
           Roadmap e algumas perguntas relevantes para análise de empresas 

 

Objetivo do trabalho: 

Você seria sócio da empresa escolhida? Por quê? 

Pontos importantes: 

1. Oferecer um guia que auxilie os alunos a montar uma história que 
passe pelos principais pontos críticos na análise de uma empresa 

2. Se os alunos identificarem outras questões que julguem críticas, mas 
que não estejam nesse guia, devem seguir em frente e abordá-las 

3. Não se espera que os alunos passem necessariamente por todas as 
perguntas do documento 

4. Não se espera que todos os itens e perguntas abaixo façam sentido 
para a empresa escolhida 

5. Não se espera que os alunos sigam literalmente a ordem dos pontos e 
questões a seguir na apresentação final 

6. Consulte os documentos públicos da companhia como apresentações, 
formulário de referência, ITRs, resultados trimestrais, propostas de 
AGO no site http://ri.ultra.com.br  
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Indústria  

1. Quais são os principais drivers para a indústria? 
Referência: Formulário de Referência – Item 7. Atividades do emissor 
Exemplo:  
▪ Varejo: Taxa de desemprego, renda disponível e disponibilidade de crédito 

 
2. Como é a dinâmica de competição? 

Referência: Formulário de Referência – Item 4. Fatores de risco & Formulário de Referência – Item 7. 
Atividades do emissor  
Exemplo: 
▪ É um setor consolidado ou com muitos participantes? Os preços sãos dados ou existe um líder com poder de 

passar preço consistentemente? 
▪ Quais são as características do produto? Existe diferenciação ou é uma commodity? Existe competição com 

produto importado?  
 

3. Quem são os principais fornecedores e clientes? Qual é o perfil do consumidor?  
Referência: Formulário de Referência – Item 7. Atividades do emissor  
Exemplo:  
▪ China é o principal comprador dos produtos da Vale 
▪ Há concentração de clientes? Qual é a dependência do(s) maior(es)? E dos fornecedores? 
▪ Qual é o poder de barganha com os fornecedores? E com os consumidores? 

 
4. Existe vantagem associado à economia de escala? 

Exemplo:  
▪ Economia de escala: empresas que conseguem diluir os custos fixos por unidade 

i. A construção de um jato adicional para Embraer dilui os custos fixos de produção 
▪ Quão importante isso é para a indústria? 

 
5. Como foi a evolução da indústria ao longo dos anos no Brasil? E no mundo? 

Referência: Formulário de Referência dos concorrentes (se houver) – Item 7. Atividades do emissor 
Exemplo:  
▪ Como foi a evolução do market share dos principais players? 

i. Dica: associações de classe (e.g. Sindicom, ANP, ABIQUIM, etc) 
▪ O setor é comparável a outros setores no mundo? 
▪ Como foi esta dinâmica em outros países? Quais foram as diferenças na evolução do setor em mercados mais 

maduros? 
▪ Como a tecnologia impactou ou vai impactar o setor de maneira relevante nos próximos anos? 

 
6. Como é a regulação? Existem riscos regulatórios? 

Referência: Formulário de Referência – Item 4. Fatores de risco 
Exemplo:  
▪ Alguns setores possuem algum grau de dependência do Governo. Qual é o grau de dependência deste setor? 

Quão relevante é a regulação para o ambiente competitivo da indústria em questão?  
 

Companhia 

1. Ela tem vantagens competitivas duradouras? 
Exemplo:  
▪ Qual é a vantagem competitiva da companhia em questão? Distribuição? Escala? Acesso a recursos exclusivos 

(e.g. mina de Nióbio)? 
i. O que um concorrente com acesso a muito capital não conseguiria fazer por causa da barreira de 

entrada que a companhia construiu? 
ii. Qual é a barreira de saída dos clientes atuais da companhia em questão? 
iii. Companhia tem um produto irreplicável (e.g. o constantemente melhorado algoritmo de busca do 

Google)? 
 

2. Como o modelo de negócios da companhia se compara com os concorrentes? 
Referência: Earnings Releases, Teleconferências & Apresentações Apimec/Investor Day (ver competidoras e 

players internacionais) 
Exemplo:  
▪ Companhia tem o mesmo modelo de receita de todos os concorrentes? 
▪ Qual é o canal de vendas? Como ele se compara com principais concorrentes? 

 
3. Como os produtos e serviços da companhia se comparam com o dos concorrentes? São melhores ou piores? 

Referência: Pesquisa de campo 
Exemplo:  
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▪ Compare os produtos da sua empresa com as outras. Quais sãos as diferenças? 

i. Quando não for possível comparar o produto, conversar com usuários do produto em questão, 
conversar com usuários de concorrentes. Conversar com concorrentes. 

 
Governança Corporativa 

1. Quem foram os responsáveis pela construção da companhia ao longo do tempo? Houve mudanças societárias 
relevantes na história da companhia? 

Referência: Formulário de Referência – Item 6. Histórico do emissor; Formulário de Referência – Item 7. 
Atividades do emissor & Formulário de Referência – Item 8. Grupo Econômico (comparar formulários de 
referência de anos diferentes pode ajudar em alguns casos) 

 
2. Quem são os diretores e os membros do conselho de administração? O track record de decisões tem sido em 

favor dos acionistas? 
Referência: Formulário de Referência – Item 12. Assembleia e administração 
Exemplo:  
▪ Qual é o histórico dos diretores e dos conselheiros? Google e Youtube costumam ter informações relevantes 

sobre os executivos.  
▪ Possuem experiência no setor ou no ramo de atuação? 

 
3. Qual é a remuneração da diretoria e do conselho de administração? Os incentivos são alinhados para gerar valor 

aos acionistas? 
Referência: Formulário de Referência – Item 13. Remuneração dos administradores 
Exemplo:  
▪ Quanto em média cada membro da diretoria e do conselho recebe? Possuem stock option? Quão longo é o 

plano de incentivo de longo prazo? Como isso se compara com os concorrentes? 
 

Análise Financeira 

1. Quais são indicadores de preço e quantidade que determinam a receita da companhia em cada um dos seus 
negócios? 

 
2. Como foi evolução dos componentes do custo e da despesa da companhia? A empresa se tornou mais ou 

menos competitiva ao longo do tempo (evolução da margem bruta e margem EBIT/EBITDA)? 
 

3. Qual é o perfil e o destino de geração de caixa da companhia? Qual tem sido a fonte de recursos para a empresa 
crescer?  

Exemplo:  
▪ Como o fluxo de caixa das operações se compara com o EBITDA e o Lucro Líquido? 
▪ A empresa precisa investir muito para continuar crescendo? 
▪ Como foi a evolução do endividamento (Dívida Líquida/EBITDA)? 

 
4. Como tem sido a evolução do lucro líquido e dos indicadores de rentabilidade (ROE e ROIC) da companhia? 

Exemplo:  
▪ O lucro líquido tem crescido mais ou menos do que o EBITDA? Por quê? De onde vem à diferença? 
▪ Como foi a evolução do ROIC? É acima ou abaixo do custo de capital da companhia? 

 

Valuation 

1. Quais são os indicadores de preço e quantidade que irão determinar a receita da companhia nos próximos anos? 
 

2. Como será a evolução dos componentes do custo e da despesa da companhia? A empresa irá se tornar mais ou 
menos competitiva ao longo do tempo (evolução da margem bruta e margem EBIT/EBITDA)? 

 
3. Qual será o perfil e o destino de geração de caixa da companhia? Qual será a fonte de recursos para a empresa 

continuar crescendo?  
Exemplo:  
▪ A empresa vai precisar se endividar para continuar crescendo?  
▪ A empresa vai investir em expansão ou eficiência? 
▪ A companhia paga dividendos e/ou realiza recompra de ações? 

 
4. Quais são as principais métricas operacionais e financeiras (múltiplos) do setor? Como as métricas da 

companhia se comparam com as outras empresas do setor? 
 

5. Quais são os principais riscos envolvidos para que as estimativas não se concretizem? Qual é o nível de 
confiança em suas estimativas? Consegue fundamentar bem suas premissas? 

Exemplo:  



           Roadmap e algumas perguntas relevantes para análise de empresas 

 
▪ Quais são os principais fatores macro que levaram em consideração nas projeções? Em quanto uma decisão do 

governo pode impactar nas suas estimativas, por exemplo? 
▪ Considerando todos os fatores de risco e a probabilidade suas estimativas estejam certas, qual é sua 

recomendação, ser ou não sócio da empresa escolhida?  
▪ Número final da planilha parece realmente factível? (Se achou o potencial da companhia muito ruim, mas o 

retorno esperado enorme por exemplo). 
 

Informações úteis  

1. Sindicom (Associação Nacional das Distribuidores de Combustíveis, Lubrificantes, Logística e Conveniência): 
https://www.sindicom.com.br/ 
 

▪ Anuário Sindicom 2017  https://somosplural.com.br/wp-content/uploads/2018/01/anuario_sindicom_2017.pdf 
 

▪ Volumes por distribuidora (Relatório 1)  https://www.sindicom.com.br/#dados 
 

2. Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores): 
http://www.anfavea.com.br/estatisticas.html  

 
3. ANP (Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis): http://www.anp.gov.br/wwwanp/ 

 
▪ Importações e exportações  http://www.anp.gov.br/wwwanp/dados-estatisticos 

 
▪ Vendas de combustíveis   http://www.anp.gov.br/wwwanp/dados-estatisticos 

 
▪ Obs: a partir dos dados do Sindicom e ANP o participante poderá calcular market share  

 
4. IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustível): http://www.ibp.org.br 

 

5. Petrobras: http://www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/composicao-de-precos-de-venda-as-distribuidoras/ 
 

6. MME (Ministério de Minas e Energia): http://www.mme.gov.br/ 
 

7. ABRAFARMA (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias): https://www.abrafarma.com.br/ 
 

8. Sindigás (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo): 
http://www.sindigas.com.br 
 

9. Oxiteno: dinâmica internacional relevante. Informações disponíveis em empresas listadas fora do Brasil no ramo de 
especialidades químicas   
 

10. CADE: leitura fortemente recomendada dos pareceres do CADE em relação aos processos de aquisição pela Ultrapar de 

Liquigás e Alesat (descrição do mercado)  

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&aca
o_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 

 

Alesat 

# do Processo: 08700.006444/201649 

Clicar no # do processo > Abri página chamada “Pesquisa Processual” > Procurar Documento 0297660 (“Parecer 1”) > 

Gerar PDF > Leitura recomendada do item 6, “Mérito” 

 

Liquigás 

# do Processo: 08700.002155/2017-51 

Clicar no # do processo > Vai abrir uma página chamada “Pesquisa Processual” > Procurar Documento 0379328 (“Anexo 

ao Parecer nº 06/2017/CGAA4/SGA1/SG/Cade”) ”) > Gerar PDF > Leitura recomendada do item 6, “A Cadeia de GLP” 
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