crescimento para você 

ser mais eficiente fazendo mais do mesmo, mas o que a gente está vendo hoje 

é que a maioria dos investidores busca empresas que tenham algum grau de 

inovação para se diferenciar no mercado. (SFK) 

A inovação pretendida pelos investidores normalmente é influenciada pelo uso de TI, 

por isso a empresa se mantém atenta ao uso feito pelas empresas-alvo e considera que a 

percepção sobre o uso de TI deve ser considerada em todas as frentes de análises. 

 Destacando a evolução e abrangência do uso de TI ao longo do tempo, SFK assinala 

esta mudança de percepção. 

A gente olha tecnologia que antes talvez fosse olhada como um negócio, uma 

vertical, mas hoje na verdade é uma horizontal, ela está presente em todos os 

 
8 “Tese de investimento é o resultado de análises específicas sobre a estratégia de posicionamento em 

investimentos, considerando riscos e retornos potenciais” (BRITO, 2016). 
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segmentos. Tudo vai acabar fazendo algum merge com tecnologia. É 

inevitável. (SFK) 

Para a Kappa, os investidores procuram empresas que transformem o modo de se operar 

em algum mercado, procuram empresas que ofertem escalabilidade ou mesmo empresas que 

façam uso de TI para alavancar seus processos internos e melhorar sua eficiência operacional. 

6.2 Métodos de avaliação 

Parte essencial e principal do trabalho de assessoria nas transações de F&A consiste em 

avaliar a empresa-alvo. Para isso a Kappa faz uso dos quatro métodos vistos no capítulo 3.2. 

Porém, considera fundamentais os cálculos usando DCF e as avaliações relativas, enquanto a 

avaliação orientada a ativos (valor patrimonial) é feita para se ter uma das referências de valor 

informativo e a opção real é considerada em situações de exclusividade de mercado, como 

opções de substituição ou reserva através de patentes ou licenciamentos. 

Confirmando o destaque aos dois métodos, SFK considera que “fluxo de caixa 

descontado é o que está em implícito em qualquer avaliação”, e SK aponta que a Kappa 

“constrói o modelo de valuation, DCF e [...] realiza os múltiplos de empresas similares no 

setor”, dando ênfase que a valorização é balizada “no DCF e múltiplos, a [avaliação baseada 

no] valor de patrimonial [...] [fica] como informativo.” 

Sobre a avaliação relativa, SK destaca o seu uso como balizador da avaliação feita com 

o DCF. Em consonância, SFK e SK destacaram que ao usar técnicas de comparação de 

EBTIDA, EV sobre algum indicador específico das empresas ou indústria, valor da empresa por 

vendas ou valor da empresa por lucro, a Kappa confirma a avaliação original e usa as diferenças 

entre as empresas para ajudar a estabelecer os limites da valorização e as devidas comparações 

em si. 

Raramente utilizada, a avaliação por opção real é considerada apenas em situações 

específicas quando a substituição de uma tecnologia vem associada à uma reserva de mercado, 

seja por parcerias estratégicas ou patente ou outra exclusividade, como apontado por SK na 

entrevista. 

Vamos supor, ela [a empresa] já tem exclusividade do mercado, ela tem 

parcerias estratégicas, enfim, algo que está sendo substituído no mercado. Por 

exemplo, a empresa tem uma tecnologia que está substituindo algo que vai 

deixar de existir. Então ela tem um potencial gigante. (SK) 
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Desta forma a Kappa atua com os quatro métodos apresentados, porém considera para 

sua valorização aquilo que gera reflexo na capacidade de geração de caixa com o destaque dado 

por SFK. 

[...] o que está por trás de tudo é isso: quanto de caixa essa empresa vai gerar 

ao longo dos anos que eu trazendo a valor presente, consigo precificar. (SFK) 

6.3 Influência do uso de TI nos processos de Avaliação 

A Kappa entende que o uso de TI pelas empresas-alvo é relevante para o processo de 

valorização, seja através da credibilidade e consistência ao propiciar a aplicação das boas 

práticas do seu mercado sobre os seus processos gerenciais e produtivos, seja para transformar 

o negócio ou o segmento de mercado que atua. SFK destaca os dois pontos de influência do uso 

de TI nas empresas-alvo. 

[...] tem esses dois pontos: um é usar a tecnologia como ferramenta para 

colocar dentro das empresas as melhores práticas e ajudar nas tomadas de 

decisões com maior grau de informação que você vai ter, com maior nível de 

credibilidade de informação e a outra é usar a tecnologia para você mudar 

realmente o seu negócio. (SFK) 

A influência do uso de TI pode ser decisiva para a evolução do processo valorização ou 

negociação em si. SFK destaca sobre o primeiro ponto que quando o uso de TI foca nos 

processos internos é visto não como um diferencial, mas como uma condição mínima necessária 

para que a transação ocorra alinhada ao mercado. 

[...] quando você pega uma empresa que usa a tecnologia para melhorar sua 

eficiência, melhorar seus processos internos isso, querendo ou não, é uma 

coisa de boa prática e boa prática é copiada em todo lugar. Então acaba não 

sendo o diferencial, mas é uma condição mínima necessária para ter uma 

avaliação, no mínimo, em linha com o mercado. (SFK) 

SFK conclui sobre este ponto dando destaque à importância deste uso de TI sobre o 

reflexo na valorização em razão da eventual falta de eficiência operacional. 

[...] pode ser uma empresa superlegal, mas se não tiver nem o básico [de 

tecnologia] que se consegue fazer, provavelmente vai ter um desconto no seu 

valor, porque você não consegue nem mostrar o quão eficiente você é. (SFK) 
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Já sobre o segundo ponto de foco do uso de TI destacado por SFK, que deriva da 

capacidade de transformar o negócio e consequentemente entregar vantagem competitiva para 

o investidor, a Kappa entende que o uso de TI é relevante e em situações como esta influencia 

diretamente o processo de valorização como consequência da consideração de seus resultados 

projetados nos cálculos, seja diretamente pelo resultado ou pela diminuição de um risco, como 

destacado por SK. 

Dependendo de como você usa a tecnologia, se você está à frente ou 

mostrando algo que vai ser dominante na próxima onda de tecnologia, isso é 

mais valorizado no potencial de crescimento da empresa. Então tem reflexo 

no crescimento ou lucro ou diminuindo o risco. (SK) 

A capacidade de desintermediação, ao reduzir a cadeia de valor (PORTER, 1980), é um 

dos destaques dados pela Kappa como influência do uso de TI na valorização das empresas-

alvo. SFK ilustrou como o investidor percebe o uso de TI, considerando a desintermediação. 

[...] [quando] diminui todo o custo de intermediação de tudo. Ligar as pontas. 

Fazer com que o consumidor e o provedor daquele serviço ou do produto 

falem diretamente [...] (SFK) 

Outro destaque para o uso de TI fica a cargo do ganho de escala destacado por SFK, 

com a redução de custos por transação de negócio. SFK destaca que a percepção do ganho de 

escala acontece quando “o custo unitário é decrescente e o custo marginal é praticamente 

ínfimo, para atender o próximo cliente é uma fração do custo da transação”. E assim, quanto 

mais se vende, menores são os custos e maiores os lucros por transação. “Quando você tem 

escalabilidade infinita, o seu lucro pode ir para o infinito também” (SFK). 

SK também destaca a importância do uso de TI quando afirma que o uso que a empresa-

alvo faz de TI “é levado em consideração sim” durante as avaliações, e cita exemplos de 

empresas que foram avaliadas pela Kappa considerando a eficiência operacional obtida por um 

melhor uso de TI do que seus concorrentes, e completa apontando que “só é preciso sempre 

conseguir mostrar o que eles têm de diferente versus o concorrente que não tem aquele sistema”. 

A influência do uso de TI passará a ser uma questão intrínseca às avaliações para 

transações de F&A, segundo a Kappa. A “tecnologia vai ser, tem que ser, prioridade em todos 

os segmentos”, “vai estar presente em tudo e quem não prestar atenção nisso vai ficar para trás” 

(SFK). 

SK finaliza a entrevista destacando que uma empresa faz melhor uso de TI “é um 

diferencial que será valorizado, vai ajudar a vender” e que por fazer um melhor uso de TI 
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permitirá ter uma melhor valorização, devidamente fundamentada para a sequência de cada 

negociação. 
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7 ESTUDO DE CASO – EMPRESA “SIGMA” 

A Sigma é uma empresa que nasceu com o propósito de assessorar as empresas em 

processos de estruturações financeiras. Fundada há doze anos, a Sigma faz gestão financeira 

nas empresas, fusões e aquisições, investimentos proprietários e mais recentemente passou a 

atuar com uma consultoria mais específica para startups que buscam captação de recursos 

financeiros. 

Mesmo tendo clientes para F&A menores como algumas startups e outros com 

faturamentos maiores que R$ 1 bilhão, a Sigma foca no mercado de empresas com faturamentos 

de R$ 50 milhões a R$ 250 milhões de faturamento. A empresa entende que há bons 

empresários e administradores, que conhecem seus mercados, mas precisam de assessoria para 

dar o próximo passo financeiro. 

Com um time de vinte e cinco pessoas, a empresa atua preferencialmente no setor de 

saúde, estando entre os principais assessores do país nos últimos quatro anos. 

7.1 Visão de mercado de F&A 

A Sigma entende que o valor gerado pelo uso de TI deve ser percebido pelo resultado 

obtido através do seu uso, que de alguma forma deve estar refletido no caixa da empresa. Seja 

pela relação de investimentos e gastos com uso de TI, seja pelo benefício entregue pelo seu uso, 

este deve estar refletido nos resultados ou indicadores financeiros da empresa. 

SS destaca que o uso de TI que impacta os indicadores de custos da empresa-alvo 

influencia diretamente no processo de valorização, pois a projeção de resultados obtidos por 

eles gerará um impacto no valor obtido por estes cálculos. ES reforça esta percepção ao apontar 

que os investimentos no uso de TI devem gerar reflexo no caixa da empresa. Portanto, o impacto 

também se restringe àquele refletido nos cálculos financeiros. Como exemplo, SS aponta para 

o trabalho em modelo de home office que só existe em função do uso de TI feito pelas empresas. 

A Sigma entende que empresas podem ofertar novas tecnologias que podem mudar a 

percepção de valor da empresa, porém a oferta destas novas tecnologias está ligada a riscos 

proporcionais às incertezas sobre seu uso, adesão do público-alvo e consequentes resultados 

esperados. 

Este contexto de incertezas é confirmado pela empresa que criou uma vertical de 

negócio específica para o atendimento da demanda gerada pelas startups. Neste modelo a Sigma 
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aumenta a sua participação sobre os riscos das transações, reduzindo custos para seus clientes 

e permitindo que atendesse a este perfil de clientes. 

7.2 Métodos de avaliação 

Parte essencial do trabalho de assessoria para as transações de F&A é a capacidade de 

avaliar as empresas-alvo, seja como investidor ou empreendedor. Como ferramentas de 

avaliação, a Sigma utiliza dois dos métodos de avaliação vistos no capítulo 3.2: o do fluxo de 

caixa descontado e as avaliações relativas. 

SS destaca o DCF como principal método, mas separam no método das avaliações 

relativas os múltiplos das empresas comparáveis e das transações comparáveis destacados no 

capítulo 3.2.2 deste estudo. Corroborando com este posicionamento, ES afirma que “o principal 

[método] que a gente usa é o fluxo de caixa descontado, que é o mais tradicional” e que “o outro 

[método] que a [Sigma] costuma usar é de múltiplos”. 

A Sigma entende que a valorização é composta pela análise dos métodos adequados à 

avaliação em questão e que o resultado é apresentado para seus clientes na forma de faixa de 

valores possíveis para a transação em questão. SS resume como a precificação de uma empresa 

é apresentada. 

[...] você apresenta para o empresário que a sua companhia tem esse intervalo 

de valor, porque diferente do quanto vale uma coisa objetiva, valor de uma 

empresa é o intervalo de valor. (SS)  

ES, por sua vez, destaca que o intervalo de valores obtidos pelos estudos tem sempre o 

embasamento de acordo com o contexto da empresa no mercado e as técnicas utilizadas para 

respaldar os valores obtidos.  

[...] sempre tem que utilizar as informações para você conseguir fazer range 

do valor da empresa, mas ponderando o que é factível e realista e o que não é. 

(ES) 

7.3 Influência do uso de TI nos processos de Avaliação 

Para a Sigma a influência do uso de TI nos processos de valorização das empresas-alvo 

acontece sob o prisma da confiabilidade dos dados, garantindo confiabilidade nos dados que 

são usados como insumos pelos métodos de avaliação. SS destaca que “a tecnologia é muito 

importante para se conseguir os dados para DCF”. 
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A Sigma também entende que o uso de TI feito pela empresa-alvo é relevante sob a ótica 

da sua capacidade de integração, especialmente quando se trata de uma transação envolvendo 

empresas do mesmo setor, que serão unidas através de processos ou mesmo integração da 

cadeia de valor do negócio. SS destaca este foco confirmado na preocupação da integração no 

momento pós-aquisição e destaca que o suprimento de informações, integradas às demais teses 

de investimento, também é importante para os investidores financeiros. 

A segunda importância, já pensando na sinergia pós-aquisição, quando a gente 

está falando de quem está comprando é do setor, ele vai querer saber quais os 

sistemas implantados [...] Para quem é o financeiro comprando, e não está com 

o pezinho no setor, não tem que fazer junção de sistemas, mas ele quer ter 

informação. (SS) 

Assim, a Sigma entende que o efeito na valorização de uma empresa pelo uso de TI que 

ela faz seja um efeito indireto, pois seus resultados devem influenciar os indicadores financeiros 

e contábeis que subsidiam os métodos de avaliação do valor da empresa-alvo. 

ES explica esta relação ao condicionar a robustez de um uso de TI, com investimentos 

significativos, ao resultado da empresa-alvo, e expõe: 

Se você tem uma área robusta de TI você tem, provavelmente, menos pessoas, 

menos gastos com pessoal, mais investimento, a sua margem pode ser melhor. 

[...] o seu valuation vai ser automaticamente melhor que uma empresa sem 

tanto investimento em TI. Então no final das contas [...] já deveria estar 

refletido no resultado da companhia e consequentemente no valuation. (ES) 

O executivo (ES) destaca que se a empresa-alvo “está em um processo de automatização 

e ela ganhará escala com este processo”, torna-se possível mensurar seus resultados e com isso 

aferir a influência do uso de TI sobre a valorização da empresa. 
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8 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Para analisar os casos estudados nos capítulos 6 e 7 e avaliar as proposições deste estudo, 

é preciso retomar as relações de proposições e categorias estabelecida na Figura 17 e detalhada 

em seguida pela Figura 18 com suas subcategorias, na qual fica evidente quais seriam os 

agrupamentos de evidências cujas fontes ampararam as análises de cada proposição. 

Com a finalidade de apoiar as análises, criou-se o Quadro 7 que destaca as principais 

características das empresas estudadas, organizando-as em uma estrutura que permite uma 

melhor comparação das características principais da empresa. 

 

Quadro 7 - Características das empresas estudadas. 

Característica Kappa Sigma 

Tempo de existência 7 anos 12 anos 

Mercado alvo 
Empresas com faturamento 

entre R$ 50 e R$ 300 milhões. 

Empresas com faturamento entre R$ 

50 e R$ 250 milhões, porém com 

alguns clientes com mais de R$ 1 

bilhão. 

Segmentos de atuação 
Saúde, educação e agro 

tecnologias. 
Majoritariamente no setor de saúde. 

Funcionários 10 25 

Percepção sobre TI TI é importante. TI como meio. 

Métodos de avaliação 
DCF, Relativa, Ativos e 

Opções. 
DCF e Relativa. 

Fonte: autoria própria. 

 

A primeira proposição (P1) sugere que o uso de TI influencia no processo de valorização 

das empresas, foi analisada utilizando-se as categorias Uso de TI e Valor da Empresa. 

A categoria Uso de TI é suportada pelos conceitos de investimento de TI, alocação e 

priorização de investimentos de acordo com o modelo das dimensões do uso de TI 

(ALBERTIN; ALBERTIN, 2016) discutido no capitulo 2.1 e a categoria Valor da Empresa 

recebe a percepção de valor da empresa quanto aos atributos aferidos durante uma negociação. 

Durante as entrevistas que embasaram os casos estudados, foram identificados trechos 

na subcategoria Uso nas Empresas Avaliadas, e alguns dos quais são destacados a seguir.  

[...] ponto mais impactante da influência de tecnologia nas avaliações, nas 

empresas em geral é na questão da escalabilidade [...] a gente vê que empresas 

que têm tecnologia embutida, principalmente promovendo a escalabilidade 
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dos negócios sem incorrer em um custo marginal proporcional a trazer mais 

receita são as que têm múltiplos maiores. (SFK) 

[...] o CAPEX é uma linha que impacta o valuation. Então se a empresa já tem 

um servidor, já tem todas as máquinas e equipamentos e sistemas, já tem um 

software, você vai prever um CAPEX mais baixo para o futuro. [...] então você 

tem que prever um valor mais parrudo de investimento e isso influencia para 

mais ou menos [na valorização]. (SS) 

 [A TI da empresa avaliada] é levada [em consideração] sim [...]. A gente só 

precisa sempre conseguir mostrar o que eles têm de diferente versus o 

concorrente que não tem este sistema. [...] Sim, com certeza, é levado [em 

consideração a empresa ter uma tecnologia que a diferencia no mercado]. 

Tanto que quando a gente faz, por exemplo, este modelo, DCF, quando a gente 

projeta o fluxo de caixa a gente projeta crescimento na empresa [pelo uso da 

tecnologia que a diferencia]. (SK) 

 

Na categoria Valor da Empresas, foram destacados os trechos das entrevistas 

correspondentes à subcategoria Variáveis Condicionais, reportados a seguir. 

[...] o fato de eles terem uma parte de tecnologia mais desenvolvida, a gente 

consegue vender melhor [...] (SK) 

[...] empresas como essa, que pegaram a tecnologia e transformaram a maneira 

de operar dentro de um determinado segmento, aí sim, têm diferenças gritantes 

nas avaliações. [...] se traduziu em valor porque ela usa a tecnologia para se 

posicionar uma maneira diferente no mercado. [...] Um [ponto] é usar a 

tecnologia como ferramenta para colocar dentro das empresas melhores 

práticas e [...] e outro é usar a tecnologia para você mudar realmente o seu 

negócio. [...] quando você tem escalabilidade infinita, o seu lucro pode ir para 

o infinito também [...] (SFK) 

[...] a tecnologia é muito importante para a gente conseguir os dados para o 

DCF. (SS) 

Se eu acho que ela [empresa] está em um processo de automatização e ela 

ganha escala com isso eu consigo fazer um crescimento um pouco mais forte 

e sustentar isso, então obviamente isso vai impactar o valuation. (ES) 

Dos destaques das entrevistas nos trechos anteriores é possível extrair as evidências que 

indicam como confirmada a primeira proposição (P1), corroborando para a afirmação de que o 

Uso de Tecnologia de Informação influencia o Valor da Empresa. Mesmo que esta relação não 

se evidencie através de uma relação direta, fica destacada através da avaliação qualitativa, a 

relação estabelecida a partir dos trechos sublinhados, que nos processos de avaliação, de 

maneira implícita ou indireta, o valor da empresa é influenciado pelo uso de TI. 
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A segunda proposição (P2) sugere que a influência do Uso de TI no Valor da Empresa 

se dá por intermédio do Benefício do Uso de TI, que impacta o Desempenho da Empresa. Como 

destacado na Figura 17, esta proposição está vinculada à três categorias sendo o Uso de TI e o 

Valor da Empresa, já destacados para a análise da primeira proposição, e pela categoria Valor 

do Uso de TI, que é composta pelas subcategorias Benefícios e Desempenho Empresarial.  

Para sustentar a subcategoria Benefícios, foram destacados os trechos apontados durante 

as entrevistas a seguir. 

[...] quando a gente vai olhar essas diferenças muito grandes de múltiplos, [...] 

a gente vê que empresas que têm tecnologia embutida, principalmente 

promovendo a escalabilidade dos negócios sem incorrer em um custo marginal 

proporcional ao trazer mais receita, são as que têm múltiplos maiores. (SFK) 

Ao gerar escalabilidade no fornecimento de serviços evoca-se as perspectivas de 

produtividade, custos e qualidade, pois além de aumentar capacidade de entrega por unidade de 

tempo, com a redução do custo unitário consumido a cada transação, há também uma 

padronização do serviço prestado que influencia diretamente na qualidade ofertada e percebida 

através daquele serviço. 

Uma é usar a tecnologia como ferramenta para colocar dentro das empresas 

melhores práticas e ajudar nas tomadas de decisões com maior grau de 

informação que você vai ter, com maior nível de credibilidade de informação 

e a outra é usar a tecnologia para você mudar realmente o seu negócio. [...] 

[usar tecnologia para o] básico, para a questão de melhores práticas, de 

eficiência operacional e para pensar em outras maneiras de servir o cliente [...] 

(SFK) 

Dependendo de como você usa a tecnologia, se você busca, se você está à 

frente, ou mostrando algo que vai ser dominante na próxima onda tecnológica, 

isso é mais valorizado no potencial de crescimento da empresa. Então no 

crescimento ou lucro. Diminui o risco. (SK) 

Ao implantar as melhores práticas do segmento, a empresa busca perceber os benefícios 

oriundos da eficiência operacional que tem como principais afetados, o custo, a produtividade 

e qualidade. Porém ao usar a tecnologia para transformar o negócio, os principais benefícios 

envolvidos são a flexibilidade e a inovação, já que através da flexibilidade ofertada pelo uso de 

TI se pode perceber como entregue ao negócio a maior capacidade de adaptação ao mercado 

com menor tempo, e como à inovação pode-se incorporar novas capacidades técnicas ou não 

técnicas para a organização que irão entregar novos resultados, com o consequente impacto no 

desempenho empresarial. 
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Como subsídio da subcategoria Desempenho Empresarial, destacaram-se os trechos 

reproduzidos e comentados a seguir. 

[...] o ponto mais impactante da influência de tecnologia nas avaliações, nas 

empresas em geral, é na questão da escalabilidade. Eu acho que isso é o maior 

ponto que faz realmente mudar o valuation. [...] os investidores estão 

buscando colocar dinheiro em empresas que consigam ter alguma coisa, que 

seja escalável [...] quando você tem escalabilidade infinita, o seu lucro pode ir 

para o infinito também [...] (SFK) 

[...] o home office só existe por causa da tecnologia. Sem dúvida, [mensurar 

pelo custo] é a forma mais direta de se mensurar [o impacto de TI]. (SS) 

Se você tem uma área robusta de TI você tem provavelmente, menos gastos 

com pessoal talvez, mais investimento no balanço, mais a sua margem pode 

ser melhor. [...] o seu valuation vai ser automaticamente melhor que uma 

empresa sem tanto investimento em TI. [...] no meu ponto de vista já deveria 

estar refletido no resultado da companhia e consequentemente no valuation. 

(ES) 

A escalabilidade enfatizada por SFK é percebida diretamente nas perspectivas 

Financeira, do Cliente e de Processos Internos, porém fica claro que a percepção mais 

abrangente está sobre a perspectiva financeira, que quando impactada, influencia mais 

declaradamente sobre os métodos de avaliação das empresa-alvo.  

[...] empresas como essa que pegaram a tecnologia e transformaram a maneira 

de operar dentro de um determinado segmento, aí sim, tem diferenças gritantes 

nas avaliações. (SFK) 

[...] se você está à frente, ou mostrando algo que vai ser dominante na próxima 

onda tecnológica, isso é mais valorizado [...] (SK) 

A capacidade de transformar o mercado apontada por SFK e reforçada por SK, tem 

influência na perspectiva de Aprendizado e Inovação e pode, assim como as demais 

perspectivas, influenciar o processo de valorização. 

No entanto, esta percepção de relação estabelecida entre o desempenho empresarial 

obtido pelo uso de TI e a valorização da empresa é percebida de maneira diferente pelos 

executivos da Sigma, que são uníssonos ao explicar  que o reflexo do uso de TI deve estar 

representando nos indicadores financeiros da empresa, logo mais restritos à perspectiva 

Financeira. Entretanto, dão destaque à importância do uso de TI tanto como suporte e 

confiabilidade às informações analisadas durante o processo de valorização, como com relação 
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a sua capacidade de integração no momento pós-transação. A seguir, trechos que expõem esta 

percepção. 

[...] a gente não enxerga [o envolvimento de TI] de uma forma direta. [...] a 

tecnologia é muito importante para a gente conseguir os dados para o 

Discounted Cash Flow” (SS) 

[...] já pensando na sinergia pós aquisição [...] [o investidor] vai querer saber 

quais os sistemas implantados: se tem BI, se não tem BI, como saem os dados, 

se integra com os sistemas dele, porque ele vai querer agilidade na sinergia 

das empresas. (SS) 

Sim, sem dúvida [que a forma e consistência dos dados apresentados  

influenciam] no processo, desde a vontade, o interesse do comprador, que isso 

é levado em consideração, se tem interesse ou não [para avaliar a oferta]. (ES) 

Com os destaques apontados para as subcategorias Benefícios e Desempenho 

Empresarial é possível entender que há uma percepção indireta sobre a influência de ambos no 

processo de valorização das empresas. Apesar das diferenças identificadas entre os casos 

estudados é possível inferir que, de maneira qualitativa, a proposição (P2) está parcialmente 

confirmada. A ressalva fica sobre o entendimento diferente percebido das empresas quanto à 

percepção dos benefícios influenciando o valor da empresa. Mas as empresas concordam que a 

influência no valor da empresa existe desde que refletida nas perspectivas de desempenho 

empresarial. 

A terceira proposição (P3) sugere que o Valor do Uso de TI influencia o Valor da 

Empresa está vinculada, conforme demonstrado na Figura 17, às categorias Valor do Uso de TI 

e Valor da Empresa, esta última dividida nas subcategorias Técnicas de Mensuração e Variáveis 

Condicionais, que apesar de já terem tido trechos transcritos anteriormente, seja em análises 

das proposições anteriores ou mesmo nas descrições dos casos, têm destacados os seguintes 

trechos. 

Os múltiplos são muito maiores empresas que têm escalabilidade de negócio 

ou potencial de crescimento. [...] no final das contas, a teoria toda de 

valuation, por mais que se use qualquer outro método, como avaliação relativa 

ou coisa do tipo, lá dentro tem sempre a premissa implícita que uma hora, o 

negócio vai de dar caixa. (SFK) 

[...] o fato de eles terem uma parte de tecnologia mais desenvolvida, a gente 

consegue vender mais [...] (SK) 
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[...] empresas [...] que pegaram a tecnologia e transformaram a maneira de 

operar dentro de um determinado segmento, aí sim, tem diferenças gritantes 

nas avaliações. (SFK) 

[...] a tecnologia ela é muito importante para a gente conseguir os dados para 

o Discounted Cash Flow [...] (SS) 

No final das contas se a empresa tem uma área de tecnologia muito robusta e 

muito investimento em tecnologia, isso deveria ter refletido de alguma forma 

no resultado da empresa [...] (ES) 

Estes trechos destacam a importância da tecnologia para a valorização da empresa, seja 

como garantia da qualidade da informação levantada, reduzindo o risco de uma desvalorização 

ou mesmo de uma não negociação, seja pelo potencial ganho de escala ou ruptura de modelo 

de mercado. Ainda neste contexto destacam-se as avaliações utilizando os métodos de fluxo de 

caixa descontado e avaliações relativas, ambas claramente impactadas pelo valor entregue por 

TI. 

Com a avaliação qualitativa feita sobre os casos estudados, somados aos destaques feitos 

para a análise da P2, é possível entender que a proposição (P3) está totalmente confirmada. Esta 

confirmação é garantida pela influência direta nos métodos de avaliação pelos indicadores 

corporativos que por sua vez são influenciados pelas perspectivas do desempenho empresarial, 

ou seja, pelo valor entregue à empresa pelo uso de TI. 

 

Figura 19 - Mapa das proposições, categorias e entrevistas 

 

Fonte: autoria própria. 
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A Figura 19 mostra a relação das proposições com as categorias e subcategorias, 

incluindo exemplos de citações de entrevistas e as quantidades de trechos identificados nas 

entrevistas compõem cada subcategoria. 

As quantidades de trechos positivos destacados na Figura 19 sustentam as confirmações 

totais das proposições P1 e P3 e confirmação parcial para a P2. Mesmo com as diferenças 

identificadas entre as empresas representadas os casos estudados, é possível evidenciar nesta 

análise que ambas empresas identificam a influência do uso de TI nos processos de valorização 

nas transações de F&A. Seja esta influência diretamente considerada nos métodos de avaliação 

ou mesmo como suporte ao processo de valorização em si. 
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9 DISCUSSÃO, CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

Um pilar teórico fundamental deste estudo discorre sobre o Valor do Uso de TI através 

das Dimensões do Uso de TI de Albertin e Albertin (2016), que de acordo com as pressões dos 

direcionadores de uso de TI, passando por alocações de recursos de investimentos e os 

benefícios ofertados, influenciam o desempenho empresarial, e quando confrontado com os 

fundamentos dos modelos de avaliação de empresas abordados no capítulo 3, nos indica nexo 

entre elas.  

Esta relação responde ao problema identificado com o estabelecimento da relações de 

influência entre o uso de TI e os métodos de avaliação das empresas-alvo e responde 

parcialmente à pergunta de pesquisa, indicando que o uso de TI influencia o valor de uma 

empresa em processo de F&A, além de responder aos objetivos geral e específicos deste 

trabalho, representados pelo modelo de relação entre uso de TI, valor de TI e valor da empresa, 

representado na Figura 16. 

Retomando o objetivo geral e os objetivos específicos é possível afirmar que, segundo 

os estudos de casos apresentados e analisados, o uso de TI de uma empresa influencia no valor 

atribuído a ela no processo de F&A. Seja por uma capacidade de redução de custos ou por 

atribuir confiabilidade aos dados do negócio, a influência é evidenciada em todos os casos e 

entrevistas relacionadas. 

Neste estudo foi possível identificar que entre os principais métodos de avaliação de 

empresas discutidos na literatura e destacados por DePamphilis (2015), na prática, são usadas 

principalmente os métodos de Fluxo de Caixa Descontado e Avaliações Relativas, conforme o 

primeiro objetivo específico determinado no capitulo 1.3. 

Também foi possível identificar que o valor atribuído às empresas em um processo de 

avaliação é afetado pelo desempenho da empresa, através das perspectivas do desempenho 

empresarial, ilustradas na Figura 9, e confirmado nas entrevistas, uma vez que os métodos 

utilizados para os processos de avaliação contemplam as perspectivas Financeira, do Cliente e 

de Processos Internos de maneira mais direta e a perspectiva de Aprendizado e Inovação como 

uma capacidade de geração de resultados futuros além de influência nas medidas de risco para 

o negócio. 

Também foi possível identificar a influência de TI na relação entre o valor atribuído a 

uma empresa e o seu desempenho empresarial. Apesar de ser percebido de maneiras diferentes, 

os casos estudados demonstram haver influência entre o valor atribuído e desempenho 
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empresarial, pois tanto Kappa quanto a Sigma entendem que mesmo sob diferentes perspectivas 

a influência do desempenho empresarial é exercida no valor atribuído, através dos indicadores 

avaliados e considerados para cada método de valorização. 

Na avaliação dos estudos de caso foi possível identificar que o mercado de avaliação de 

empresas atua sempre com a mensuração de resultado financeiro, com o foco no caixa gerado 

pela empresa ao final da sua operação. Contudo, identificou-se que a empresa Kappa considera 

os potenciais ganhos da empresa quanto aos benefícios do uso de TI disponíveis naquela 

empresa. Por exemplo, quando das perspectivas da qualidade, flexibilidade e inovação, quando 

citou a capacidade de venda em escala de um serviço, com um custo unitário cada vez menor.  

Já a empresa Sigma entende que o uso de TI está representado em seus resultados, seja 

como ativo, custo operacional ou mesmos através de processos internos consistentes, 

percebendo o resultado da influência de seu uso indiretamente, em seus cálculos e 

argumentações. 

Assim foi possível confirmar totalmente a proposição (P1) que sugere que o uso de TI 

influencia no processo de valorização das empresas; e a proposição (P3) que sugere que o Valor 

do Uso de TI influencia o Valor da Empresa está vinculada, pois independente da forma que é 

percebido, nos dois casos estudados foram identificadas evidências de que o uso de TI é 

considerado no processo de valorização e que o desempenho empresarial obtido pelo uso de TI 

reflete seus resultados nos métodos de cálculos apresentados no capítulo 3.2. 

Já a proposição (P2) que sugere que a influência do Uso de TI no Valor da Empresa se 

dá por intermédio do Benefício do Uso de TI, que impacta o Desempenho da Empresa fica 

parcialmente confirmada por haver uma diferente percepção dos benefícios ofertados e 

entregues pelo uso de TI e sua respectiva consideração ou não nos modelos de valorização. 

As diferentes percepções quanto à forma de influência do uso de TI nas avaliações das 

empresas nos levam ao entendimento de que há oportunidade de se explorar mais os benefícios 

gerados pelo uso de TI e seus riscos durante um processo de valorização. 

Em qualquer transação de F&A, há nos benefícios entregues por TI um potencial ganho 

ainda não materializado nos demonstrativos de resultados da empresa. Para tornar estes 

potenciais ganhos mais evidentes é possível contemplar métodos menos tradicionais aos 

modelos de avaliação, como proposto por Fichman (2004) para avaliar o portfólio de projetos 

sobre o uso de TI. Dessa forma, extrapola-se este cálculo para a avaliação feita sobre os ativos 

de TI e contempla-se situações de incertezas geradas por projetos em andamento e suas 

consequentes capacidades adquiridas, o que leva em consideração uma nova capacidade de se 
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atribuir valor ao negócio através de uma nova tecnologia assimilada, e que pode ser uma mais 

valia importante nos argumentos de negociação das empresas. 

Há também uma sugestão de que os mercados de atuação das empresas de assessoria de 

F&A podem exercer influência importante quanto ao tempo e maturidade para se levar em 

consideração a importância de TI sobre os processos de valorização das empresas alvo. 

Esta percepção surge da compreensão dos mercados de atuação das empresas estudadas. 

Enquanto a Kappa sugere uma maior proximidade como as empresas tecnológicas, seja pelas 

novas empresas ligadas aos novos modelos de educação ou aos novos produtos e serviço do 

mercado agritech9, a Sigma atua majoritariamente com empresas e segmentos mais 

consolidados. Portanto, de acordo com o segmento de atuação, a empresa de assessoria em F&A 

pode estar mais atenta ou não aos benefícios gerados por TI sem que estes estejam 

materializados nos resultados da empresa avaliada. 

De igual maneira este estudo sugere uma atenção às empresas que estão se preparando 

para serem compradas, que além da saúde financeira e confiabilidade destes dados e processos, 

tenham atenção sobre os benefícios gerados por TI pois estes poderão aumentar 

significativamente seus multiplicadores durante os estudos de valorização e nas negociações. 

A importância dos benefícios do uso de TI abordada pelos pilares estudados no capítulo 

2.2 pode ser ilustrada nos isolamentos sociais ocorridos no mundo em razão da pandemia do 

novo Corona Vírus (MOREIRA; PINHEIRO, 2020), quando em questão de dias ou horas, as 

empresas tiveram que colocar seus funcionários trabalhando remotamente, fechar as portas ou 

até mesmo se adequar a novas formas de atuação. A depender de como a empresa estava quanto 

aos recursos de TI (MELVILLE et al., 2004; WIENGARTEN et al., 2013), pode agir de 

maneira diferente, seja paralisando suas atividades, trabalhando com capacidade reduzida ou 

plena no caso das empresas que estiveram melhor preparadas. 

As transformações impostas pela pandemia colocam em maior evidência o uso de TI 

pelas empresas, seja como facilitador de comunicação, seja por permitir flexibilizações nas 

relações das partes interessadas, dando oportunidade de adaptação aos negócios de acordo com 

as novas formas de consumo, capacidade de inovação ou mesmo para uma maior eficiência 

sobre os custos. 

 
9 Denominação dada a empresas que atuam no segmento do agronegócio, fazendo do uso de tecnologia 

seu grande diferencial, assim como as fintechs estão para os bancos as agritech ou agtech estão para o agronegócio. 
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O novo cenário econômico exige e continuará exigindo reações rápidas e assertivas das 

empresas, e as transações de F&A continuarão a ser importantes ferramentas para reagir e se 

posicionar no mercado. 

Com as novas configurações de negócios estabelecidas ou em transformação, durante a 

pandemia, associada às oportunidades de redução de custos; à capacidade que o uso de TI 

habilita de se explorar novos mercados ou novos canais de relacionamento com cliente ou 

fornecedores; e às oportunidades de investimentos e crescimento com F&A, entender o uso de 

TI de uma empresa-alvo se torna ainda mais relevante.  

Compreender os potenciais benefícios ofertados e entregues pelo uso de TI na empresa-

alvo e quais deles podem ser agregados para à parte compradora para que passem a influenciar 

seus próprios indicadores de desempenho, poderá se tornar um diferencial competitivo neste 

novo contexto de mercado. 
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10 CONTRIBUIÇÕES, LIMITAÇÕES E ESTUDOS FUTUROS 

Este estudo contribui para a comunidade acadêmica ao unir dois campos de 

conhecimento, o do Valor pelo Uso de TI e o de Fusões de Aquisições, dando destaque à 

crescente relevância do uso de TI nas empresas e sua consequente relação de influência nos 

processos de valorização para as transações de F&A. 

As contribuições aplicadas estão na forma de alerta e orientação tanto para as empresas-

alvo como para os investidores e empresas de assessoria de F&A que devem estar atentas às 

influências do uso de TI nos processos de valorização, por mais evidente que se faça constar 

esta relação através dos indicadores de desempenho empresarial. Nos benefícios ofertados pelo 

uso de TI estão tanto oportunidades de ganhos significativos para os investidores quanto 

oportunidades de ajustes de alocação de investimentos para aquelas empresas que se preparam 

para serem parte de uma transação de F&A. 

Quanto às limitações deste estudo, a primeira destacada é o baixo número de empresas 

estudadas, o que não gera volume suficiente para que se permita generalizar os comportamentos 

identificados. A segunda limitação é a falta de oportunidade de se acompanhar os processos de 

valorização e negociação in loco, tanto para a obtenção dos dados quanto para a percepção da 

relação de influência do uso de TI durante as negociações e desfecho. A terceira limitação tem 

origem no sigilo das informações em si, que impediu o acesso a informações de transações que 

as empresas estivessem envolvidas ou mesmo a participação, como observador, em um 

processo de negociação. 

Para estudos futuros sugere-se a ampliação do rol de empresas envolvidas para os 

estudos de caso, assim como a inclusão de empresas que atuem com as chamadas startups para 

as quais é esperado um comportamento de avaliação e percepção diferentes do valor entregue 

pelo uso de TI dos obtidos neste estudo. 

  



 

83 

 

11 REFERÊNCIAS 

ALBERTIN, A. L.; ALBERTIN, R. M. DE M. Tecnologia de Informaçăo e Desempenho 

Empresarial no Gerenciamento de seus Projetos: um Estudo de Caso de uma Indústria Projects 

Management : a Case Study about a Industry. Revista de Administração Contemporânea, v. 

12, n. 3, p. 599–629, 2008.  

ALBERTIN, A. L.; ALBERTIN, R. M. DE M. Dimensões do uso de tecnologia da informação: 

um instrumento de diagnóstico e análise. Revista de Administração Pública, v. 46, n. 1, p. 

125–151, 2012.  

ALBERTIN, A. L.; ALBERTIN, R. M. DE M. Tecnologia de Informação e Desempenho 

Empresarial: as dimensões de seu uso e sua relação com os benefícios do negócio. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2016.  

ALBERTIN, A. L.; MOURA, R. M. DE. Administração de Informática: funções e fatores 

críticos de sucesso. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

ALFORD, A. W. The Effect of the Set of Comparable Firms on the Accuracy of the Price-

Earnings Valuation Method. Journal of Accounting Research, v. 30, n. 1, p. 94–108, 1992.  

BANSAL, P. (TIMA); CORLEY, K. Publishing in AMJ - Part 7: What’s Different about 

Qualitative Research? Academy of Management Journal, v. 55, n. 3, p. 509–513, jun. 2012.  

BARBOPOULOS, L. G.; PAUDYAL, K.; SUDARSANAM, S. Earnout deals: Method of 

initial payment and acquirers’ gains. European Financial Management, v. 24, n. 5, p. 792–

828, nov. 2018.  

BARDIN, L. Análise de conteúdo. 3a reimp. ed. São Paulo: Edições 70, 2016.  

BENITEZ, J.; RAY, G.; HENSELER, J. Impact of information technology infrastructure 

flexibility on mergers and acquisitions. MIS Quarterly: Management Information Systems, 

v. 42, n. 1, p. 25–43, 2018.  

BLACK, F.; SCHOLES, M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of 

Political Economy, v. 81, n. 3, p. 637–654, maio 1973.  

BNDES. Guia do financiamento. Disponível em: 

<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/quem-pode-ser-

cliente/>. Acesso em: 9 fev. 2020.  

BOOTE, J. et al. Cracking the Code of Digital M&A. London: 2019 

BRITO, O. Guia Prático de Economia e Finanças. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.  



 

84 

 

CAMARGOS, M. A. DE; BARBOSA, F. V. Fusões, aquisições e takeovers: um levantamento 

teórico dos motivos, hipóteses testáveis e evidências empíricas. Caderno de Pesquisas em 

Administração, v. 10, n. 2, p. 17–38, 2003.  

CARR, N. G. IT Doesn’t Matter. Harvard Business Review, v. 85, n. 5, p. 41–49, 2003.  

COOPER, D. R.; SCHINDLER, P. S. Métodos de pesquisa em administração. 12. ed. Porto 

Alegre: AMGH Editora, 2016.  

COUTO JR, C. G.; GALDI, F. C. Avaliação de empresas por múltiplos aplicados em empresas 

agrupadas. RAM. Revista de Administração Mackenzie, v. 13, n. 5, p. 135–170, 2012.  

CRESWELL, J. W. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 

Approaches. 2nd. ed. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc, 2007.  

CUNINGHAME-GREEN, R. A. Discounted Cash Flow. OR, v. 16, n. 2, p. 251, jun. 1965.  

DAMODARAN, A. Avaliação de investimentos: ferramentas e técnicas para a 

determinação do valor de qualquer ativo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997.  

DAMODARAN, A. Living with Noise: Valuation in the Face of Uncertainty. Journal of 

Applied Finance, v. 23, n. 2, p. 6–22, 2013.  

DAO, V. Impacts of IT Resources on Business Performance within the Context of Mergers and 

Acquisitions. Journal of International Technology and Information Management, v. 19, n. 

3, p. 75–88, 2010.  

DEPAMPHILIS, D. M. Mergers, acquisitions, and other restructuring activities: An 

Integrated Approach to Process, Tools, Cases, and Solutions. 8. ed. Los Angeles: Elsevier, 

2015.  

FAMA, E. F. Efficient Capital Markets: II. The Journal of Finance, v. 46, n. 5, p. 1575, 1991.  

FICHMAN, R. G. Real Options and IT Platform Adoption: Implications for Theory and 

Practice. Information Systems Research, v. 15, n. 2, p. 132–154, jun. 2004.  

FORTE, G.; GIANFRATE, G.; ROSSI, E. Does relative valuation work for banks? Global 

Finance Journal, v. 44, n. September 2018, p. 100449, 2020.  

GORT, M. An Economic Disturbance Theory of Mergers. The Quarterly Journal of 

Economics, v. 83, n. 4, p. 624, 1969.  

HENNINGSSON, S.; KETTINGER, W. J. Managing IT integration risk in acquisitions. MIS 

Quarterly Executive, v. 15, n. 1, p. 1–19, 2016.  



 

85 

 

HUNTER, R.; WESTERMAN, G. O verdadeiro valor de TI: Como Transformar TI de um 

Centro de Custos em um Centro de Valor e Competitividade. 1. ed. São Paulo: M Books 

do Brasil, 2011.  

JERONIMO, L. R. Viabilidade Econômica e Financeira de Projetos de Tecnologia de 

Informação. In: ALBERTIN, A. L.; ALBERTIN, R. M. DE M. (Eds.). . Projetos de Tecnologia 

de Informação: Como aumentar o valor que o uso de tecnologia de informação agrega às 

organizações. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 217–244.  

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance. 

Harvard Business Review, n. January–February, p. 71–79, 1992.  

KENGELBACH, J. et al. The 2018 M&A Report - Synergies Take Center Stage. Disponível 

em: <https://www.bcg.com/publications/2018/synergies-take-center-stage-2018-m-and-a-

report.aspx>. Acesso em: 23 ago. 2019.  

KENGELBACH, J. et al. 2019 Mergers & Acquisitions (M&A) Report: Downturns Are a 

Better Time for Deal Hunting. Disponível em: <https://www.bcg.com/pt-

br/publications/2019/mergers-and-acquisitions-report-shows-downturns-are-a-better-time-for-

deal-hunting.aspx>. Acesso em: 21 abr. 2020.  

LEAVITT, H. J.; WHISLER, T. L. Management in the 1980’s. Harvard Business Review, v. 

36, n. 6, p. 41–48, 1958.  

LEWIS, A.; MCKONE, D. So Many M&A Deals Fail Because Companies Overlook This 

Simple Strategy. Disponível em: <https://hbr.org/2016/05/so-many-ma-deals-fail-because-

companies-overlook-this-simple-strategy>. Acesso em: 22 out. 2019.  

LUTCHEN, M. D. Managing IT As a Business. Financial Executive, v. 20, n. 5, p. 50–52, 

2004.  

LUTZ, F.; LUTZ, V. The Theory of Investment of the Firm. Princeton: Princeton University 

Press, 1951.  

MAHMOOD, M. A.; SZEWCZAK, E. J. Measuring Information Technology Investment 

Payoff: Contemporary Approaches. 1. ed. Hershey: Idea, 1999.  

MEIRELLES, F. DE S. Informática: Novas Aplicações Com Microcomputadores. 2. ed. 

São Paulo: Pearson Education, 1994.  

MEIRELLES, F. DE S. Pesquisa: Administração e Uso da TI - Tecnologia de Informação 

nas Empresas. São Paulo: GVcia, 2019.  

MELVILLE, N. et al. Review: Information Technology and Organizational Performance: an 

Integrative Model of IT Business Value. MIS Quarterly, v. 28, n. 2, p. 283–322, 2004.  



 

86 

 

MITRA, S.; SAMBAMURTH, V.; WESTERMAN, G. Measuring IT Performance and 

Communicating Value. MIS Quarterly Executive, v. 10, n. 1, p. 47–59, 2011.  

MOREIRA, A.; PINHEIRO, L. OMS declara pandemia de coronavírus. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemia-de-

coronavirus.ghtml>. Acesso em: 18 abr. 2020.  

MORTON, M. S. S. (ED.). The Corporation of the 1990’s - Information Technology and 

Organizational Transformation. Oxford: Oxford University Press, 1991.  

NEVO; WADE. The Formation and Value of IT-Enabled Resources: Antecedents and 

Consequences of Synergistic Relationships. MIS Quarterly, v. 34, n. 1, p. 163–183, 2010.  

PARKER, R. H. Discounted Cash Flow in Historical Perspective. Journal of Accounting 

Research, v. 6, n. 1, p. 58–71, 1968.  

POBORSKÝ, F. Fundamentals of the Liquidation Method of Business Valuation. Procedia 

Economics and Finance, v. 25, n. May, p. 386–393, 2015.  

PORTER, M. E. Competitive strategy: techniques for analyzing industries and 

competitors. New York: THE FREE PASS, 1980.  

RATCLIFFE, T. A.; MUNTER, P. Asset Valuation: An Historical Perspective. The 

Accounting Historians Journal, v. 7, n. 1, p. 73–78, 1980.  

SABHERWAL, R. et al. How Does Strategic Alignment Affect Firm Performance? The Roles 

of Information Technology Investment and Environmental Uncertainty. MIS Quarterly, v. 43, 

n. 2, p. 453–474, jun. 2019.  

SAMPLER, J. L. Exploring the relationship between information technology and 

organizational structure. In: EARL, M. J. (Ed.). . Information management: the 

organizational dimension. New York: Oxford University Press, 1996. p. 5–22.  

SARRAZIN, H.; WEST, A. Understanding the strategic value of IT in M&A. 2011 

SHAPIRO, C.; VARIAN, H. R. A economia da informação: como os princípios econômicos 

se aplicam à era da Internet. [s.l.] Elsevier Brasil, 2003.  

SHARPE, W. F.; ALEXANDER, G. J.; BAILEY, J. V. Investments. [s.l.] Prentice Hall, 1978.  

THOMSON, R.; DETTMAR, S.; GARAY, M. The state of the deal - M&A trends 2018. 

New York: 2017 

THOMSON, R.; DETTMAR, S.; GARAY, M. The state of the deal - M&A trends 2019. 

New York: 2018 



 

87 

 

THOMSON, R.; DETTMAR, S.; GARAY, M. The state of the deal - M&A trends 2020. 

New York: 2020 

TTR. M&A HANDBOOK: Brazil 2019. 1. ed. São Paulo: Zuvinova, SA, 2019.  

UDDIN, A.; YU, D. Latent factor model for asset pricing. Journal of Behavioral and 

Experimental Finance, v. 27, p. 1–28, set. 2020.  

WEILL, P.; BROADBENT, M. Leveraging the new infrastructure: how market leaders 

capitalize on information technology. [s.l.] Harvard Business Press, 1998.  

WIENGARTEN, F. et al. Exploring the Important Role of Organizational Factors in IT 

Business Value: Taking a Contingency Perspective on the Resource-Based View. 

International Journal of Management Reviews, v. 15, n. 1, p. 30–46, 2013.  

WYNNE, P. J. Building IT Resources for Post-Acquisition IS Integration in Novice Acquirers. 

PACIS 2018 Proceedings., v. 260, p. 1–14, 2018.  

YIN, R. K. Estudo de Caso: Planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.  

YOSHIKUNI, A. C. Estratégia de Negócios e Projetos de Tecnolgoia de Informação. In: 

ALBERTIN, A. L.; ALBERTIN, R. M. DE M. (Eds.). . Projetos de Tecnologia de 

Informação: Como aumentar o valor que o uso de tecnologia de informação agrega às 

organizações. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 67–90.  

  



 

88 

 

APÊNDICE A 

Convite individual para participar da pesquisa 

 

Ao Responsável pela “Empresa” 

Prezado(a) senhor(a), 

A Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getulio 

Vargas (FGV), tem como uma de suas atividades acadêmicas a realização de pesquisa para a 

formação de base de conhecimento nas áreas que integram a administração. Esta atividade é 

utilizada em vários dos nossos cursos, desde a graduação até a pós-graduação. 

Na qualidade de Professor Titular do Departamento de Tecnologia de Data Science e 

Coordenador da Linha de Tecnologia de Informação do Mestrado Profissional de Gestão para 

Competitividade, gostaria de solicitar a colaboração desta conceituada instituição para a 

realização de um estudo de caso sobre a influência do uso de tecnologia de informação na 

valorização das empresas. 

O aluno Ricardo de Toledo Piza Ferraz, meu orientando no programa de pós-graduação 

em nível de mestrado profissional, está desenvolvendo seu projeto de pesquisa com o título A 

influência do investimento e uso de Tecnologia de Informação no Valor das Empresas, que 

prevê estudo de caso. 

Devido à importância da “Empresa” como uma organização de sucesso e de boas 

práticas de avaliação de empresas, gostaríamos de utilizar esta empresa como o caso a ser 

estudado. 

As informações a serem obtidas e posteriormente utilizadas no trabalho aplicado, 

relatório de pesquisa e artigos acadêmicos respeitarão os critérios de sigilo e restrições definidos 

pela “Empresa”, garantindo assim total respeito às diretrizes da instituição. 

Agradeço antecipadamente a sua colaboração. 

Atenciosamente, 

 

Alberto Luiz Albertin 

Professor Titular da FGV EAESP 

Coordenador do Mestrado Profissional em Gestão para Competitividade: TI 

Coordenador do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada 

FGV EAESP  
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APÊNDICE B 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 

1. Resumo da trajetória profissional e responsabilidades do entrevistado (quebra-

gelo / contextualização) 

2. Empresa: Histórico da Empresa, Números de funcionários, quantidades de 

transações e valores totais negociados. (quebra-gelo / contextualização) 

3. Como vocês avaliam as empresas? Quais são os principais modelos ou métodos 

são utilizados? 

4. O método de avaliação muda de acordo com a empresa a ser avaliada? 

a. Fluxo de Caixa Descontado 

b. Relativa 

c. Orientada a ativos 

d. Opção Real 

e. Outro 

5. O uso de TI da empresa alvo influencia no processo de valorização? Como? 

a. Infraestrutura 

b. Transacional 

c. Informacional 

d. Estratégico 

6. O desempenho empresarial, gerado por TI é considerado nos processos de 

avaliação? 

a. Financeiro 

b. Clientes 

c. Processos Internos 

d. Aprendizado e Inovação 

7. A forma como o desempenho empresarial é afetado por TI, os benefícios do uso 

de TI, influenciam o Valor da Empresa?  

a. Custo 

b. Produtividade 

c. Qualidade 

d. Flexibilidade 
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e. Inovação 

8. Fechamento (agradecimento e deixar entrevistado livre para comentários 

adicionais)  


