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1) F&A - Estratégia e geração de valor - Lançamento: fevereiro 2017
OBS.: Este Livro terá seus direitos autorais doados pelos autores para a instituição ALIVI, que
cuida de crianças com câncer e HIV.

I) Estratégia e geração de valor = São 2 capítulos
Capítulo 1 - O objetivo financeiro das empresas - Roy Martelanc; Rodrigo Pasin: o primeiro capítulo
discute os objetivos primordiais (estabilidade, expansão e qualidade de vida), os objetivos gerenciais (gerar
lucro e outros indicadores) e os estratégicos (gerar valor). Trata também da divisão do valor em ativos
tangíveis e intangíveis e da importância da administração destas variáveis.
Capítulo 2 - Movimentos de valor - Martelanc; Rodrigo Pasin: apresenta de forma bem-humorada a onda
de fusões e aquisições nos EUA, as teorias sobre diversificação de carteiras, aquisições alavancadas,
reestruturação, teoria de agência e formas de alinhamento de interesse e as bolhas financeiras.
Batizamos de Movimentos de Valor, os principais modismos de administração e seus impactos na geração
de valor.
Cunhamos três tipos de movimentos. Os de dieta (redução de custos), os de ginástica (expansão) e os de
meditação (estou repensando a vida). Por fim, trata do assunto do coveiro dos modismos: os MBAs.
A primeira seção deste livro foi escrita por Roy Martelanc, com Rodrigo Pasin como coautor.

II) Tópicos avançados de valuation = São 9 capítulos
É a segunda seção deste livro, abrange os seguintes capítulos:
Capítulo 3 - Métodos de avaliação de empresas no Brasil - André A. Spicciati Pacheco; Juliana Sewruk
Trizi; Rodrigo Pasin; Roy Martelanc: é uma pesquisa inédita sobre os métodos de avaliação de empresas –
fruto do trabalho de conclusão do curso de administração de empresas na FEA/USP/SP de Juliana Trizi e
André Pacheco.
Capítulo 4 - As fraquezas do EBITDA - Oscar Malvessi: foi desenvolvido por Oscar Malvessi, professor da
FGV/EAESP. Malvessi coloca em cheque o uso indiscriminado do EBITDA para fins de análises gerenciais,
expondo pontos nevrálgicos do indicador. Fruto de longa pesquisa acadêmica e constante atualização de
uma base de dados de longa data no mercado financeiro brasileiro. A simplicidade do método do múltiplo
de EBITDA é sua grande vantagem, porém, se mal utilizado o EBITDA pode trazer más decisões e destruição
de valor.
Capítulo 5 - Modelos multifatoriais de avaliação de empresas - Rodrigo Pasin; Roy Martelanc: foi
desenvolvido na tese de mestrado na FEA/USP/SP por Rodrigo Pasin, coordenado e autor deste livro, sob
orientação do Prof. Dr. Roy Martelanc. O modelo é bastante complexo, entendível e de difícil aplicação,
demanda o domínio de softwares estatísticos, excel e acesso a base de dados de informações sobre
indicadores financeiros de empresas de todo o globo. O modelo multifatorial é mais acurado para avaliar
empresas do que o modelo do múltiplo de EBITDA (aproximadamente 40% mais acurado), porém, custoso
e ainda carece de desenvolvimento.
Capítulo 6 - Risco Regulatório - Fernando Camacho; Gabriel G. Fiuza de Bragança; Rodrigo Pasin; Roy
Martelanc: O capítulo desenvolvido por Fernando Camacho, Gabriel Godofredo Fiuza de Bragança, Rodrigo
Pasin e Roy Martelanc, apresenta o estado da arte deste assunto. Discussão profunda de finanças
corporativas em função de riscos políticos e regulatórios, que infelizmente voltaram a ser importantes na
economia brasileira de 2015 em diante.
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Capítulo 7 - Viés de posição e prêmios adicionais de risco - Felipe Turbuk Garran: foi desenvolvido por
Felipe Garran, que mostra como os avaliadores utilizam os prêmios adicionais de risco: porte, controle,
liquidez, startup, regionalidade conforme o objetivo que possuem, inflando ou minguando o valor de uma
empresa em função de interesse de venda ou de compra.
Capítulo 8 - Gestão de riscos em avaliação de empresas - Eduardo Padilha: desenvolvido por Eduardo
Padilha, doutorado pela FEA/USP/SP e consultor do Grupo Planos, apresenta um entendimento dos
principais tipos de riscos que acometem um negócio e como tratá-los para fins de valuation. Destaca-se a
análise de sensibilidade, a criação de cenários, opções reais e simulação de Monte Carlo.
Capítulo 9 - Caso de análise de risco em avaliação de empresas - Eduardo Padilha: também desenvolvido
por Eduardo Padilha. Apresenta um caso prático e ilustrado, requerendo alguns conhecimentos
matemáticos e de estatística.
Capítulo 10 - Avaliação de empresas do setor imobiliário - Alexandre Tadeu N. Pereira Gonçalves:
apresenta dados comparativos de diversos países, os problemas do setor no Brasil e o potencial de
expansão. Foi desenvolvido pelo advogado Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves, fundador da
Navarro & Associados.
Capítulo 11 - Caso de avaliação de uma empresa do setor imobiliário - Ricardo Goulart Serra: é um
exemplo prático, desmistificando o método do fluxo de caixa descontado para empresas do setor de
construção civil. Foi desenvolvido por Ricardo Goulart Serra, professor da FECAP, FIA e do Insper, pósdoutor pela FEA/USP.
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