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5
PASSOS

PARA VOCÊ

DA SUA EMPRESA



No mundo do investimento

corporativo, as empresas são

“mercadorias” que podem ser

compradas ou vendidas,

parcial ou integralmente.

Como Duplicar
o Valor da Sua Empresa



Hoje é razoavelmente fácil alguém captar recursos com

investidores.

CHEGAR A UM ACORDO
QUANTO AO VALOR

é a parte mais difícil nessas negociações.

Vai receber R$ 100 mil, mas esse dinheiro vale 10%, 20% ou 30% do

negócio? 



A AVALIAÇÃO DA
EMPRESA 

na grande maioria dos casos é feita com base no resultado anual

do fluxo de caixa livre, multiplicado por um fator que depende:

(“VALUATION”)



a) do setor de atuação (por exemplo:
software varia de 5 a 15 vezes o Ebitda
anual, comércio varia de 3 a 5 vezes o
Ebitda anual etc.).

b) do posicionamento da empresa (por
exemplo: uma empresa que seja
diferenciada, única no seu nicho, vale
mais do que outra que concorre com
dezenas iguais).

c) da independência a grupos pequenos de clientes, fornecedores e colaboradores (uma
empresa que tenha poucos clientes importantes vale menos do que outra que obtém o seu
faturamento de muitos clientes pequenos, idem com fornecedores e funcionários 
empresas que dependem de fornecedores ou funcionários específicos para manter a sua
operação, valem menos do que outras que podem obter os insumos em qualquer lugar e
cujo staff pode ser substituido facilmente).

d) da organização interna (empresas com
processos bem definidos e
documentados valem mais do que
outras que dependem da opinião do
gestor para funcionar)

e) do modelo de negócios (empresas que
vendem assinaturas ou
produtos/serviços com renda recorrente
valem mais do que outras que
precisam “matar um elefante” a cada
venda).



Uma fórmula aplicada em
DEZENAS DE EMPRESAS
Algumas das quais entre os maiores cases de sucesso do Brasil como

Braspag (líder em pagamentos eletrônicos da América Latina)

Nasajon (6ª maior de software contábil do Brasil)

Site Blindado (maior de segurança para e-Commerce do país)

Descobri uma fórmula com 5 passos que permite

duplicar o valor de uma empresa:



1º PASSO Seja obcessivo na redução
de custos

Cada R$ 1 que você economiza representa de R$ 5 a R$ 10, ás vezes até mais, de
faturamento. Se você fatura R$ 100 e gasta R$ 90, por exemplo, o seu lucro é de R$
10. Isso significa que precisa faturar outros R$ 100 (total R$ 200) para dobrar o seu
lucro, mas basta cortar R$ 10 nos custos, reduzindo de R$ 90 para R$ 80, para obter o
mesmo resultado. O que é mais fácil, economizar R$ 10 ou faturar R$ 100?
Normalmente o corte de custos é mais fácil e mais eficiente.

Existem formas de cortar custos sem impactar a qualidade e a operação:

a) Busque fontes de desperdício, como equipamentos mal calibrados ou
instalações ociosas que consomem energia, manutenção e controle.

b) Renegocie incessantemente com os fornecedores.

c) Ajuste processos para reduzir ineficiencias e buscar aumento de produtividade.
Às vezes pequenas alterações no produto, na embalagem ou no processo,
podem gerar grandes economias sem mudança significativa no resultado.



PASSO Procure um nicho com tendência
de crescimento para dominar2º

Empresas que fazem igual às outras não tem tanto
valor quanto outras que são únicas no seu nicho. 

Então uma forma de aumentar o seu valor rapidamente é identificar algo que a sua
empresa faz melhor do que as outras e “especializar-se” nisso. Por exemplo: é
preferível você ser “a maior do bairro” do que apenas mais uma na cidade. É preferível
você ter a oficina mecânica que tem o maior estoque de peças para fusca, ou a padaria
com maior variedade de produtos sem glútem etc.

O segredo para aumentar o valor, contudo, está não só em se diferenciar, mas em se
diferenciar nas coisas que tem maior valor e maior demanda. Use ferramentas de
pesquisa (google, formulários, anuários setoriais etc.) para entender o
comportamento do consumidor e as tendências. É preferível ter um negócio
medíocre num setor que está crescendo rapidamente do que um negócio espetacular
num setor em declínio. O mercado é muito mais poderoso do que qualquer estratégia
empresarial que você possa implementar. 



PASSO Elimine a dependência de clientes,
fornecedores e funcionários. 3º

Para aumentar rapidamente o fator de multiplicação,
você tem que eliminar a dependência de poucos

clientes ‘grandes’, poucos fornecedores (ou
fornecedores específicos) e poucas pessoas (incluindo

você) na operação do negócio.

Procure nichos onde possa atender a uma quantidade maior de clientes menores,
mesmo que isso signifique mudar o seu modelo de negócios. Da mesma forma, evite a
dependencia de fornecedores especificos, mesmo que tenha que mudar os seus
equipamentos (troque a sua nespresso por uma cafeteira que use café em pó, por
exemplo). E principalmente, garanta que pelo menos duas pessoas sejam capazes de
executar cada uma das tarefas envolvidas na operação do negócio.



PASSO Organize processos e crie
controles4º

Uma das coisas que os investidores mais
avaliam são os “passivos ocultos”.

Funcionários que fazem hora extra e não são remunerados por elas, impostos que não
foram pagos e clientes que receberam produtos com vícios ocultos são fatais. Por
isso, contratar uma auditoria externa de vez em quando e colocar em prática ações
para garantir a integridade dos dados, o pagamento das compensações e tributos
devidos e a qualidade dos produtos é fundamental para não ter o seu valor
depreciado com riscos trabalhistas ou tributários.



PASSO Crie modelos de receita
recorrente5º

Investidores gostam de ver
‘bolas de neve’.

Se você gasta R$ 10 para captar um cliente, mas tem que gastar os mesmos R$ 10
cada vez que esse cliente volta à loja, o seu negócio vale menos do que se os R$ 10
gastos para atrair o cliente serviram para ele fazer uma “assinatura” e as próximas
vendas são “automáticas”. Pense em produtos ou serviços que possa vender no
sistema de “clube de compras” ou de “assinatura”, para gerar renda recorrente no seu
negócio.



E se você quiser saber quanto vale a sua empresa hoje entre no site

abaixo e receba uma avaliação gratuitamente:

www.valordaempresa.com


