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Carta Externa 130621-1 

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2013 

À 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
Superintendência de Desenvolvimento De Mercado (SDM) 
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar 
Rio de Janeiro – RJ 
Endereço eletrônico: audpublica0413@cvm.gov.br 
 
 

Referência: Edital de Audiência Pública SDM Nº 04/2013 

Prezados Senhores: 

Servimo-nos desta para apresenta sugestões ao referido edital de audiência 
pública com o objetivo de aprimorar especificamente o Capítulo IV 
Avaliação. 

Atenciosamente, 

 

Susana Furquim Xavier Couto 
Sócia 
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Proposição da CVM: 

CAPÍTULO IV – AVALIAÇÃO 
 
Art. 8º Os laudos de avaliação elaborados para os fins do art. 264 da Lei nº 6.404, de 1976, 
podem utilizar um dos seguintes critérios: 
 
I – valor de patrimônio líquido a preços de mercado;  
II – múltiplos de mercado; ou  
III – fluxo de caixa descontado.  
 
§ 1º Os critérios previstos nos incisos II e III somente podem ser utilizados para os fins do 
art. 264 da Lei nº 6.404, de 1976, se não tiverem sido utilizados para estabelecer a relação 
de substituição proposta.  
 
§ 2º Os laudos referidos no caput devem observar, no que for aplicável, o disposto na 
regulamentação da CVM acerca da avaliação de companhias objeto de ofertas públicas de 
aquisição de ações. 

Comentários 

Alguns comentários que serão apresentados a seguir têm como base 
pronunciamentos do International Valuation Standards Council (IVSC)1 e da 
American Society of Appraisers (ASA)2. Cabe destacar que eu não tenho 
qualquer vínculo com essas organizações e somente estou citando 
documentos de conhecimento público. 

Adicionalmente outras entidades serão citadas ao longo do texto conforme 
necessário. 

A. Critério: Valor de patrimônio líquido a preços de mercado. 

O IVSC indica no pronunciamento IVS 200 - Business and Business Interests que 
as seguintes metodologias são aplicáveis para a avaliação de negócios: 

1. O método da renda, normalmente representado pela metodologia do 
fluxo de caixa descontado. 

2. O método de mercado – normalmente representado por duas 
variantes: 

a. Múltiplos de empresas comparáveis. 

                                                        
1 - http://www.ivsc.org/about. 
2 http://www.appraisers.org/AboutUs/AboutUs.aspx. 
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b. Múltiplos de transações comparáveis. 

Dessa forma, essa instituição não identifica o critério de patrimônio líquido a 
preços de mercado. 

Já o ASA em seu pronunciamento BVS III - Asset-Based Approach to Business 
Valuation indica que o método dos ativos é aquele em que todos os ativos e 
passivos são avaliados pelo seu valor de mercado individualmente. Portanto 
esse método se aproxima da definição apresentada no artigo 8º item I. 

Entretanto o ASA explicitamente indica no parágrafo 3C do referido 
pronunciamento que esse método só pode ser aplicado para empresas que 
atuem como holding de investimentos em outros negócios ou em um negócio 
cuja continuidade esteja em risco ou na eminencia de liquidação. 

Adicionalmente, podemos ainda verificar o livro do Prof. Aswath Damodaran – 
“Investment Valuation Tools and Techniques for Determing the Value of Any 
Asset”, 3a. edição, 2012. 

Esse autor de renome internacional na área de avaliação de negócios indica 
logo no capítulo 2 as abordagens (ou métodos) disponíveis para avaliação de 
negócios: i) fluxo de caixa descontado. ii) avaliação relativa (que é outra 
nomenclatura para o método de mercado  ou de múltiplos) e iii) avaliação 
por consideração contingente que é fora do escopo dessa análise. 

Esses mesmos métodos (fluxo de caixa descontado e de múltiplos) são 
também apresentados por outros autores consagrados. 

Dessa forma, nossa sugestão é alterar o Artigo 8 I para limitar a utilização desse 
critério (patrimônio líquido a preços de mercado ) apenas para empresas tipo 
holding de investimentos e empresas cuja continuidade das atividades é 
incerta. Assim a legislação brasileira estará em linha com padrões 
internacionais de avaliação amplamente aceitos. 

B. § 2º Os laudos referidos no caput devem observar, no que for aplicável, o 
disposto na regulamentação da CVM acerca da avaliação de 
companhias objeto de ofertas públicas de aquisição de ações. 

Embora o Anexo III à Instrução 436/06 não faça parte da presente consulta 
pública, algumas melhorias podem ser incluídas na nova norma para 
aperfeiçoar o primeiro, quais sejam: 

a. Preço justo – o item IX f apresenta:  
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indicação do critério de avaliação, dentre os constantes do laudo, que for 
considerado pelo avaliador como o mais adequado na definição do preço 
justo; se for o caso. 

A norma contábil em vigor no país, por meio do pronunciamento CPC46 
- Mensuração do Valor Justo apresenta de forma exaustiva a 
orientação de como calcular o valor justo de ativos e de passivos. 
Entendo ser importante que esses conceitos sejam incluídos na 
elaboração do laudo de avaliação e, se houver diferenças, essas 
deverão ser explicadas. 

b. Identificação do avaliador - O referido anexo atribui responsabilidades 
ao avaliador, mas não identifica claramente quem é o avaliador, se a 
empresa contratada para realizar o trabalho ou o individuo que 
efetivamente executa o trabalho. Entendo ser importante deixar clara 
essa identificação na norma. Cabe ainda especificar que toda a 
experiência apresentada na qualificação do avaliador (empresa e 
individuo) deveria ser suportada por atestado de capacidade técnica 
tanto para a empresa como para o avaliador. 

c. Declaração do avaliador: 

1. quanto à quantidade de valores mobiliários de emissão da companhia 
objeto de que ele próprio, seu controlador e pessoas a eles vinculadas sejam 
titulares, ou que estejam sob sua administração discricionária. No caso de 
oferta de permuta, a declaração deve contemplar as mesmas informações 
para os valores mobiliários que serão oferecidas em troca; 

Tal solicitação indica que o avaliador poderá ter ou administrar ações 
da empresa avaliada, desde que informe. Isso é quebra de 
independência e o avaliador deve ser independente. Não é razoável 
que o avaliador detenha ou administre ações da empresa avaliada. 

Isso é corroborado pela exigência do ASA no pronunciamento BVS-VIII 
Comprehensive Written Business Valuation Report: 

Pertaining to bias. A report must contain a statement that the appraiser has 
no interest in the asset appraised, or other conflict that could cause a 
question as to the appraiser's independence or objectivity; or, if such an 
interest or conflict exists, it must be disclosed. 

Portanto, é exigido que o avaliador não tenha qualquer interesse na 
empresa avaliada. 
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Adicionalmente o avaliador também não deverá ter qualquer interesse 
na empresa contratante, pois caso o avaliador seja acionista do 
contratante poderá haver conflito de interesse e ameaça à 
independência e objetividade do avaliador. 

Item 5 -  dos valores recebidos do ofertante e da companhia objeto, a 
título de remuneração por quaisquer serviços de consultoria, avaliação, 
auditoria e assemelhados, nos 12 (doze) meses anteriores ao 
requerimento de registro, discriminando, dentre os valores recebidos, os 
relativos à realização do laudo de avaliação. 

O IVSC em seu código de conduta e ética no parágrafo A2.6 indica 
algumas situações na qual a objetividade do avaliador pode ser 
ameaçada e portanto deve ser evitada: 

undertaking a valuation for third-party consumption where the professional 
valuer’s firm has other substantial fee-earning relationships with the 
commissioning client. 

Já o parágrafo A2.9 indica: 

disclosure of other fee-earning relationships with the commissioning client 
where the valuation may be relied upon by a third party. 

Adicionalmente, além de informar o montante de honorários recebidos 
para efetuar a avaliação e os demais honorários recebidos por outras 
atividades, o avaliador deve informar a existência de contratos com 
cláusula de sucesso relacionada à empresa avaliada ou ao contratante 
da avaliação. Remuneração de sucesso pode reduzir a objetividade do 
avaliador. 

A comissão de valores australiana (Australian Securities & Investment 
Commision - ASIC) no Regulatory Guide 112 define claramente a 
necessidade de independência do avaliador e como definir essa 
independência3. 

Já a comissão de valores dos Estados Unidos por meio do documento 
No. 34-56645; File No. SR-NASD-2005-0804,5, aprovou pronunciamento 
sobre a emissão de fairness opinion em transações envolvendo 

                                                        
3 http://www.asic.gov.au/asic/pdflib.nsf/LookupByFileName/rg112-30032011.pdf/$file/rg112-
30032011.pdf. 
4 http://www.sec.gov/rules/sro/nasd/2007/34-56645.pdf. 
5 http://www.finra.org/web/groups/industry/@ip/@reg/@rulfil/documents/rulefilings/p014558.pdf. 



 
 
Carta Externa 130621-1. 
 
 

 
WULAIA CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.  6 
 
 
 

transferência de controle. Nesse pronunciamento, o parágrafo A requer 
que o emissor de fairness opinion deixe claro a existência de cláusula de 
remuneração de sucesso. 

Já o IVSC no documento Exposure Draft Procedural Guidelines for 
Fairness Opinion6 de março de 2012 apresenta uma extensa lista de 
situações nas quais a objetividade do provedor de um fairness opinion 
pode ser comprometida. Entre essas situações, eu destaco7: 

the FO provider enters a fee agreement where the fee or the fee amount is 
dependent upon either the outcome of the transaction or the FO provided. 

Mais adiante no documento, quando trata do conteúdo do laudo, o 
IVSC recomenda explicitamente incluir o seguinte: 

A statement as to whether the FO provider has knowledge of any material 
relationships with the client, management, or other interested parties that 
might reasonably give rise to a perception that the FO provider’s 
independence is compromised. The following details of the fee paid to the 
FO provider for the assignment: 

i a statement as to whether the fee is contingent on an action or 
event resulting from the use of or relating to the FO; or 

ii the nature of any consideration that is contingent on either the 
outcome of the contemplated transaction or the opinion provided. 

O documento é bastante rico e uma boa fonte para aprofundar o tema, 
ainda que a instrução proposta pela CVM não se caracterize como uma 
fairness opinion. 

Portanto, nossa recomendação é que a CVM dirija a legislação para a 
qualificação, independência e conflito de interesse do avaliador e não para a 
avaliação propriamente dita. O conhecimento de avaliação, as técnicas, as 
bases de dados evoluem com o tempo, assim como a especificidade dos 
ativos avaliados cobre uma grande amplitude de situações. Legislar sobre a 
atuação do avaliador e não sobre a avaliação em si, permite à CVM maior 
abrangência, mais transparência e mais estabilidade ao longo do tempo. 

Cabe ainda sugerir que a CVM, busque um modelo de certificação da 
profissão de avaliador nos moldes do que já existe para profissionais de 

                                                        
6 http://www.ivsc.org/sites/default/files/20120531-fairop.pdf. 
7 FO – Fairness opinion. 
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investimentos na Anbima8 e em diversas organizações internacionais como o 
ASA9, o Appraisal Foundation10, o Australian Property Institute que certifica 
entre outros profissionais de avaliação econômico-financeira na Austrália11. 

Ainda no Anexo III da Instrução 436/06 encontramos a relação do que deve 
estar contido no laudo de avaliação. Essa lista do conteúdo não apresenta os 
seguintes itens que são importantes para a tomada de decisão de 
investimento: 

1. Análise de sensibilidade para as premissas e parâmetros mais relevantes. 

2. Análise de risco de modo a identificar quais os principais riscos para o 
negócio e que podem comprometer o resultado da avaliação. 

Essas análises são recomendadas para todos os trabalhos de avaliação e 
permitem que o tomador de decisão conheça melhor a razoabilidade da 
transação proposta. 

Por fim, o item XVII do referido anexo traz uma definição de valor justo que 
está desatualizada da definição apresentada no CPC46 anteriormente citado. 

*.*.*.*.* 

                                                        
8 http://www.comoinvestir.com.br/campanha-10-anos-de-certificacao/Paginas/default.aspx. 
9 http://www.appraisers.org/ASAAccreditation/ASAAccreditation.aspx. 
10 http://www.appraisalfoundation.org/. 
11 http://www.api.org.au/folder/certifications/cpvbus. 


