
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO EM SISTEMAS DE GESTÃO 
 
 
 
 
 
 

FABRÍCIO BATISTA DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIAS DE VALUATION PARA EMPRESAS STARTUPS.  
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em 
Sistemas de Gestão da Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial para obtenção do 
Grau de Mestre em Sistemas de Gestão. Área de 
concentração: Qualidade Total. Linha de Pesquisa: 
Sistemas de Gestão <Finanças Corporativas e 
Gestão da Qualidade Total> 

 
 
 

 
 
 
 

Orientador: 
 

Prof. Luis Perez Zotes, D.Sc. 
 
 
 
 

Niterói 
2017 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Ficha Catalográfica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Elaborada por bibliotecária - CRB 5041 

 
 
 
 

O 48    Oliveira, Fabrício Batista de.  
Metodologias da valuation para empresas startups / Fabrício 

Batista de Oliveira.  2017. 
  103 f.  

   
  Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão) – 

Universidade Federal Fluminense. Escola de Engenharia, 2017. 
  Orientador: Luis Perez Zotes. 

 
  1. Empreendedorismo. 2. Empresa. 3. Tecnologia.  I. Título.    
 
 
                                                  CDD 658.421 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primeiramente a Deus que me concedeu a oportunidade desta 
encarnação, aos dharmas budistas que ao longo da minha 
história me fizeram viver uma vida de retidão e compaixão. A 
todos os meus mestres, amigos e esposa que me ajudaram a 
me tornar uma pessoa melhor, crescendo profissionalmente, 
pessoalmente e espiritualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Agradeço primeiramente a bondade de Deus por me conceder a oportunidade 

de servi-lo com base na compaixão e caridade, através desta encarnação, e ter a 

oportunidade de mais uma vez poder crescer espiritualmente e viver no caminho da 

retidão, eliminando meus carmas desta vida e de vidas passadas.  

 

. Agradeço todo amor depositado a mim pelo meu querido pai Irany, que 

infelizmente fez sua passagem ainda muito novo e não teve a oportunidade de me ver 

em vida me tornar um homem correto e com valores. 

 

Agradeço a todos que de alguma forma me fizeram algum dia sofrer, à minha 

mãe biológica que me abandonou e a todos parentes que de alguma forma me 

agrediram e me rejeitaram, não seria essa pessoa forte e resiliente sem cada um de 

vocês 

. 

Agradeço à família Maia Garcia Caldas, toda sua linhagem e especialmente a 

minha querida mãe Ilka, seu esposo e filho, que me deram a oportunidade de saber o 

que é o amor verdadeiro entre mãe e filho, aceitando aos meus oito anos de idade, 

através da minha adoção, uma nova empreitada maternal e amorosa. 

 

Agradeço a todos os seus anos de paciência dedicados a mim e o esforço em 

me fazer uma pessoa de bem sempre disposta a me desenvolver e me ensinando a 

ser o melhor que eu puder, sabendo reconhecer o meu próprio valor e aceitando ser 

mãe não por laços biológicos, mas através de laços amorosos e espirituais.  

 

A todos os meus professores do fundamental à pós-graduação que dedicaram 

suas vidas à militância do aprendizado e sem dúvida foram os meus primeiros ídolos. 

Sem cada um deles, eu nada seria.  

 

À minha querida e doce esposa Fernanda e meu enteado Bernardo que nos 

últimos cinco anos estiveram ao meu lado, nos bons e maus momentos, na alegria e 

na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A frase; “A pessoa se fez sozinha” não existe, carece de 
veracidade. Todos nós somos feitos por outros milhares de 
pessoas, cada ser que fez algo de bom para nós, ou nos disse 
algumas palavras de conforto e aprovação, influenciou em nossa 
personalidade e nossos atos. É por isso que elas se transformam 
em parte de qualquer sucesso nosso”  

 
(George Matthew Adams) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo pesquisar e analisar as metodologias que são 
utilizadas para se obter a “Avaliação de Empresas”, “Valoração de Empresas” 
comumente conhecida como Valuation de empresas que estejam nas suas fases 
iniciais de desenvolvimento do negócio, ou apenas na sua proposta ou modelo de 
negócio, empresas estas, conhecidas como: startups. Tais categorias de empresas 
se diferenciam por carecerem de dados históricos que subsidiariam uma análise mais 
acurada quanto à viabilidade financeira futura e quanto a sua capacidade de trazer 
lucro ou prejuízo em um período futuro. A pesquisa se ateve a investigar empresas de 
tecnologia do mercado brasileiro. O Brasil encontra-se em franca expansão quanto ao 
surgimento de empresas startups e apresenta-se como mercado principal de diversas 
empresas de tecnologia já consolidadas no mercado.  A investigação foi realizada por 
meio de pesquisa bibliográfica e artigos relacionados com o assunto em questão a fim 
de identificar a atual abordagem da comunidade científica quanto ao processo de 
valuation. Buscando ter uma maior base na coleta dos dados entrevistaram-se 
profissionais especialistas em investimento de startups (aceleradoras de empresas), 
com o objetivo de trazer a realidade praticada no mercado e ter uma perspectiva do 
processo por parte dos profissionais que de fato aplicam o processo de valuation. Este 
trabalho conclui que os cinco métodos são: Técnicas baseadas no fluxo de caixa 
descontado, Técnicas comparativas de mercado ou resultado econômico, Técnicas 
baseadas em ativos e passivos contábeis, Técnicas baseadas na criação de valor e 
por último as Técnicas baseadas em modelos de opções. 

 
 
Palavras-chave: Valuation, Startups, Inovação, Tecnologia, Empreendedorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

This work aimed to research and analyze the methodologies that are used to obtain 
the "Company Valuation", "Valuation of Companies" commonly known as Valuation of 
companies that are in their early stages of business development, or only in their 
proposal or business model, these companies, known as: startups. These categories 
of companies differ because they lack historical data that would support a more 
accurate analysis of future financial viability and their ability to make a profit or loss in 
a future period. The research was aimed at investigating technology companies in the 
Brazilian market. Brazil is booming as a result of the emergence of startup companies 
and presents itself as the main market of several technology companies already 
consolidated in the market. The research was carried out through bibliographical 
research and articles related to the subject in question in order to identify the current 
approach of the scientific community regarding the valuation process. Seeking to have 
a greater base in the data collection we interviewed professional specialists in 
investment of startups (companies accelerators), with the objective of bringing the 
reality practiced in the market and having a perspective of the process on the part of 
the professionals that in fact apply the process of valuation. This work concludes that 
the five methods are: Techniques based on discounted cash flow, Comparative 
techniques of market or economic result, Techniques based on accounting assets and 
liabilities, Techniques based on the creation of value and finally Techniques based on 
models of options. 
 
Keywords: Valuation, Startups, Innovation, Technology, Entrepreneurship. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo introdutório tem como finalidade dar uma primeira explanação 

quanto ao tema da pesquisa, assim como: sua contextualização no ambiente em que 

se insere a situação problema, os objetivos da pesquisa, a relevância para a ciência 

e a delimitação do estudo. 

 

1.1.  CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O “empreendedorismo” é uma atividade profissional que vem ganhando espaço 

entre profissionais no mercado de trabalho brasileiro e no redor do mundo. O número 

de profissionais que decidem empreender suas ideias inovadoras ou operacionalizar 

um formato já em curso no mercado, em forma de franquias, vem crescendo 

vertiginosamente, aumentando o número de pequenas e médias empresas no cenário 

brasileiro e mundial.  

 

Segundo pesquisa realizada pelo Global Entrepreneurship Monitor – GEM1
, de 

2016 a 2017, o Brasil possui grande destaque no que tange ao ecossistema 

empreendedor. Os destaques vão para o dinamismo do mercado interno e 

infraestrutura comercial e legal. Ficando como pontos a serem trabalhados e 

desenvolvidos: as políticas e incentivos governamentais e educação eletrônica no 

estágio escolar, de acordo com a figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 
1 Global Entrepreneurship Monitor é uma pesquisa mundial anual conduzida por um consórcio de 
universidades que tem o objetivo de medir o nível de atividade empreendedora dos países 
participantes. 
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Figura 1 – Avaliações de especialistas do Eco-sistema Empresarial Brasileiro  

 

 

 
Fonte: Global Entrepreneurship Monitor – GEM, de 2016 a 2017 (2017, p. 45) 

 

O aumento do uso do termo startup, para designar empresas que tinham sido 

recém-criadas e pudessem ser rentáveis no futuro, começou no início da década de 

90, mais especificamente nos Estados Unidos da América, por conta da bolha da 

internet, ou também conhecida como a bolha ponto-com, e há um pouco mais de dez 

anos aqui no Brasil, por volta dos anos 2000. Obtendo um grande crescimento no que 

tange o cenário das empresas nascentes e de pequeno porte no território brasileiro. 

 Segundo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa - SEBRAE, 

o número de Microempresas (ME) no país saiu de 4,1 milhões, em 2009, para 5,15 

milhões, em 2012, representando crescimento de 25,2% no período. No tocante às 

Empresas de Pequeno Porte, que em 2009, somavam 660 mil, em 2012, totalizaram 

945 mil, com elevação de 43,1%, superando a taxa de crescimento das Médias e 

Grandes Empresas (MGE), de 31,2%. (SEBRAE, 2013)  

O crescimento de pequenos, médios empreendimentos e empresas startups no 

Brasil e em outros países pelo mundo, acompanham o crescimento, a disseminação 

e a democratização da internet, fazendo com que a mesma impulsione novos 

negócios através do globo, uma vez que os custos de implantação de um negócio on-

line ou através de um aplicativo é comparativamente menor a uma empresa que 

possua todo seu escopo de atividades no meio off-line.  
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Segundo Rogers (2011), o crescimento do empreendedorismo será sempre 

associado à revolução tecnológica nos Estados Unidos, que começou no início da 

década de 1980. Empresas como a Microsoft, Apple, Lotus e Dell, para citar apenas 

algumas, deram luz ao atual setor tecnológico, avaliado em US$ 600 bilhões. Os 

avanços tecnológicos são responsáveis pela proliferação de novos negócios em 

novas áreas, como as empresas estabelecidas pela Internet. 

Segundo Lee (2014), jovens empreendedores perceberam que poderiam 

inserir suas inovações, projetos, ideias criativas e empreendimentos, através da 

internet, com pouco custo de investimento, ou quase nada, porém com amplo 

potencial de ganhos futuros.  

No entanto, tendo sido parte da geração que testemunhou o nascimento 

meteórico e o surgimento de startups na web como o Google e Facebook, inspirou o 

autor desta pesquisa a encontrar maneiras de abordar problemas nos cuidados de 

saúde usando tecnologia web e móvel e táticas de startups. 

Não demorou em que este formato de modelo de negócios ganhasse espaço 

no mercado junto às tradicionais empresas e dessem lugar a um novo formato de 

empresa, chamadas de startups. Naquele período, final dos anos 90, a maioria da 

explosão de empresas startups acontecia no Vale do Silício, região localizada ao norte 

do Estado da Califórnia, na cidade americana de San Francisco. E foi de lá que 

surgiram grandes empresas, hoje líderes do mercado, do setor de tecnologia, como: 

Google, Facebook, Microsoft, Uber, entre outras.  

Neste contexto, organizações ou pessoas que possuem a sua origem de 

atuação no segmento financeiro, também conhecidos como aceleradoras, passaram 

a investir recursos nas empresas startups com o intuito de ter um retorno superior do 

investimento ou um percentual maior de lucro, visando assim o potencial de 

crescimento da startup em um período de tempo definido. 

De acordo com Gorini e Torres (2016), obter capital é crucial para o 

desenvolvimento da grande empresa que qualquer empreendedor sonha em criar. O 

capital financeiro deve ser visto como uma ponte entre o hoje e o amanhã, pois ele 

viabiliza uma organização continuar a existir quando ainda não chegou ao equilíbrio, 

ou a se expandir quando tiver chegado o momento certo. 

Por se tratar de um investimento onde ambas as partes, aceleradoras e 

startups, necessitavam buscar um denominador comum quanto ao valor a ser 

investido por parte da aceleradora, a resposta se apresenta pelo processo de 
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valuation de empresas para chegar ao valor acordado. Contudo o processo de 

valuation de empresas startups possui uma especificidade quando comparada às 

empresas que já possuem histórico operacional e financeiro: o investimento por parte 

da aceleradora é feito em um momento inicial da empresa, momento este que 

impossibilita ser feita qualquer tipo de análise financeira, mercadológica ou 

operacional por meio de dados históricos, mas sim por projeções futuras, onde por 

determinadas vezes o item que é mais levado em consideração é o fator de inovação 

do projeto e não de fato sua maturidade empresarial. 

Segundo Koller et al. (2010), pessoas investem com a expectativa de que, no 

momento em que elas compram, o valor do investimento, irá crescer suficientemente 

além do montante investido compensando o risco tomado no momento da compra do 

investimento. Esta é uma verdade para todos os tipos de investimentos, sejam eles 

títulos, derivativos, contas bancárias ou cotas sociais. De fato, na economia de 

mercado, a companhia se habilita a criar valor para seus shareholders2. 

Entendendo este contexto, o presente trabalho busca pesquisar as 

metodologias comumente utilizadas, especificamente, para o processo de valuation 

de empresas startups de tecnologia no mercado brasileiro. Diagnosticar o atual quadro 

do processo de valuation de empresas startups nos mercados supracitados, identificar 

quais as metodologias mais utilizadas, quais características que diferenciam cada 

uma delas e eleger dentre as metodologias encontradas a que melhor se adequa à 

realidade de uma empresa startup.  

 

1.2. SITUAÇÃO PROBLEMA  

 

Entende-se que, o capital de risco – ou venture capital3 – com o objetivo de 

obter lucros através de dividendos com empresas startups seja considerado um 

investimento de alto risco, pois para que ocorra o lucro esperado pela organização e 

aceleradoras, uma série de variáveis controláveis e incontroláveis deve caminhar em 

convergência para que de fato se consiga o retorno esperado. Variáveis de cunho 

                                              
2 Shareholders ou Stokeholders é alguma pessoa, companhia ou outra instituição que é dona de uma 
cota ou ações de uma empresa. 
 
3 Venture Capital é uma modalidade de investimentos alternativos utilizada para apoiar negócios por 
meio da compra de uma participação acionária, geralmente minoritária, com objetivo de ter as ações 
valorizadas para posterior saída da operação. 
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econômico, mercadológico, legal, social, cultural, demográfico, variáveis internas e 

externas, interferem diretamente no sucesso ou insucesso de uma organização. 

Deslumbrando esse cenário e as dificuldades relatadas, volta-se a atenção deste 

pesquisador para a análise das empresas consideradas startups. A falta de histórico, 

por se tratar de uma empresa recente no mercado, dificulta a análise de viabilidade 

financeira da empresa e evidentemente a projeção de ganhos futuros com o projeto, 

potencializando o quesito “risco” do investimento.  Com isso, o processo de valuation 

para essa categoria de empresa acontece de forma empírica e subjetiva sem poder 

levar em consideração questões mais tangíveis quanto às características do negócio. 

Ou seja, um processo de valuation diferenciado do processo feito em empresas 

tradicionais.  

Analisando este cenário, o trabalho aqui desenvolvido terá como questões a 

serem pesquisadas e analisadas: Quais as cinco principais metodologias utilizadas 

para o processo de valuation de empresas startups no mercado brasileiro? Quais as 

diferenças técnicas de cada metodologia e quais critérios utilizados? E por fim, quais 

são as cinco metodologias que consideram em seu processo avaliativo as 

características existentes nas empresas startups e que apresentam maior grau de 

assertividade para o processo de valuation? 

Será feita uma análise de quais são os critérios utilizados para se obter o valor 

no processo de valuation, no intuito de verificar quais processos levantados neste 

trabalho contemplam variáveis que levam em consideração características das 

empresas startups como a falta de histórico financeiro, alta imprevisibilidade, 

escalabilidade, alto potencial de crescimento e processos enxutos e flexíveis. 

 

1.3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Uma vez identificado o problema de pesquisa e delineados os consequentes 

questionamentos, traçou-se o objetivo geral e os objetivos específicos deste estudo. 

 

1.3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Pesquisar e analisar as diferentes metodologias utilizadas para o processo de 

valuation de empresas startups no mercado brasileiro com intuito de ranquear os 
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métodos que consideram as variáveis existentes em empresas startups nas suas 

análises com base nas definições propostas por Blank e Dorf (2014) e Ries (2011).  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar por meio da pesquisa, quais são os métodos mais citados pela 

bibliografia e pelos especialistas em valuation de empresas startups. 

 

b) Analisar as diferenças metodológicas e de aplicação entre os métodos, 

identificando os mais relevantes e atuais. 

 
c) Identificar o perfil do profissional de valuation do mercado brasileiro. 

 
d) Identificar os critério de avaliação do processo de valuation das empresas 

tradicionais e startups. 

 

1.4. RELEVÂNCIA DA PESQUISA  

 

 Cada vez mais se presencia o crescimento das empresas startups no mercado 

brasileiro e em outros mercados-chave ao redor do mundo. À medida que o acesso à 

internet e consequentemente à informação aumenta, o número de jovens profissionais 

que procuram empreenderem suas ideias e abrirem suas startups aumenta de forma 

proporcional. Segue abaixo quadro com as categorias de empresas no período de 

2009 a 2012.  

 

Quadro 1 – Evolução no universo de empresas no país 

Porte 2009 2010 2011 2012 

 

MICRO 

EMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL 

47.987 793.799 1.664.447 2.640.400 

MICRO EMPRESA 4.113.929 4.769.078 4.940.321 5.152.562 

 660.594 791.073 891.659 945.070 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em SEBRAE (2014) 
 

 

De acordo com dados do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena 

Empresa - SEBRAE, o total de empresas existentes no Brasil saltou de 4.950 mil em 

2009, para 8.905 mil, em 2012, representando aumento de quase 80% em apenas 

três anos, o que corresponde a um crescimento médio anual de aproximadamente 

22,0%. Esse desempenho foi fortemente influenciado pelo aumento de 5.402% na 

quantidade de Microempreendedores Individuais (MEI) que saiu de 47,9 mil, em 2009, 

para 2,6 milhões. (SEBRAE, 2014) 

De acordo com Araújo et. al (2017), no que diz respeito à geração de emprego 

e renda, o MPE foi responsável em 2012 por 51,7% do emprego formal no Brasil, 

correspondendo a 39,8% da massa salarial. 

A subjetividade no processo e a dificuldade de investidores e empresários 

acharem materiais específicos quanto à valoração de startups faz com que o trabalho 

aqui exposto ganhe valia e serventia em seu âmbito científico e mercadológico.  

Segundo Vega (2000), qualquer valoração comporta grandes doses de 

subjetividade. É necessário assumir um considerável número de hipóteses sobre o 

mercado e a empresa, e este fato implica em dar uma opinião sobre o valor. 

De acordo com Dornelas, Spinelli e Adams (2014), métodos estabelecidos de 

valoração (valuation) da empresa, como aqueles baseados nos modelos de fluxo de 

caixa descontado nas meganegociações de Wall Street4 ou da BM&FBovespa5, 

parecem favorecer o vendedor, e não o comprador de empreendimentos emergentes 

privados. As suposições normalmente criadas e a forma de pensar por trás delas são 

                                              
4 A Wall Street é uma rua que corre na Manhattan Inferior, e é considerada o coração histórico do 
atual Distrito Financeiro da cidade de Nova Iorque, onde se localiza a bolsa de valores de Nova Iorque, 
a mais importante do mundo. 
 
5 A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA S.A.) é a bolsa oficial 
do Brasil.  

EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

MÉDIA E GRANDE 

EMPRESA 

127.781 148.977 159.908 167.592 

Brasil 4.950.291 6.502.927 7.656.335 8.905.624 
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irrelevantes ou levam a erros grosseiros na valoração de pequenas empresas 

privadas devido ao comportamento das curvas de crescimento histórico e futuro. 

Dinâmicas e erráticas. 

O cenário de crescente surgimento de empresas startups no mercado do Brasil, 

aliados à constante evolução tecnológica e o advento e crescimento da Internet faz 

um sobreponto com a subjetividade e dificuldade no processo de valuation para esta 

categoria de empresa. Uma vez que a demanda de empreendedores em busca de 

investimentos financeiros aumenta, os mesmos se deparam com a dificuldade no 

processo de valoração de startups. 
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 O presente trabalho justifica-se em função dos seguintes itens:  

 

a) Ao crescimento e importância que as empresas startups vem ganhando no 

mercado e o quanto as mesmas contribuem para o crescimento e a 

manutenção da economia brasileira.  

b) O trabalho auxiliará empresas startups que buscam o seu crescimento e 

desenvolvimento por meio da captação de recursos de terceiros. 

c) A necessidade de se identificar as metodologias mais adequadas para o 

processo de valuation aplicado a empresas startups, afim de, em um momento 

secundário, desenvolver uma metodologia própria para a valoração de startups. 

d) Pela necessidade de se fomentar novas fontes para consulta de materiais que 

foquem no processo de valuation de empresas startups, uma vez que o tema 

tem oportunidade de ser explorado e ampliado. 

e) Pelo interesse social, governamental e da iniciativa pública e privada em 

diminuir a taxa de mortalidade de pequenos empreendimentos no Brasil. 

 

            Face ao exposto, a presente pesquisa espera contribuir com ciência e com o 

mercado fazendo um mapeamento dos principais métodos utilizados para o processo 

de valuation de startups e pode se tornar referência para quem possuir interesse em 

fazer uso deste tipo de informação para esta categoria de empresa. O valor 

mercadológico se dá pelo motivo deste trabalho poder ser utilizado como base de 

cálculo de futuras negociações entre empresas e investidores, assim como empresas 

e instituições financeiras, ou apenas como fonte de consulta quanto a qual processo 

e metodologia utilizar. A contribuição para o ecossistema que envolve startups, 

aceleradoras e stakeholders será de grande valia, uma vez que a pesquisa reunirá em 

um único documento os processos comumente utilizados, facilitando o processo de 

negociação e fomentando o crescimento econômico neste ecossistema. 

 

 

 

 

 

 

1.5. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
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 A pesquisa aqui realizada terá como foco principal a investigação de startups 

do mercado brasileiro. O motivo da escolha do mercado se dá pelo fato de se entender 

que a economia brasileira, no que tange à composição e variedade das empresas, é 

composta em sua maioria por empresas de pequeno e médio porte, sendo essa 

categoria de empresa importante para a economia como um todo.  

No que tange ao processo de valuation para startups, busca-se produzir uma obra 

originalmente brasileira onde, diretamente e indiretamente, estaria o trabalho 

ajudando às aceleradoras e empresas atuantes no mercado.  

 Com relação ao tipo e categoria de empresa, o foco do trabalho será em 

analisar e pesquisar apenas as empresas consideradas startups. Isso engloba 

desenvolvedores de APP, criadores de soluções de negócios, criadores e 

desenvolvedores de redes sociais, dentre outras funcionalidades e públicos de 

interesse. 

 

1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A pesquisa aqui desenvolvida está estruturada da seguinte forma: 

 

Capítulo 1: INTRODUÇÃO – É a primeira parte da pesquisa onde será feira uma breve 

apresentação do tema, em qual cenário ele se encaixa e que problema de pesquisa 

ele pretende analisar. Assim como os objetivos gerais e específicos a serem 

perseguidos, qual a relevância da pesquisa para a ciência e qual a delimitação do 

estudo, contendo neste a delimitação geográfica, a indústria pesquisada e a categoria 

de empresa a ser pesquisada. 

 

Capítulo 2: REVISÃO DA LITERATURA – Serão abordados nesta sequência 

apresentada os seguintes tópicos macros: O surgimento das empresas Startups de 

tecnologia e o advento da internet; O surgimento das empresas Startups no mercado 

brasileiro; O ciclo de vida das empresas e o investimento financeiro; Métodos de 

valoração de empresas (Valuation); Métodos de Valuation para empresas startups. 

     

Capítulo 3: METODOLOGIA DE PESQUISA – Este capítulo apresentará a 

metodologia que será utilizada para o levantamento dos dados, assim como a 

população e instrumento de pesquisa utilizado.  
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Capítulo 4: ANÁLISE DOS RESULTADOS – Este capítulo será reservado para que 

possa ser feita uma comparação entre os métodos de valoração de empresas 

pesquisados, identificando os que mais se adéquam à realidade de uma empresa 

startup e quais as vantagens e desvantagens da aplicação do método perante uma 

empresa startup. 

  

Capítulo 5: CONSIDERAÇÕES FINAIS – Este capítulo apresentará as conclusões e 

considerações acerca dos métodos mais comumente utilizados para valoração de 

empresas e os mais adequados para a realidade de uma empresa startup, levando 

em consideração seu potencial de crescimento, sua situação financeira, seu potencial 

inovativo e a tendência de crescimento do mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
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Este capítulo está composto de três partes: a primeira apresenta o advento das 

empresas startups e a relação direta que a tecnologia possui no crescimento deste 

tipo de projeto; a segunda parte apresenta os tipos de investimentos feitos para as 

empresas startups, assim como a origem destes recursos; e por último, os processos 

de valuation de empresas e os principais métodos disponíveis. 

 
2.1. As startups, o advento da internet e o Vale do Silício  

 

          Nesta seção é apresentada a revisão da literatura sobre o surgimento do termo 

“startup” e como o mesmo evoluiu no decorrer dos anos, assim como seu local de 

origem. Será abordado, também, um paralelo estreito entre o advento e 

desenvolvimento da internet e como ela influenciou positivamente no crescimento das 

empresas de tecnologia que baseiam todo seu modelo de negócio, ou grande parte 

dele, no meio on-line. E por fim, um breve resumo do surgimento de uma das regiões 

mais relacionadas com empresas startups e tecnologia, não só nos Estados Unidos, 

como no mundo, o Vale do Silício no estado da Califórnia. 

O surgimento das empresas startups acompanha o advento da tecnologia e 

consequentemente a evolução da internet.  

          Entre 1996 e 1998 os bancos e as grandes cadeias de comércio “descobriram” 

o mercado potencial da Internet, impulsionado pelo surgimento de um grande número 

de provedores de acesso (inclusive gratuitos). Neste período, começou o que se 

entende por Web profissional, com empresas criando estratégias para este mercado.  

(SAMPAIO; CLEUTON, 2007, p. 7). 

          Este período foi marcado pela mudança no comportamento do consumidor e 

das pessoas de uma maneira geral. A internet passou a ser utilizada como uma 

plataforma de acesso para clientes que buscavam serviços oferecidos pelos bancos 

(pagamento de contas, consultas de saldos) e para compras online. A internet passou 

a usar um novo termo, “A Nova Economia”, constituída por empresas que surgiam do 

dia para a noite, baseadas em uma abundante oferta de capital de risco com baixas 

taxas de juros.  
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          Ainda segundo Sampaio e Cleuton (2007), o aparecimento de novas 

tecnologias servidoras como PHP, ASP6, Servlets e JSP7, facilitou a criação de sites 

que fossem mais atrativos e dinâmicos e que comercializassem pela internet seus 

produtos ou serviços, os chamados e-Commerce. Recursos como Macromedia Flash8 

melhoraram a qualidade gráfica dos sites, fazendo com que as pessoas usassem a 

internet em grande volume. O Quadro 2 relaciona os principais serviços e utilidades 

procuradas por um usuário típico na internet no final da década de 1990: 

 

Quadro 2 – Principais serviços e utilidades procuradas por um usuário típico na internet no final da 

década de 1990 

Principais serviços e utilidades procuradas por um usuário típico na internet no 

final da década de 1990 

On-line Banking Notícias Compras 

Serviços Chat Impostos 

Concursos e-Learning Pesquisa de Preços 

 
           Fonte: Elaborado pelo autor com base em SAMPAIO; CLEUTON (2007, p. 7) 
 

 

          É interessante notar a limitação do uso dos serviços comparados ao costume 

de utilização atual, onde a inclinação ao uso de redes sociais e sites de 

relacionamento é mais frequente. Porém, tais serviços acima relacionados evidenciam 

a mudança do comportamento de consumo por parte do usuário, fazendo com que o 

mesmo tenha maior acesso às informações e consequentemente atraindo a atenção 

das empresas para moldarem seus modelos de negócios para a realidade da 

chamada “Nova Economia”.  

 

                                              
6 ASP é uma estrutura de bibliotecas básicas para processamento de linguagens de script no lado 
servidor para geração de conteúdo dinâmico na Web. 
 
7 É uma tecnologia que ajuda os desenvolvedores de softwares a criarem páginas web geradas 

dinamicamente baseadas em HTML, XML ou outros tipos de documentos. 

 
8 É um software primariamente de gráfico vetorial - apesar de suportar imagens bitmap e vídeos - 
utilizado geralmente para a criação de animações interativas que funcionam embutidas num 
navegador web e também por meio de desktops, celulares, smartphones, tablets e televisores. 
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          Por mais que o termo startup tivesse sido utilizado antes da década de 90 nos 

Estados Unidos, foi a internet que popularizou o termo ao redor do mundo com o 

crescimento repentino de empresas como Google9 e Yahoo!10 que souberam 

aproveitar os montantes de investimentos que obtiveram no período pós-bolha e se 

mantiveram em posições de liderança no mercado.  

Por que a revolução das startups só ocorreu com essa geração, e não com as outras? 

Porque a Geração Y11 notou e soube usar o grande potencial da internet. Assim, eles 

utilizam como o meio mais rápido para expandir e testar suas ideias. Em questão de 

minutos, você consegue atingir milhões de pessoas no mundo todo. O que era visto 

como algo impossível, hoje é a nossa realidade. (PERIN, 2016, p. 7) 

          As startups criadas no início dos anos 2000 tinham como um grande aliado para 

o desenvolvimento do seu negócio, a internet. A internet possibilitou que essa 

categoria de empresa pudesse divulgar seus produtos sem despender uma grande 

quantidade de dinheiro e, de certa forma, “experimentando” o seu lançamento sem 

muito trabalho operacional, identificando possibilidades de melhorias e versões 

melhoradas do produto. 

          A definição de empresa “startup”, onde inicialmente era relacionada a um grupo 

de pessoas que empreendiam uma ideia diferente com uso intensivo de tecnologia e 

com potencial futuro de ganhos exponenciais, vem mudando com o decorrer do 

tempo.  

          De acordo com Blank e Dorf (2014, pag.56), “Startup é um grupo de pessoas à 

procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições 

de extrema incerteza”.  

 

Pode-se observar pela definição colocada que os seguintes termos são de suma 

importância para a compreensão de uma startup em tempos atuais: 

 

                                              
9 Google Inc. é uma empresa multinacional de serviços online e software dos Estados Unidos. O Google 
hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na internet e gera lucro 
principalmente através da publicidade pelo AdWords. 
 
10 Yahoo! é um portal web sediado em Sunnyvale, Califórnia que é uma subsidiária integral da Verizon 
Communications através da Oath Inc 
 
11 A Geração Y, também chamada geração do milênio ou geração da internet, termo "millenial" foi 
criado pelo historiador e economista norte-americano Neil Howe nos anos 1990. Fazia menção 
à geração nascida a partir do início dos anos 80. 



29 

 

- Modelos de Negócios: São as formas que a startups irão procurar para gerar valor 

para os seus consumidores e transformar esse valor gerado em receita para a 

empresa. Como exemplo, uma nova forma de se divulgar um produto, uma nova forma 

de se alugar um quarto de hotel ou um hostel, uma nova forma de se locomover pela 

cidade, ou seja, uma solução de negócio para os “problemas sociais”. 

 

- Repetível: É a capacidade do produto não ter limite de estoque e estar 

constantemente disponível para o consumidor, independente da demanda e com 

pouca necessidade de customização e adaptação. Podemos dar o exemplo de 

empresas que trabalham com distribuição de mídias (vídeos, jogos, filmes, músicas) 

usando tecnologia de Streaming12, possibilitando a venda deste tipo de produto de 

forma frequente e ininterrupta. 

 

- Escalável: Ter a capacidade de atender em larga escala, atendendo grandes 

quantidades de clientes, e crescer de forma que seus custos operacionais evoluam 

de uma maneira muito mais lenta em face de sua receita. Margens de lucro cada vez 

maiores, geradas pelas economias de escala.      

 

- Condições de extrema incerteza: Está diretamente relacionada ao fato de, 

independente das análises mercadológicas, operacionais e financeira de viabilidade 

que envolve a criação de uma startup, não pressupõe certeza do sucesso do 

empreendimento e aceitação por parte do consumidor.    

 

          Observa-se a partir dos quatro conceitos mencionados que a startup possui 

uma característica específica. Com isso não são todas as empresas que podem se 

classificar como empresas startups. Pois, diferente do conceito inicialmente utilizado, 

para definir o que é uma startup, não basta que a empresa seja uma empresa recém-

criada para ser chamada de startup e diferente da percepção de alguns, startup não 

é a versão menor de uma empresa constituída.   

 

 

                                              
12 Streaming é uma tecnologia que envia informações multimídia, através da transferência de 
dados, utilizando redes de computadores, especialmente a Internet, e foi criada para tornar as 
conexões mais rápidas. 
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2.1.1. O Vale do Silício e a Economia Criativa 

 

 O Vale do Silício é uma região localizada nos Estados Unidos da América e 

compreende a região que vai de São Francisco a São José, no norte do estado da 

Califórnia. É uma região onde está localizado um grande conjunto de empresas de 

tecnologia, desde a década de 1950. O impulso do desenvolvimento da região se deu 

com a Segunda Guerra Mundial, devido à corrida armamentista e aeroespacial. As 

empresas de tecnologia do Vale do Silício forneceram transistores para mísseis e 

circuitos dos computadores que guiaram as naves Apollo.  

 Ao mesmo tempo, embalada com o sucesso da startup pioneira do Vale do 

Silício, a Hewlett-Packard13, a Universidade de Stanford14 fundou, em 1951, o primeiro 

parque industrial focado em tecnologia, o que atraiu mais mentes brilhantes e 

conglomerados como Lockheed15 e General Electric16. Dezenas “de empresas se 

mudaram para a então deserta Califórnia atrás dos polpudos contratos com o governo” 

(NORMAND, 2014, p. 14).  

 Muitas empresas que hoje estão presentes no mercado e são líderes em seus 

segmentos, surgiram na região do Vale do Silício, como: Apple Inc17, Facebook18, 

eBay19, Yahoo!, Hewlett-Packard, Microsoft20, entre outras. 

                                              
13 A Hewlett-Packard Company (comumente referida como HP) é uma companhia de tecnologia da 
informação multinacional americana, até sua divisão, ocorrida em 2015 (gerando as empresas HP Inc. 
e Hewlett-Packard Enterprise). 
 
14 A Universidade Stanford é uma universidade de pesquisa privada situada em Palo Alto, Califórnia, e 
uma das instituições mais prestigiadas do mundo. 
 
15 A Lockheed Martin é uma empresa fabricante de produtos aeroespaciais criada em 1995, resultante 
da fusão da Lockheed Corporation e da Martin Marietta. 
 
16 General Electric é um conglomerado multinacional de Nova York e sediado em Boston, 
Massachusetts, Estados Unidos. 
 
17 Apple Inc. é uma empresa multinacional norte-americana que tem o objetivo de projetar e 
comercializar produtos eletrônicos de consumo, software de computador e computadores pessoais. 
 
18 Facebook é uma rede social lançada em 4 de fevereiro de 2004, operado e de propriedade privada 
da Facebook Inc. 
 
19 eBay é o nome de uma empresa de comércio eletrônico fundada nos Estados Unidos, em Setembro 
de 1995, por Pierre Omidyar. 
20 Microsoft Corporation é uma empresa transnacional americana com sede em Washington, que 
desenvolve, fabrica, licencia, apoia e vende softwares de computador, produtos eletrônicos, 
computadores e serviços pessoais. 
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 Segundo Bryzek (2005, p.1), O Vale do Silício, fez nascer dez de milhares de 

empresas startups que fizeram o mundo mudar economicamente e tecnologicamente. 

Tecnologias disruptivas criaram um grande impacto possibilitando, não apenas a 

mudança no comportamento de um novo tipo de consumidor, mas também uma nova 

curva de aprendizagem, entregando uma significante redução de custo. 

 Por volta de 1940 e 1950 não existia uma indústria voltada para o 

desenvolvimento de software e aplicativos. Naquele período, a tecnologia girava 

entorno do hardware21.   

 Ainda segundo Normand (2014, p. 14), era uma época onde a indústria de 

tecnologia requeria muito mais conhecimento científico do que do negócio. O modelo 

de negócio e a forma de lançamento das primeiras startups foram baseadas no 

método científico: partindo da observação sistemática de fatos, seguida da realização 

de experiências, deduções lógicas e da comprovação científica dos resultados 

obtidos.  

 A Figura1 mostra um diagrama simplificado de um modelo de lançamento de 

produto costumeiramente utilizado por empresas tradicionais, oriundas da atividade 

manufatureira. O autor destaca que tal modelo é benéfico para empresas que já 

conhecem seus clientes e que já esteja operando no mercado. Este fluxograma não 

retrata a realidade das empresas startups, onde muitas vezes se desconhece até os 

seus clientes potenciais e consequentemente o mercado. 

 

Figura 2 – Diagrama de Lançamento de Novo Produto 

 

Fonte: Steve Blank e Bob Dorf (2014, p.3) 

 

1 – Conceito / Pré-Operação: Nesta etapa é pensado o modelo de negócio e qual 

será a visão da empresa. Em linhas gerais, que necessidade a empresa buscará 

atender por meio dos seus produtos? São levantadas questões iniciais que irão servir 

de base para o desenvolvimento do plano de negócio.  

                                              
21 Hardware é a parte física de um computador 
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2 – Desenvolvimento do Produto: Neste segundo momento serão divididas as 

atividades para cada setor da empresa com o intuito de se ter tudo pronto para que o 

produto seja desenvolvido.  

 

3 – Teste Alfa/Beta: Nesta etapa o produto é testado em um pequeno grupo de 
consumidores (uma amostra) com o objetivo de se ter a primeira impressão de 
consumo por parte da empresa e assegurar-se que o mesmo funciona de acordo 
com as especificações. 
 

4 – Lançamento / 1a Remessa: Certificados de que o produto é de fato funcional e 

que esteja pronto para ser lançado no mercado, a empresa faz o lançamento da sua 

primeira remessa no mercado e compara, inicialmente, o desempenho do produto já 

colocado no mercado, frente ao planejamento desenvolvido no plano de negócio. 

 

 Diferente do relatado acima, as etapas do processo de maturação de uma 

startup são diferentes do lançamento de um produto de uma empresa tradicional. O 

modus operandi de uma startup é muito mais dinâmico e menos cartesiano ( 

determinístico) do que o de uma empresa tradicional e muito mais baseado no 

processo de tentativa e erro do que o processo derivado da indústria manufatureira. 

 

Algumas demonstrações gráficas com base nos mesmos preceitos ainda 

admitem a existência das etapas 5 e 6 no ciclo, nas quais a empresa, que já 

não configura uma startup, passa por um período de sustentabilidade e 

posterior renovação (nesta última, a empresa repete alguns dos passos 

iniciais do ciclo, passando por novas descobertas e validando novas soluções 

que possam trazer mais oportunidades de crescimento para o negócio) . 

(TELLES; MATOS, 2013, p. 10) 

 

 O texto retro mencionado assume através do ponto de vista do autor a 

existência de seis etapas no desenvolvimento de uma startup, podendo desta forma 

entender ser o ciclo de vida da startup. A figura 3 ilustra as seis etapas do ciclo de 

criação de uma startup através de um gráfico acompanhado da explicação resumida 

de cada etapa deste ciclo. 



33 

 

  De acordo com Srinivasan (2014, p.46) as empresas reconhecem a importância 

do empreendedorismo, da cultura da startup e de venture capital22 na criação de uma 

inovação disruptiva e eles aceitam o Vale do Silício como o lugar onde, além do 

horizonte da inovação e da mudança, as coisas acontecem, onde eles começam 

envolver amplamente com o ecossistema. 

 

Figura 3 – As seis etapas de uma startup 

 

Fonte: Telles e Matos (2013, p.11) 

   

2.2. Investimentos financeiros e startups  

 

O momento de captar recursos é de suma importância para o crescimento 

sustentável de uma startup. Não é incomum o empreendedor não possuir recursos 

financeiros próprios para operacionalizar a sua ideia e ter que buscar uma forma de 

captar recursos para seu projeto.  

                                              
22  Venture capital é uma modalidade de investimentos alternativos utilizados para apoiar negócios por 
meio da compra de uma participação acionária, geralmente minoritária, com objetivo de ter as ações 
valorizadas para posterior saída da operação. 
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Segundo Massolution (2015, apud Hoegen et. al, 2017) o volume total de 

financiamento de empresas foi acima de $34 bilhões em 2015 e aumentou mais do 

que 1000% em três anos. 

Porém, nem toda startup precisa e deseja utilizar capital de terceiros. Esta ação 

é definida por um termo chamado bootstrapping. 

 Segundo Blumberg (2013) nem toda startup é originada por meio de uma fusão 

de capitais; os empreendedores desejosos de continuar sua empreitada, têm a opção 

de utilizar seus próprios fundos para operacionalizar inicialmente seu projeto, e esta 

opção é chamada de bootstrapping. Neste capítulo serão investigadas as formas, 

disponíveis na literatura, de se captar recursos financeiros por meio de uma análise 

resumida de cada forma de compromisso que a startup terá que assumir ao tomar 

capital de terceiros, ou seja, se endividar. 

 

2.2.1. Tipos de investimentos para startups 

 

O empreendedor possui, no momento de estruturar seu passivo, opções da 

esfera pública e privada para fomentar o seu empreendimento.  

Segundo Bryzek (2005, p.4), as empresas startups podem levantar recursos 

para o desenvolvimento do seu projeto através das seguintes formas: fundos privados, 

firmas institucionais de capital de risco, investidores corporativos (bancos), 

investidores anjos e financiamento do governo. 

De acordo com Calvosa et. al (2008), existe o surgimento no Brasil de 

associações de investidores chamados no exterior de angel investors (investidor anjo), 

que podem ser uma boa alternativa privada para incorporar aos projetos 

empreendedores, que além do capital, entram com a experiência no mercado, de 

relacionamentos (networking) e de gestão, agregando valor adicional a esses projetos 

empreendedores.  

O quadro a seguir mostra a origem de captação dos recursos de uma empresa 

ou uma startup: 

 

Quadro 3 – Origem de recursos em uma organização 

 

ATIVO  

PASSIVO  

(ORIGEM DOS RECURSOS) 
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(APLICAÇÃO DOS 

RECURSOS) 

- Caixa 

- Contas a receber 

- Estoque 

- Ativos fixos 

- Ativos Totais 

 

Mercado Privado 

 

Mercado Público 

 

Empréstimo de instituições 

financeiras. 

Dívida no mercado de 

valores mobiliários. 

 

Ações de empresas de capital 

fechado (private equity). 

 

Ações de empresas de 

capital aberto (public equity) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em GORINI; TORRES (2016, p. 37) 

 

De acordo com o Quadro 3, existe uma série de possíveis aplicações de um 

recurso que é tomado através de capital de terceiros. Esses recursos são utilizados 

para manter o caixa da empresa saudável e consequentemente o seu crescimento, 

assim como no subsídio no desenvolvimento e criação de produtos. Em contrapartida 

tais recursos podem ser tomados através de origem pública (Dívida no mercado de 

valores mobiliários e ações de empresas de capital aberto (public equity)) ou de 

origem privada (empréstimo de instituições financeiras e ações de empresas de 

capital fechado (private equity)). 

Uma forma alternativa de se levantar financiamento para as empresas startup 

é através do Crowdfunding. De acordo com Agrawal et al (2016, p. 112), essa 

modalidade permite que os empreendedores levantem capital através de estranhos e 

de forma on-line. Já o Equity-Crowdfunding é uma ferramenta relativamente nova para 

os investidores anjos financiarem seus projetos em estágios iniciais. Muitas vezes o 

crowd (grupo ou multidão) está limitado apenas a investidores credenciados. O Equity-

Crowdfunding fornece a estes investidores uma gama de oportunidades disponíveis 

onde a contra partida do investimento é a participação societária da empresa, 

diferente do Crowdfunding tradicional que pode ter como contrapartida qualquer outro 

benefício, como moeda de troca.  

 

2.3. Risco no investimento de empresas startups  
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No que tange ao risco em investimentos para startups, por parte das startups, 

segundo Ouimet (2014), essa categoria de empresa é normalmente conduzidas por 

jovens profissionais, que possuem entre 25 e 34 anos de idade, que 

probabilisticamente são relativamente mais tolerantes a riscos. 

 

Por outro lado, pelo fato das empresas ou projetos de startup estarem inseridos em 

mercados ainda em crescimento e muitas vezes inexplorados, com previsão de 

crescimento futuro, o investimento em projetos startups, pode ser considerado de alto 

risco pelo seu grau de imprevisibilidade de sucesso.  

Segundo Silver et al (2017), o alto risco existente em uma empresa startup, existe pela 

falta de informação associado com os problemas na determinação do futuro com 

precisão do potencial de mercado em que a startup está inserida.  

 

2.4. Valoração de Empresas (Valuation)  

 

O estudo das decisões de investimento vem sendo de grande interesse, tanto 

para o meio acadêmico quanto corporativo a fim de criar e estabelecer critérios que 

sejam objetivos e eficientes para a alocação ou não de recursos, sendo esse um dos 

maiores desafios dos investidores, segundo Rodrigues et al. (2013, p. 1). 

Tão importante quanto o conceito acima descrito é o conceito de “valor”, pois 

uma vez que ao necessitar recursos para operacionalizar qualquer tipo de projeto é 

necessário valorar o mesmo e termos esse valor como base para calcular o quanto 

irá se precisar em termos de valores financeiros. Contudo é notório observar que 

valorar um negócio é uma tarefa um tanto subjetiva. 

 

Portanto, ao considerar que a percepção do valor é subjetiva, o fornecimento 

de informações que contenham avaliações deverá conter o perfil desse 

usuário, a natureza das decisões e o ambiente em que a decisão seria 

tomada. Por exemplo, o preço do negócio somente será definido com base 

na interação entre as expectativas dos compradores e vendedores. Não 

existe um “valor correto” (único) para um negócio. Pelo contrário, ele é 

determinado para um propósito específico, considerando as perspectivas dos 

interessados.  (LIMA et al., 2010, p. 2) 
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O texto acima assume a subjetividade do processo de valoração de em negócio 

em função do ponto de vista do autor. Não existe um valor exato, nem ao menos 

considerado como correto, mas sim um misto entre expectativas e percepções entre 

vendedor e comprador.   

Segundo Collewaert et. al (2016), curiosamente, um elemento central no 

processo de investimento permaneceu amplamente inexplorado na literatura 

acadêmica, nomeado como valuation, a avaliação da oportunidade de investimento 

ou o "preço do negócio". Essa lacuna na literatura deve-se principalmente às 

dificuldades práticas, como a falta de dados confiáveis, associados à pesquisa de 

acordos de investimento e avaliações. 

Valuation ou Valoração – Termo em inglês para “Avaliação de Empresas”, 

“Valoração de Empresas” ou “Arbitragem de Valor”. Esta área das Finanças estuda o 

processo de avaliar o valor de determinado ativo, financeiro ou real. (RIBEIRO et al., 

2013).  

Segundo o autor, esta definição caracteriza o valor que é atribuído a uma 

empresa, em momentos em que se faz necessário, através de um acordo comercial 

de compra ou venda da mesma, obtenção de recursos financeiro de terceiros, 

desenvolvimento ou aquisições de Franchising, dentre outros processos que 

requeiram tal informação. De acordo com Pelepu, Healy e Bernard (2004), valuation 

é o processo de conversão de uma projeção em uma estimativa do valor de uma 

empresa ou de alguma parte da empresa.   

Demirakos et. al (2004), relatam que, aparentemente, os analistas adaptam 

suas metodologias de valuation de acordo com as características do setor da empresa 

que estão analisando. 

Kohn (2017) relata que uma avaliação muda no decorrer dos anos, sendo elas 

assim dinâmicas, acompanhando as mudanças que ocorrem no mercado.  

O Quadro 4, demonstra os principais métodos para valorar uma empresa, 

resumido nas seguintes categorias: 

 

Quadro 4 – Métodos de avaliação de empresas  

Métodos de Avaliação divididos por categoria 

Categorias de avaliação 
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1 - 

Resultado 

Econômico 

 

2 - Balanço 

Patrimonial 

 

3 - Fluxo de 

Caixa 

Descontado 

 

4 - Criação 

de Valor 

 

5 - Opções 

 

6 - Misto 

(Goodwill) 

 

Múltiplos de 

venda 

 

Valor dos 

lucros 

 

Valor dos 

dividendos 

 

Outros 

Múltiplos 

 

Valor contábil 

 

 

Valor contábil 

Ajustado 

 

Valor de 

Liquidação 

 

Valor 

substancial 

 

Fluxo de 

Caixa dos 

Sócios 

 

Fluxo de 

Caixa Livre 

 

Capital Cash 

Flow 

 

APV 

 

 

EVA 

 

Lucro 

Econômico 

 

Cash Flow 

Return On 

Investiment – 

CFROI 

 

Outros 

 

Black Scholes 

 

Opção de 

Investimento 

 

Expansão do 

projeto 

 

 

Expansão do 

Projeto – Usos 

Alternativos 

 

Clássico 

União 

Européia 

 

Peritos 

contábeis 

 

Renda 

abreviada 

 

Outros 

 
Fonte: Elaboração própria com informação de ALVES; REZENDE; RIBEIRO (2013, p. 4) 

 

Saurin et. al (2009), relatam que a escolha do melhor método não garante o 

valor mais exato e correto de uma empresa, pois a seleção rigorosa de premissas e a 

utilização de uma forma de projeção adequada são de fundamental importância. 

Ainda segundo Saurin et. al (2009), o grande problema para a avaliação de 

empresas é que o valor resulta de fatores que estão no futuro e, o que vai acontecer 

no futuro é inserido nos modelos de acordo com as premissas do analista. E como o 

futuro é incerto, e as premissas são variáveis, logo, não se pode nunca esperar que 

um método estime um valor real de uma empresa. 

 

2.4.1. Técnicas comparativas de mercado ou de resultado econômico 

 

 As técnicas comparativas de mercado se valem da confrontação de índices 

financeiros e contábeis entre empresas que operam no mesmo segmento com o 

objetivo de identificar o desempenho entre ambas. 

  No caso do valuation através de múltiplos, a simplicidade abre uma vantagem 

muito grande, mas as empresas comparadas podem ser suficientemente diferentes 
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em termos de eficiência, posicionamento no mercado, marketing e até mesmo foco 

nos produtos. (MENDONÇA, 2011, p. 185).  

 As técnicas comparativas de mercado comparam índices relativos à operação 

de empresas que atuam em um mesmo segmento a fim de avaliar suas atuações 

quanto ao seu índice de vendas, lucratividade, percentual de crescimento, dentre 

outros.   

 Segundo Perez e Famá (2004), tratam-se de métodos de avaliação 

comparativa entre empresas similares àquela que está sendo avaliada. Esta 

comparação pode ser realizada através de transações similares, como mencionado, 

ou indicadores financeiros, como o índice P/L (preço / lucro por ação), desta forma (1): 

  

(1) P (preço da ação) / L (lucro por ação) = K (fator), portanto, P = K x L 

 Os autores destacam que, apesar do índice acima descrito ser aceito pelo 

mercado, existem gaps na sua aplicação como: o fato do mesmo se basear apenas 

no lucro contábil, com todas suas limitações e por não considerar o valor do dinheiro 

no tempo e seus riscos. Ainda segundo Perez e Famá (2004), existem diversos 

múltiplos que podem ser adotados no processo de valuation., onde os mais usuais 

são:  

 

I. Múltiplos de Fluxo de Caixa Operacional 

 

 O Fluxo de Caixa Operacional é calculado através do EBITDA (Earning Before 

Interest, Taxes, Depreciation and Amotization), ou seja, ganhos operacionais antes 

dos juros, impostos, depreciação e amortização. O valor da empresa é determinado 

pela multiplicação do EBITDA por uma variável apurada em transações semelhantes 

no mesmo setor de atuação da empresa envolvida no processo de valuation. Segundo 

o autor, esta metodologia é considerada o melhor indicador de geração de caixa 

operacional da empresa, pois desconsidera despesas operacionais que não afetam o 

caixa, como depreciação e amortização, torna sem efeitos os impactos da forma de 

financiamento da empresa, pois exclui as despesas financeiras, e os efeitos da 

tributação nos resultados auferidos. 

 

II. Múltiplos de Faturamento  

 



40 

 

 Neste método, o lucro contábil e geração de caixa são substituídos pelo 

faturamento da empresa, tornando irrelevante as demais informações sobre os 

demais itens do resultado do exercício. Os autores salientam que este método 

tornasse satisfatório para empreendimentos que não possuem sistema financeiro ou 

contábil ou pouco confiável. 

 

III. Outros Múltiplos 

  

 Alguns autores mencionam a possibilidade de se utilizar neste método outros 

multiplicadores como Lucros ou Payback23, no entanto os autores salientam a 

limitação do método por conta da falta de variáveis qualitativas no processo de análise, 

fazendo o mesmo ser pouco usual.  

 

2.4.2. Técnicas baseadas em ativos e passivos contábeis ou método do balanço 

patrimonial 

 

 Segundo Ambros e Schnorrenberger (2014), o modelo do valor contábil (MVC), 

conhecido também como modelo de avaliação do valor contábil ou modelo de 

avaliação patrimonial contábil é o que mais conserva a informação contábil, pois o 

mesmo não passa por nenhum ajuste ou adequação, apresentando como o valor da 

empresa o próprio valor do patrimônio líquido obtido pela diferença entre os ativos e 

passivos exigíveis. 

 Segundo Dutta et. al (2005, p. 527), na literatura de controle, a contabilidade 

de competência tem sido consistentemente vista através de uma perspectiva 

administrativa. Consequentemente, as regras contábeis de bens, tem a propriedade 

de que as métricas de desempenho baseadas na contabilidade orientam os gestores 

nas decisões de aumento de valor.  

 As informações e índices contábeis são dados importantes para o processo de 

valoração de uma empresa. Porém, tais métodos não consideram as finanças da 

empresa expressas no decorrer do tempo, além de sua estratégia para gestão de 

ativos e manutenção de giro de caixa. 

                                              
 
23 Payback é o tempo decorrido entre o investimento inicial e o momento no qual o lucro líquido 
acumulado se iguala ao valor desse investimento. 
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Na mesma linha, podemos dizer que esses métodos não representam o valor 

dinheiro no tempo das demonstrações financeiras e, portanto, não têm 

implícito uma taxa de desconto que permite que tanto o investidor quanto a 

empresa tem imerso seu custo de oportunidade. No entanto, os métodos são 

utilizados no mercado para fácil compreensão a qualquer grupo de interesse, 

mas o seu procedimento e os resultados são elevados grau de subjetividade 

em termos de escolher as contas do balanço patrimonial no momento 

avaliação, uma vez que têm diferenças entre um perito e um outro, que afeta 

a mudança no valor justo da empresa.  (ESCOBAR; BOTERO, 2013, p.12). 

 

 Percebe-se por meio da afirmação acima que as metodologias de valoração 

utilizando índices contábeis são de fato metodologias auxiliares, uma vez que não 

consideram o valor do dinheiro no decorrer do tempo, mas sim uma análise do 

momento em que é avaliada. Outra característica marcante é a facilidade de 

compreensão desses índices, independente do grupo que tem interesse, porém com 

bastante subjetividade no que diz respeito a que contas serão escolhidas no momento 

da avaliação.  

 Ainda de acordo com Ambros e Schnorrenberger (2014), a facilidade de 

obtenção dos valores e compreensão associada a sua aceitação no mercado, 

constituem-se como pontos fortes da metodologia aqui mencionada, em contraponto 

ao fato da mesma limitar-se por apenas apresentar uma “fotografia” da situação 

financeira do negócio, um panorama estático, uma vez que a mesma não considera a 

evolução da empresa, o valor do dinheiro no tempo, o posicionamento de mercado, 

seus recursos humanos e intangíveis. 

 

2.4.3. Técnicas baseadas no fluxo de caixa descontado 

 

 A metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) tem como fundamento de 

que o dinheiro modifica seu valor no decorrer do tempo e é a metodologia mais 

utilizada na avaliação financeira de projetos, pois a mesma é considerada a que mais 

se aproxima da teoria de finanças, por avaliar a capacidade que uma organização 

possui de gerar riqueza em um período de tempo.  

 Segundo Boularhmane e Aboulaich (2016), o método de Fluxo de Caixa 

Descontado (FCD) é um dos métodos mais utilizados para o processo de avaliação 
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de empresas, uma vez que o mesmo reflete a força econômica da instituição sem 

levar em consideração questões externas que podem influenciar diretamente no valor 

final de uma empresa, como forças de mercados e de negociação.  

 O autor afirma, ainda, que o método apresenta-se de forma isenta às forças 

externas que podem influenciar diretamente no preço final avaliado de uma empresa. 

Porém, tal afirmação pode ser vista através de um prisma antagônico, uma vez que 

fatores e forças definidas em negociação podem ser decisivos no processo de 

valoração de uma organização e carregam subjetividade no decorrer do processo. 

 Segundo Penman (2009), alguns analistas consideram os resultados do fluxo 

de caixa como um bem, em contra partida, outros consideram o resultado do fluxo de 

caixa como valor. Os analistas de valoração recomendam empresas que possuem 

fluxo de caixa positivo. 

 Galdi, Teixeira, Lopes (2008, p. 3), definem o método de Fluxo de Caixa 

Descontado (FCD), onde o valor da empresa é determinado pela soma dos Valores 

Presentes (VP)24 dos seus Fluxos de Caixa Futuros (esperados), descontados a uma 

taxa que reflita o risco relacionado a estes fluxos, acreditando que o valor de uma 

moeda em temos atuais, vale mais do que o mesmo valor expresso em tempos 

futuros. 

 

 A fórmula do FCD, de acordo com a afirmação acima é a seguinte (2): 

 

(2) 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = ∑ (
CFt

(1 + r)t
)

𝑡=𝑛

𝑡=0

 

 

em que n é a vida útil do ativo, 

CFt  é o fluxo de caixa esperado no período t e 

r é taxa de desconto refletindo o risco inerente aos fluxos esperados. 

 

 De acordo com Perez e Famá (2004), a essência deste método é a de projetar 

futuros fluxos de caixa operacionais, trazê-los a valor presente, através de uma taxa 

                                              
24 VP o valor presente, que significa o valor que se tem na data 0 
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de desconto adequada, que reflita o risco inerente a estes fluxos e o custo de 

oportunidade do capital.  

 Ainda com Perez e Famá (2004), o método possui um ponto negativo que é a 

dificuldade de se prever com precisão o comportamento de importantes variáveis uma 

vez que o mesmo trabalha com perspectivas futuras. Variáveis essas que são: o fluxo 

de caixa operacional, o horizonte de projeção deste fluxo, valor residual da empresa 

ou valor da perpetuidade e a taxa de desconto destes fluxos de caixa.   

 

 

 

2.4.4. Técnicas baseadas na Criação de Valor 

 

 As metodologias de criação de valor buscam saber se a empresa está ou não 

gerando valor e para isso é necessário saber o custo do capital empregado e do 

retorno do capital empregado pela empresa. 

 Segundo García, (2003) (apud, ESCOBAR; BOTERO, 2013), os métodos desta 

categoria de valoração de empresas permitem calcular e avaliar a riqueza gerada pela 

empresa. O risco operacional e de mercado que podem estar envolvidos são 

considerados através de três alternativas de gestão que concentram ao mesmo tempo 

os seus processos organizacionais: direcionamento estratégico, gestão financeira e 

gestão de recursos humanos.  

 Segundo Lowe (2007), que cita o famoso investidor Warren Buffet, preço é o 

que se paga. Valor é o que recebe. Entende-se, então, que o valor de uma ação ou 

uma empresa está intrinsecamente ligado à percepção de mercado que a empresa 

possa transmitir para o comprador e não diretamente ligado a variáveis como caixa, 

fluxo de caixa ou patrimônio físico. 

 De acordo com Tomazoni e Menezes (2004), valor, não está relacionado 

intrinsecamente e exclusivamente ao ato de mensurar. Valor, antes de tudo é uma 

ação de relacionamento. Considerando que o processo de valuation é feito por 

indivíduos, o valor econômico pode ser entendido como uma estimativa da tendência 

de uma relação entre a utilidade, quer objetiva quer subjetiva, proporcionada por esse 

bem e essa valoração.  

 Os autores ainda relatam que consideram o valor econômico do 

empreendimento, no tocante ao processo de valuation, o mais adequado e correto. 
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Os processos que se baseiam em dados passados são inadequados para a correta 

mensuração do valor de uma empresa, ou seja, a  sua capacidade de gerar riquezas 

futuras. Tomazoni e Menezes (2004) consideram, igualmente inadequadas, a 

avaliação que possui como foco exclusivamente dados financeiros, uma vez que uma 

empresa assim que estabelecida se torna um organismo vivo com suas variáveis 

externas e internas interferindo sobre o negócio. Logo,  fazer um estudo dessas 

variáveis será de suma importância para o processo de valoração, produzindo 

tendências sobre a retração ou o crescimento da empresa. No primeiro caso, o valor 

da empresa usando dados passados pode gerar um valor mínimo, e,no segundo caso, 

pode gerar um valor máximo. 

2.4.5. Técnicas com modelos de opções 

 

 A técnica de valuation por meio de modelos de opções aplica métodos de 

avaliação de opções financeiras a decisões corporativas. Segundo Rodrigues et al. 

(2013), o estudo das decisões de investimento vem sendo abordado e de interesse 

tanto no meio científico quanto acadêmico há décadas, no intuito de prover critérios 

mais objetivos e eficientes no que tange à alocação de recursos. 

 Segundo Belz (2017), embora a análise de opções reais seja responsável por 

flexibilidade nas oportunidades de gerenciamento e variações nos níveis de risco, 

essa metodologia apenas encontrou uso limitado na literatura empresarial até a data. 

 De acordo com (SANTOS; ZOTES, 2011, p.4) a opção financeira é um direito 

que entrega ao seu detentor a oportunidade de realizá-la ou não segundo avaliações. 

Segundo o conceito anterior, esta metodologia vem mudando a forma de se gerir os 

recursos financeiros empresariais, uma vez que a mesma opera diferente do conceito 

de (FCD), onde a empresa possui a obrigação de cumprir, independente das 

informações que a mesma irá adquirir no decorrer do seu trajeto. 

 Ainda segundo Santos; Zotes, 2011, as opções podem apresentar duas 

características: compra ou venda. Para que a opção exista é necessário que ela 

possua um prazo para exercício, preço de exercício, um ativo objeto e um prêmio. 

 Rêgo et. al (2014, p.300), relatam que, na prática, os gestores alteram o curso 

previamente definido de acordo com a dinâmica dos fatores externos, sempre com o 

objetivo de reduzir possíveis perdas ou beneficiarem-se das oportunidades 

disponíveis no mercado. 
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 Segundo Rodrigues et al. (2013), a teoria de Opções Reais se mostra mais 

completa e robusta e apresenta uma vantagem perante a teoria do FCD tradicional no 

caso das empresas start-ups, uma vez que o FCD estático ignora o valor da opção de 

escalonar investimentos e de abandonar o empreendimento no caso de insucesso do 

projeto, fazendo com que o negócio seja subavaliado.   

  Ainda segundo Rodrigues et al. (2013), os mesmos puderam perceber que a 

disposição do comprador em elevar seu preço de reserva e consequentemente a sua 

disposição em pagar por algumas opções embutidas em um determinado 

empreendimento pode não se concretizar, face ao receio de estar se pagando por 

uma flexibilidade cujo efetivo exercício pode estar limitado por diversos aspectos 

políticos  e gerenciais.  

 

2.4.6. Técnicas em modelos mistos (Goodwill)  

 

 Segundo Zaroni (2009), Goodwill é a parte do valor da empresa que não 

aparece nas finanças da mesma, mas emerge somente quando ela é adquirida 

(individualmente ou numa combinação de negócios). É um valor escondido, onde 

geralmente os padrões contábeis são definidos pelo valor do benefício econômico 

futuro e decorrentes de ativos que não são individualmente identificados e 

reconhecidos separadamente. 

 Segundo Perez e Famá (2004), pode ser considerado como Goodwill, o 

conjunto de características, qualidades e diferenciais de uma empresa expressos 

através de sua capacidade futura de produzir riquezas: marcas registradas, market 

share, conhecimento organizacional, qualidade nos processos internos, know-how, 

credibilidade de mercado etc.  Ambos autores afirmam que o Goodwill, mesmo não 

sendo identificado no balanço patrimonial e nos índices financeiros e econômicos da 

empresa, formam uma série de ativos intangíveis, que poderão ser benéficos para a 

empresa em uma situação futura, fazendo com que a mesma gere mais riquezas por 

conta destes fatores intangíveis.  

 Tecnicamente, considera-se o Goodwill como a diferença entre o Valor 

Econômico da Empresa e seu Valor Patrimonial, a valores de mercado. 

 Ainda segundo Perez e Famá (2004), os mesmos concluem que a utilização e 

reconhecimento do Goodwill pela legislação brasileira é de fato um avanço no 
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processo de valuation uma vez que o processo supera algumas limitações básicas da 

contabilidade societária, buscando um valor justo de mercado para a sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 – Vantagens e desvantagens de cada Grupo de Métodos de Valuation  
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Conserva a informação contábil     X       X X                 

A facilidade de obtenção dos valores     X       X X                 

Metodologia completa e robusta face as  
tradicionalmente utilizadas 

      X         X               

Gera mais riquezas por conta de fatores 
intangíveis 

        X         X X X         

Não é interferida por questões externas  X                   X   X       

Reflete a força econômica da empresa X                   X   X       

Reflete sua capacidade de gerar caixa X                   X   X       

Possui flexibilidade no decorrer do processo de 
mudar  

o caminho da empresa ou negócio ao longo do 
tempo. 

      X                   X X X 
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 Não prevê com precisão o comportamento de  
importantes variáveis por trabalhar com 

perspectivas futuras. 
X                   X   X       

Pode gerar receio por parte do comprador de 
estar se pagando  

por uma flexibilidade cujo efetivo exercício 
pode estar limitado por diversos aspectos 

políticos e gerenciais. 

      X                   X X X 

Alto grau de subjetividade          X     X X X X X         
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Pode não considerar as diferenças de cada 
empresa 

em termos de eficiência, posicionamento no 
mercado, marketing 

  X       X                     

Não leva em consideração questões externas 
que  

podem influenciar no valor final da empresa 
    X       X X                 

Não considera fatores definidos em 
negociação  

que interferem no valor da empresa 
X                 X     X       

Não considera o valor do dinheiro ao longo do  
tempo e seus riscos 

  X X     X                     

Leva a distorções se as empresas 
apresentarem  

variabilidade em longo prazo  seus resultados 
de longo prazo.  

        X X X X                 

Fonte: O autor (2017). 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 O objetivo deste capítulo é apresentar a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa aqui apresentada, assim como o tipo de pesquisa, o 

processo realizado e o instrumento de pesquisa que foi utilizado. 

 

3.1. ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

 

 O portal de Periódicos da Capes foi a principal fonte de levantamento de dados 

utilizando como base de dados duas importantes fontes: base Scopus e SciELO.  

A busca em ambas as bases foi realizada no dia 20/08/2017, às 15:54, usando 

como palavras-chave: “valuation” e “company”, sendo encontras 3.375 registros na 

base Scopus e 50 na base SciELO. Em seguida, foi feito o refinamento pela área 

“Economic, Econometrics and Finance”, “Business, Management and Accounting para 

a base Scopus, retornando com 2.003 documentos encontrados. Na base SciELO, 

pelas áreas: “Gerenciamento”, “Negócios, finanças” e “Negócios”, retornando com 33 

documentos encontrados. Em seguida, foi realizado mais um refinamento, agora pelo 

tipo de documento “Article”, retornando 1.644 registros na base Scopus e 32 registros 

na base SciELO.. A partir deste refinamento em ambas as bases, foram escolhidos os 

artigos mais recentes dos últimos cinco anos e que possuiam maior aderência ao tema 

da pesquisa. Limitou-se o autor a 534 artigos na base Scopus e 16 artigos na base 

Scielo  
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 No gráfico 1 pode-se observar o número de publicações ao longo do tempo e, 

no gráfico 2, observa-se o número de registros quanto ao número de publicações e 

seu país de origem tendo como fonte a base Scopus. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição de artigos quanto ao número de publicações ao longo dos anos para o filtro 

efetuado nesta pesquisa na Base Scopus 

 

 

Fonte: Elaboração própria com informação de Base de dados Scopus (2017). 

 
 

Gráfico 2 – Distribuição de registros quanto ao número de publicações e seu continente de 

origem 
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Fonte: Elaboração própria com informação de Base de dados Scopus (2017). 

 

A gráfico 2  apresenta a distribuição dos documentos tendo como base o seu 

continente de origem. Fica bastante evidente a participação da Europa e da América 

do Norte como importantes polos de produção de conteúdos científicos relacionados 

à valuation de empresas. Interessante observar a baixa publicação de países da 

América do Sul e Central e a relevante participação da Ásia no cenário mundial no 

que tange ás produções relacionadas ao tema aqui pesquisado. 

 O fato de não possuir uma quantidade relevante de produções científicas, não 

significa que não existam instituições e países que poderão servir como sugestão de 

trabalhos futuros.    

 

Quadro 6 – Artigos selecionados na literatura relacionados ao tema apresentado aqui nesta pesquisa 

Autor Ano Assunto País Publicação 

Araújo, Andrade 
e Ribeiro 

2017 
Micro e Pequenas 
Empresas, Turismo, 
Mortalidade de Empresas. 

Argentina 
Estudios y perspectivas 
en turismo 

Belz 2017 
Empreendedorismo, NASA, 
Opções Reais e Fluxo de 
Caixa Descontado. 

EUA 
IEEE Technology & 
Engineering Management 
Conference 

Bril, Kalinina e 
Ilin 

2017 
Valuation, Inovação e Capital 
de Risco. 

Reino 
Unido 

MATEC Web of 
Conference 

Hoegen e 
Steininger 

2017 Crowdfunding e startup. Alemanha Electronic Markets 

Kohn 2017 Startup e valuation. Austria 
Management Review 
Quartely 

1
20

144

335

104

29
15

0

50

100

150

200

250

300

350

400

América
Central

América
do Sul

Ámérica
do Norte

Europa Ásia Oceania África

Qtde de artigos publicados



50 

 

Autor Ano Assunto País Publicação 

Agrawal, Catalini 
e Goldfarb 

2016 
Empreendedorismo, Capital 
de Risco, Vale do Silício, 
Investimentos e Inovação. 

EUA 
California Management 
Review 

Boularhmane e 
Aboulaich 

2016 

Métodos de Valuation, Fluxo 
de Caixa Descontado e 
Responsabilidade Social 
Corporativa. 

Turquia 
International Journal of 
Economics and Financial 
Issues 

Butler, Galassi e 
Rufo 

2016 
Inovação, Barreiras de 
Entrada e Saídas, Impactos 
na Valoração 

EUA 
Small Business 
Economics 

Cuervo e Botero 2014 
Opções Reais, Valuation e 
Tomadas de Decisões. 

Espanha Estudios Gerenciales 

Lee 2014 
Startup, Vale do Silício e 
Estudos Médicos. 

EUA Academic Psychiatry 

Rêgo, Silva, 
Gaichi e Junior 

2014 Opções Reais. Brasil ENGEVISTA 

Srinivasan 2014 
Investimento e Capital de 
Risco. 

EUA IEEE Computer Society 

Escobar e Botero 2013 Valuation e startups. Colômbia Semestre Económico 

Rodrigues, 
Ferreira, Lemme 
e Brandão 

2013 Opções Reais e startup. Brasil Gestão e Produção 

Lima, Lima, 
Dutra e Lopes 

2010 
Micro e Pequena Empresa, 
Valuation, Multicritério e 
Fluxo de Caixa Descontado. 

Brasil 
Revista de Ciência da 
Administração 

Penman e 
Yeshuda 

2009 
Fluxo de Caixa e Apuração 
Contábil 

EUA 
Review of Accounting 
Studies 

Sauri, Lopes e 
Junior 

2009 
Valuation e Fluxo de Caixa 
Descontado. 

Brasil 
Revista de Administração 
Mackenzie 

Galdi, Lopes e 
Teixeira 

2008 
Valuation, Fluxo de Caixa 
Descontado e Modelo de 
Ohlson. 

Brasil ENAPAD 

Bryzec 2005 
Startups, Capital de Risco, 
Tecnologia Disruptiva e 
Empreendedorismo. 

Austrália 
Biomedical Applicantions 
of Micro and 
Nanoengineering 

Dutta e 
Reichelstein 

2005 Performance e Gestão. 
Países 
Baixos 

Review of Accounting 
Studies 

Perez e Famá 2004 Valuation de empresas. Brasil Administração e Diálogos 

Tomazoni e 
Menezes 

2004 Valor Econômico. Brasil 
Caderno de Pesquisa em 
Administração 

Brentani 2001 Serviços de negócios. Canadá 
Journal of Product 
Innovation Management 

Fonte: O autor (2017). 

 



51 

 

O Quadro 6 lista os artigos citados aqui nesta pesquisa, assim como seu país 

de origem, ano e local de publicação. Através desta lista pode-se ter uma visão dos 

artigos mais recentes e os locais com maior publicação sobre o assunto. 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Foi usada, quanto aos objetivos da pesquisa, a pesquisa exploratória 

envolvendo o levantamento através de pesquisa bibliográfica a partir de materiais, 

livros que são referência no assunto e artigos já publicados e pesquisas com 

especialistas por meio de questionário.  

 De acordo com Gil, (1999), “A pesquisa exploratória tem como objetivo principal 

o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições” (apud SOUZA, 2013, p.15). 

Ela é descritiva, pois analisa e descreve os dados que foram coletados em campo. 

 Quanto à forma de abordagem do problema foi escolhida a pesquisa qualitativa 

focando no caráter subjetivo do objeto estudado. Segundo Perdigão et al (2012, p. 

107), a pesquisa qualitativa constitui-se em uma importante ferramenta para o estudo 

das percepções e motivações do comportamento, valores e atitudes do ser humano 

destacando os fatores culturais e entendimento dinâmico do macro ambiente em que 

as pessoas e emoções são inseridos. Observa-se a aderência do uso da pesquisa 

qualitativa no sentido de identificar fatores de cunho mais subjetivo e na escolha da 

metodologia utilizada para valoração de empresas startups. 

   

3.3. UNIVERSO DA PESQUISA E DEFINIÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 O foco da pesquisa foi analisar as diferentes metodologias utilizadas para o 

processo de valuation (“Valoração de Empresas” ou “Arbitragem de Valor”) de 

empresas startups no mercado brasileiro, no intuito de ranquear os cinco métodos que 

consideram, da maior frequência para o menor, as variáveis existentes em empresas 

startups nas suas análises com base na definição proposta por Blank e  Dorf (2014) e 

Ries (2011); modelo de negócios definido, modelo repetível, modelo escalável, 

condições de extrema incerteza, processos enxutos e flexíveis.   

Entendeu-se que tal processo mereceu uma atenção diferenciada quando feito 

em empresas ou projetos startups, pois as mesmas possuem características que as 

diferenciam das empresas tradicionais e as já consolidadas no mercado, quanto ao 
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seu histórico financeiro, seus processos operacionais, sua curva de crescimento, sua 

imprevisibilidade, entre outras características. 

 O universo limitou-se a profissionais que atuam em aceleradoras de startups25 

e/ou empresas startups, especialistas que trabalham nos segmentos e possuam 

experiência, para que os mesmos pudessem colaborar com seu ponto de vista afim 

de ser elucidada a problemática aqui apresentada. No levantamento de dados com 

tais profissionais foram levadas em consideração a experiência prática de 

especialistas e quanto às empresas startups pesquisadas, foram levadas em 

consideração a experiência vivenciada pelos gestores das mesmas no processo de 

valuation para a composição do preço no momento da relação comercial estabelecida 

em situações passadas.  

 Foram sujeitos da pesquisa as organizações e/ou agentes aceleradores e 

empresas ou projetos startup que atuam no mercado brasileiro, valendo-se de 

questionários e entrevistas com representantes dessas duas categorias de 

organizações, escolhidos através do critério de tipicidade. 

3.4. COLETA DE DADOS 

 A coleta dos dados foi feita através de entrevistas semiestruturadas com 

especialistas de caráter qualitativo. Aplicaram-se perguntas abertas e fechadas.  

 

Entrevista semiestruturada ou focalizada – É construída em torno de um 

corpo de questões do qual o entrevistador parte para uma exploração em 

profundidade. Requer mais treinamento e habilidades do investigador manter 

o foco, reconhecendo pontos significativos e evitando elementos 

tendenciosos.  (GRESSLER; 2004, p.165). 

 

 O entrevistado, especialista, foi abordado através de e-mail formal que constou 

informações acerca da pesquisa em desenvolvimento, quais os objetivos e impactos 

que a mesma possui perante o meio acadêmico e executivo e da importância de sua 

participação na mesma. Justificou-se, através do mesmo, o porquê da sua escolha 

como respondente da pesquisa.  

                                              
25 Aceleradoras são empresas cujo objetivo principal é apoiar e investir no desenvolvimento e rápido 
crescimento de startups, ajudando-as a obter novas rodadas de investimento ou a atingir seu ponto de 
equilíbrio (break even point), fase em que elas conseguem pagar suas próprias contas com as receitas 
do negócio. 
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 A entrevista foi composta por perguntas que visam compreender através da 

experiência dos especialistas as diferentes metodologias utilizadas para o processo 

de valuation de empresas startups no mercado brasileiro. No intuito de ranquear os 

cinco métodos, da maior frequência para o menor, que consideram as variáveis 

existentes em empresas startups nas suas análises com base na definição proposta 

por Blank e Dorf (2014) e Ries (2011); modelo de negócios definido, modelo repetível, 

modelo escalável, condições de extrema incerteza, processos enxutos e flexíveis. 

 

3.5. VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA  

 

 A validação do instrumento foi feito pela empresária e pesquisadora em 

Aspectos Psicossociais do Esporte com ênfase em gestão do conhecimento e 

inovação, Dr. Valéria da Silva Bitencourt. A escolha da mesma foi feita pela facilidade 

do contato com o profissional e justificou-se por sua larga experiência acadêmica nas 

áreas de Marketing, Plano de Negócios, Criação de Marcas e Planejamento de 

Branding, Mensuração de Resultado de Marketing, Pesquisa de Mercado e, 

principalmente, por conta da sua dedicação nos últimos anos no desenvolvimento de 

uma ferramenta de mensuração do ROI (Return On Investiment) de Marketing. No 

ramo acadêmico possui Mestrado e Doutorado em Educação Física com sua 

concentração de pesquisa em Gestão Esportiva. Uma vez que tal profissional possui 

larga experiência acadêmica e profissional, somando-se sua experiência em 

desenvolvimento de pesquisas de mercado e surveys, a validação do instrumento de 

pesquisa foi feita no sentido de possuir um primeiro feedback quanto às técnicas de 

pesquisa, a clareza e objetividade das perguntas, a aderência ao problema da 

pesquisa, ao formato do formulário de pesquisa, e outras pontualidades que possam 

ser modificadas para a melhor obtenção dos resultados buscados.  

 Este primeiro teste, protótipo, foide suma importância para se ter a primeira 

impressão, quanto ao questionário, assim como possíveis melhorias futuras que se 

pode efetuar para otimizar o mesmo.  

 Após as considerações apresentadas pela referida pesquisadora quanto à 

estruturação do instrumento – clareza, objetividade e relação ao problema/objetivo da 

pesquisa - o questionário aplicado pode ser visualizado no Apêncice A – Questionário 

para Especialistas. 
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3.6. FASES DA PESQUISA 

 

3.6.1 Fase 01: Revisão da literatura e fundamentação teórica do estudo 

 

 Esta primeira fase do estudo envolveu um estudo bibliométrico, detalhado no 

item 3.1, onde foram levantados dados através de publicações nacionais e 

internacionais em bases científicas, livros referências em cada assunto abordado, 

sites de instituições referência em startups, empresas de pequeno e médio porte e 

instituições financeiras.  

 

3.6.2 Fase 02: Aplicação do pré-teste do questionário.  

 

 Esta segunda fase, consistiu na aplicação de questionário teste, validação do 

instrumento de pesquisa, com a pesquisadora Dra Valéria da Silva Bitencourt.  

 

 

 

3.6.3 Fase 03: Aplicação do questionário com a amostra.  

 Esta terceira fase, ao ser analisada na fase anterior (Fase 02) a viabilidade e 

aplicabilidade do questionário com uma especialista, foi a aplicação do questionário 

em uma amostra de especialistas já em posse da versão final do questionário.   

3.6.4 Fase 03: Tratamento e análise de dados. 

 

 A terceira fase constitui-se no tratamento dos dados levantados nas fases 

iniciais da pesquisa (Fase 01 e Fase 03), buscando evidências que visassemm 

compreender através da experiência dos especialistas as diferentes metodologias 

utilizadas para o processo de valuation de empresas startups no mercado brasileiro. 

No intuito de ranquear os cinco métodos que consideram as variáveis existentes em 

empresas startups nas suas análises com base na definição proposta por Blank e Dorf 

(2014) e Ries (2011). 

 

3.7. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 
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 Segundo Vergara, 1998 (apud, SOUZA; SANTOS, 2012), todo processo tem 

possibilidades e limitações.  

A pesquisa aqui apresentada considerou como base da mesma, o Brasil, no que tange 

à sua limitação geográfica, acreditando também na importância de países como os 

Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Espanha e Canadá, como expoentes no 

estudo científico do processo de valuation de empresas. Porém, a escolha do Brasil 

se dá por entender que existem oportunidades no meio acadêmico e executivo neste 

tipo de abordagem, uma vez que o Brasil apresenta crescente número de empresas 

startups (SEBRAE, 2014), porém com tímida produção neste tema específico (BASE 

SCOPUS, 2017). 

 A limitação teórica do método focou-se nas empresas consideradas startups, 

de acordo com as definições de propostas por Blank e Dorf (2014) e Ries (2011).   

 Foi observada a limitação da percepção do respondente, uma vez que o mesmo 

possui, enraizadas, questões pessoais como cultura, background acadêmico e 

profissional, setor de atuação entre outras questões que poderiam enviesar a 

pesquisa para uma determinada direção.  

 A disponibilidade do respondente pode ser vista como mais uma limitação do 

estudo, uma vez que os mesmos são profissionais atuantes no mercado e por esse 

motivo, possuem uma quantidade considerável de compromissos. 

. Tais limitações aqui citadas de forma alguma diminuem ou preterem os 

achados e dados levantados nesta pesquisa científica, sendo estes já claramente 

justificados no item 1.4, Relevância da Pesquisa para a Academia. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS DO CAMPO 

  

Este capítulo teve o objetivo de apresentar e discutir os dados pesquisados e 

levantados à cerca das diferentes metodologias utilizadas para o processo de 

valuation de empresas startups no mercado brasileiro. Usando como base os dados 

que foram coletados pelo autor através do questionário aplicado junto aos 

profissionais especialistas em “Avaliação de Empresas”, “Valoração de Empresas”, 

“Arbitragem de Empresas”, ou comumente conhecido como Valuation.  

 

4.1. ASPECTOS GERAIS 

 

 Para os fins desta pesquisa científica foram feitas entrevistas com profissionais 

especialistas em “Avaliação de Empresas”, “Valoração de Empresas”, “Arbitragem de 

Empresas”, ou comumente conhecido como Valuation. Foram entrevistados 40 

profissionais com conhecimento teórico e/ou prático no tema aqui pesquisado, no 

intuito de coletar impressões e práticas quanto o processo de valuation. Usou-se mão 

de perguntas abertas e fechadas divididas em 3 blocos de perguntas: Bloco 1 (Perfil 
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dos Respondentes), Bloco 2 (Análise dos Processos de Valuation Disponíveis) e Bloco 

3 (Processos de Valuation de Empresas Startups). 

 As entrevistas foram feitas nos meses de outubro/2017 e novembro/2017. 

Usou-se mão de questionário eletrônico (survey) através da ferramenta Google Forms 

e os convites foram enviados através de e-mail usando-se link que a própria 

ferramenta disponibiliza e através do site Linkedin26, ferramenta essa que conecta 

profissionais de todo mundo através da internet. Foram feitas aproximações com 

Diretores, Donos de Empresas, Analistas, Gerentes e Consultores, em sua maioria 

atuantes no setor Financeiro, onde puderam emitirr suas impressões e opiniões sobre 

em “Avaliação de Empresas”, “Valoração de Empresas”, “Arbitragem de Empresas”, 

ou comumente conhecido como Valuation. 

 

 

 

4.2. PERFIL DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 Essa seção apresenta a característica da amostra utilizada nesta pesquisa, 

quanto à faixa etária, gênero, escolaridade, nacionalidade, região que reside, setor de 

atuação, qual sua ocupação, nível hierárquico em que ocupa dentro de sua 

organização, nível de experiência no processo de valuation, quantidade de empresas 

que já avaliou, o perfil das empresas quanto à nacionalidade, o porte das empresas 

valoradas e o valor médio do aporte dessas empresas que normalmente o profissional 

trabalha ou já tenha trabalhado.  

 Quanto à divisão dos gêneros dos participantes da pesquisa, foi dada a opção 

ao respondente de marcar como gênero: masculino, feminino ou caso o mesmo não 

sentisse a vontade em responder a opção de “prefiro não responder”. Dos 40 

respondentes, nenhum dos mesmos negou-se em responder seu gênero, 95,00% 

responderam ser do gênero masculino e 5,00% do gênero feminino. 

 

 No que diz respeito à faixa etária dos entrevistados, responderam em grande 

maioria profissionais nas faixas etárias que são de 26 a 33 anos (33,00%) e de 34 a 

                                              
26 LinkedIn é uma rede social de negócios fundada em dezembro de 2002 e lançou em 5 de maio de 
2003.[2] É comparável a redes de relacionamentos, e é principalmente utilizada por profissionais com o 
intuito de apresentar suas aptidões, de uma forma que outros profissionais da mesma empresa possam 
endossar, dando credibilidade ao conteúdo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/LinkedIn#cite_note-2
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41 anos (32,50%), seguidos pela faixa etária que compreende entre 42 e 49 anos 

(15,00%), 50 a 57 anos (15,00%), 18 a 25 anos (5,00%) e por último, acima de 58 

anos com 2,50% dos respondentes. 

 

 Quanto a escolaridade dos respondentes, todos apresentaram nível superior 

completo como formação mínima, sendo em sua grande maioria com graduação 

correspondente a MBA, Mestrado,  Doutorado ou Pós Doutorado, com 75,00% dos 

respondentes enquadrados neste perfil, por Nível Superior Completo (17,50%), Nível 

Superior Incompleto (5,00%) e por último, Pós Graduação a nível de especialização 

com 2,50% dos entrevistados. 

 

 No que tange à nacionalidade dos entrevistados, 97,50% dos entrevistados são 

de nacionalidade brasileira, enquanto apenas 2,50% de nacionalidade estrangeira .  

 

  No que diz respeito à região que reside o entrevistado, 97,50% dos 

respondentes moram na região sudeste do Brasil, enquanto apenas um respondente 

declarou morar no estado de New York na região leste dos Estados Unidos da 

América. 

Gráfico 3 – Região que reside os entrevistados

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 Quanto aos setores de atuação dos entrevistados (gráfico 4), foram listados 28 

setores de atuação para que os respondentes escolhessem apenas uma opção. Pelo 

tema apresentado aqui nesta pesquisa ser diretamente relacionado a finanças 
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corporativas a maior fatia de respondentes foi deste segmento com 67,50% de 

respondentes, seguido por Administração de Empresas e Gestão, com 10,00% dos 

entrevistados, Economia com 7,50%, Bancos com 5,00%, Telecomunicações com 

5,00% e Administração Comercial / Vendas e Engenharia, ambos com 2,50% dos 

entrevistados. 

 

Gráfico 4 – Setores de atuação dos entrevistados

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 Os entrevistados foram indagados quanto a sua ocupação (gráfico 5) e 75,00% 

dos respondentes foram sinalizados como profissionais que atuavam como 

funcionários privados, em segundo lugar com 17,50% dos respondentes ,informaram 

atuarem como Empreendedores ou Empresários e com 7,50% dos respondentes, 

profissionais que informaram trabalharem como profissionais liberais. 

 

Gráfico 5 – Ocupação dos entrevistados 
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Fonte: O autor (2017) 

 

 Quanto ao nível hierárquico que o entrevistado ocupa em sua organização 

(gráfico 6), a distribuição foi relativamente uniforme. Os cargos de Gerência e Diretoria 

obtiveram o maior número de respondentes contando ambos com 25,00% de toda 

distribuição, seguido do cargo de Proprietário / Conselho com 20,00%, Supervisão / 

Coordenação com 12,50%, Sênior com 10,00%, Pleno com 5,00% e Júnior ou Trainee 

com 2,50% dos respondentes.   

 

Gráfico 6 – Nível hierárquico dos entrevistados dentro de suas organizações 

 

Fonte: O autor (2017) 
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 No que diz respeito ao tipo de experiência que o entrevistado teve no processo 

de valuation de empresas (gráfico 7), obteve-se os seguintes resultados: 72,50% dos 

entrevistados atuam no processo de valuation como analistas, 10,00% como 

investidores, 10,00% como empreendedores e por último, com 7,50%, possuíam 

apenas conhecimento teórico do tema. 

 

Gráfico 7 – Experiência com processos de valuation dos entrevistados

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 Quanto aos anos de experiência com processos de valuation dos entrevistados 

(gráfico 8), obteve-se os seguintes resultados: 30,00% dos entrevistados possuem 

entre 3 a 5 anos de experiência, seguido por 27,50% entre 5 e 10 anos de experiência, 

22,50% entre 10 e 20 anos de experiência, 5,00% acima de 20 anos e por último, 

2,50% com menos de 1 ano de experiência, o que representa um considerável tempo 

de experiência no processo de valuation dos respondentes. 

 

Gráfico 8 – Anos de experiência com processos de valuation dos entrevistados 
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Fonte: O autor (2017) 

 Os entrevistados indagados quanto à quantidade de empresas valoradas em 

suas carreiras (gráfico 9) obteve-se os seguintes resultados: 32,50% dos 

entrevistados valoraram mais que 21 empresas, enquanto 22,50% valoraram entre 4 

e 10 empresas, 17,50% entre 11 e 20 empresas, 15,00% até 3 empresas e 12,50% 

não souberam responder. 

 

Gráfico 9 – Quantidade de empresas valoradas pelos entrevistados 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 No que tange à origem das empresas valoradas pelos entrevistados (gráfico 

10), se as mesmas eram empresas nacionais ou estrangeiras, 75,00% de 
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respondentes informaram ter valorado empresas nacionais, enquanto 25,00% 

informaram ter valorado empresas estrangeiras.  

 

Gráfico 10 – Origem das empresas valoradas pelos entrevistados

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 Quanto ao porte das empresas valoradas pelos entrevistados (gráfico 11), 

57,50% informaram ter experiência na valoração de empresas de grande porte, 

enquanto 37,50% dos entrevistados na valoração de empresas de médio porte e por 

último apenas 5,00% dos entrevistados informaram ter experiência no processo de 

valuation de empresas de pequeno porte. 

 

Gráfico 11 – Porte das empresas valoradas pelos entrevistados 
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Fonte: O autor (2017) 

 

 O último dado levantado na entrevista no que diz respeito ao bloco de 

perguntas quanto ao perfil dos respondentes, foi ao valor de aporte das empresas 

valoradas pelos entrevistados (gráfico 12). 87,50% dos entrevistados responderam ter 

valorado empresas com aporte acima de R$ 1.000.000,00, 10,00% entre R$ 

100.000,00 e R$ 500.000,00 e por último 2,50% valoraram empresas com aportes de 

até R$ 100.000,00. 

 

Gráfico 12 – Aporte das empresas valoradas pelos entrevistados 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

4.3. CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS 

 

 O procedimento inicial para análise e exploração dos dados levantados na fase 

de coleta constitui-se na divisão das variáveis que compõem as definições de startup 

dos autores Blank e Dorf (2014) e Ries (2011) e na categorização dos dados com 

base na bibliografia pesquisada. 

 O quadro 7 demonstra de forma ilustrativa de quais bases teóricas foram 

extraídas as variáveis que compõem as definições de uma empresa ou projeto startup 

e a divisão por categorias dos dados coletados com base na bibliografia pesquisada 

nesta pesquisa. 
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 Tais bases foram utilizadas para compor a base do questionário no intuito de 

investigar quais processos de valuation praticados pelos especialistas contemplam 

em suas análises as variáveis existentes na definição de ambos os autores. 

 

Quadro 7 – Categorização através das definições de Blank e Dorf (2014) e Ries 
(2011) 

Definições de startup 
segundo Blank Dorf 
(2014) e Ries (2011) 

Principais variáveis que 
compõem as definições 

Categorização 

 
Modelo proposto por 
Blank e Dorf (2014) 
 

“Startup é uma organização 
temporária projetada para 
buscar por um modelo de 
negócios escalável e 
repetível que atua num 
ambiente de extrema 
incerteza.” 

 

 
a) Modelo de negócio 

escalável 
b) Modelo de negócio 

repetível 
c) Ambiente de extrema 

incerteza 

 
- Processos de valuation 

para empresas startups  

 

- Tempo médio de payback 

esperado para uma startup 

 

- Valor padrão médio 

praticado por investidores 

em startups 

 

- Fatores preponderantes na 

composição do valuation de 

uma startup  

 

 

Modelo proposto por 
Ries (2011) 

 

“Uma startup é uma 
instituição humana 
desenhada para criar um 
novo produto ou serviço em 
condições de extrema 
incerteza.” 

 

 
a) Modelo de negócios 

definido 
b) Processos enxutos e 

flexíveis 

Fonte: O autor (2017). 

 

 As entrevistas foram coletadas através do aplicativo “Google Forms”, onde as 

respostas foram agrupadas, tabuladas e transformadas em gráficos escolhidos para 

a melhor análise e averiguação das respostas. Os nomes dos respondentes não foram 

relacionados nesta pesquisa, assim como dados pessoais tais como e-mail e telefone, 

no intuito de se manter a privacidade dos respondentes. 

 

4.3.1. Análise dos processos de valuation disponíveis 

 Nesta seção foram abordadas questões relacionadas aos processos e técnicas 

de valuation utilizadas pelos especialistas sem levar em consideração uma empresa 

ou projeto startup. As questões aqui apresentadas não foram aprofundadas e 
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largamente exploradas uma vez que o foco da pesquisa aqui apresentada está em 

empresas ou projetos startups que possuem suas características específicas. Foi 

possível nesta seção introdutória identificar as seguintes questões relacionadas ao 

processo de valuation: quais critérios mais preponderantes para considerar uma 

empresa apta a receber aporte financeiro e quais técnicas de valuation mais utilizadas 

pelos profissionais especialistas.  As questões acima descritas serão 

enfatizadas nas próximas seções.  

 

4.3.1.1. Critérios mais preponderantes para considerar uma empresa apta a receber 

aporte financeiro 

 

 O gráfico 17 aborda quais critérios são mais preponderantes para considerar 

uma empresa apta ou não a receber aporte financeiro por parte de investidores em 

seus projetos. Foram dados 4 itens com opção de resposta múltipla.  

 Com um total de 40 respondentes, obteve-se: contabilizando 20 respostas e 

com o primeiro lugar neste quesito, a opção “Após ter seus canais de distribuição bem 

definidos, alinhados e testados”. Os respondentes entenderam que possuir seus 

canais de vendas, através de pontos vendas próprios e parcerias comerciais seria o 

critério mais importante para uma empresa estar apta a receber aporte financeiro de 

investidores. O segundo item mais votado com 18 respostas, foi “Após aferir as vendas 

em um tempo mínimo de operação”. Em terceiro, com 13 respostas, “Após ter uma 

base mínima de clientes”. Em quarto, “Após o lançamento do produto teste, tendo em 

mãos as primeiras impressões e tração medida”. 

 Interessante ressaltar que 3 critérios levantados pelos respondentes não 

constavam das opções e cada um com uma citação: “Capacidade de gerar fluxo de 

caixa positivo”, “Após medir a viabilidade econômica” e “Análise das premissas 

financeiras, comerciais e percepção da solidez do fluxo de caixa”.  

 Segundo Butler et al. (2015, p.296) que analisaram um programa chamado 

“Buenos Aires Empreende” (BAE), onde o mesmo fornece financiamento e assistência 

técnica a empreendedores iniciantes e que possui como forma de avaliação se a 

empresa está apta ou não a participar do programa, dois critérios são relevantes: a 

capacidade empresarial do candidato e a viabilidade econômica da empresa em 

potencial. As empresas que obtiverem uma determinada pontuação através de um 

valor mínimo estariam aptas a receber o benefício. Esta passagem endossa como 



67 

 

importante um dos pontos abordados na questão do gráfico 13, “Após medir a 

viabilidade Econômica”, identificado por um dos respondentes. 

 

Gráfico 13 – Critérios mais preponderantes para considerar uma empresa apta à receber 

aporte financeiro em seu projeto pelos entrevistados 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

4.3.1.2. Técnicas de valuation mais utilizadas  

 

 Nesta seção foram listados seis grandes grupos de técnicas de valoração de 

empresas e solicitou-se que os respondentes analisassem dentro de uma escala de 1 

a 5 (gráfico 18), sendo; 1 = raramente utilizada, 2 = pouco utilizada, 3 = 

esporadicamente utilizada, 4 = muito utilizada e 5 = muitíssima utilizada, quais as 

técnicas se encaixavam nesta escala proposta.  
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Gráfico 14 – Técnicas de valuation mais utilizadas segundo respostas dos entrevistados

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 As técnicas baseadas em ativos e passivos contábeis tiveram 14 respostas 

dadas como muito e muitíssimo utilizada. Baseado nas respostas dadas pelos 

entrevistados (gráfico 19), pode-se observar que essas técnicas obtiveram a terceira 

posição das técnicas mais utilizadas para valoração de empresas.  

 Ainda de acordo com o gráfico 19, observa-se que as técnicas comparativas de 

mercado ou resultado econômico tiveram 30 respostas dadas como muito e 

muitíssimo utilizadas, ficando como a segunda técnica mais utilizada conforme os 

especialistas respondentes. 

 O terceiro grupo de técnicas questionadas aos respondentes, quanto as 

técnicas baseadas no fluxo de caixa descontado, obteve-se 35 respostas dadas como 

muito e muitíssimo utilizada, sendo considerada o grupo de técnicas mais utilizadas 

pelos especialistas que participaram desta pesquisa. 

 Indagamos quanto aos grupos de técnicas baseadas na criação de valor e 

técnicas com modelos de opções, ambos obtiveram os mesmos números de 

respostas, com 15 respostas dadas como muito e muitíssimo utilizada.  

 Por último, quanto às técnicas baseadas em modelos mistos (Goodwill) 

verificou-se que elas obtiveram as menores respostas para os itens muito e muitíssimo 

utilizadas e os maiores índices para as respostas “pouco e raramente utilizadas”, 

ficando assim, como o grupo de técnicas menos utilizadas pelos especialistas 

respondentes.     
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 Gráfico 15 – Técnicas de valuation divididas em grupos mais utilizadas segundo respostas 

dos entrevistados 

 

Fonte: O autor (2017). 
 

 O quadro 8 demonstra um ranking extraído a partir do gráfico 15, onde os 

respondentes avaliaram quais grupos de técnicas são mais utilizadas no processo de 

valuation de empresas.      

 

Quadro 8 – Ranking das metodologias mais utilizadas no processo de valuation de 
acordo com os respondentes 

 

Posição Grupo de Técnicas de Valuation mais usadas pelos especialistas 

 

1o 

 
Técnicas baseadas no fluxo de caixa descontado 
 

2 o 
 
Técnicas comparativas de mercado ou resultado econômico 
 

3 o 
 
Técnicas baseadas em ativos e passivos contábeis 
 

4 o 
 
Técnicas baseadas na criação de valor e técnicas com modelos de opções 
 

5 o 

 

 
Técnicas baseadas em modelos mistos (Goodwill) 
 

Fonte: O autor (2017). 
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4.3.2. Processos de valuation para empresas startups  

 

 Nesta seção foram abordadas questões relacionadas aos processos e técnicas 

de valuation utilizadas pelos especialistas para empresa ou projetos de startup. 

Indagou-se também aos respondentes quanto aos processos de valuation que 

consideram em suas avaliações as variáveis existentes nas definições de Blank e Dorf 

(2014) e Ries (2011): processos enxutos e flexíveis, condições de extrema incerteza, 

modelo escalável, modelo de negócio definido e modelo repetível. 

As respostas dadas pelos especialistas nesta seção gerou um gráfico que faz 

uma relação direta com o grupo de técnicas de valuation e as variáveis citadas acima 

dos autores Blank e Dorf (2014) e Ries (2011), respondendo ao problema desta 

pesquisa: ranquear os cinco métodos que consideram, da maior frequência para o 

menor, as variáveis existentes em empresas startups nas suas análises com base nas 

definições propostas pelos autores citados. 

 

4.3.2.1. Tempo médio de payback esperado para uma startup 

 

 Perguntamos aos entrevistados, de acordo com o gráfico 19, o tempo médio de 

payback esperado por um investidor no que tange a uma empresa startup.  Segundo 

Silva et al. (2014, p.494), o payback é o termo que denomina o tempo de recuperação 

do capital investido. Ou em outras palavras o tempo necessário para que o capital seja 

recuperado a uma taxa mínima de atratividade esperada pelo investidor.  

 De acordo com o gráfico 16, 45,00% dos entrevistados acreditam que o tempo 

médio de payback esperado pelo investidor no que tange a uma empresa startup 

esteja em torno de 3 a 5 anos, enquanto 37,50% dos entrevistados responderam que 

ficaria em torno de 2 a 3 anos, 17,50% dos entrevistados acreditam que seria acima 

de 5 anos e nenhum dos entrevistados respondeu a opção de até 1 ano de operação.  

 Segundo Bril et. al (2016, p. 1), a gestão de risco é uma das formas mais 

eficazes de avaliar o financiamento de um projeto de inovação de uma empresa pouco 

conhecida, onde o período médio de investimento seja entre 3 e 7 anos.  

 

Gráfico 16 – Tempo médio de payback esperado por um investidor no que tange a uma 

empresa startup pelos entrevistados 
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Fonte: O autor (2017) 

 

4.3.2.2. Valor médio padrão praticado por investidores em startups 

 

 Perguntado aos entrevistados, de acordo com o gráfico 17, se existe um valor 

médio padrão praticado pelos investidores com base no setor e no segmento da 

empresa startup disposta a receber aporte financeiro, 52,50% dos entrevistados 

informou que sim, possui um valor médio / padrão praticado. Contudo, 47,50% dos 

entrevistados informou que não existe um valor médio / padrão praticado pelos 

investidores no que tange a uma empresa startup. Pode-se observar que a diferença 

entre um percentual e outro foi pequena, não possibilitando chegar a um resultado ou 

decisão neste quesito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 – Existe valor padrão  médio praticado pelo investidores, tendo como base o setor 

e segmento da empresa disposta a receber aporte financeiro de acordo com os 

entrevistados? 
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Fonte: O autor (2017) 

 

 Perguntou-se ainda aos entrevistados que responderam sim na questão do 

quadro 18, quanto seria esse valor médio / padrão, uma vez que eles acreditavam que 

existe sim um valor médio / padrão a ser praticado para dar de aporte a uma empresa 

startup. Dos respondentes, 5 informaram que esse padrão estaria na faixa de R$ 

250.000,01 a R$ 500.000,00, 5 informaram que estaria entre R$ 100.000,01 e R$ 

250.000,00, 4 informaram que estaria entre R$ 50.000,01 e R$ 100.000,00, 1 informou 

que seria acima de R$ 1.000.000,00, e nenhum respondente disse que seria entre R$ 

500.000,01 a R$ 1.000.000,00.   Por fim, nenhum informou que seria de até R$ 

50.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 – Valor padrão / médio praticado pelos investidores, tendo como base o setor e 

seguimento da empresa disposta a receber aporte financeiro de acordo com os entrevistados 
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Fonte: O autor (2017) 

 

4.3.2.3. Fatores preponderantes na composição do valuation de uma startup  

 

 Os entrevistados, de acordo com o gráfico 19, responderam quais itens seriam 

considerados preponderantes na composição do valuation de uma empresa startup. 

Foi dada a possibilidade dos entrevistados marcarem até 3 itens considerados 

importantes para os mesmos.  

 De acordo com Miloud et al. (2012, p.153), a composição do valor de uma 

empresa está além das variáveis financeiras, questões relacionadas quanto as 

características da indústria, a intensidade da rivalidade entre os concorrentes, as 

barreiras de entrada e saídas, as características da empresa, assim como o estágio 

de desenvolvimento e competitividade, são índices qualitativos que devem ser 

considerados na construção do valuation.     

 Com 29 respostas, os itens que mais pontuaram foram “o valor inovativo do 

projeto” e “o posicionamento do projeto em setores com grande potencial de 

crescimento futuro”. Com 19 respostas, o item “a qualidade técnica da equipe que 

compõe a startup”.    

 Ainda segundo Aspelund et al. (2012, p.156), inúmeros estudos reportam que 

a experiência do empreendedor e da equipe que compõem o projeto são importantes 

critérios para o levantamento de fundos e a composição do valuation da empresa. O 

item “experiência profissional em projetos semelhantes da equipe gerencial do projeto” 
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pontuou com 14 respostas e o item “a dedicação exclusiva dos componentes da 

equipe do projeto” obteve 10 respostas. 

 Foi disponibilizado uma opção em aberto com o item “outros” para que os 

respondentes pudessem colocar algum item que considerassem importantes, porém 

que não contemplasse as opções disponíveis. Foram apontados 3 itens além dos 

listados previamente: “empresas comparáveis”, que diz respeito à possibilidade de se 

possuir empresas que atuem em setores semelhantes e que já obtiveram índices de 

produtividade e financeiros, “mercado com forte potencial de crescimento” e 

“construção de cenários possíveis”.  

 

Gráfico 19 - Itens considerados preponderantes na composição do valuation de uma empresa 

startup de acordo com os entrevistados 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 O gráfico 20, aborda qual estratégia é utilizada por parte das empresas em 

rodadas de investimento no que concerne ao levantamento de fundos de acordo com 

os entrevistados. 71,05% dos entrevistados informaram acreditar que as startups 

solicitam valores acima de suas necessidades no intuito de obterem uma margem 

maior de negociação e acordarem um valor interessante para a startup. 28,95% dos 

respondentes informaram, por sua vez, solicitarem valores que, de fato são mais 

ajustados às suas necessidades, ficando com pouca margem de negociação. 

 

Gráfico 20 – Estratégia utilizada por parte das empresas em rodadas de investimento 
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Fonte: O autor (2017) 

 

4.3.2.4. Grupos de metodologias de valuation x variáveis das definições de startup 

por Ries, Blank e Dorf 

 

 Nesta seção, foram abordadas questões relacionadas aos processos e técnicas 

de valuation utilizadas pelos especialistas em empresas e projetos startup 

considerando as variáveis que compõem as definições de startup dos autores Blank 

e Dorf (2014) e Ries (2011).  

 O gráfico 21 aborda os grupos de técnicas de valuation que consideram o item 

“processos enxutos e flexíveis” em suas avaliações. O grupo de técnicas que mais 

obtiveram respostas foram as técnicas baseadas em ativos e passivos contábeis com 

24 respondentes, seguido pelas técnicas baseadas no fluxo de caixa descontado e as 

técnicas comparativas de mercado ou resultado econômico, ambas com 20 

respondentes. As técnicas baseadas na criação de valor, com 11 respondentes, 

técnicas de modelos mistos, com 9 respondentes e por último, com 3 respondentes, 

as técnicas de modelos de opções.  

 Segundo Ries (2012 p. 179), à medida que uma startup enxuta cresce, ela pode 

utilizar técnicas adaptativas para desenvolver processos mais complexos sem abrir 

mão de sua vantagem básica: mover-se com velocidade através do ciclo de 

feedbacks, construir-medir-aprender. Um dos principais benefícios da utilização de 

técnicas que derivam da manufatura enxuta é que as startups enxutas, quando 
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crescem, estão bem posicionadas para desenvolver a excelência operacional 

baseada nos princípios enxutos. 

 

Gráfico 21 - Grupos de metodologias que consideram em sua avaliação o item “processos 

enxutos e flexíveis” em suas avaliações de acordo com os entrevistados  

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 O gráfico 22 aborda os grupos de técnicas de valuation que consideram o item 

“condições de extrema incerteza” em suas avaliações. O grupo de técnicas que mais 

obtiveram respostas foram as técnicas baseadas em modelos de opções com 18 

respondentes, seguido pelas técnicas baseadas no fluxo de caixa descontado e as 

técnicas baseadas na criação de valor, ambas com 14 respondentes. As técnicas 

comparativas de mercado ou resultado econômico, com 11 respondentes, técnicas de 

modelos mistos, com 7 respondentes e por último, com 4 respondentes, as técnicas 

baseadas em ativos e passivos contábeis.  

 Segundo Cuervo e Botero Ries (2014 p. 399), uma opção real pode ser definida 

como um direito, mas não uma obrigação para modificar um projeto de investimento 

em resposta às variáveis de incerteza subjacentes. Desta forma, a opção real pode 

ser executada acompanhando as variáveis de incerteza do projeto. 

A definição acima está de acordo com o resultado do gráfico 25, uma vez que o item 

“condições de extrema incerteza” pode ser encontrado nas variáveis das técnicas com 

modelos de opções.  
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Gráfico 22 - Grupos de metodologias que consideram em sua avaliação o item “condições de 

extrema incerteza” em suas avaliações de acordo com os entrevistados  

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 O gráfico 23, aborda os grupos de técnicas de valuation que consideram o item 

“modelo escalável” em suas avaliações. O grupo de técnicas que mais obtiveram 

respostas foram as técnicas baseadas no fluxo de caixa descontado com 21 

respondentes. Técnicas comparativas de mercado ou resultado econômico, com 14 

respondentes, seguido pelas técnicas comparativas de mercado ou resultado 

econômico e técnicas baseadas na criação de valor, ambas com 10 respondentes, 

técnicas de modelos de opções e técnicas de modelos mistos, com 8 respondentes.  

 Segundo Blank e Dorf (2014 p. 65), o objetivo de uma startup, não seria obter 

um cliente, mas sim muitos clientes, a ponto que a adição de mais um vendedor ou 

mais dólares em marketing traria mais lucro bruto para o projeto, porém tal ação 

deveria ser impulsionada por meio da adição de fundos. Fazendo uma relação direta 

com a definição e as respostas dadas pelos entrevistados, os mesmos entendem que 

para um projeto de startup as técnicas que mais consideram “modelo escalável” 

seriam as técnicas baseadas no fluxo de caixa descontado. 
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Gráfico 23 - Grupos de metodologias que consideram em sua avaliação o item “modelo 

escalável” em suas avaliações de acordo com os entrevistados  

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 O gráfico 24, descreve os grupos de técnicas de valuation que consideram o 

item “modelo de negócios definido” em suas avaliações. O grupo que mais obteve 

respostas foi o das técnicas baseadas no fluxo de caixa descontado com 27 

respondentes. Técnicas comparativas de mercado ou resultado econômico e técnicas 

baseadas em ativos e passivos contábeis, com 20 respondentes. Técnicas baseadas 

na criação de valor, com 10 respondentes, técnicas de modelos de opções, com 7 

respondentes e por último, técnicas de modelos mistos, com 6 respondentes.  

 

 Gráfico 24 - Grupos de metodologias que consideram em sua avaliação o item “modelo de 

negócios definido” em suas avaliações de acordo com os entrevistados 

 

Fonte: O autor (2017) 

 O gráfico 25 aborda os grupos de técnicas de valuation que consideram o item 

“modelo repetível” em suas avaliações. O grupo de técnicas que mais obtiveram 
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respostas foram as técnicas baseadas no fluxo de caixa descontado com 23 

respondentes, seguido pelas técnicas baseadas em ativos e passivos contáveis, com 

22 respondentes. Técnicas comparativas de mercado ou resultado econômico, com 

19 respondentes, técnicas baseadas na criação de valor com 9 respondentes, 

técnicas de modelos mistos, com 6 respondentes e por último as técnicas de modelos 

de opções com 4 respondentes  

 Segundo Blank e Dorf (2014 p. 65), as startups podem receber pedidos que 

decorrem de relacionamentos oriundos dos diretores, do CEO ou do conselho. Estes 

são ótimos resultados, porém não são repetíveis. Repetível diz respeito ao resultado 

que pode ser replicado várias vezes.  

 

Gráfico 25 - Grupos de metodologias que consideram em sua avaliação o item “modelo repetível” em 

suas avaliações de acordo com os entrevistados 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 O gráfico 26 faz uma relação de todas as técnicas de valuation listadas nesta 

pesquisa e as relaciona com as respostas dadas pelos entrevistados quanto às 

variáveis existentes em empresas startups nas suas análises com base nas definições 

propostas por Blank e Dorf (2014) e Ries (2011). 
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Gráfico 26 - Grupos de metodologias de valuation x variáveis das definições de startup por Ries, 

Blank e Dorf 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 Para melhor compreensão e criação do quadro 9, o gráfico 27 é resultado da 

média de cada variável (modelo de negócios definido, modelo repetível, modelo 

escalável, condições de extrema incerteza, processos enxutos e flexíveis) com base 

nas definições propostas por Blank e Dorf (2014) e Ries (2011), relacionando cada 

resposta dada pelos entrevistados e cada grupo de técnicas de valuation descritas 

neste trabalho. 

Observa-se através do mesmo que, segundo os entrevistados, o grupo de técnicas 

que mais apresenta em suas análises as definições propostas por Blank e Dorf (2014) 

e Ries (2011) são as técnicas baseadas no fluxo de caixa descontado, com 21 pontos.  

 De acordo com Galdi et al. (2008), entre as técnicas de valuation mais 

comumente utilizadas destacam-se os métodos de desconto do fluxo de dividendos 

de uma empresa, os modelos de fluxos de caixa descontados, os modelos de 

avaliação por múltiplos de mercado e os modelos de lucros residuais 

 O segundo grupo de técnicas se refere às técnicas comparativas de mercado ou 

resultado econômico, com 16,8 pontos, as técnicas baseadas em ativos e passivos 

contábeis com 16 pontos, seguida pelas técnicas baseadas na criação de valor, com 

10,8 pontos, as técnicas de modelos de opções com 8 pontos e por fim, as técnicas 

de modelos mistos com 7,2 pontos. 

Gráfico 27 – Índice médio dos grupos de metodologias de valuation x variáveis das definições 

de startup por Ries, Blank e Dorf 
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Fonte: O autor (2017) 

 

 Para finalizar este capítulo, o quadro 9 descreve o ranking das metodologias 

que consideram, da maior frequência para a menor, as variáveis existentes em 

empresas startups nas suas análises com base nas definições propostas por e Dorf 

(2014) e Ries (2011), relacionando cada resposta dada pelos entrevistados e cada 

grupo de técnicas de valuation descritas neste trabalho, em respostas ao problema de 

pesquisa descrito aqui.  Considera-se importante destacar que este ranking reflete 

também a frequência de uso das técnicas baseadas no fluxo de caixa descontado, 

uma vez que tal grupo de técnicas é o mais utilizado pelos especialistas, independente 

da análise estar relacionada ou não a empresas startup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9 – Ranking das metodologias que consideram, da maior frequência para a menor, as 

variáveis existentes em empresas startups nas suas análises com base nas definições propostas por 

Blank e Dorf (2014) e Ries (2011 
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Posição Média das respostas 
dada pelos 

especialistas 

Grupo de Técnicas de Valuation mais usadas 
pelos especialistas 

 

1o 
21 

 
Técnicas baseadas no fluxo de caixa descontado 

 

2 o 16,8 

 
Técnicas comparativas de mercado ou resultado 

econômico 
 

3 o 16 
 

Técnicas baseadas em ativos e passivos contábeis 
 

4 o 10,8 
 

Técnicas baseadas na criação de valor 
 

5 o 

 
8 

 
Técnicas baseadas em modelos de opções 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este estudo propôs-se pesquisar e analisar as diferentes metodologias 

utilizadas para o processo de valuation de empresas startups no mercado brasileiro 

com o intuito de ranquear os cinco métodos que consideram as variáveis existentes 

em empresas startups nas suas análises com base nas definições propostas por Blank 

e Dorf (2014) e Ries (2011). Os objetivos que este trabalho se propôs pesquisar e 

analisar foram alcançados de forma integral, trazendo dados e informações relevantes 

sobre as técnicas de valuation de empresas startups descritas na bibliografia 

disponível e através das experiências descritas pelos especialistas em valuation. 

Interessante ressaltar a importância das empresas startups no 

desenvolvimento de uma sociedade e no incremento que as mesmas trazem na 

economia local e mundial. Hoje, a sociedade é diretamente afetada, de forma positiva, 

por projetos de empresas startups, que buscaram através da pesquisa, 

desenvolvimento e análise da demanda do mercado, suprir tais necessidades por 

meio de produtos e serviços que busquem de diversas formas facilitar a convivência, 

formas de comunicação, relações de consumo, a forma de exposição para a 

sociedade como seres humanos, a forma de se locomover e se hospedar, de viajar, 

entre outras demandas sociais supridas e atendidas por projetos de empresas 

startups. 

 Uma vez reconhecida a importância dos projetos e empresas startups 

identifica-se também a necessidade de se viabilizar estes projetos e empresas por 

meio de suportes de cunho operacional e estratégico, através de projetos como 

incubação e mentoria. E principalmente, viabilizar estes projetos através de suportes 

financeiros, capital sustentado, com vias aos mesmos conseguirem se manter 

competitivos no mercado, iniciar um projeto embrionário ou fazer o negócio crescer.

 Implementar um modelo de negócios de forma clara e definida, através de uma 

estrutura repetível, com um modelo escalável e com projeção de crescimento no 

intuito de ser utilizado por dezenas, centenas e milhares de pessoas, de forma 

sucessiva e progressiva.  Para tanto são necessárias ações que consigam driblar as 

condições de extrema incerteza, existentes principalmente no mercado brasileiro, e 

por fim, através de um processo enxuto e flexível, a empresa consiga crescer 

gradativamente e de forma sustentável. 

Com essa visão de futuro, como pano de fundo, necessário se faz ressaltar a 

importância que tem o investimento financeiro para estas  empresas, bem como a 

importância dessas empresas ou iniciativas de serem “Avaliadas”, “Valoradas”, 
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“Arbitradas” através de processos que levem em consideração as suas características 

específicas, que as diferem das empresas tradicionais já arraigadas no mercado. Esta 

temática, tão vanguardista por um lado e tão realista por outro, fizeram o autor a 

dedicar-se na investigação e pesquisa das melhores práticas de valuation que 

pudessem ser utilizadas em empresas e projetos de startups. 

           

 Acredita o autor que estas informações levantadas serão relevantes para 

entender as metodologias usadas e, de forma indireta, o perfil do profissional atuante 

no mercado brasileiro,  

 Foi possível entender pelas respostas dadas pelos entrevistados que ainda se 

utilizam muitos parâmetros de cunho monetário e financeiro para entender se um 

projeto está apto ou não a receber um aporte financeiro, e isso fica claro através do 

gráfico 15, página 69, que descreve os critérios preponderantes para se considerar 

uma empresa apta ou não a receber recursos dessa natureza.  A afirmação se 

reforça quando se aborda o grupo de metodologias mais utilizadas pelos 

entrevistados, que são as técnicas baseadas no fluxo de caixa descontado, uma 

técnica que não considera em sua análise questões relativas ao fator inovativo do 

projeto, bem como o posicionamento em setores competitivos e de projeção de 

crescimento futuro.  

Finalmente, gostaria o autor de registrar que alguns respondentes ficaram 

agradecidos por estarem colaborando em uma pesquisa científica que aborda um 

tema muito em voga, porém com pouca discussão científica. 

 
5.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Sugestões para trabalhos futuros incluiriam um maior aprofundamento quanto 

ao perfil dos profissionais que realizam o processo de valuation, não se limitando ao 

mercado brasileiro, mercado mundial e, a elaboração de uma metodologia própria que 

cruze as metodologias aqui listadas, criando uma forma única e inédita de se valorar 

uma empresa startup respeitando suas características e particularidades individuais. 
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APÊNDICES DA PESQUISA 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA OS ESPECIALISTAS 

 

Apresentação do questionário ao respondente – página 1 

 

Prezado(a) Respondente,  

 

Este questionário é parte integrante da dissertação de mestrado desenvolvida 

pelo aluno Fabrício Oliveira, orientada pelo Prof Dr Luiz Perez Zotes, no Programa de 

Pós-Graduação da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 

OBJETIVO DA PESQUISA: Pesquisar e analisar as diferentes metodologias 

utilizadas para o processo de valuation de empresas startups no mercado brasileiro. 

No intuito de ranquear os cinco métodos que consideram, da maior frequência para o 

menor, as variáveis existentes em empresas startups nas suas análises com base na 

definição proposta por Blank e Dorf (2014) e Ries (2011); modelo de negócios definido, 

modelo repetível, modelo escalável, condições de extrema incerteza, processos 

enxutos e flexíveis.   

 

Sua participação será extremamente importante para que possamos fazer esse 

levantamento de dados, completando essa fundamental fase da pesquisa.  

 

Informamos que os nomes dos participantes, funções, empresas que trabalham e 

demais dados serão mantidos em sigilo. 

 

Esse questionário é segmentado em 2 fases, com o total de 28 perguntas, sendo: 

 

Bloco 1 – Perfil dos Respondentes 

Bloco 2 – Análise dos Processos de Valuation Disponíveis  

Bloco 3 – Processos de Valuation para empresas Starups  

 

O tempo médio estimado para preenchimento é de 7 a 10 minutos. 
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Ao término desta pesquisa acadêmica, caso seja de seu interesse, você receberá uma 

cópia dos resultados encontrados.  

 

Agradeço de forma carinhosa sua participação e ficaria bastante feliz se pudesse 

compartilhar esse link com profissionais de seu network que possua perfil profissional 

semelhante ao seu. 

 

Essa pesquisa tem como público-alvo, profissionais que possuam experiência na 

utilização de metodologias de “Avaliação de Empresas”, “Valoração de Empresas” ou 

“Arbitragem de Empresas”, comumente conhecida como Valuation em suas atividades 

profissionais. 

 

Ponho-me disponível para qualquer dúvida sobre o questionário. Caso ocorra, por 

favor entre em contato comigo, deixarei meus contatos abaixo 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Ao concluir o questionário de pesquisa, o colaborador declara que aceita contribuir de 

forma voluntária para o preenchimento deste questionário, que é parte da pesquisa 

intitulada. As informações obtidas serão tratadas com confidencialidade e utilizadas 

exclusivamente para a realização desta pesquisa. A participação é livre, não 

obrigatória, podendo ser interrompida pela decisão do colaborador a qualquer 

momento, sem qualquer prejuízo. 

 

Fabrício Batista de Oliveira      Dr. Luiz Perez Zotes 

Mestrando em Sistemas de Gestão    Professor Orientador 

Escola de Engenharia      LATEC - UFF 

UFF Universidade Federal Fluminense - RJ 

 

Contatos: 

fabriciooliveira.marketing@gmail.com 

Telefone (Whatsapp): (21) 96444-4899  

mailto:fabriciooliveira.marketing@gmail.com
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PARTE 1 – Perfil dos Respondentes – página 2 

 

Queremos saber um pouco sobre você. Seus dados estão totalmente seguros e não serão 

usados para futuras propagandas. Fique tranquilo (a) em responder as questões que você se sente 

confortável em responder. 

 

1.1 Nome* (Primeiro e último nome) 

 

 

 

1.2 E-mail (Não usaremos seu e-mail em spams, qualquer tipo de propaganda ou 

campanha de e-mail marketing. E o seu fornecimento não é obrigatório) 

 

 

 

1.3 Telefone celular* (Não é uma informação obrigatória, apenas se precisarmos 

entrar em contato com você para aprofundarmos nosso levantamento. Não esqueça 

do seu DDD caso disponibilize a informação) 

 

 

 

1.4 Faixa Etária*  

 

 De 18 a 25 anos 

 De 26 a 33 anos 

 De 34 a 41 anos 

 De 42 a 49 anos 

 De 50 a 57 anos 

 Acima de 58 anos 

 

 

1.5 Gênero 

 

 Feminino 

 Masculino 

 Outro 
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1.6 Escolaridade* 

 

 Ensino Médio Completo 

 Nível Superior Completo 

 Nível Superior Incompleto 

 MBA / Mestrado / Doutorado / Pós-Doutorado 

 

 

1.7 Nacionalidade* 

 

 Brasileiro 

 Estrangeiro 

 

 

1.8 Em qual região você reside?* 

 

 Norte 

 Nordeste 

 Centro-Oeste 

 Sudeste 

 Sul 

 Não resido no Brasil 

 

1.9 Qual seu setor de atuação?* (Dropdown com 28 setores de atuação) 

 

 

 

1.10 Qual sua ocupação?* 

 

 Investidor 

 Empreendedor / Empresário 

 Funcionário privado 

 Funcionário público 

 Pesquisador / Estudante 

 Profissional liberal 

 Militar 
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 Professor 

 

 

1.11 Qual seu nível hierárquico dentro da sua organização?* 

 

 Júnior / Trainee 

 Pleno 

 Auxiliar / Operacional 

 Sênior 

 Gerência 

 Supervisão / Coordenação 

 Técnico 

 Diretoria 

 Proprietário / Conselho 

 Docente 

 

 

1.12 Experiência com Processos de Valuation:* 

 

 Como investidor 

 Como empreendedor 

 Como analista 

 Apenas teórica 

 

 

1.13 Quantos anos de experiência você possui no processo de Valuation?* 

 

 Menos de 1 ano 

 De 1 a 3 anos (incompletos) 

 De 3 a 5 anos (incompletos) 

 De 5 a 10 anos (incompletos) 

 De 10 a 20 anos (incompletos) 

 Acima de 20 anos 

 

 

1.14 Quantidade de empresas valoradas:* 
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 Até 3 empresas 

 De 4 a 10 empresas 

 De 11 a 20 empresas 

 Acima de 21 empresas 

 Não sei precisar 

 

 

1.15 Perfil das empresas valoradas:* 

 

 Empresas Nacionais 

 Empresas Estrangeiras 

 

 

1.16 Porte das empresas valoradas:* 

 

 Empresas de Pequeno Porte 

 Empresas de Médio Porte 

 Empresas de Grande Porte 

 

 

1.17 Aporte das empresas valoradas:* 

 

 Até R$ 100.000,00 

 De R$ 100.000,01 a R$ 500.000,00 

 De R$ 500.000,01 a R$1.000.000,00 

 Acima de R$1.000.000,00 

 

 

PARTE 2 – Análise dos Processos de Valuation Disponíveis – página 3 

 

Neste bloco, questionaremos perguntas referentes ao processo de valuation de empresas. 

Ainda não estamos falando sobre as empresas e projetos startups. 

 

2.1 Quais critérios são mais preponderantes para considerar uma empresa apta, 

ou não, a receber aporte financeiro para um projeto? * (Você pode escolher mais de 

uma opção). 
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 Após o lançamento do produto teste, tendo em mãos as primeiras impressões e sua tração 

medida 

 Após aferir as vendas em um tempo mínimo de operação 

 Após ter uma base mínima de clientes 

 Após ter seus canais de distribuição bem definidos, alinhados e testados 

 Outro: 

 

 

2.2 Em uma escala de 1 a 5, sendo; 1 = raramente utilizada, 5 = muitíssimo utilizada 

e as respostas 2, 3 e 4, as intermediárias; Assinale as mais utilizadas listadas no 

processo de valuation de uma empresa.  

 

 
Raramente 

utilizada 
Pouco 

utilizada 

Esporadic
amente 
utilizada 

Muito 
utilizada 

Muitíssim
o utilizada 

 
Técnicas baseadas 
em ativos e 
passivos contábeis 

 

     

 
Técnicas 
comparativas de 
mercado ou 
resultado 
econômico 

 

     

 
Técnicas baseadas 
no fluxo de caixa 
descontado 

 

     

 
Técnicas baseadas 
na criação de valor 

 

     

 
Técnicas com 
modelos de opções 

 

     

 
Técnicas em 
modelos mistos 
(Goodwill) 
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PARTE 3 – Processos de Valuation para empresas Startups – página 4 

 

Está quase acabando, este é o último bloco de perguntas. Neste bloco, abordaremos questões 

referentes ao processo de valuation de empresas startup especificamente. Tendo em vista as 

definições do que é uma empresa startup proposta por Blank e Dorf (2014) e Ries (2011); modelo de 

negócios definido, modelo repetível, modelo escalável, condições de extrema incerteza, processos 

enxutos e flexíveis.   

 

3.1 Qual o tempo médio esperado de payback por um investidor, no que tange uma 

empresa startup? 

 

 Até 1 ano 

 De 2 a 3 anos (incompletos) 

 De 3 a 5 anos (incompletos) 

 Acima de 5 anos 

 

3.2 Na fase de pré-money, o grau de subjetividade no processo de Valuation é 

maior, sendo necessária uma análise de tendência futura. Tendo em vista a falta de 

histórico operacional da startup, existe algum valor padrão ou médio praticado pelos 

investidores, tendo como base o setor e segmento da empresa disposta a receber 

aporte financeiro? (Algumas fontes informam que um acordo tipico seria 100.000,00 dólares por 

10% da empresa. Segundo o infográfico (https://blog.adioma.com/how-startup-valuation-works-

infographic/) 

 

 Sim 

 Não 

 

 

3.3 Considerando a ausência de histórico operacional e financeiro das startups, 

quais itens são preponderantes na composição do valuation? (Marque até três 

opções). 

 

 O valor inovativo do projeto 

 A qualidade técnica da equipe que compõe a startup 

 O posicionamento do projeto em setores com grande potencial de crescimento futuro 

 A credibilidade de profissionais de renome envolvidos no projeto 

 A dedicação exclusiva dos componentes da equipe do projeto 
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 Experiência profissional em projetos semelhantes da equipe gerencial do projeto 

 Outro: 

 

 

3.4 Considerando a ausência de histórico operacional e financeiro das startups, 

quais itens são preponderantes na composição do valuation? (Marque até três 

opções). 

 

 O valor inovativo do projeto 

 A qualidade técnica da equipe que compõe a startup 

 O posicionamento do projeto em setores com grande potencial de crescimento futuro 

 A credibilidade de profissionais de renome envolvidos no projeto 

 A dedicação exclusiva dos componentes da equipe do projeto 

 Experiência profissional em projetos semelhantes da equipe gerencial do projeto 

 

 

3.5 Qual estratégia, por parte das empresas, é mais comumente utilizada em 

rodadas de investimentos? (marque apenas uma opção) 

 

 Solicitar valores acima de sua necessidade, no intuito de terem margem para negociação 

 Solicitar apenas valores que realmente irão necessitar, ficando com pouca margem para 

negociação. 

 

 

Responda as questões abaixo utilizando como base as definições de proposta por 

Blank e Dorf (2014) e Ries (2011) sobre o que é uma startup; modelo de negócios 

definido, modelo repetível, modelo escalável, condições de extrema incerteza, 

processos enxutos e flexíveis.  

 

 

3.6 Qual(is)  desses grupos de metodologias consideram em sua avaliação o item: 

PROCESSOS ENXUTOS E FLEXÍVEIS?   

 

 Metodologias baseadas em ativos e passivos contábeis 

 Metodologias comparativas de mercado ou resultado econômico 

 Metodologias baseadas em ativos e passivos contábeis 

 Metodologias baseadas no fluxo de caixa descontado 
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 Metodologias baseadas na criação de valor 

 Metodologias com modelos de opções 

 Metodologias em modelos mistos (Goodwill) 

 

 

3.7 Qual(is)  desses grupos de técnicas consideram em sua avaliação o item: 

CONDIÇÕES DE EXTREMA INCERTEZA?   

 

 Metodologias baseadas em ativos e passivos contábeis 

 Metodologias comparativas de mercado ou resultado econômico 

 Metodologias baseadas em ativos e passivos contábeis 

 Metodologias baseadas no fluxo de caixa descontado 

 Metodologias baseadas na criação de valor 

 Metodologias com modelos de opções 

 Metodologias em modelos mistos (Goodwill) 

 

 

3.8 Qual(is)  desses grupos de técnicas consideram em sua avaliação o item: 

MODELO ESCALÁVEL?    

 

 Metodologias baseadas em ativos e passivos contábeis 

 Metodologias comparativas de mercado ou resultado econômico 

 Metodologias baseadas em ativos e passivos contábeis 

 Metodologias baseadas no fluxo de caixa descontado 

 Metodologias baseadas na criação de valor 

 Metodologias com modelos de opções 

 Metodologias em modelos mistos (Goodwill) 

 

 

3.9 Qual(is), desses grupos de técnicas consideram em sua avaliação o item: 

MODELO DE NEGÓCIOS DEFINIDO?   

 

 Metodologias baseadas em ativos e passivos contábeis 

 Metodologias comparativas de mercado ou resultado econômico 

 Metodologias baseadas em ativos e passivos contábeis 

 Metodologias baseadas no fluxo de caixa descontado 

 Metodologias baseadas na criação de valor 

 Metodologias com modelos de opções 
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 Metodologias em modelos mistos (Goodwill) 

 

 

3.10 Qual(is) desses grupos de técnicas consideram em sua avaliação o item: 

MODELO REPETÍVEL?   

 

 Metodologias baseadas em ativos e passivos contábeis 

 Metodologias comparativas de mercado ou resultado econômico 

 Metodologias baseadas em ativos e passivos contábeis 

 Metodologias baseadas no fluxo de caixa descontado 

 Metodologias baseadas na criação de valor 

 Metodologias com modelos de opções 

 Metodologias em modelos mistos (Goodwill) 

 

 

PARTE 4 – Página de encerramento – página 4 

 

Agradecemos a sua participação e colaboração em nossa pesquisa. Suas respostas serão de 

grande valia para a construção de nosso trabalho.  Caso possua alguma dúvida quanto esta 

pesquisa, entre em contato conosco, por favor: 

 

Fabrício Batista de Oliveira      Dr. Luiz Perez Zotes 

Mestrando em Sistemas de Gestão    Professor Orientador 

Escola de Engenharia      LATEC - UFF 

UFF Universidade Federal Fluminense - RJ 

 

Contatos: 

fabriciooliveira.marketing@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fabriciooliveira.marketing@gmail.com


101 

 

APÊNDICE B – APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Tudo bem? Meu nome é Fabrício Oliveira. 

Sou mestrando em Sistemas de Gestão pela UFF Universidade Federal Fluminense 

– RJ (Escola de Engenharia) e veio por meio deste primeiro contato lhe convidar a 

fazer parte da minha pesquisa. Porque eu lhe escolhi? Por entender através do seu 

histórico profissional que você possui experiência suficiente para agregar nesta fase 

da minha pesquisa (levantamento de dados através do questionário de pesquisa, 

survey).  

 

Sobre o que fala minha pesquisa? Intitulada: METODOLOGIAS DE VALUATION 

PARA EMPRESAS STARTUPS: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO E SURVEY. 

 

Nos últimos dois anos me empenhei em levantar dados através de fontes científicas 

que possam me ajudar a responder a seguinte pergunta: Quais as cinco metodologias 

utilizadas para o processo de valuation de empresas startups no mercado brasileiro 

que consideram, da maior para a menor frequência, as variáveis existentes em 

empresas startups nas suas análises com base nas definições proposta por Blank e 

Dorf (2014) e Ries (2011) sobre o que é uma startup; modelo de negócios definido, 

modelo repetível, modelo escalável, condições de extrema incerteza, processos 

enxutos e flexíveis.   

   

A importância dessa pesquisa está no fato da mesma auxiliar na tomada de decisão 

quanto ao processo de valuation de empresas startups no mercado brasileiro. Tal 

pesquisa poderá ser útil para todos os stakeholders envolvidos no ambiente das 

startups: empreendedores, investidores, bancos e clientes. 

 

O link abaixo te levará para ao questionário no intuito de analisarmos e criarmos, 

mediante suas respostas cruzadas com o referencial teórico pesquisado, um ranque 

das cinco metodologias utilizadas para o processo de valuation de empresas startups 

no mercado brasileiro que consideram, da maior para o menor frequência, as variáveis 

existentes em empresas startups nas suas análises com base nas definições 

propostas por Blank e Dorf (2014) e Ries (2011) 
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Link do Questionário: https: https://goo.gl/forms/lOoz8TfmYspmFzkF2 

 

Agradeço de forma carinhosa sua participação e ficaria bastante feliz se pudesse 

compartilhar esse link com profissionais de seu network que possua perfil profissional 

semelhante ao seu. 

 

Ponho-me disponível para qualquer dúvida sobre o questionário. Caso ocorra, por 

favor entre em contato comigo, deixarei meus contatos abaixo 

 

 

Um grande abraço e mais uma vez obrigado, 

 

Fabrício Batista de Oliveira      Dr. Luiz Perez Zotes 

Mestrando em Sistemas de Gestão    Professor Orientador 

Escola de Engenharia      LATEC - UFF 

UFF Universidade Federal Fluminense - RJ 

 

Contatos: 

fabriciooliveira.marketing@gmail.com 
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