
Avaliação de empresas 
e valuation

Avaliação de empresa 
é um assunto 
recorrente no mundo 
empresarial

Quem não quer 
saber quanto vale 
o seu negócio, a 

sua ideia, a sua startup, o 
escritório de advocacia, a 
companhia com ações na 
bolsa, enfim, no capitalis-
mo tudo tem seu valor. 
Buscando esse sentido 
racional, debrucei-me 
sobre as várias metodo-
logias existentes, sendo 
as principais: Valuation, 
Múltiplos de Mercado, 
Vwap e Valor Patrimonial.

O primeiro, Valuation, 
composto pelo Fluxo de 
Caixa Livre menos a taxa 
de desconto (WACC, sig-
nifica o custo do capital). 
Deve ser feita uma análise 
com base em projeções 
econômico-financeiras de 
longo prazo da empresa. 
Capturar as mudanças no 
setor e no desempenho 
da companhia no curto, 
médio e longo prazo atra-
vés do impacto desses 
fatores no fluxo de caixa 
projetado.

Já os Múltiplos de Mer-
cado, são feitos com base 
no Ebitida (do inglês, 
Earning Before Interest, 
Taxes, Depreciation and 
Amortization, ou: a soma 
do lucro operacional antes 
das despesas e receitas 
financeiras, impostos, de-
preciação e amortização), 
nos últimos cino anos, 
com base na média dos 
múltiplos de negociação 
de empresas comparáveis 
no Brasil e no exterior. 
Reflete o valor da empresa 
baseando-se em avaliação 
de empresas comparáveis, 
sem levar em conside-
ração especificidades da 
firma.

A terceira metodolo-
gia, Vwap (do inglês, 
Volume Weight Average 
Price, ou: preço médio 
ponderado do volume 
de negociação), reflete 
o valor de mercado da 
empresa no período em 
análise, muito usado em 
empresas com ações 
negociáveis na bolsa. 
Já o Valor patrimonial, 
posição de patrimônio 
líquido da firma, reflete 
o valor da companhia por 
critérios contábeis.

O mercado considera 
a metodologia do Valua-
tion - Fluxo de Caixa 
Descontado como a mais 
adequada para apurar o 
intervalo de valor para o 
preço da firma. Na minha 
opinião, essa metodologia 
consegue capturar da 
melhor forma as mudan-
ças no setor e no desem-
penho da companhia 
no curto, médio e longo 
prazo através do impacto 
desses fatores nos fluxos 
de caixa projetados, ao 
contrário das outras me-
todologias que são mais 
focadas na performance 
de curto prazo e/ou não 
conseguem capturar tão 
bem as especificidades da 
empresa.

Uma vez que opta-
mos pela metodologia 
do Valuation, devemos 
considerar o planejamen-
to estratégico de cresci-
mento da empresa, pelo 
período de cinco anos, 

considerando o método 
de fluxo de caixa descon-
tado, sempre desalavan-
cando as projeções futu-
ras. Nessa metodologia, 
os fluxos são descontados 
pelo custo médio ponde-
rado do capital (WACC) 
para cálculo do seu valor 
presente. Taxa anual de 
crescimento (CAGR), 
medida pela receita líqui-
da, com a expansão anual 
de volume moderada e um 
ajuste de preços inflacio-
nários.

É de suma importância 
calcularmos o ciclo de 
caixa, composto por con-
tas a receber, estoques e 
contas a pagar, projetado 
com base em dias de re-
ceita líquida, atingindo um 
resultado nominal tam-
bém em dias. O valor da 
perpetuidade, embasada 
em uma expectativa de 
que a companhia atingirá 
sua maturidade em cinco 
anos, não havendo pre-
visão de investimentos 
adicionais para expansão, 
assim assumimos uma 
taxa de crescimento resi-
dual para a perpetuidade. 
A taxa de desconto WACC 
deve ser calculada com 
base em: (1) taxa de retor-
no sem risco, (2) prêmio 
e risco empresarial), (3) 
beta alavancado do setor 
e (4) risco país.

Segundo o advogado 
Elcio Reis, sócio fundador 
do Elcio Reis Advogados, 
esclarece que para mini-
mizar riscos societários 
e prevenir litígios é im-
portante que os sócios 
se preocupem com a 
redação do contrato so-
cial, inserindo cláusulas 
que prevejam, desde 
logo, critérios adequados 
para apuração de have-
res, estabeleçam regras 
para sucessão, interdição, 
alienação de participação 
societária, sendo desejá-
vel, inclusive, a compro-
misso arbitral, evitando, 
desta forma, que litígios 
envolvendo os sócios e a 
sociedade sejam levados 
ao Poder Judiciário.

O Superior Tribunal de 
Justiça tem entendido, 
de forma ambígua, que 
“O fluxo de caixa descon-
tado, por representar a 
metodologia que melhor 
revela a situação econô-
mica e a capacidade de 
geração de riqueza de 
uma empresa, pode ser 
aplicado juntamente com 
o balanço de determina-
ção na apuração de have-
res do sócio dissidente”. 
Vejam que o STJ aplica o 
fluxo de caixa descontado 
em conjunto o chamado 
balanço de determinação, 
que é um conceito fluido, 
que representa, de fato, o 
valor econômico da socie-
dade. Ou seja, qual seria a 
metodologia para apurar 
o valor da empresa?

Apesar da falta de 
comparáveis diretos no 
mercado brasileiro, rei-
teramos que o fluxo de 
caixa descontado é, na 
nossa opinião, a metodo-
logia mais adequada para 
apuração do intervalo de 
valor para a maioria das 
companhias.

 
(*) - É especialista em Valuation, 

empresário, administrador de 
empresas, pós-graduado 

em sistemas de informação com 
especialização em qualidade 

total pela UFMG. 

Patrick Feibelmann (*)

3043-4171
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A captação de recursos é uma profissão valorizada em todo o 
mundo e, no Brasil, faltava o reconhecimento oficial.

A partir de agora, as 
organizações da so-
ciedade civil poderão 

registrar formalmente a 
carteira de trabalho de seus 
colaboradores como ‘Cap-
tadores de Recursos’, sem 
a necessidade de recorrer a 
outras profissões e denomi-
nações, como assistentes, 
auxiliares, entre outros. 

De acordo com o respon-
sável pelo pedido formal de 
regulamentação da profis-
são, João Paulo Vergueiro, 
conselheiro do CRA-SP e 
diretor-executivo da Asso-
ciação Brasileira de Capta-
dores de Recursos – ABCR, 
a captação de recursos é 
uma profissão valorizada em 
todo o mundo e, no Brasil, 
faltava o reconhecimento 
oficial. “A captação de re-
cursos é a primeira profissão 
típica do terceiro setor a ser 
reconhecida no país. Isso 
significa caminhar para a 
profissionalização das ONGs 
e a valorização do setor fi-
lantrópico em todo o Brasil. 

A regulamentação serve 
para reforçar nossa visão de 

Reconhecimento da profissão 
de Capacitação de 

Recursos aquece o mercado
O Ministério da Economia acaba de regulamentar a profissão de Captação de Recursos e a incluiu no 
Código Brasileiro de Ocupações – CBO, tornando-a oficialmente reconhecida no país
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fundamental, também, saber 
se comunicar e escrever 
bem, ter boa capacidade 
de leitura e saber atuar em 
equipe, uma vez que esta 
é uma profissão bastante 
coletiva”, esclarece.

Vergueiro, que já foi coor-
denador do Grupo de Exce-
lência em Administração do 
Terceiro Setor - GEATS, do 
CRA-SP, acredita que o reco-
nhecimento pode significar 
uma valorização do setor 
como um todo, além de uma 
melhor compreensão dos 
demais atores em relação ao 
que são ONGs, como atuam 
e como são administradas. 

“Como resultado de médio 
prazo, pode inclusive trazer 
mais recursos financeiros 
para todo o setor, por meio 
de doações e da conexão 
de pessoas com causas. E, 
ainda, fazer com que as orga-
nizações tenham capacidade 
de gerar impacto, sendo 
financeiramente indepen-
dentes”, conclui. - Fonte e 
mais informações: (https://
captadores.org.br/).

que o setor deve ser enten-
dido como uma indústria da 
economia, que representa 
mais de 1.5% do PIB brasi-
leiro, emprega 2,2 milhões 
de pessoas e conta com mais 
de 780 mil organizações 
em todo o país”, esclarece 
Vergueiro, ao afirmar, ainda, 
que o mercado de trabalho 
nessa área está aquecido 
e há muitas vagas disponí-
veis, no entanto, há poucos 
profissionais qualificados. 
“O captador de recursos, 
antes de tudo, é um pro-

fissional que tem um perfil 
generalista. 

Ele precisa conhecer mui-
to bem a instituição pela 
qual atua e todas as suas 
características e áreas, como 
projetos, comunicação, ad-
ministrativo financeiro etc. 

A partir daí, ele pode se 
especializar em uma com-
petência específica da cap-
tação, como captação com 
indivíduos, com empresas, 
com eventos, por meio de 
editais, entre outras. Para 
que qualquer pessoa se 

HOTEL MAJESTIC S.A.
CNPJ/MF nº 43.121.946/0001-19

Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais - R$) 
Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de 
Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Águas de Lindóia, Fevereiro de 2021.                                      A Administração

                  2020               2019         
               R$        %             R$        %
Ativo Circulante 3.689.621 30,63 3.037.396 24,99
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.765.067 22,95 400.875 3,30
Duplicatas a Receber - Clientes 440.187 3,65 792.812 6,52
Impostos e Contribuições a Recuperar 37.544 0,31 36.646 0,30
Estoques 286.313 2,38 1.761.492 14,49
Adiantamentos 138.245 1,15 27.374 0,23
Despesas de Exercícios Seguintes 22.265 0,18 18.198 0,15
Não Circulante  8.357.879 69,37 9.119.380 75,01
Realizável a Longo Prazo 180.844 1,50 40.554 0,33
Depósitos Judiciais 56.552 0,47 40.554 0,33
Partes Relacionadas / 
Inter Companhias/ Mútuo 124.292 1,03 0,00 0,00
Investimentos 1.091.338 9,06 1.690.279 13,90
Participações Societárias 1.091.338 9,06 1.690.279 13,90
Imobilizado 7.076.862 58,74 7.376.178 60,68
Custo Histórico 10.583.515 87,85 10.633.642 87,47
( - ) Depreciações (3.506.653) (29,11) (3.257.465) (26,80)
Intangível 8.835 0,07 12.369 0,10
Custo Histórico 19.211 0,16 19.211 0,16
( - ) Amortizações (10.376) (0,09) (6.842) (0,06)
Total Ativo 12.047.499 100,00 12.156.776 100,00
                  2020               2019         
               R$        %             R$        %
Passivo Circulante 4.688.593 38,92 3.236.556 26,62
Fornecedores 373.681 3,10 321.883 2,65
Empréstimos e Financiamentos 497.513 4,13 147.802 1,22
Salários e Encargos Sociais 1.239.547 10,29 727.390 5,98
Impostos e Contribuições 129.015 1,07 116.288 0,96
Provisão para I.R.P.J. / CSL 0,00 0,00 349 0,00
Adiantamentos de Terceiros 2.446.991 20,31 1.920.490 15,80
Outras Contas 1.846 0,02 2.353 0,02
Não Circulante 3.164.247 26,26 18.924 0,16
Empréstimos e Financiamentos 3.149.349 26,14 0,00 0,00
Impostos e Contribuições Parcelados 14.897 0,12 18.924 0,16
Patrimônio Líquido 4.194.660 34,82 8.901.296 73,22
Capital Social 3.500.000 29,05 3.500.000 28,79
Reservas de Capital 183.347 1,52 183.347 1,51
Reservas de Lucros 511.314 4,24 5.217.949 42,92
Total Passivo 12.047.499 100,00 12.156.776 100,00

Balanço Patrimonial

Demonstração das 
Mutações do 

Patrimônio Líquido

  Reserva Reserva 
  Capital de de
         social   Capital      Lucros         Total
Saldos em 31/12/2018: 3.500.000 267.302 5.368.237 9.135.539
Lucro (prejuízo) líquido do exercício  0,00 0,00 (150.689) (150.689)
Ajustes exercicios anteriores 0,00 0,00 402 402
Ações em Tesouraria 0,00 (83.955) 0,00 (83.955)
Saldos em 31/12/2019: 3.500.000 183.347 5.217.950 8.901.296
Lucro (prejuízo) líquido do exercício  0,00 0,00 (4.706.636) (4.706.636)
Saldos em 31/12/2020: 3.500.000   183.347   511.314 4.194.660 

Demonstração do Resultado Demonstração dos Fluxos de Caixa             2020           2019
A- Atividades Operacionais (1.184.996) (306.607)
Lucro Líquido Ajustado: (3.854.972) 122.277
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (4.706.636) (150.689)
Resultado de Equivalência Patrimonial 598.941 0,00
Ajustes Exercicios Anteriores 0,00 402
Depreciações e Amortizações 252.723 272.565
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo: 1.571.677 (199.306)
Duplicatas a Receber 352.625 (153.918)
Tributos a compensar (898) (5.307)
Dividendos a receber 0,00 0,00
Depósitos e Cauções (15.997) (37.175)
Estoques 1.475.178 23.391
Adiantamentos (110.871) (24.574)
Partes relacionadas / Inter Companhias / Mútuo (124.292) 0,00
Despesas de Exercícios Seguintes (4.067)  (1.724)
Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo: 1.098.299 (229.578)
Fornecedores 51.798 (117.093)
Salários e encargos 512.157 57.934
Tributos a recolher 8.351 (5.426)
Adiantamentos de Terceiros 526.501 (164.967)
Outras  (507)  (26)
B- Atividades de Investimento 50.127 (373.048)
(Aquisições) / vendas de imobilizado e intangivel  50.127   (373.048)
C- Atividades de Financiamento 3.499.060 49.493
Captação (pagamento) de empréstimos 3.499.060 133.448
Partes relacionadas / Inter Companhias / Mútuo  0,00   (83.955)
D- Total dos Efeitos no Caixa (A+B+C) 2.364.191 (630.161)
Saldo inicial do caixa 400.875 1.031.037
Saldo final do caixa 2.765.067 400.875
Variação no caixa 2.364.191 (630.161)

                   2020               2019         
               R$        %             R$        %
Revenda de Mercadorias 318.190 5,66 166.741 1,15
Prestação de Serviços 5.797.322 103,18 15.714.035 108,10
Locações 13.500 0,24 0,00 0,00
Receita Operacional Bruta 6.129.012 109,08 15.880.775 109,25
(-) Impostos sobre
Vendas e Devoluções  (510.166) (9,08) (1.344.788) (9,25)
Receita Operacional Líquida 5.618.846 100,00 14.535.987 100,00
Custo dos Serviços Prestados / 
Produtos Revendidos (3.987.480) (70,97) (5.147.566) (35,41)
Lucro Bruto 1.631.366 29,03 9.388.421 64,59
Despesas Operacionais : (6.231.261) (110,90) (9.334.733) (64,22)
Despesas com Vendas (249.612) (4,44) (403.221) (2,77)
Despesas Gerais Administrativas (5.326.963) (94,81) (8.269.104) (56,89)
Despesas Tributárias (303.022) (5,39) (439.843) (3,03)
Depreciações / Amortizações (252.723) (4,50) (272.565) (1,88)
Outras Receitas (Despesas) 
Operacionais (98.941) (1,76) 50.000 0,34
Resultado das 
Operações (Ebit)  (4.599.895) (81,87) 53.688 0,37
Efeitos Financeiros : (106.741) (1,90) (174.655) (1,20)
Receitas Financeiras 17.965 0,32 36.788 0,25
Despesas Financeiras (124.706) (2,22) (211.443) (1,45)
Lucro (Prejuízo) Operacional (4.706.636) (83,77) (120.967) (0,83)
Resultados Não Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucro (Prejuízo) Antes 
IRPJ/CSSL (4.706.636) (83,77) (120.967) (0,83)
Provisão para Imposto de Renda 0,00 0,00 (18.576) (0,13)
Provisão para Contribuição Social 0,00 0,00 (11.146) (0,08)
Lucro (Prejuízo) Líquido 
do Exercício (4.706.636) (83,77) (150.689) (1,04)

Parecer do Conselho Fiscal do Hotel Majestic S.A. - 2020

O Conselho Fiscal do Hotel Majestic S.A., cumprindo o que determina o 
Estatuto Social e a legislação vigente, examinou as Demonstrações Finan-
ceiras consolidadas da companhia referente ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020, elaborado pela PLAN Consultoria compreendendo: Re-

Diretoria - José Artur Bernardi - Diretor
Arnaldo Pastorin Júnior - Contador - CRC - CT 1SP 222.245/O-9

As Notas Explicativas e Relatório dos auditores independentes 
encontram-se a disposição na sede da Sociedade.

latório da Administração, Demonstração dos resultados, Balanços Patrimo-
niais, demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração 
dos Fluxos de Caixa e notas relativas ao período. Nos referidos exames, o 
Conselho Fiscal levou em consideração as análises realizadas nos docu-
mentos e informações fornecidos no decorrer do período de seu funciona-
mento, conforme solicitado pelo Conselho e informado pela administração 
e registrado nas atas de reunião do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal 
conclui que as referidas demonstrações refletem adequadamente a situação 
patrimonial e financeira da Companhia, pelo que são de parecer favorável 

unanime que a Assembleia Geral Ordinária, convocada para tal fim, deva 
aprovar os aludidos documentos. O parecer é assinado pelo Presidente 
do Conselho Fiscal em representação de todos os conselheiros, conforme 
aprovado e registrado em ata. São Paulo, SP, 11 de março de 2021. Roberto 
Pitaguari Germanos - Presidente do Conselho Fiscal do Hotel Majestic S.A.

Rafael Dal Molin (*)
 
Durante o último ano, falamos bastante 

do quanto a pandemia mudou os hábitos 
de consumo dos brasileiros. 

Dentre as modificações mais significa-
tivas, está o fato de que o varejo digital 
se tornou o principal meio de compra 
de produtos e serviços do país. Para se 
ter uma ideia, cerca de 10 milhões de 
pessoas fizeram aquisições pela primeira 
vez na internet durante a quarentena 
e o distanciamento social, de acordo 
com uma pesquisa realizada pela Nu-
vemshop, plataforma que atende 70 
mil lojas online de pequenas e médias 
empresas na América Latina. 

Levando em consideração que as 
vendas no e-commerce devem subir 
26% no país esse ano, segundo expec-
tativas da Ebit/Nielsen, que aponta a 
reputação das lojas e traz dados para 
o mercado online, é fácil imaginar que 
marcas que não estiverem presentes no 
mundo virtual dificilmente conseguirão 
sobreviver. 

E vou além: empreendedores que não 
contarem com um Sistema de Integração 
de Gestão Empresarial (ERP) no seu 
negócio podem se perder em meio às 
demandas, deixar passar alguma solicita-
ção e fracassar na conquista por clientes. 
Pouco se comenta sobre a importância 
que os softwares e as tecnologias de 
gestão têm na administração das plata-
formas de vendas online e acho válido 
conversamos sobre isso, ainda que me 

pareça bastante claro. 
De maneira geral, um ERP atua como 

se fosse o cérebro de uma operação, uma 
vez que controla e centraliza todas as 
informações obtidas em diferentes fren-
tes do comércio eletrônico, permitindo 
que os responsáveis e a equipe tenham 
acesso aos dados de forma organizada, 
via nuvem e tempo real, de qualquer 
lugar do mundo. 

Diria também, que o ERP possui uma 
relação direta com o crescimento da loja 
online, já que contribui com o desem-
penho da marca e permite que os seus 
fundadores tomem decisões estratégicas 
mais assertivas, economizando tempo, 
dinheiro e reduzindo as margens de 
erros humanos. 

Dentre as principais vantagens da so-
lução, destaco a facilidade de cadastrar 
as mercadorias e suas especificidades, 
o sistemático controle do estoque, a 
organização dos pedidos e a emissão 
de notas fiscais de forma automatizada, 
rápida e eficaz, além de outros. 

Com as informações unificadas, o 
lojista organiza todos os departamentos 
da empresa, enxergando quais os itens 
que estão saindo com mais frequência, 
quais estão parados no armazém e quais 
encomendas ele já pode liberar para a 
entrega. E quanto mais transparentes 
forem esses dados, mais depressa ele 
toma uma atitude.

Consumidores felizes são aqueles que 
não encontram percalços durante o 
momento da compra, ou seja: o que eles 

buscam está disponível no e-commerce, 
o pagamento é facilitado e o pacote chega 
dentro do prazo estimado. 

Empreendedores me perguntam o que 
devem considerar na hora de escolher 
um ERP e sempre digo que depende 
muito do momento em que a empresa 
está, do setor de atuação, de quais são 
as obrigações fiscais e os pontos que 
eles querem melhorar, tendo em vista 
que os softwares contribuem com o 
fortalecimento da gestão, simplificam as 
rotinas administrativas e proporcionam 
a escalabilidade das vendas. 

Temos no mercado o que há de mais 
moderno em termos de tecnologias 
voltadas para o e-commerce e é pre-
ciso pesquisar com cautela. Investir 
em ferramentas que facilitam a gestão 
empresarial é uma escolha inteligente 
para quem deseja colher bons frutos. 
Diferentemente do que muita gente 
acredita, os ERPs são soluções intuitivas, 
práticas e fáceis de serem utilizadas. 

Se você é um pequeno empresário, 
tire da cabeça que só as multinacionais 
precisam adotar metodologias para a 
otimização e automação de processos. 
Você é o grande responsável pelo seu 
desenvolvimento. Deixe as planilhas de 
lado e se comprometa com o crescimento 
da sua empresa. Boa sorte! 

(*) - É mestre em Computação Aplicada e Ciência 
da Computação na Universidade de Passo Fundo 

e Diretor da Elevor, scale-up que desenvolve 
softwares de gestão empresarial para os mais 

variados segmentos.

Gestão Empresarial é fundamental para o 
crescimento dos e-commerces
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