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RESUMO

Este artigo apresenta um estudo inerente a perícia contábil extrajudicial. Assim, abordam-se os impactos da preparação dos documentos 
contábeis e validação das informações neles contidas para a elaboração da avaliação patrimonial nas empresas, pelo perito. Enfoca-se a 
disponibilidade de dados e informações contábeis fornecidas para a preparação da evolução de estimativas e projeções financeiras através do 
fluxo de caixa descontado, valor da firma (valuation) e considerando informações advindas dos ativos patrimoniais. Para tanto, considera-se a 
Instrução da Comissão dos Valores Mobiliários (2002) que estabelece um nível mínimo de informações que devem constar nos laudos de 
avaliação, de modo que se observem certo padrão de apresentação, visando torná-los perfeitamente compreensíveis a todos os investidores, em 
particular os investidores minoritários e preferencialistas. Portanto, o processo de preparação da investigação econômica financeira patrimonial, 
objeto deste estudo amplia os pressupostos de confiabilidade do investidor na tomada de decisão em relação ao investimento. Os casos 
estudados referem-se a “due diligence”, pode ser traduzido para o português como diligência prévia, direcionada a perícia extrajudicial de 
avaliação patrimonial. Trata-se do processo de estudo, análise e avaliação detalhadas de uma empresa alvo de negociação, visando a 
identificação de eventuais distorções relevantes, decorrentes das práticas empresariais. Atualmente, tal processo de investigação prévia já é 
desenvolvido em outras áreas da contabilidade, como na auditoria por exemplo, abrangendo uma análise mais aprofundada de documentos e 
demonstrações contábil e financeiras. Porém, nas perícias de avaliação patrimonial o nível de informação apresentada pelas partes sempre é 
limitado e o perito necessita obter o máximo de informações para uma avaliação, dada a complexidade do trabalho.  Assim, este estudo tem a 
seguinte questão: como o resultado de uma avaliação patrimonial poderá ser mais promissor a partir de uma investigação prévia dos documentos 
contábeis e situação financeira da empresa envolvida no processo? O objetivo deste artigo é analisar como o resultado de uma avaliação 
patrimonial poderá ser mais promissor a partir de uma investigação prévia dos documentos contábeis e situação financeira da empresa envolvida 
no processo. A importância em obter tais informações se tornam relevantes para os profissionais que atuam na área de avaliação patrimonial, 
dado a complexidade natural dos procedimentos de elaboração dos cálculos e para permitir que o avaliador tenha uma visão mais ampla da real 
situação do negócio, abarcando aspectos financeiros, contábeis, previdenciários, trabalhistas, imobiliários, tecnológicos e jurídicos da empresa. A 
partir deste estudo pode-se perceber que a análise prévia dos documentos contábeis e situação financeira da empresa (due diligence), tem 
importante valor em vários aspectos da avaliação de empresas. Percebe-se que este procedimento está sendo vislumbrado e em alguns casos e 
até experimentado por alguns avaliadores mesmo que parcialmente. Com efeito, desde a bibliografia citada até a prática dos avaliadores, foi 
ressaltada por 84,6% dos entrevistados, a importância da implementação desse processo de análise e verificação prévia. Para os avaliadores 
entrevistados, o processo de análise prévia fundamenta o trabalho a ser desenvolvido. Durante esse processo ocorre os ajustes de contas 
contábeis e identificação de ativos não operacionais além de melhor entender o negócio da empresa e assim suprir a necessidade do cliente com 
excelência no seu atendimento. Assim, a due diligence evidenciará as informações técnicas e analíticas necessárias e fundamentais para a 
execução da avaliação.
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