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1. INTRODUÇÃO 

 

O curso Fontes de Financiamentos de Longo Prazo, oferecido pelo Gestão Financeira 

Passo a Passo, tem como objetivo orientar quanto ao desempenho de um dos papeis básicos do 

Administrador Financeiro, que é tomar decisões de financiamentos. Uma vez selecionados os 

projetos de investimentos, a decisão a ser tomada é de a quais fontes de recursos de 

financiamento recorrer para as possíveis aplicações, sendo as decisões de investimentos e 

financiamentos tomadas conjuntamente na elaboração do orçamento de capital. 

Assim como investimentos remetem aos ativos da empresa (aplicações de recursos), 

financiamentos correspondem aos passivos (origem dos recursos), podendo estes serem 

recursos próprios ou de terceiros. Os tópicos a serem trabalhados, nessa base, correspondem a: 

Custo de Capital, nesse caso sendo enquadradas as fontes de recursos tanto próprios como de 

terceiros e suas taxas; e Estrutura de Capital, sendo estudada a proporção ideal entre capital 

próprio e capital de terceiros na busca de maximização do valor das empresas. 

Em termos de Custo de Capital, os assuntos são divididos em: Capital de Terceiros, 

correspondendo basicamente aos recursos oriundos de empréstimos e financiamentos; e Capital 

Próprio, nesse caso se tratando das fontes de recursos obtidas a partir das próprias operações 

das empresas ou de aporte de capital dos sócios. Em cada caso se busca o entendimento da 

natureza dessas operações e principais fontes, envolvendo em muitas situações a negociação de 

títulos (obrigações e ações) nos mercados financeiros. 

Quanto à Estrutura de Capital, são estudados os pesos ideias de cada fonte na obtenção 

de recursos, tendo como critérios de escolha os lucros das empresas, risco das operações e valor 

dessas empresas, este mensurado a partir do preço da ação. 

 

 

Bons estudos! 

 

 

 

Odilon Saturnino 
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2. CUSTO DE CAPITAL 

 

Para a escolha das fontes de financiamento, os custos dessas fontes são comparados com 

os retornos dos investimentos selecionados pelas empresas. Essas fontes são normalmente 

diversificadas, sendo o custo total obtido a partir de uma média ponderada, dependendo da 

participação de cada fonte no financiamento dos projetos de investimentos das empresas. 

As origens e aplicações de recursos podem ser visualizadas na estrutura básica do 

Balanço Patrimonial, no qual o ativo representa essencialmente em que os recursos obtidos no 

Passivo e Patrimônio Líquido estão sendo aplicados, conforme representação a seguir, onde são 

destacados tanto os investimentos como as fontes de financiamento de longo prazo, 

contabilmente classificados como Não Circulantes. 

 

ATIVO PASSIVO 

Ativo Circulante Passivo Circulante 

Ativo Não Circulante Passivo Não Circulante 

Investimentos Financiamentos 

Imobilizado Patrimônio Líquido 

Intangível Capital Social e Lucros Retidos 

  

Conforme representação simplificada do Balanço Patrimonial, as fontes de recursos de 

longo prazo correspondem a financiamentos, estes se tratando do capital de terceiros, abordado 

na seção a seguir (2.1), e Patrimônio Líquido, que é o grupo representativo do capital próprio, 

composto por capital social na forma de quotas (capital fechado) ou ações (capital aberto) e 

lucros retidos. A seção 2.2 consistirá desta abordagem. Em seguida se trata do ponto de ruptura 

de capital de terceiros (seção 2.3). 

 

2.1. Capital de Terceiros e Avaliação de Obrigações 

 

O Custo de Capital de Terceiros (KCT) é o custo associado à necessidade de a empresa 

captar recursos externamente, gerando dívidas. Um primeiro aspecto do endividamento é a 

contração de obrigações diretamente com instituições financeiras, na modalidade de 

empréstimos de longo prazo ou captação de financiamentos bancários. O custo dessa fonte de 

recursos é a própria taxa negociada, a qual pode ser fixada de acordo com a taxa de juros básica 

do mercado monetário, ou subsidiada. 
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A taxa base de juros na economia brasileira se trata daquela que é definida pelo Comitê 

de Política Monetária (COPOM), sendo também a taxa referencial do Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia (SELIC). É por essa razão que a taxa é denominada de Selic. Definida a 

taxa, a instituição financeira cobra a Selic mais um spread bancário. Por exemplo, sendo a taxa 

Selic de 14%, o banco pode cobrar da empresa a mesma taxa mais um spread de 0,5%. Nesse 

caso, o custo de capital de terceiros é de 14,5%. 

Outra modalidade de captação de financiamentos bancários se trata do financiamento 

subsidiado, normalmente praticado por bancos de desenvolvimento, como o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Dada a sua natureza de instituição de 

fomento, a taxa praticada é significativamente inferior à taxa Selic, sendo normalmente de 6% 

ao ano. Caso uma empresa seja financiada pelo BNDES, seu custo de capital de terceiros pode 

ser, portanto, de 6% mais o spread bancário. 

Os financiamentos captados pelas empresas podem ser realizados também a partir da 

negociação de títulos no mercado de capitais, o que é feito normalmente por grandes empresas 

de capital aberto. Os principais títulos negociados nessa modalidade são denominados de 

debêntures. 

As debêntures são títulos de dívida de longo prazo emitidos por empresas de capital 

aberto, os quais são adquiridos por investidores no mercado de capitais, que pagam um preço 

pelo título e recebem, além do principal no vencimento da dívida (valor nominal), juros 

periódicos. Esses fluxos de caixa podem ser observados na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual o preço justo de uma debênture? O valor nominal a ser recebido no fim do prazo 

da negociação deve ser superior ou inferior ao preço pago? Essas questões remetem a um tema 

Preço 

Valor Nominal Juros 

Figura 1 – Fluxo de Caixa na Negociação de Debêntures 
Fonte: Elaboração própria 
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de grande relevância na área de Finanças, que é Avaliação de Títulos, nesse caso, de obrigações 

ou títulos de dívida, abordado a seguir. 

 

2.1.1. Avaliação de Obrigações pelos Investidores 

 

O que permite às empresas obterem crédito no mercado de capitais é, em primeira 

instância, o valor atribuído pelos investidores aos títulos negociados. Esse valor depende 

fundamentalmente do risco de crédito das empresas, além das condições sistemáticas ou de 

mercado, especialmente a taxa referencial de juros, que no caso de obrigações como as 

debêntures, é a taxa do Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI). 

O CDI é a média das taxas de juros cobradas nas operações de empréstimos entre 

bancos, sendo referência na negociação de títulos bancários, como os Certificados de Depósito 

Bancário – CDB, e de debêntures. 

Um CDB pode, por exemplo, remunerar o investidor a uma taxa de 95% do CDI, ou 

105% do CDI, dependendo do banco e das condições de mercado. A debênture pode ser 

negociada nas mesmas condições, sendo o percentual normalmente maior devido ao risco de 

crédito e natureza das operações para as quais as empresas buscam esse financiamento, 

normalmente direcionado para investir em infraestrutura. 

Definidos esses conceitos, quanto vale uma debênture? Para responder essa questão, é 

preciso conhecer as variáveis envolvidas na negociação, as quais são apresentadas e explicadas 

no Quadro 1, a seguir. 

 

Quadro 1 – Variáveis de Negociação das Debêntures 

Preço (P) Valor pago pelo investidor no lançamento da debênture 

Valor nominal (VN) Valor a ser pago pela empresa no vencimento 

Juros ou Cupons (C) Valor dos juros periódicos pagos aos investidores adquirentes 

Taxa de juros (i) Taxa utilizada para descontar os fluxos de caixa a valor presente 

Período (n) Prazo de vencimento da obrigação 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O valor a ser pago pelo investidor é o preço justo, sendo este definido a partir das 

variáveis apresentadas no Quadro 1. Esse preço deve ser comparado com o valor de mercado 

para que se tome a decisão de adquirir ou não a debênture. O preço (P) justo de uma debênture 

é, portanto: 
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𝑃 = 𝐶 ×
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛 × 𝑖
+

𝑉𝑁

(1 + 𝑖)𝑛
 

 

Como as empresas pagam os juros das debêntures como prestações constantes, o cálculo 

de seus fluxos de caixa futuros a valor presente se dá multiplicando o cupom pelo Fator de Juros 

de Valor presente de uma Anuidade (FJVPA). 

Como exemplo, suponha que uma construtora deseja financiar um projeto negociando 

debêntures, sendo o preço estipulado no lançamento, por debênture, de R$ 900,00. Essa 

empresa promete aos investidores o pagamento dos cupons a uma taxa de 10% ao ano, com 

capitalização semestral, ou seja, os juros são pagos a cada semestre aos que adquirirem as 

debêntures e, portanto, a taxa é de 5% ao semestre, o que resulta em um pagamento de R$ 50,00 

a cada seis meses. O valor nominal é de R$ 1.000,00. 

Sabendo que o prazo de vencimento é de cinco anos (10 semestres), e que a taxa do CDI 

nesse período é de 12,36% ao ano (6% ao semestre conforme capitalização composta), qual o 

preço justo da debênture negociada por essa construtora? 

Aplicando a fórmula de preço apresentada, os valores futuros a serem recebidos pelo 

investidor são descontados à taxa de 6% ao semestre, que é a taxa de mercado. Como a empresa 

oferece uma taxa de 5% ao semestre como cupom, está abaixo do mercado e, portanto, trata-se 

de uma boa alternativa de investimento, já que o preço justo é de R$ 926,40, como demonstrado 

a seguir, e está sendo cobrado R$ 900,00 por debênture. 

 

𝑃 = 50 ×
(1 + 0,06)10 − 1

(1 + 0,06)10 × 0,06
+

1.000

(1 + 𝑖)𝑛
= 926,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

926,40 

1.000,00 50,00 

Figura 2 – Fluxo de Caixa das Debêntures da Construtora 
Fonte: Elaboração própria 

... 
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2.1.2. Custo de Capital na Emissão de Obrigações 

 

No tópico anterior, as debêntures foram avaliadas do ponto de vista dos investidores. 

Na perspectiva das empresas, o que é retorno para o investidor é custo, já que para negociar as 

debêntures são gerados custos de lançamento, como corretagem, taxa paga à instituição 

financeira, que é o agente de custódia, entre outros gastos para que esses títulos cheguem ao 

investidor. 

Voltemos ao caso da construtora, que nesse caso tem recebimento de dinheiro na data 

inicial, pago (emprestado) pelo investidor (credor). Importa ressaltar que a empresa não retém 

em caixa o mesmo valor pago pelo investidor (preço), mas sim a diferença entre esse valor e os 

Custos de Lançamento (CL). Essa diferença será aqui chamada de Recebimento Líquido (RL). 

O custo da dívida (Kd) na negociação de debêntures pode ser obtido de duas formas. A 

primeira é através de uma fórmula de aproximação, levando em conta os mesmos componentes 

apresentados na seção 2.1.1, com o acréscimo do RL. Veja a fórmula a seguir: 

 

2

)(

)(

VNRL
n

RLVN
J

Kd







 

 

No caso da construtora emissora das debêntures, sabendo que o custo incorrido no 

lançamento, por debênture, foi de R$ 30,00, qual é o custo da dívida? Com esse custo de 

emissão, o valor efetivamente retido em caixa pela empresa para a realização de seus 

investimentos foi de R$ 870,00 (900 – 30). O custo da dívida foi, aproximadamente, de 6,74%: 

 

0674,0

2

)000.1870(
10

)870000.1(
50







Kd  

 

 

 

 

 

 

 

870,00 

1.000,00 50,00 

Figura 3 – Fluxo de Caixa das Debêntures da Construtora 
Fonte: Elaboração própria 

... 
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Observe que a taxa de custo de capital de terceiros foi superior à taxa de mercado, de 

6% a.s. Isso ocorre justamente devido aos custos de captação na emissão das debêntures. O 

fluxo de caixa apresentado na Figura 3 permite observar que a empresa recebe os R$ 870,00 

líquidos (entrada de caixa inicial), tendo apenas saídas nos próximos dez anos, pagando os 

cupons de R$ 50,00 ao investidor e, no vencimento, além do último cupom, R$ 1.000,00 

referente ao principal da dívida, ou valor nominal. 

A segunda forma de obtenção do custo da dívida é por meio da calculadora financeira 

HP12c, com os passos a seguir: 

 

870  PV 

50  CHS  PMT  

1.000 CHS FV 

10  n 

i = 6,84% 

 

Como a primeira fórmula é apenas uma aproximação, esse último método, que é similar 

ao da obtenção da Taxa Interna de Retorno (TIR) em projetos de investimentos, é mais indicado, 

já que leva à taxa exata de custo da dívida (Kd). 

Esse custo da dívida não é o custo efetivo de capital de terceiros, pois a empresa, na 

obtenção de financiamento, tem um benefício fiscal que pode ser visualizado em uma versão 

simplificada de sua Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a partir do Lucro 

Operacional ou Lucro Antes de Juros e Imposto de Renda (LAJIR): 

 

Lucro Operacional ou LAJIR 

(Juros) 

Lucro antes do Imposto de Renda  

(Imposto de Renda) 

Lucro Líquido 

 

Observe, portanto, que o IR incide após dedução dos juros, os quais representam o custo 

da dívida. Desse modo, para uma efetiva apuração do custo de capital de terceiros (KCT), este 

deve considerar a redução da alíquota de Imposto de Renda: 

 

)1( IRKdKCT   
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No Brasil, essa alíquota corresponde a 15% e, portanto, para a construtora, seu efetivo 

custo de capital de terceiros será de: 

 

%81,50581,0)15,01(0684,0 CTK  

 

Esse resultado é demonstrativo da atratividade da captação de recursos de terceiros, 

permitindo à empresa ter um custo de captação inferior à taxa de mercado, que nesse caso é o 

CDI, exemplificado como sendo de 6% ao semestre. 

 

2.1.3. Ponto de Ruptura de Capital de Terceiros 

 

Segundo informações anteriores, em caso de financiamento subsidiado por banco de 

desenvolvimento, como o BNDES, a empresa pode obter recursos a uma taxa de 6,5% ao ano. 

Supondo que com o spread bancário essa taxa seja de 7% ao ano e correspondendo a 3,5% ao 

semestre, o custo de capital de terceiros seria de 2,98% a.s. Essa seria a forma mais atrativa de 

captação de dívidas, embora seja de difícil obtenção por boa parte das empresas. 

Como na maioria dos casos, especialmente em recessão econômica, as organizações 

precisam fazer suas próprias emissões de títulos, como debêntures, essa modalidade se trata de 

um caso mais comum de financiamento, quando não se consegue crédito subsidiado. Entretanto, 

há um limite de captação em cada uma dessas modalidades e, caso a empresa ultrapasse esse 

limite, precisa recorrer a fontes mais caras. 

Uma fonte alternativa mais onerosa se trata de financiamento com banco comercial, 

evidentemente sendo cobrada uma taxa de juros mais elevada do que a do BNDES, e também 

superior ao custo de emissão de debêntures. Como antes mencionado, o BNDES tem como 

referência a TJLP. As debêntures são lastreadas no CDI. Por sua vez, o banco comercial é 

referenciado na SELIC. 

Vamos supor que a SELIC esteja fixada pelo COPOM em 14,5%, e que a construtora 

em nosso exemplo precise recorrer a um banco comercial cuja taxa negociada seja de 15,03%. 

Como nossas estimativas estão sendo calculadas semestralmente, assim como nos casos 

anteriores, a taxa é de 7,25% a.s (no regime de juros compostos). Descontando a alíquota de 

Imposto de Renda, o custo de capital de terceiros nesse é de 6,16% a.s. 

Para realizar os investimentos necessários, suponha que a construtora precise de R$ 

1.000.000,00. Desse valor, espera obter R$ 500.000,00 via capital de terceiros. Como o BNDES 
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liberaria apenas R$ 300.000,00, a empresa precisa lançar 500 debêntures de R$ 1.000,00 para 

conseguir o valor. No caso de captação superior a R$ 500.000,00 precisaria recorrer ao banco 

comercial. Diante dessa possibilidade, a companhia considerou em seu orçamento de capital, 

comparando a captação via emissão de debêntures com o financiamento de um banco comercial 

(Quadro 2): 

 

Quadro 2 – Fontes de Recursos de Terceiros 

Valor Financiado Taxa (após IR) Fonte 

Até R$ 500.000,00 5,81% Debêntures 

Acima de R$ 500.000,00 6,16% Banco Comercial 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O limite de financiamento após o qual a fonte se torna mais cara é conhecido como 

Ponto de Ruptura, calculado através da fórmula a seguir, onde PRj é o ponto de Ruptura da 

fonte j, TFj representa o Total Financiado da mesma fonte, e Wj representa o peso da fonte j, 

conforme definido na estrutura de capital da empresa.  

 

Wj

TFj
PRj 

 

 

Exemplificando, o Ponto de Ruptura de Capital de Terceiros (PRCT) da construtora em 

questão é: 

 

00,000.000.1
5,0

000.500


CT

CT
CT

W

TF
PR  

 

O valor de R$ 1.000.000,00 representa, portanto, o limite total de financiamento do qual 

o capital de terceiros é parte, definindo a faixa de recursos para o orçamento de capital e 

posterior cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC). Este será abordado após 

tratarmos, na seção a seguir, sobre custo de capital próprio e avaliação de ações. 
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2.2. Capital Próprio e Avaliação de Ações 

 

O capital próprio de uma empresa se trata da fonte de recursos obtidos por meio de 

geração própria de receita, da integralização de capital de seus sócios ou, ainda, do lançamento 

de novos títulos de propriedade, denominados de ações. 

A geração de receita está associada ao funcionamento das atividades operacionais das 

empresas, no tocante à venda de seus bens ou prestação de serviços. Dessa receita são gerados 

resultados (lucros), que podem ser retidos pela empresa após o pagamento de seus custos (de 

produção/comercialização/prestação de serviços), despesas (administrativas, financeiras e de 

vendas) e deduções (tributos). 

Lucros são, naturalmente, a fonte primária de obtenção de recursos de uma empresa e é 

para isso que ela existe. Ela pode optar por distribuí-los entre seus proprietários ou reter, em 

parte ou em sua totalidade, tais lucros, para novos investimentos, compondo o Patrimônio 

Líquido na forma de Lucros Acumulados. Esse Patrimônio também pode aumentar com a 

injeção de mais dinheiro pelos sócios (integralização de capital social). 

Outra fonte de capital próprio, além da retenção de lucros ou integralização de capital, 

é a emissão de ações. Convencionou-se que a ação é a menor parcela em que se divide o capital 

de uma empresa. Quem a adquire, portanto, se torna seu proprietário, obtendo retorno a partir 

do recebimento de juros periódicos (dividendos) ou de ganho de capital com a venda das ações 

ao preço de mercado. 

Assim como títulos de dívida ou obrigações, quanto vale uma ação? Primeiramente 

enfatize-se que o investidor em ações não é credor e sim proprietário. Portanto, não tem 

prioridade de receber seus rendimentos em caso de falência da organização, já que esta tem 

obrigação para com seus credores, mas não para com seus sócios. Esse fato já explica em parte 

o maior risco de investir em ações. 

O preço justo de uma ação é obtido a partir do valor presente de seus fluxos de caixa 

futuros esperados, que são os dividendos e/ou juros sobre capital próprio. Diferente da 

negociação de obrigações, os fluxos de caixa das ações são perpetuidades e não anuidades com 

duração finita e tendo prazo de vencimento. Essas perpetuidades podem ser constantes, como 

ocorre conceitualmente com os dividendos preferenciais, ou crescentes, no caso de dividendos 

ordinários. 

Ações preferenciais são aquelas que, em essência, proporcionam aos seus investidores 

o privilégio no recebimento de dividendos, sendo estes normalmente constantes no caso dessas 
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ações. Os fluxos de caixa nesse caso se referem a uma perpetuidade constante, cujo valor 

presente (preço) é resultante da razão entre o dividendo (constante) e a taxa de retorno exigido. 

 

𝑃 =
𝐷

𝑅𝑖
 

 

Na equação, Ri é o retorno exigido pelo investidor dado o risco da empresa, P é o preço 

justo e D é o dividendo constante e perpétuo, já que esse investimento é de longo prazo e não 

tem um vencimento determinado. Embora o investidor possa se desfazer do papel, a ação 

continuará existindo no mercado, sendo continuamente renegociada e não sendo esperado o 

fechamento das atividades da empresa, ainda que possa ocorrer a qualquer momento. Para 

entender melhor esse processo, considere a Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltando ao caso de nossa construtora, esta pode oferecer aos investidores ações 

preferenciais ao preço de R$ 30,00 por ação. Para remunerar esses investidores, promete pagar 

dividendos iguais, a cada seis meses, de R$ 2,00 por ação. Diante disso, qual o preço justo da 

ação preferencial dessa construtora? 

Considerando que o CDI possibilita retorno de 6% ao semestre em investimento de 

renda fixa, o investidor exige no mínimo este retorno para correr o risco de comprar ações, 

tendo identificado pelo histórico da construtora que ela proporcionou, em média, esse 

rendimento aos seus investidores. Portanto, o valor justo será: 

 

𝑃 =
2

0,06
= 33,33 

Figura 4 – Fluxo de Caixa das Ações Preferenciais para o Investidor 
Fonte: Elaboração própria 

Preço 

Dividendo (Constante) 

... 
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Como a ação está sendo negociada a R$ 30,00 e o preço justo é de R$ 33,33 o investidor 

pode avaliar essa compra como uma boa alternativa de investimento, dadas as condições de 

mercado, o histórico de retornos e o dividendo prometido. 

Ações ordinárias são aquelas que, essencialmente, permitem o direito de voto aos seus 

adquirentes nas assembleias de acionistas. Estes não contam, por outro lado, com a preferência 

no recebimento dos dividendos, que é um direito dos acionistas preferenciais, não tendo estes 

o direito de voto. 

O dividendo das ações ordinárias normalmente cresce a uma taxa constante, sendo seu 

fluxo de caixa representado por uma perpetuidade crescente, como pode ser visualizado na 

Figura 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em se tratando de uma perpetuidade crescente, conforme demonstrações matemáticas 

de Progressão Geométrica, o valor presente das ações ordinárias é determinado conforme o 

modelo de crescimento de Gordon. Segundo esse modelo, o preço justo da ação depende do 

valor desse dividendo representado na Figura 5, simplificando o valor presente da ação 

conforme equação a seguir: 

 

𝑃 =
𝐷1

𝑅𝑖 − 𝑔
 

 

Nessa equação, 𝑅𝑖 representa o retorno exigido pelo investidor e g é a taxa de 

crescimento (constante e infinita) do dividendo 𝐷1. O retorno da ação ordinária, por sua vez, 

pode ser estimado pelo modelo conhecido como CAPM, do inglês Capital Asset Pricing Model. 

Segundo o CAPM, o retorno esperado da ação depende de um prêmio de risco de 

mercado (𝑅𝑀 − 𝑅𝐹) adicional ao retorno que se pode obter livre de risco (𝑅𝐹). No Brasil, o 

Figura 5 – Fluxo de Caixa das Ações Ordinárias para o Investidor 
Fonte: Elaboração própria 

Preço 

... 

D1 𝐷2 = 𝐷1 × (1 + 𝑔) 𝐷3 = 𝐷2 × (1 + 𝑔) 
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mercado pode ser representado pelo Índice da Bolsa de Valores de São Paulo – IBOVESPA, 

composto pelas ações mais negociadas. O ativo livre de risco comumente é o Certificado de 

Depósito Interfinanceiro (CDI). O modelo é o seguinte: 

 

𝑅𝑖 = 𝑅𝐹 + 𝛽 × (𝑅𝑀 − 𝑅𝐹) 

 

O CAPM se trata de um modelo de expectativa de retornos a partir dos resultados 

passados, sendo o coeficiente beta (𝛽) um índice de co-movimento do retorno da ação com o 

retorno de mercado. Por exemplo, quando o retorno da ação (𝑅𝑖) em períodos anteriores é 

superior aos retornos de mercado (𝑅𝑀), o beta assume valor maior que 1,0. Ele também pode 

ser compreendido como coeficiente angular de uma função na qual o retorno da ação seja a 

variável dependente (y) e o retorno de mercado represente a variável independente (x). 

Como exemplo, suponha que as ações da construtora tenham se comportado conforme 

dados da Figura 6, na qual se observa que os retornos subiram, assim como os do mercado. 

Entretanto, os retornos da ação sofreram variações positivas acima do mercado, sendo o 

coeficiente beta, portanto, de 1,5 (∆𝑦/∆𝑥) levando em consideração os retornos médios dos 

últimos quatro semestres. 
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Sabendo que o retorno médio do CDI nesse período foi de 6% ao semestre (a.s.) e a 

média do Ibovespa correspondeu, no mesmo período, a 9% a.s., qual é o retorno exigido pelo 

investidor e, consequentemente, o preço justo da ação ordinária dessa empresa? Primeiramente 

aplica-se o CAPM para se chegar ao retorno exigido, conforme a seguir. 

 

Figura 6 – Retorno da Ação em Função do Retorno de Mercado 
Fonte: Elaboração própria 
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𝑅𝑖 = 0,06 + 1,5 × (0,09 − 0,06) = 0,105 = 10,5% 

 

Significa que dadas as condições de variação dos preços das ações em face das 

oscilações do mercado, além das taxas referenciais do mercado de renda fixa e de ações, os 

investidores esperam retorno, no mínimo, de 10,5% ao semestre para correr o risco de investir, 

nesse caso, em ações ordinárias. 

A construtora, ao planejar o lançamento de novas ações, as oferece ao preço de R$ 50,00 

e promete aos investidores o pagamento de dividendos semestrais de R$ 3,00 por ação a partir 

do próximo semestre, com taxa de crescimento constante de 5% ao semestre. Significa que no 

segundo semestre o dividendo é de 3 × 1,10 = 3,30. No terceiro semestre será de 3,30 ×

1,10 = 3,63, e assim por diante. O preço justo é, portanto: 

 

𝑃 =
𝐷1

𝑅𝑖 − 𝑔
=

3

0,105 − 0,05
= 𝑅$ 54,55 

 

Conhecendo os fundamentos de mercado, percebe-se vantagem na aquisição de ações 

dessa empresa, pois esta as lança no mercado por R$ 50,00 cada e, conforme modelo, vale R$ 

54,55. Este é o valor justo do ponto de vista do investidor. O retorno exigido que leva a esse 

preço se constitui como custo para a empresa, a qual além disso arca com gastos de lançamento 

das ações no mercado. Esses aspectos serão detalhados na seção a seguir. 

 

2.2.1. Custo de Capital na Emissão de Ações Preferenciais 

 

O custo das ações preferenciais pode ser definido a partir dos preços dessas ações, como 

a seguir. Como o retorno para o investidor é custo para a empresa, substitui-se o retorno (Ri) 

por custo (Ki). Além disso, como o que efetivamente entra no caixa da empresa, por ação, é o 

valor líquido (Preço menos Custos de Lançamento), na fórmula se substitui o Preço pelo 

Recebimento Líquido (RL): 

 

𝑅𝐿 =
𝐷

𝐾𝑖
→ 𝐾𝑖 × 𝑅𝐿 = 𝐷 → 𝐾𝑖 =

𝐷

𝑅𝐿
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Conforme visto em seção anterior, a construtora oferta suas ações preferenciais ao preço 

de R$ 30,00 por ação, pagando dividendos semestrais de 2,00 para cada papel. Para que essas 

ações sejam negociadas, a empresa rateou seus gastos de lançamento, incluindo corretagem, 

avaliação das ações, instituição financeira, entre outros. O custo por ação na emissão de ações 

preferenciais ficou na ordem de R$ 1,50 por ação, proporcionando um recebimento líquido de 

R$ 28,50 na venda de cada ação preferencial. 

Na estrutura de capital da empresa, 10% dos seus investimentos são financiados com 

ações preferenciais. Como a construtora tem investimentos estimados de R$ 1.000.000,00, 

precisa lançar um total de aproximadamente 3.333,33 ações ao preço de R$ 30,00 cada para 

levantar 10% desse volume de recursos (R$ 100.000,00). Como em cada ação gasta R$ 1,50 

tem R$ 5.000,00 de gastos totais de lançamento, entrando R$ 95.000,00 em caixa. 

O custo por ação, aqui denominado de Custo das Ações Preferenciais (KAP), é calculado 

como a seguir, considerando dividendos de R$ 2,00 por ação e R$ 28,50 de recebimento líquido, 

ou seja, após dedução dos custos de lançamento: 

 

𝐾𝐴𝑃 =
𝐷

𝑅𝐿
=

2

28,50
= 0,0702 = 7,02% 

 

Comparando com os dados analisados pelo investidor, percebe-se que a empresa, além 

de garantir o retorno exigido pelo mesmo (6%), arca com os custos de lançamento das ações no 

mercado, fazendo com que o custo das ações preferenciais seja superior, no caso, 7,02% ao 

semestre. 

 

2.2.2. Custo de Capital com Lucros Retidos e na Emissão de Ações Ordinárias 

 

Partindo do já mencionado modelo de Gordon, que leva ao preço justo conforme 

variáveis de mercado, o custo das ações quando seus dividendos crescem supostamente a uma 

taxa constante pode se obter primeiramente substituindo retorno exigido por custo (Ri por Ki) 

e, posteriormente, o Preço por Recebimento Líquido (RL). A diferença em relação às ações 

preferenciais é o acréscimo da taxa g constante: 

 

𝑅𝐿 =
𝐷1

𝐾𝑖 − 𝑔
→ 𝐾𝑖 − 𝑔 =

𝐷1

𝑅𝐿
→ 𝐾𝑖 =

𝐷1

𝑅𝐿
+ 𝑔 
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O custo de capital próprio nesse caso pode ser estimado de duas formas. A primeira é 

por meio de Lucros Retidos (LR) e a segunda com o efetivo lançamento de ações ordinárias. 

Aqui cabe considerar o conceito de Custo de Oportunidade (CO) do capital, sendo este o ganho 

alternativo auferido pela empresa e que deixou de ser obtido pelo fato da mesma escolher outra 

opção de recursos. Nesse contexto de uso do capital próprio, ao optar por reter seus lucros, a 

empresa renuncia ao lançamento de novas ações, deixando de ganhar com novos sócios. 

O Custo de Lucros Retidos (KLR), a partir do conceito de CO, é calculado a partir da 

mesma fórmula anterior, com a diferença de que não se considera o RL e sim o Preço (P) da 

ação. Isso ocorre porque não houve lançamento de ações, e sim uma consideração de quanto 

poderia ser obtido em recursos próprios se houvesse novas emissões. O KLR é, portanto: 

 

𝐾𝐿𝑅 =
𝐷1

𝑃
+ 𝑔 

 

Optando, por fim, em lançar novas ações, a empresa incorre em sua fonte naturalmente 

mais cara de obtenção de recursos, que é por meio da emissão de ações ordinárias. O Custo de 

Ações Ordinárias (KAO) é calculado como mostrado inicialmente nesta seção. Ao invés de reter 

os lucros, a empresa lança novas ações no mercado, tendo custos de lançamento que reduzem 

seu valor recebido com a venda das ações. Em vez de receber P, recebe RL e o KAO passa a ser: 

 

𝐾𝐴𝑂 =
𝐷1

𝑅𝐿
+ 𝑔 

 

A Construtora de nosso exemplo, conforme dados anteriores, negocia suas ações 

ordinárias ao preço de R$ 50,00 por ação e paga dividendos semestrais de R$ 3,00 por ação que 

crescem continuamente à taxa de 5% a.s. Como a empresa calculou seu preço justo pelo modelo 

de Gordon, sabe que o preço que está aceitando negociar suas ações está abaixo, mas avalia que 

essa negociação proporcionará maior liquidez e por isso incorpora esse deságio (preço inferior 

ao valor justo) ao seu custo de emissão. 

Além dos R$ 4,50 de deságio, a empresa calcula que com a emissão de novas ações 

ordinárias terá custo unitário de R$ 3,00 com lançamento, totalizando R$ 7,50. O Recebimento 

Líquido (RL), portanto, corresponderá a R$ 42,50 (50,00 – 7,50). Dados esses valores, qual o 

Custo de Lucros Retidos (𝐾𝐿𝑅) e o Custo de Ações Ordinárias (𝐾𝐴𝑂) da Construtora? 
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𝐾𝐿𝑅 =
𝐷1

𝑃
+ 𝑔 =

3

50
+ 0,05 = 0,11 = 11% 

 

𝐾𝐴𝑂 =
𝐷1

𝑅𝐿
+ 𝑔 =

3

42,50
+ 0,05 = 0,1206 = 12,06% 

 

Optando por reter os lucros, o custo de capital próprio será de 11%. Incorrendo em 

custos de lançamento de novas ações, passa a ser de 12,06%. Entre todas as opções 

apresentadas, essa é a mais onerosa. 

 

2.2.3. Ponto de Ruptura de Capital Próprio 

 

Assim como acontece na obtenção de capital de terceiros, a empresa também tem limite 

de recursos próprios, nesse caso correspondendo ao seu valor de lucros retidos após pagamento 

de dividendos preferenciais, se for o caso. Naturalmente a companhia recorre às fontes de 

recursos obtidos a partir de suas próprias operações, aplicando em investimentos o que 

conseguiu em lucros acumulados. 

Entretanto, caso os investimentos exijam volumes superiores ao que a empresa retém 

em lucros e a mesma não queira se endividar, a alternativa é captar recursos próprios por meio 

da venda de novas ações ordinárias, permitindo que novos sócios aufiram esses volumes de 

investimentos necessários. 

Exemplificando, a construtora em questão calculou seus lucros retidos após apuração 

da DRE, verificando que pode reter R$ 600.000,00 e direcionar esse montante às aplicações 

pretendidas em seus projetos de construção. Como em sua estrutura de capital 40% dos recursos 

são provindos de capital próprio, o Ponto de Ruptura de Capital Próprio (PRCP) é: 

 

00,000.500.1
4,0

000.600


CP

CP
CP

W

TF
PR  

 

O valor de R$ 1.500.000,00 representa, destarte, o limite total de financiamento do qual 

um dos componentes é o capital próprio, definindo a faixa de recursos para o orçamento de 

capital e posterior cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC), abordado na seção 

2.3. O Quadro 3, abaixo, sintetiza os limites de recursos considerando fontes próprias de 

obtenção e custos anteriormente calculados. 
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Quadro 3 – Fontes de Recursos Próprios 

Valor Financiado Custo (Taxa) Fonte 

Até R$ 600.000,00 11 % Lucros Retidos 

Acima de R$ 600.000,00 12,06% (Novas) Ações Ordinárias 

Fonte: Elaboração Própria 

 

2.3. Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC) e Oportunidades de Investimentos 

 

Na elaboração de seu orçamento de capital, a empresa precisa levar em consideração 

todas as possibilidades de obtenção de recursos, sejam próprios ou de terceiros, sendo 

recomendável a diversificação dessas fontes para fins de minimização dos riscos. 

No caso de capital de terceiros, há a opção de emitir títulos de dívida, como debêntures, 

sendo essa a opção quando não estiver disponível o financiamento subsidiado. Em caso de 

maior volume de capital necessário, a empresa pode recorrer ao financiamento com banco 

comercial, aumentando os seus custos de captação de terceiros. 

Em relação ao capital próprio, quando a empresa deseja fazer investimentos para os 

quais já tem dinheiro disponível de suas próprias operações, dificilmente optará pela emissão 

de novas ações. O volume de aplicação possível, no entanto, se torna mais restrito quando do 

financiamento com lucros retidos, sendo necessário ofertar novos papeis para que sejam 

auferidos maiores volumes de recursos. 

Embora esses volumes de investimentos determinem as fontes de recursos para 

aplicações, o custo de cada fonte e o consequente Custo Médio Ponderado de Capital (CAPM) 

não depende da aplicação escolhida, e sim das condições de mercado e dos resultados das 

empresas. Essas condições de mercado determinam as taxas de juros dos financiamentos e os 

retornos exigidos na negociação de títulos. As empresas, por sua vez, apresentam diferentes 

níveis de risco, influenciando no volume de crédito e/ou no preço de suas ações. 

Independentemente do volume de investimento, portanto, a empresa precisa calcular o 

custo de cada fonte (custo de capital) e seu respectivo peso (estrutura de capital). Este último 

será assunto da parte 3 desta apostila, mas já precisa ser considerado no cálculo do CMPC, que 

se obtém da seguinte maneira: 

 

𝐶𝑃𝑀𝐶 = 𝐾𝐶𝑇 × 𝑊𝐶𝑇 + 𝐾𝐴𝑃 × 𝑊𝐴𝑃 + 𝐾𝐶𝑃 × 𝑊𝐶𝑃  
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Como perceptível na fórmula, o CMPC contém cada fonte de recurso trabalhada nas 

seções anteriores, envolvendo: capital de terceiros, ações preferenciais e capital próprio, que 

neste último caso pode se constituir como lucros retidos ou ações ordinárias. Embora ações 

preferenciais sejam recursos próprios, não se classificam como capital próprio por se tratar de 

uma fonte distinta de emissão de ações, não limitada pelos lucros retidos da empresa, como 

ações ordinárias. 

O CMPC considera todas as possibilidades de diversificação dos custos, sendo W o peso 

de cada fonte e cuja soma é igual a 100%. Ao longo de nossa abordagem foram definidos os 

pesos dessas fontes para a Construtora, sendo 50% de capital de terceiros, 10% de ações 

preferenciais e 40% de capital próprio. 

 

Quadro 4 – Faixas de Financiamento e Custos 

Faixa do novo 

financiamento total 
Fonte de capital Peso Custo Custo Ponderado 

Até R$ 1.000.000,00 

Capital de terceiros 0,50 5,81% 2,91% 

Ações preferenciais 0,10 7,02% 0,70% 

Lucros Retidos 0,40 11% 4,4% 

Custo Médio Ponderado de Capital 8,01% 

Mais de R$ 

1.000.000,00 a R$ 

1.500.000,00 

Capital de terceiros 0,50 6,16% 3,08% 

Ações preferenciais 0,10 7,02% 0,7% 

Lucros Retidos 0,40 11% 4,4% 

Custo Médio Ponderado de Capital 8,18% 

Acima de R$ 

1.500.000,00 

Capital de terceiros 0,50 6,16% 3,08% 

Ações preferenciais 0,10 7,02% 0,7% 

Ações ordinárias 0,40 12,06% 4,82% 

Custo Médio Ponderado de Capital 8,61% 

Fonte: Elaboração Própria 
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Todas as faixas de financiamento, antes de falar dos investimentos possíveis, são 

determinadas pelos pontos de ruptura, tanto de terceiros como de capital próprio. Conforme 

visto, o ponto de ruptura de capital de terceiros foi de R$ 1.000.000,00. O ponto de quebra de 

capital próprio, por sua vez, foi de R$ 1.500.000,00. Nessa base, as faixas de financiamento são 

apresentadas no Quadro 4. 

Definidas as possibilidades de financiamento, o Diretor Financeiro da Construtora 

seleciona projetos de investimentos que consistem em três imóveis comerciais, A, B e C. Uma 

vez construídos os imóveis, a Construtora pretende ter como retorno do investimento os 

alugueis, a partir dos quais é calculada a Taxa Interna de Retorno (TIR) para cada imóvel. No 

Quadro 5 são descritos os imóveis com seus investimentos iniciais e TIR. 

 

Quadro 5 – Escala de Oportunidades de Investimentos 

Imóveis TIR Investimento 

A 7,42% 500.000,00 

B 8,7% 700.000,00 

C 9% 800.000,00 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Vistas as possibilidades de aplicação, em quais projetos de imóveis a Construtora deve 

investir? Em Orçamento de Capital, o custo deve ser comparado ao retorno dos investimentos, 

nesse caso representado pela TIR. Como o projeto de maior TIR é a construção do imóvel C, 

que requer um investimento de R$ 800.000,00, esta deve ser a opção primeiramente escolhida. 

Onde buscar os recursos? O Quadro 4 mostra que o investimento está na primeira faixa de 

financiamento, com CMPC de 8,01%. 

Como a TIR supera o custo, é viável o projeto C, que pode ser financiado via emissão 

de debêntures, ações preferenciais e lucros retidos. Do total de R$ 800.000,00 a empresa capta 

R$ 400.000 em debêntures (50%), emitindo 400 desses papeis ao preço de R$ 1.000,00 cada. 

Complementando o investimento, capta 10% dos R$ 800.000,00 via emissão de ações 

preferenciais, negociando em torno de 2.667 ações para obter R$ 80.000,00 em dinheiro. Por 

fim, R$ 320.000,00 (40%) advém de lucros retidos. 

Definidas as opções de financiamentos, a empresa não precisa escolher apenas o imóvel 

C. Observa-se que, caso seja escolhido também o imóvel B (segunda maior TIR), a empresa 

passa a aplicar R$ 1.500.000,00 e, acumulando os dois, passa para a segunda faixa de 

financiamento, cujo incremento é apenas a obtenção de um empréstimo com banco comercial 

à taxa de 6,16% e aumentando o custo médio para 8,18% (inferior à TIR) caso todos os recursos 
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de terceiros sejam captados via financiamento bancário. No Quadro 6, a seguir, é detalhada a 

distribuição de recursos entre as fontes para os projetos escolhidos, representados no Quadro 7.  

 

Quadro 6 – Distribuição de Recursos entre as Fontes 

Fonte de Recursos Investimento Nº de Ativos 

Financiamento (50%) R$ 750.000,00 500 debêntures + R$ 250.000 (banco) 

Ações Preferenciais (10%) R$ 150.000,00 5.000 ações 

Capital Próprio (40%) R$ 600.000,00 - 

Total R$ 1.500.000,00   - 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Lançando as debêntures, a empresa tem um limite de R$ 500.000,00 para captar a partir 

dessa fonte, tendo KCT de 5,81% a.s. Os R$ 250.000,00 adicionais só podem ser obtidos via 

banco comercial à taxa de 6,16% a.s., sendo possível, assim, dividir os 50% entre debêntures 

(33,33%) e captação bancária (16,67%). Tal divisão torna o CMPC mais atrativo, a 8,07%. 

 

Quadro 7 – Investimentos Escolhidos 

Projeto TIR Investimento Inicial Investimento Acumulado 

C 9% 800.000,00 R$ 800.000,00 

B 8,7% 700.000,00 R$ 1.500.000,00 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Observe que a empresa não precisou fazer nova emissão de ações ordinárias, já que seus 

lucros disponíveis foram suficientes para arcar com todos os investimentos selecionados. E 

quanto ao imóvel A? Valeria a pena assumir um investimento adicional de R$ 500.000,00 

(acumulado de R$ 2.000.000,00) para construir esse imóvel e, diante disso, encarar os custos 

de lançamento das ações ordinárias? Caso a TIR fosse superior ao CMPC seria viável, mas o 

projeto A tem retorno de apenas 7,42%, não compensando o custo adicional de emissão. 

 

Quadro 8 – Orçamento de Capital com a Inclusão do Projeto A 

Projeto Investimentos Pesos dos Investimentos TIR Retorno Médio Ponderado 

C R$       800.000,00 40% 9% 3,60% 

B R$       700.000,00 35% 8,70% 3,05% 

A R$       500.000,00 25% 7,42% 1,86% 

Total R$ 2.000.000,00 100% - 8,50% 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No Quadro 8 se demonstra que a inclusão do projeto A ao portfólio de investimentos da 

Construtora levaria a um retorno médio de 8,5%. O CMPC para a faixa acima de R$ 

1.500.000,00 (Quadro 4) corresponde a 8,61%. Portanto, a empresa deve investir apenas nos 

projetos B e C, não valendo a pena lançar novas ações ordinárias. 
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3. ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

Ao conhecer as principais fontes de capital de terceiros e de capital próprio, toda 

empresa precisa escolher o peso de cada uma dessas fontes em suas aplicações de recursos de 

longo prazo. O que leva, por exemplo, a Construtora aqui ilustrada, a definir seus pesos como 

50% de capital de terceiros, 10% de ações preferenciais e 40% de capital próprio? Não seria 

melhor captar um maior volume de recursos próprios, fazendo com que a dívida represente 

apenas 30% ou 40% dos financiamentos, ao invés da metade? 

Por outro lado, valeria a pena um menor nível de alavancagem (endividamento) para 

assumir maiores custos com a emissão de ações sabendo que os investidores são muito mais 

exigentes com esse tipo de aplicação? O que leva então uma empresa a abrir mão dos benefícios 

fiscais do endividamento para aumentar o seu nível de capital próprio? Uma das explicações é 

o menor risco de empregar recursos próprios para investimentos, mas quando são obtidas taxas 

mais atrativas de financiamento, a alavancagem pode ser o caminho para auferir maiores lucros. 

Em essência pode-se afirmar que a estrutura de capital de uma empresa será determinada 

por dois aspectos, quais sejam, valor da empresa e lucro. Este último aspecto não é 

determinante, e sim o potencial da organização gerar fluxos de caixa futuros, ainda que 

enfrentando menores margens de lucro no presente. 

Quando a organização se trata de uma companhia ou sociedade por ações, seu valor 

pode ser calculado pelo preço justo dessas ações. Trata-se de calcular esse preço a partir dos 

fundamentos contábeis, mais especificamente levando em consideração a Demonstração de 

Resultado do Exercício (DRE). 

 

Quadro 9 – Valor da Ação a partir da DRE 

Lucro Operacional ou LAJIR 

(Juros) 

Lucro antes do Imposto de Renda (LAIR) 

Imposto de Renda (IR) 

Lucro Líquido 

(Dividendos Preferenciais) 

Lucro Disponível aos Acionistas Ordinários (LDAO) 

÷ Nº de Ações 

Lucro por Ação (LPA) 

÷ Custo de Capital Próprio (Ki) 

Preço da Ação 

Fonte: Elaboração Própria 
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O segundo fator relevante na determinação da estrutura em empresas de capital aberto 

é o Lucro por Ação (LPA), a partir do qual se obtém o valor da empresa. Em decisões 

conflitantes quanto à definição da estrutura, deve-se escolher a que apresenta o maior valor, 

ainda que não se trate do maior LPA. Isso porque o preço justo da ação reflete o retorno exigido 

pelo investidor e, consequentemente, o custo de capital próprio das empresas. Além disso, o 

valor de mercado de uma empresa é reflexo do preço das suas ações. 

Voltando ao caso da construtora, seu Lucro Antes de Juros e Imposto de Renda (LAJIR), 

apurado na DRE do último semestre, correspondeu a R$ 150.000,00. O total de ativos para 

investimento, conforme expresso, é de R$ 1.500.000,00 conforme definido em seu orçamento 

de capital (Quadro 7). 

A estrutura atual, segundo informações já apresentadas, é de um endividamento de 50%, 

levando a empresa a obter um empréstimo de R$ 750.000,00. Como a taxa de juros para esse 

volume de financiamento ficou definida em 6,16%, os juros pagos são de R$ 46.200,00. Em 

seguida, foi calculado o IR de 15% após dedução dos juros, restando R$ 88.230,00 de Lucro 

Líquido. Como foram negociadas 5.000 ações e o dividendo preferencial foi fixado em R$ 2,00 

por ação, o total de dividendos preferenciais pagos foi de R$ 10.000,00. 

O Lucro Disponível aos Acionistas Ordinários (LDAO) pode ser integralmente 

reinvestido na empresa caso isso seja votado pelos próprios acionistas. Assim, o modelo de 

Gordon, segundo o qual o preço da ação depende do crescimento g (constante) dos dividendos 

e do retorno exigido pelos investidores no mercado (Ri), pode ser adaptado para o caso de total 

reinvestimento dos lucros. Dessa forma, substituímos o 𝐷1 pelo LPA, sendo o preço definido 

como a seguir e representando o valor da empresa. 

 

𝑃 =
𝐷1

𝑅𝑖 − 𝑔
→ 𝑃 =

𝐿𝑃𝐴

𝑅𝑖
 

 

Esse retorno exigido pelo investidor no mercado é o custo na perspectiva empresarial, 

sendo equivalente ao Ki, que nesse caso é o custo de capital próprio. Este incorpora o prêmio 

de risco das ações como no modelo CAPM e os custos de lançamento. 

O componente de mercado é ainda mais significativo na determinação do valor, pois o 

preço da ação vai depender das expectativas do investidor quanto à capacidade da empresa na 

quitação de suas dívidas. Estas, ainda que proporcionem vantagens fiscais, aumentam o risco 
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da empresa na perspectiva do investidor, fazendo este exigir um maior retorno e, 

consequentemente, elevando o custo de capital próprio, diminuindo o valor da empresa. 

Feitas essas observações quanto à estrutura atual, o Quadro 10 apresenta todos os 

resultados, desde o Lucro Operacional até o preço da ação, considerando a proporção entre 

capital de terceiros e capital próprio, mantendo fixo o peso de ações preferenciais. Atualmente, 

a Construtora tem uma estrutura que leva ao preço justo de R$ 54,33 e que é a estrutura ótima, 

apesar de não ser a que proporciona o maior LPA. 

 

Quadro 10 – Estrutura Ótima de Capital da Construtora 

Ativos: R$ 1.500.000,00 A (50%) – Atual B (30%) C (60%) 

Endividamento R$        750.000,00 R$    450.000,00 R$    900.000,00 

LAJIR R$        150.000,00 R$    150.000,00 R$    150.000,00 

Juros R$          46.200,00 R$      26.145,00 R$      55.440,00 

LAIR R$        103.800,00 R$    123.855,00 R$      94.560,00 

IR (15%) R$          15.570,00 R$      18.578,25 R$      14.184,00 

Lucro Líquido R$          88.230,00 R$    105.276,75 R$      80.376,00 

Dividendos Preferenciais R$          10.000,00 R$      10.000,00 R$      10.000,00 

LDAO R$          78.230,00 R$      95.276,75 R$      70.376,00 

N 12.000 18.000 9.000 

LPA 6,52 5,29 7,82 

Ki 12% 10,5% 14,5% 

P 54,33 50,41 53,93 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A primeira alternativa levada em consideração é a estrutura B, com endividamento de 

30%. Com essa mudança, o peso de capital próprio seria de 60%, diminuindo a percepção de 

risco dos investidores e levando o Ri de 12% para 10,5%. Entretanto, além dessa opção levar 

ao menor LPA, também não otimiza o preço, este sendo de R$ 50,41. 

A segunda alternativa (estrutura C) propõe aumento do capital de terceiros para 60%, 

tornando a Construtora ainda mais alavancada e consequentemente diminuindo a proporção de 

capital próprio para 30%, sendo negociadas apenas 9.000 ações em detrimento das 12.000 

atualmente propostas. Apesar do maior LPA (7,82), o maior grau de alavancagem aumenta a 

percepção de risco dos investidores, levando a um retorno exigido de 14,5%. 

Embora melhor que a proposta anterior (B), a estrutura C não levou à maximização do 

valor da ação, sendo por essa razão que a estrutura ideal e com a qual se trabalhou foi: 50% de 

capital de terceiros, 10% de ações preferenciais e 40% de capital próprio. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Tomar decisões de financiamentos é um dos principais papeis do Administrador 

Financeiro ao lado das decisões de investimentos. Estes, uma vez selecionados conforme 

técnicas anteriormente vistas de Orçamento de Capital, em especial TIR e VPL, são 

efetivamente escolhidos levando em consideração os custos de cada fonte de financiamento, 

sendo estas fontes as origens de recursos para as aplicações escolhidas. 

As três categorias básicas de fontes de financiamentos estudadas foram: capital de 

terceiros, consistindo da emissão de títulos de dívida e/ou captação de financiamentos 

bancários, ações preferenciais e capital próprio, neste caso se tratando de lucros retidos e ações 

ordinárias. 

Em relação ao capital de terceiros, foram enfatizados os benefícios fiscais do 

endividamento em virtude da dedução do imposto de renda após pagamento de juros, além das 

possibilidades de captação própria de maiores volumes de recursos com a emissão de 

obrigações, mais especificamente debêntures. 

Ações preferenciais foram caracterizadas como uma fonte distinta de captação de 

recursos devido às suas particularidades de rendimentos constantes e concessão de privilégio 

aos acionistas no recebimento dos dividendos, sendo comum a estabilidade de sua participação 

na estrutura de capital. 

As fontes de recursos próprios consistem de lucros retidos e ações ordinárias. 

Normalmente as empresas buscam financiar os seus investimentos a partir da captação de 

recursos oriundos de suas próprias operações, cujos lucros acumulados são reinvestidos. Caso 

não sejam suficientes para o volume de investimento pretendido em seu orçamento de capital, 

têm como alternativa a emissão de novas ações ordinárias, incorrendo em maiores custos devido 

aos gastos para lançar as ações, como corretagem e taxas pagas às instituições financeiras. 

Tanto na obtenção de capital de terceiros como de capital próprio, as empresas têm 

limites de captação. No caso de financiamento com credores, estes podem oferecer juros 

subsidiados dependendo da classificação de risco da empresa e das condições do mercado, 

como o fazem os bancos de desenvolvimento. Não havendo o suficiente para as aplicações 

escolhidas, é preciso buscar fontes mais caras, como emissão própria de títulos de dívida 

(obrigações) e, atingido o limite desta, procurar bancos comerciais, que cobram taxas maiores. 

Em termos de capital próprio, o limite é o volume de lucros retidos, que atingido, leva 

à necessidade de emitir ações ordinárias. Os limites de capital de terceiros e de capital próprio 
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são conhecidos como pontos de ruptura, os quais divididos por seus respectivos pesos definem 

as faixas de financiamento total e todas as possibilidades de aplicações dos recursos, mostrando 

quando aumentam os custos em virtude de elevação das aplicações pretendidas. Para cada faixa 

é calculado o Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC), que comparado à Taxa Interna de 

Retorno (TIR) dos projetos define o(s) investimento(s) a ser(em) escolhido(s). 

Nesta mesma abordagem de custo de capital foram abordados aspectos de avaliação de 

títulos de dívida e de ações. A importância dessa abordagem e seu tratamento concomitante a 

custos é a determinação de valor dos títulos negociados pela empresa para financiar seus 

investimentos. Para lançar debêntures ou ações no mercado, é preciso orçar também o valor 

justo desses papeis e conhecer a percepção de risco dos credores e investidores, 

consequentemente determinando parte essencial dos custos de capital incorridos. 

Nossa abordagem de financiamento de longo prazo foi concluída com o estudo da 

Estrutura de Capital, que se trata da participação de cada fonte anteriormente mencionada no 

financiamento das aplicações das empresas. Para a definição dos pesos dessas fontes, devem 

ser analisados os demonstrativos contábeis das empresas, especialmente sua Demonstração de 

Resultado do Exercício (DRE), para que se possa verificar a política de distribuição dos lucros 

e, por fim, determinar o valor da empresa, que é o critério fundamental de escolha da estrutura.  
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