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Custo de Capital

 Taxa de retorno mínima que mantém o valor de mercado da 

empresa.

Retorno 
dos 

Projetos

Custo do 
Capital



Ativo Passivo

Circulante Circulante

Permanente
Exigível de 

Longo Prazo

Patrimônio 
Líquido

Custo de Capital



 Dívidas de Longo Prazo

É o custo associado à necessidade da empresa captar recursos

externamente através da emissão de títulos, debêntures e/ou

captação de financiamentos bancários. Geralmente, para fins de

cálculos teóricos, se utiliza o lançamento de debêntures, onde se

pagam juros periodicamente e o principal no vencimento da

dívida.

Custo do Capital de Terceiros



 Custo da Dívida (Kd)

onde J é o valor dos juros pagos periodicamente, VN é o valor
nominal do título, RL é o recebimento líquido (após a retirada dos
custos de lançamento) e n é o número de períodos até o
vencimento. O custo da dívida não incorpora o desconto do
Imposto de Renda (IR).
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Custo do Capital de Terceiros



 Dívidas de Longo Prazo Após IR

onde Kd é o custo da dívida antes do imposto de renda, já

calculado; IR é a alíquota de imposto de renda e KCT é o custo

de capital de terceiros após o imposto de renda.
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Custo do Capital de Terceiros



 Dívidas de Longo Prazo Após IR | Exemplo

Atualmente a Emergente S/A pode vender obrigações com prazo

de 15 anos, a um valor de face de R$ 1.000, pagando juros anuais

a um cupom de 12%. Os custos de lançamento correspondem a

R$ 30,00 por obrigação. A empresa é tributada à alíquota de

Imposto de Renda de 40%. a) Calcule os recebimentos líquidos

obtidos com a venda das obrigações. b) Use o enfoque da TIR

para calcular os custos de capital de terceiros antes e depois do

imposto de renda.

Custo do Capital de Terceiros



Fontes de Capital Próprio

 As principais fontes de capital próprio são:

 Ações preferenciais

 Ações Ordinárias

 Retenção de Lucros



 Custo da Ação Preferencial

onde Kp é o custo da ação preferencial, Dp é o dividendo
preferencial e RL é o recebimento líquido pela venda da ação.

Custo do Capital Próprio
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 Custo da Ação Preferencial | Exemplo

A Empresa Emergente S/A, no intuito de obter recursos para

investimentos, decidiu lançar ações preferenciais no mercado

aberto. Com base no histórico da empresa, espera-se que ela pague

dividendos no próximo exercício na ordem de R$ 1,80 por ação e

que a ação a ser lançada deverá ter o preço de R$ 20,00. Se o

banco que está assessorando a empresa na emissão da ações

cobrar R$ 3,00 por ação a título de custos de emissão e de

comissão, qual será o custo efetivo para a empresa?

Custo do Capital Próprio



É igual ao custo da ação ordinária, tendo em vista que a empresa

deixa de distribuir os lucros aos acionistas ordinários para que este

valor se torne um aumento de capital. Portanto, o custo de reter

lucros é o custo “de oportunidade” de distribuí-los aos acionistas

ordinários.

Custo dos Lucros Retidos

g
P

D
KLR  1

Custo do Capital Próprio



 Custo da emissão de Novas Ações Ordinárias (NAO)

a fórmula é a mesma dos lucros retidos, sendo que substituindo 
o preço da ação pelo recebimento líquido (RL) na emissão da 
mesma.
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Custo do Capital Próprio



 Custo da emissão de NAO | Exemplo

Calcule o custo das ações ordinárias da empresa Emergente,

supondo que a ação ordinária esteja sendo cotada atualmente a R$

24,00, com dividendo esperado de R$ 2,20 que cresce 10% ao ano.

Qual será o custo de emissão das novas ações caso esteja previsto

um custo de emissão de 10% e um deságio de 15%?

Custo do Capital Próprio



 É a taxa mais utilizada para descontar os fluxos de caixa dos

projetos.

 Calcula de forma proporcional as diversas fontes de

financiamento utilizadas.

 Procura refletir o custo médio futuro de todas as fontes de

capital de longo prazo.

 É a média ponderada dos custos de cada fonte de

financiamento, onde o peso é o percentual de participação de

cada fonte.

Custo Médio Ponderado de Capital



Fontes de Financiamento Participação Custo

Captação via debêntures (capital de terceiros) 40% 7,47%

Ações preferenciais 10% 10,59%

Capital próprio (lucros retidos) 50% 19,17%

(OU) Capital próprio (ações ordinárias) 50% 22,22%

TOTAL 100% CMPC = ?

Custo Médio Ponderado de Capital



Custo Marginal | É apresentado como o custo médio ponderado de

capital associado à próxima unidade adicional de financiamento.

Quanto mais capital é necessário na estrutura, maior é seu risco e seu

custo.

Ponto de ruptura | É quando o novo volume de financiamento rompe

a barreira do custo de cada fonte específica, ou seja, a partir daquele

volume o custo será mais alto.

Wj

TFj
PRj 

onde PR é o ponto de ruptura da fonte j, TF é o total de fundos

existentes da fonte j na estrutura e Wj é o peso da fonte j no total da

estrutura de capital.

Pontos de Ruptura e Faixas de Financiamento



Exemplo | suponha que a estrutura de capital da empresa

Emergente S/A seja a apresentada no quadro anterior e não possa

ser alterada. Além disso, suponha também que a empresa no

máximo poderá reter lucros em R$ 300.000,00, e ao ultrapassar

disso, terá que emitir novas ações ordinárias, ao custo de 22,22%,

conforme já foi calculado. Além disso, se a empresa necessitar de

mais de R$ 400.000,00 em empréstimos de longo prazo, terá que

pagar um custo de 8,50%. Com base nisso, calcule os pontos de

ruptura e as faixas de financiamento.

Pontos de Ruptura e Faixas de Financiamento



Faixa do novo 

financiamento total
Fonte de capital Peso Custo Custo Ponderado

R$ 0 a R$ 600.000,00

Capital de terceiros 0,40 7,47% 2,99%

Ações preferenciais 0,10 10,59% 1,06%

Ações ordinárias 0,50 19,17% 9,58%

Custo Médio Ponderado de Capital 13,63%

R$ 600.000,00 a R$ 

1.000.000,00

Capital de terceiros 0,40 7,47% 2,99%

Ações preferenciais 0,10 10,59% 1,06%

Ações ordinárias 0,50 22,22% 11,11%

Custo Médio Ponderado de Capital 15,16%

Acima de R$ 1.000.000,00

Capital de terceiros 0,40 8,50% 3,40%

Ações preferenciais 0,10 10,59% 1,06%

Ações ordinárias 0,50 22,22% 11,11%

Custo Médio Ponderado de Capital 15,57%

Pontos de Ruptura e Faixas de Financiamento



Oportunidade de 

investimento
TIR Investimento inicial Investimento acumulado

A 25,00% R$                 100.000,00 R$                        100.000,00 

B 22,50% R$                 200.000,00 R$                        300.000,00 

C 20,00% R$                 400.000,00 R$                        700.000,00 

D 17,50% R$                 100.000,00 R$                        800.000,00 

E 16,50% R$                 300.000,00 R$                     1.100.000,00 

F 15,00% R$                 200.000,00 R$                     1.300.000,00 

G 14,00% R$                 100.000,00 R$                     1.400.000,00 

Análise Integrada



Estrutura de Capital

• Corresponde ao peso de cada fonte de financiamento nos

projetos de investimentos escolhidos pela empresa,

representando sua política de orçamento de capital;

• Critérios para definição da estrutura ótima de capital:

– Lucro por Ação

– Valor da Ação



Estrutura de Capital

Demonstração de Resultado do Exercício

LAJIR Lucro Antes de Juros e Imposto de Renda

(Juros) Despesas financeiras

LAIR Lucro Antes do Imposto de Renda

(IR) (Imposto de Renda)

LL Lucro Líquido

(DP) Dividendos Preferenciais

LDAO Lucro Disponível aos Acionistas Ordinários

LPA Lucro por Ação ou 𝐿𝑃𝐴 =
𝐿𝐷𝐴𝑂

𝑁º 𝑑𝑒 𝐴çõ𝑒𝑠

Preço (P) 𝑃 =
𝐿𝑃𝐴

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜



Exemplo – Certa empresa produtora de equipamentos de impressão bem

consolidada, espera que suas vendas permaneçam estáveis nos próximos três a cinco

anos, por causa das perspectivas econômicas fracas e de uma expectativa de limitado

desenvolvimento tecnológico na área de impressão durante esse período. Com base

nesse cenário, a administração da empresa foi instruída pelo conselho de

administração a adotar programas que lhe permitam operar mais eficientemente,

obter lucros mais altos e, o que é mais importante ainda, maximizar o valor da ação.

Nesse sentido, o diretor financeiro da empresa, Jon Lawson, foi encarregado de

avaliar a estrutura de capital da empresa. Lawson acredita que a atual estrutura de

capital, com 10% de capital de terceiros e 90% de capital próprio, pode estar

carecendo de alavancagem financeira suficiente. Para avaliar a estrutura de capital,

Lawson reuniu os dados sintetizados na tabela a seguir, tanto a respeito da estrutura

atual (endividamento de 10%) quanto de duas estruturas de capital alternativas – A

(endividamento de 30%) e B (endividamento de 50%) – que ele gostaria de

considerar.

Estrutura de Capital



Fonte de capital

Estrutura de capital

Atual

(endividamento de 

10%)

A

(endividamento de 

30%)

B

(endividamento de 

50%)

Capital de terceiros 

de longo prazo
$ 1.000.000 $ 3.000.000 $ 5.000.000

Cupom (taxa) 9% 10% 12%

Ações ordinárias 100.000 ações 70.000 ações 40.000 ações

Retorno exigido do 

capital próprio, ks
12% 13% 18%

Lawson espera que o lucro antes de juros e Imposto de Renda da empresa

(LAJIR) continue em seu nível atual de $ 1.200.000. A alíquota de

imposto de renda relevante é de 40%. A partir dessas informações, que

estrutura de capital você recomendaria? Por quê?

Estrutura de Capital



Exercícios

1 – Custo de capital de terceiros – Atualmente certa empresa pode vender

obrigações com prazo de 15 anos, a um valor de face de R$ 1.000, pagando

juros anuais a um cupom de 12%. Em consequência das taxas de juros vigentes,

as obrigações podem ser vendidas a R$ 1.010 cada; os custos de lançamento

correspondem a R$ 30,00 por obrigação. A empresa é tributada à alíquota de

Imposto de Renda de 40%.

a) Calcule os recebimentos líquidos obtidos com a venda das obrigações, Nd.

b) Apresente os fluxos de caixa, do ponto de vista da empresa, ao longo do

prazo da obrigação.

c) Use o enfoque da TIR para calcular os custos de capital de terceiros antes e

depois do imposto de renda.



Exercícios

2 – Custo de ações preferenciais – Determinada Companhia acaba de

emitir ações preferenciais. O título promete um dividendo anual de 12%

e seu valor justo é igual a R$ 100,00. Foi vendido a R$ 97,50 por ação.

Além disso, devem ser pagos custos de lançamento de R$ 2,50 por ação.

a) Calcule o custo de capital obtido com a emissão de ações preferenciais.

b) Se a empresa lançar a ação com dividendo anual de 10% e receber R$

90,00 após os custos de lançamento, qual será o custo?



Exercícios

3 – Custos de capital e ponto de quebra – A Companhia Y obteve lucro

líquido de R$ 4.200.000,00 no último exercício anual. Desse lucro, a

empresa pagou um dividendo de R$ 1,26 para cada uma de suas ações

ordinárias, em número total de 1.000.000. A estrutura de capital da

empresa inclui 40% de capital de terceiros, 10% de ações preferenciais e

50% de capital próprio. A empresa é tributada à alíquota de 40%.

a) Sendo o preço de mercado da ação ordinária igual a R$ 40,00 e

esperando-se que os dividendos cresçam a 6% ao ano no futuro, qual é

o custo de financiamento com lucros retidos da empresa?



Exercícios

b) Se os custos de lançamento de novas ações ordinárias forem iguais a

R$ 1,00 por ação, qual é o custo de financiamento com a emissão de

novas ações ordinárias?

c) A empresa pode emitir ações preferenciais com dividendo de R$ 2,00 a

um preço de mercado de R$ 25,00 por unidade. Os custos de lançamento

totalizaram R$ 3,00 por ação. Qual é o custo de financiamento com a

emissão de ações preferenciais?

d) A empresa pode emitir obrigações com valor de face de R$ 1.000,

cupom de 10% e prazo de 5 anos. As obrigações seriam vendidas por R$

1.200,00 a unidade. Os custos de lançamento totalizaram R$ 25,00 por

obrigação. Use a fórmula de estimação para obter o custo aproximado de

financiamento com capital de terceiros.



Exercícios

e) Qual é o volume máximo de investimento em projetos que a

Companhia Y poderia fazer antes de ser obrigada a emitir novas ações

ordinárias?

f) Qual é o CMPC de projetos cujo custo é igual ou inferior ao volume

calculado no item e?

g) Qual é o Custo Marginal de projetos cujo custo é superior ao volume

calculado no item e (supondo que o custo de capital de terceiros

permaneça, em todos os intervalos, no valor calculado no item d)?



Exercícios

4 – Cálculo de custos específicos e CMPC – A Companhia Z pediu a

seu administrador financeiro que medisse o custo de cada tipo específico

de capital, bem como o custo médio ponderado de capital. O custo

médio deve ser encontrado usando os seguintes pesos: 40% de capital de

terceiros de longo prazo, 10% de ações preferenciais e 50% de capital

próprio (lucros retidos, novas ações ordinárias ou ambos). A alíquota de

imposto de renda da empresa é 40%.

Capital de terceiros – A empresa pode vender por R$ 980,00 uma

obrigação com prazo de 10 anos e valor de face de R$ 1.000, pagando

juros anuais à taxa de 10%. A um custo de lançamento de 3% do valor de

face, além do deságio de R$ 20,00 por obrigação.



Exercícios

Ações preferenciais – Ações prometendo dividendo anual de 8% e com

valor de face de R$ 100,00 podem ser vendidas por R$ 65,00. Uma

comissão adicional de R$ 2,00 por ação deve ser paga aos bancos de

investimento que distribuírem a emissão.

Capital próprio – As ações ordinárias estão atualmente cotadas em R$

50,00 por unidade. O dividendo esperado para o final do próximo ano

(2004) é R$ 4,00. Os pagamentos de seus dividendos, correspondendo a

aproximadamente 60% do lucro por ação em cada um dos últimos cinco

anos são apresentados na tabela a seguir.



Exercícios

Espera-se que, para poder ser vendidas, as novas ações ordinárias

precisem sofrer um underpricing de R$ 5,00 por ação. A empresa também

deve pagar R$ 3,00 por ação, a título de custo de lançamento. Os

pagamentos de dividendos devem continuar representando 60% dos

lucros.

Ano Dividendo

2003 3,75

2002 3,50

2001 3,30

2000 3,15

1999 2,85



Exercícios

a) Calcule o custo específico de cada fonte de financiamento (suponha

Kr=Ks).

b) Se os lucros disponíveis aos acionistas ordinários forem de R$

7.000.000, qual será o ponto de quebra determinado pela exaustão dos

lucros retidos?

c) Determine o custo médio ponderado de capital entre zero e o ponto de

quebra calculado no item b.

d) Determine o custo médio ponderado de capital a partir do ponto de

quebra calculado no item b.



Exercícios

5 – Estrutura de Capital – A Companhia UAG está decidindo entre três

possíveis estruturas de capital: 0%, 30 % e 60% de endividamento. Possui ativos

totais de R$ 10 milhões. Seu LAJI é de R$ 2 milhões. Ela também paga

dividendos preferenciais de R$ 200.000,00 e é tributada em IR em 40%. Dada a

tabela abaixo, determine a estrutura ótima de capital que atende aos seguintes

objetivos:

a) maximização dos lucros

b) maximização da riqueza do acionista

Índice de 

endividamento

Custo de Capital 

de Terceiros

N° de Ações 

Ordinárias

Retorno Exigido 

pelas ações

0% 0% 200.000 12%

30% 9% 140.000 14%

60% 15% 80.000 20%
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