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ESTRUTURA DE CAPITAIS 
E CUSTO DO CAPITAL

Questões importantes

 Quais os investimentos a longo prazo é que as 
empresas devem realizar.

 Que uso se deve fazer da dívida, os seu limites e 
mais genericamente qual deve ser a estrutura de 
capital.

 A terceira questão, igualmente importante, refere-se 
ao nexo destas duas últimas.

EFEITO FINANCEIRO DE ALAVANCA
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Modelo Clássico de Alavanca Financeira

Apesar de esta análise ser útil para um melhor 
entendimento do valor do endividamento, na sua 
simplicidade, não considera algumas dimensões 
relevantes:

 Ignora o próprio efeito da variação do 
endividamento no respectivo custo,
◦ Um empresa que se endivida mais tenderá a ter 

condições de financiamento menos favoráveis;

Modelo Clássico de Alavanca Financeira

 Ignora o efeito do risco na rendibilidade dos 
capitais próprios, 
◦ Um maior endividamento gera, para o accionista, um 

risco acrescido e um aumento da rentabilidade 
proporcionado pelo incremento do endividamento 
pode não compensar esse acréscimo de risco.

 Ignora o valor de reserva de fundos que é 
utilizada com mais endividamento no 
financiamento de oportunidades futuras de 
investimento.

A questão da estrutura de capital

 O valor de uma empresa é definido como a 
soma do valor da sua dívida e o valor dos 
seus capitais próprios (equity).

 V = B + S

Se o objectivo da gestão é 
maximizar o valor, então a 
empresa deve escolher o debt-
equity ratio, que faz com que a 
área desta circunferência 
(proporcional ao valor) seja a 
maior possivel. 

Value of the Firm

S BS BS BS B
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A questão da estrutura de capital
Levanta dois importantes problemas:

Porque que é que os accionistas se devem preocupar com a 
maximização do valor da empresa? 
- Talvez o mais racional seria preocuparem-se com a 
maximização do valor para os accionistas?

Qual é o rácio debt-to-equity que mazimiza o valor para os 
accionistas?
Verifica-se, que alterações na estrutura de capital 
beneficiam os accionistas se e apenas se o valor da 
empresa aumentar.

O Valor da Empresa
Assets Liabilities

Assets in Place Debt

Equity

Discount rate reflects the cost 
of raising both debt and equity 
financing, in proportion to their 
use

Growth Assets

Figure 5.6: Firm Valuation

Cash flows considered are 
cashflows from assets, 
prior to any debt payments
but after firm has 
reinvested to create growth 
assets

Present value is value of the entire firm, and reflects the value of 
all claims on the firm.

O custo de capital reflete valores esperados, futuros.

O custo do capital próprio é o que os investidores de capital exigem, dado o 
risco que antecipam nos seus investimentos. 

O custo do capital é um custo ponderado de todo o financiamento, onde o custo 
da dívida  refletir o risco de insolvência que os credores percebem na empresa.

Ativos

Investimentos

Cap. Próp. +
Passivos

Financiamentos

FC

FCL = Fluxo de Caixa

CMPC = Custo Médio Ponderado de Capital

CMPC

Técnicas

Maximizar valor ou riqueza
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Custo do capital e Estrutura de capital

 Para os autores da economia clássica existe uma estrutura dos 
capitais óptima que resulta dos seguintes supostos de 
comportamento das variáveis financeiras:

◦ O custo dos capitais alheios é, a partir de determinado nível de 
endividamento, crescente mesmo já tendo em atenção os efeitos 
fiscais

◦ O custo dos capitais próprios é também crescente e depende do 
risco financeiro da empresa

◦ O custo do capital é, consequentemente, uma função crescente em 
relação ao endividamento da empresa

r

B
S

rB

rS

WACC

WACC (Visão tradicional)

A MODERNATEORIA DO 
CUSTO DO CAPITAL
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A moderna teoria do custo do capital: Objectivos

 Incorporar os efeitos da decisão de financiamento por
via do ajustamento da taxa de desconto utilizada para
actualizar os unlevered cash flows (originados por uma
empresa hipotética apenas constituida por capitais
próprios).

 A forma mais difundida de introduzir o efeito da dívida
no cálculo do custo do capital é fazendo uma média
ponderada do custo do capital próprio e do custo da
dívida líquido de impostos sobre lucros.

A moderna teoria do custo do capital: Objetivos

 Conceito CMPC

 Entender o custo de oportunidade do capital 
próprio e os prêmios pelo tempo e pelo risco

 Calcular o custo efetivo do capital de terceiros

O custo do capital

 O que é o custo do capital?
 Taxa de retorno que o investidor / financiador esperaria

obter se investisse o capital noutro activo de risco
equivalente;

 Trata-se de um custo de oportunidade;
 Este conceito explica o comportamento do Valor Actual

líquido: se os cash-flows futuros actualizados ao custo
do capital e deduzidos do investimento resultarem num
VAL < 0, isso quer dizer que o retorno desse
investimento (a TIR) não compensa o custo do capital
investido, i.e., será preferível investir noutros activos
de risco equivalente;

 Então, o custo do capital tem por base retornos
esperados e não históricos.
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Valor e custo do capital

 A criação de valor para os accionistas/sócios
pressupõe a remuneração do capital investido a
uma taxa superior à do custo desse capital;

 Considerando as várias formas de
financiamento, o custo do capital resultará da
média ponderada do custo de cada uma dessas 
parcelas e designa-se por wacc (weighted 
average cost of capital);

 Na sua estimação levantam-se várias questões:
 Como estimar o custo de cada componente do capital?
 Qual o ponderador que deve ser usado?
 Como estimar wacc para empresas não cotadas?
 E para segmentos de negócio diferentes?

Valor e custo do capital

 Valor de uma Empresa = Valor Atual dos Fluxos de Caixa 
para a Empresa, descontado ao custo de capital.

◦ Se os fluxos de caixa para a empresa forem mantidos constantes, e 
o custo de capital for minimizado, o valor da empresa será 
maximizado.

Custo do Capital = Custo de Capital próprio (E/((D+E)) +
Custo pré-imposto da dívida (1-t) (D/(D+E)

A questão torna-se então simples. À medida que o rácio da dívida 
muda, como muda o custo do capital?

Valor e custo do capital

 Em primeiro lugar, temos de estimar o custo
dos capitais próprios e o custo da dívida.
◦ Estimamos o beta das ações para obtermos o custo

dos capitais próprios da empresa.

◦ Podemos obter o custo da dívida da empresa
observamos a TRM (YTM) das obrigações da
empresa ou das suas congéneres.

 Em segundo lugar, determinamos o WACC
ponderando estes dois custos, apropriadamente.

16

17

18



17/03/2023

7

Os ponderadores na equação do custo do Capital

Assim como há autores que defendem que os ponderadores utilizados no cálculo 

do custo do capital devem ser valores de mercado, também se podem apontar 
três argumentos contra essa posição

 O valor contabilístico é mais fiável do que o valor de mercado porque não é 
tão volátil:  Embora seja verdade que o valor contabilístico não muda tanto 
quanto o valor de mercado, isto é mais um reflexo da fraqueza do que da força

 A utilização do valor contabilístico em vez do valor de mercado é uma 
abordagem mais conservadora para estimar os rácios de dívida: Para a maioria 
das empresas, a utilização de valores contabilísticos produzirá um custo de 

capital mais baixo do que a utilização de pesos de valor de mercado.

 Uma vez que as declarações contabilísticas são calculadas com base no valor 

contabilístico, a consistência requer a utilização do valor contabilístico no custo 
de computação do capital.

Custo Médio Ponderado de Capital - WACC

c
Ativo

Permanente

Circulante

Passivo

Cap Próprio
E

WACC = E / Passivo x RE + D / Passivo x RD x (1 – t )

Se:

D /Passivo = 0%

E / Passivo = 100%

t = 37%

WACC = 1,00 x 13.5 %  = 13,5 % 

RE =  13,5 %

Custo de capital da de uma empresa com dívida

c
Ativo

Permanente

Circulante

Financiamento

Cap Próprio
E

Capital de 
Terceiros
D

RD = 8 %

WACC = E / (D + E) x RE + D / (D + E) x RD x (1 – t )

Se:

D /(D + E) = 32%

E / (D + E) = 68%

t = 37%

WACC = 0,68 x 15,54% + 0,32 x 8 % x (1 – 0,37) = 12,18 % 

RE = 15,54 %
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Custo de capital de uma empresa com dívida

 Se a yield da dívida da empresa é de 8% e a empresa tem uma
taxa marginal de IRC de 37% e o rácio debt to value é 32%

é o custo de capital da International. 

 Ele deve ser usado para descontar qualquer projeto onde se 
acredita que o risco do projeto é igual ao risco da empresa 
como um todo, e o projeto tem a mesma alavancagem que a 
empresa como um todo.

= 0.68 × 15,54% + 0.32 × 8% × (1 – 0.37) 

= 12,18%

rWACC = 
S + B

S
× rS + 

S + B
B

× rB ×(1 – TC)

Símbolo do custo próprio

Ks ou Ke

Custo
Stock = Activos accionistas

• É um custo de oportunidade!
• A empresa não tem obrigação de remunerar os sócios!
• Porém, os sócios tem uma expectativa de retorno

Equity = Capitais próprios

Símbolo do custo externo

Kd ou Kb

Custo

Dívida Dívida Obrigacionista=Bond
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Benefício fiscal da dívida

 Juros representam despesas
financeiras dedutíveis do IRC

Parte dos juros pagos retorna
sob a forma de IRC não pago

Benefício fiscal da dívida

 Do custo aparente da dívida, deve ser extraído o 
benefício fiscal

Kd = Ka (1 - IR)

Custo aparente
da dívida

Taxa do IR

Custo efetivo
da dívida

CUSTO DO CAPITAL E 
ESTRUTURA DE CAPITAL

Modigliani e Miller
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Custo do capital e Estrutura de capital

 MM (1958) “o valor da empresa é, em determinadas condições,
independente da estrutura de capital”

 Tal proposição é uma consequência de um conjunto de hipóteses
referentes à eficiência dos mercados de que se deduzem as
seguintes hipóteses de comportamento
◦ O custo dos capitais alheios é constante, independentemente do

grau de endividamento da empresa a médio e a longo prazo

◦ O custo dos capitais próprios é crescente relativamente ao
grau de endividamento da empresa dependendo do risco
financeiro da empresa
 Temos então que o risco financeiro, que é crescente com o endividamento

da empresa, afecta o custo dos capitais próprios, mas não o custo dos
capitais alheios

M&M (A política de endividamento não é 
relevante para o valor da empresa)

 Modigliani & Miller

◦ Quando não há impostos e os mercados de 
capitais funcionam bem, não faz diferença se as 
empresas se endividam ou se os accionistas 
endividam e investem na empresa (Miller, 1977). 

◦ Em resumo, o valor de mercado de uma empresa 
não depende da sua estrutura de capital.

Pressupostos do Modelo de MM

 Expectativas Homogéneas
 Classes de risco homogéneas
 Cash Flows Perpétuos
 Mercados de capitais perfeitos

◦ Competição perfeita
◦ Empresas e investidores podem emprestar e pedir 

emprestado à mesma taxa. 
◦ Igual acesso a toda a informação relevante
◦ Não há custos de transacção
◦ Não há impostos
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Custo do capital e Estrutura de capital

 Analisando as proposições de MM de uma forma 
analítica, temos que
◦ ro é custo do capital da empresa não endividada, tendo em 

conta que o valor desta será igual:  

◦ onde ro pode ser interpretado alternativamente como a
rendibilidade exigida para o investimento, que corresponde à
taxa de desconto utilizada para obter o VAL, ou seja, o custo
de capital de uma empresa sem dívida.

◦ Por outro lado se definirmos:
 rB como o custo da dívida
 rS como o custo do capital próprio

0
U

EBIT
V

r


A Proposição I & II de MM (sem impostos)
 Proposição I

◦ O valor da empresa não é afectado pelo endividamento
VL = VU

 Proposição II
◦ O endividamento aumenta o risco e os rendimentos dos accionistas

rs = r0 + (B / SL) (r0 - rB)

rB taxa de juro (custo da dívida)
rs taxa de rentabilidade dos capitais próprios, para a empresa com 

dívida (custo dos capitais próprios)
r0 taxa de rentabilidade dos capitais próprios para a empresa sem dívida 

(custo do capital)
B valor da dívida
SL valor da dos capitais próprios da empresa alavancada

A Proposição I de MM (sem impostos)

UL VV \

BrEBIT B-

O total dos accionistas de uma 
empresa endividada recebem:

BrB

O total dos obrigacionistas
recebe

BrBrEBIT BB
+- )(

O fluxo de caixa para todos os stakeholders da empresa

O valor actual desta série de fluxos de caixa é VL

EBITBrBrEBIT BB
+- )(Então:

Ou seja, neste cenário sem impostos o valor actual
desta série de fluxos de caixa é também igual a VU
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A Proposição I & II de MM (sem impostos)

A demonstração pode fazer-se a partir da seguinte equação:

SBWACC r
SB

S
r

SB

B
r 

+
+

+


0

e tendo em conta que o 
WACC de uma

empresa sem dívida:
rr

WACC


0
rr

SB

S
r

SB

B

SB


+
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0rS

SB
r

SB

S

S

SB
r

SB

B

S

SB
SB

+


+


+
+

+


+

0r
S

SB
rr

S

B
SB

+
+

00 rr
S

B
rr

S

B
SB

++ ))((
0000 BBSS

rrrr
SS

BB
rrrr --++== )(

00 BS
rr

S

B
rr -+=

Custo do capital e Estrutura de capital

 Temos que o valor de uma empresa com dívida é igual à média 
ponderada do valor de todas responsabilidades financeiras perante 
accionistas e credores, pelo valor de cada tipo de responsabilidade no 
financiamento total:

e podemos chegar  à seguinte expressão:

rs = ro + (ro - rB ) x B / S L
 Donde tiramos que o aumento do endividamento, aumenta o risco 

financeiro e consequentemente a rendibilidade exigida pelos accionistas 
para os capitais próprios. 

 Assim o beneficio resultante de substituir capital próprio por dívida é 
completamente anulado pelo aumento do risco financeiro e 
consequentemente pelo aumento de rs
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 SBWACC r
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S
r
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B
r

Gráficamente obtemos o custo dos capitais próprios, o custo da dívida e o 
custo médio ponderado do capital (WACC) cujo comportamento traduz  a 
Proposição II MM (sem impostos sobre a empresa)

Racio Debt-to-equity
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Estrutura de capital
 Notar que alavancagem provoca um crescimento do risco 

financeiro na medida que se traduz num aumento da variabilidade 
da taxa de rentabilidade dos capitais próprios
 Não deve ser confundido com o risco de falência ou insolvência 

que está ligado à impossibilidade por parte de uma empresa de fazer face 
aos seus pagamentos

 Nestas condições:
◦ o custo do capital da empresa (WACC) permanece constante com 

o endividamento
◦ A decisão de estrutura de capital é irrelevante
◦ As decisões de investimento reais determinam 

integralmente o valor da empresa
◦ A decisão de estrutura de capital apenas determina a parte que 

cabe a accionistas e credores (distribuição dos lucros)

A Proposição I & II de MM 
(com impostos sobre as empresas)

 Proposição I (com impostos sobre as empresas)
◦ O valor da empresa cresce com o endividamento VL = VU + TC B

 Proposição II (com impostos sobre as empresas)
◦ Parte do aumento do risco dos capitais próprios e rentabilidade 

é compensado pelo escudo fiscal proporcionado pelos juros

rS = r0 + (B/S)×(1-TC)×(r0 - rB) 

rB taxa de juro (custo da dívida)

rs taxa de rentabilidade dos capitais próprios, para a empresa com dívida (custo dos 
capitais próprios)

r0 taxa de rentabilidade dos capitais próprios para a empresa sem dívida (custo do 
capital)

B valor da dívida

SL valor da dos capitais próprios da empresa alavancada

A Proposição I de MM (com impostos)

BTVV CUL +

)1()(

Os accionistas de uma empresa 
endividada recebem:

CB
TBrEBIT -- BrB

e os obrigacionistas:

BrTBrEBIT BCB
+-- )1()(

O fluxo de caixa para os diversos stakeholders da empresa

O valor actual desta série de fluxos de caixa é VL

+-- BrTBrEBIT BCB )1()(Ou seja

- O valor actual do primeiro termo VU

- O valor actual do segundo termo TCB

BrTBrTEBIT BCBC
+--- )1()1(

BrBTrBrTEBIT BCBBC
++-- )1(
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A Proposição I de MM (com impostos)
Partindo da expressão a que chegamos anteriormente

que exprime a proposição I de MM com impostos

))(())11(( 0000 BBCCSS rrrrTT
SS

BB
rrrr ----++ )()1( 00 BCS rrT

S

B
rr --+

BTVV CUL +

Como BSVL
+

Os fluxos de caixa representados por cada lado do balanço têm de ser iguais:

BCUBS BrTrVB rS r ++ 0

BrTrTBSB rS r BCCBS +-++ 0)]1([
Se dividirmos ambos os lados por S (Capitais Próprios)

BCCBS rT
S

B
rT

S

B
r

S

B
r +-++ 0)]1(1[

BTVBS CU
++

)1( CU TBSV -+

Simplificando obtemos:

O efeito da alavancagem financeira no custo da Dívida e no 
custo do Capitais Próprios, para um empresa que paga impostos

Rácio (B/S)
Debt-to-equity

Custo do capital:
r (%)

r0

rB

)()1( 00 BC
L

S rrT
S

B
rr --+

S
L

L
CB

L
WACC r

SB

S
Tr

SB

B
r 

+
+-

+
 )1(

)( 00 B
L

S rr
S

B
rr -+

Sumário
(sem consideração de impostos)

 Num mundo sem impostos, o valor da empresa não é afectado 
pela sua estrutura de capitais. 

 A proposição M&M I é  VL = VU e mantém-se porque os 
accionistas podem atingir qualquer padrão de payouts
recorrendo ao endividamento privado.

 Num mundo sem impostos, a proposição M&M II determina que 
o endividamento aumenta o risco e a rentabilidade dos 
accionistas.
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Sumário: 
(com consideração de impostos)

 Num mundo com impostos, mas sem custos de 
insolvência, o valor da empresa aumenta com o 
endividamento. 

 A proposição M&M II é VL = VU + TC B

 Num mundo com impostos , a proposição M&M II 
determina que o endividamento aumenta o risco e a 
rentabilidade dos accionistas.

)()1( 00 BC
L

S rrT
S

B
rr --+

ESTRUTURA DE CAPITAL E 
VALOR DA EMPRESA

A estrutura de capital óptima

Ao decidir angariar financiamento para um negócio, existe 
uma mistura ideal de dívida e capitais próprios?

Se sim, qual é a trade-off que nos permite determinar 
esta mistura ideal?
 Quais são os benefícios de usar a dívida em vez de 

capitais próprios?
 Quais são os custos da utilização da dívida em vez de 

capitais próprios
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 Estrutura de capitais: um trade-off

 Vantagens do endividamento:

• Escudo fiscal dos juros;
• Disciplina dos gestores: diminuição do free-cash-

flow e do ‘financial slack’;

 Desvantagens do endividamento:

• Custos de insolvência;
• Custos de agência (entre accionistas e credores);
• Perda de flexibilidade financeira.

Estrutura de capitais: tópicos

O problema da estimativa do 
"custo do capital próprio"

 Custo implícito vs Custo explícito:  Ao contrário do custo da dívida, que é um 
custo explícito ( em que pode vê-lo como uma taxa de juro de um empréstimo 
corrente), o custo do capital próprio apenas está implícito. 

 Vários tipos de investidores: Se tiver mais do que um investidor de capital, o 
problema torna-se ainda mais complexo, uma vez que cada um dos investidores 
de capital próprio pode ter diferentes taxas de retorno “exigidas".

◦ Com empresas de negociação pública, que têm milhares de investidores, o 
problema é ampliado, uma vez que estes investidores podem variar desde de 
indivíduos até instituições, com pontos de vista muito diferentes sobre o 
risco. 

◦ Mesmo com empresas privadas exclusivamente detidas, existem geralmente 
múltiplos potenciais compradores com avaliações muito diferentes de risco e 
custo de capital próprio.

 IPO: porque abrir o capital?
 Vantagens (referidas pelos accionistas):

• Possibilidade de diversificação (rebalanceamento  
de carteira);

• Possibilidade de estrutura de capitais ‘à medida’
• Liquidez.

 Desvantagens:
• Custos de entrada e permanência na Bolsa

(incluindo ‘underpricing’);
• Custos associados a relações com accionistas  

(minoritários);
• Custos associados a divulgação de informação;
• Visibilidade: Obrigação de tomar a atitude ‘certa’ ; 

pressão pública.

Estrutura de capitais: tópicos
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Estrutura de capitais: tópicos

 Uma vez tomada a decisão de abrir o capital da 
empresa através do IPO, levantam-se quatro 
questões estruturais:

 Qual o melhor momento de mercado para o fazer?
 Em que mercado o fazer?
 Qual o preço de emissão das acções?

Do Custo do Capital próprio e Dívida

 O custo do capital é um custo de angariação 
de financiamento compósito para a empresa 
financiar os seus projetos. 

 Além dos capitais próprios, as empresas 
podem angariar capital da dívida

Benefícios Ilusórios da Dívida

 À primeira vista, o benefício da dívida parece óbvio. O custo 
da dívida é inferior ao custo do capital próprio. 

 Contudo esse benefício é frequentemente uma ilusão, porque 
a dívida é mais barata do que a capital próprio. por uma 
simples razão:  o credor obtém um direito prioritário sobre 
os fluxos de caixa que além disso é contratualmente pré-
fixado. 

 O investidor de capital próprio é o último em linha e tem de 
exigir uma taxa de retorno mais elevada do que o credor.

 Ao pedir dinheiro emprestado a uma taxa mais baixa, não 
está a tornar um negócio mais valioso, mas apenas a mover o 
risco.
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Custos e Benefícios da Dívida
Benefícios da Dívida
 Benefícios Fiscais: O código fiscal é inclinado a favor da 

dívida, com os pagamentos de juros a serem dedutíveis 
na maior parte do mundo, enquanto os fluxos de caixa 
para capitais próprios não são.

 Acrescenta disciplina à gestão: Quando os gestores são 
desleixados nas suas escolhas de projeto, pedir dinheiro 
emprestado pode torná-los menos.

Custos da Dívida
 Custos de Insolvência: O dinheiro emprestado aumentará 

a sua probabilidade e custo de falência esperados.
 Custos da Agência: O que é bom para os acionistas nem 

sempre é o que é bom para os credores e isso cria 
atrito e custos.

 Perda de Flexibilidade Futura: Utilização da capacidade da 
dívida hoje 

O impacto dos custos da insolvência financeira

 Até agora considerámos como M&M que o
endividamento não tem impacto no valor da empresa, ou
que a consideração dos impostos implica que a estrutura
de capital ótima seja a de 100% de dívida.

 No mundo real, não existem estruturas de capital de
100% de dívida porque tal conduziria a estados de
insolvência.
◦ A simples probabilidade da insolvência tem consequências

negativas sobre o valor da empresa.
◦ Contudo, não é o risco de insolvência que reduz o valor da

empresa, mas sim os custos de insolvência financeira.

54

Custos de Insolvência e estrutura de capital

1.Incapacidade de proceder aos 
pagamentos prometidos

2.Transferência da propriedade dos 
activos dos sócios / accionistas para os 
credores

3.Conceptualmente a falência ocorre 
quando CP = 0, ou A = D

CUSTOS DE Insolvência
(Financial Distress Costs)
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Tipos de custos de insolvência financeira

Os custos de insolvência financeira – Custos motivados pelas
situações de insolvência ou por decisões de gestão motivadas pela
situação de crise.

1. Custos directos

Legais, administrativos

 Tribunais, advogados, bancos

 Tempo de gestão

2. Custos indirectos

A maior ‘fatia’ dos custos de falência são indiretos e  resultam da 
perceção de que a empresa está em  dificuldades

 Perda de fornecedores e clientes
 Vendas perdidas, por exemplo, em relação à evolução do sector . 

 Decisões de investimento ineficientes

 Custos Custos indiretos de insolvência

• Maior ‘fatia’ dos custos de falência são indirectos e
resultam da percepção de que a empresa está em
dificuldades;

• Risco de perda dos clientes devido à possibilidade de

quebra de continuidadede fornecimento/  assistência;

• Riscode exigências acrescidas dos fornecedores(e  mesmo
de quebra de fornecimento);

• Dificuldade de financiamento adicional (e custo  elevado).

Os custos de insolvência

 Consequências dos Custos de insolvência para a gestão da 
estrutura de capitais:

• Empresas com elevada volatilidade dos cash-flows
operacionais deverão optar por nível de
endividamento inferior a empresas similares;

• Se houver possibilidade de fazer o matching do serviço da
dívida com nível dos cash-flows operacionais, estrutura
óptima de capitais terá uma proporção maior de dívida;

• Empresas que recorrem a seguros de crédito ou a factoring
(sem regresso), vêem a sua estrutura óptima de capitais 
suportar mais endividamento;

• Estrutura assente em activos ‘vendáveis’ podem  
recorrer a mais endividamento;

Consequências dos Custos de insolvência
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Integração dos efeitos dos impostos com 
os dos custos da insolvência financeira

 Há um trade-off entre as vantagens fiscais do endividamento e os
custos da insolvência financeira

 É difícil exprimir esta relação com uma formula rigorosa e precisa,
mas poderíamos escrever algo como:

Valor de mercado de empresa em insolvência financeira

= Valor de uma empresa totalmente financiada por capitais 
próprios 

+ Valor actual do escudo fiscal 
– Valor actual dos custos de insolvência financeira 

Integração dos efeitos dos impostos com os dos 
custos da insolvência financeira

Debt (B)

Valor da empresa(V)

0

Valor Actual do escudo fiscal
da dívida

Valor Actual dos
custos de financial distress

Valor da empresa sob 
MM com dívida e impostos
sobre a sociedade

VL = VU  + TCB

V = Valor actual da Empresa

VU = Valor actual da Empresa sem Dívida

B*

Valor
Empresa
maximo

Montante de Dívida Optimo

Evidência empírica da teoria do Trade-off

 Alterações no endividamento afectam o valor da
empresa

 Existem diferenças na estrutura de capitais entre
sectores

 Há alguma evidência de que as empresas se
comportam como tivessem um rácio Debt-to-Equity
alvo.
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TEORIAS ALTERNATIVAS DA  
ESTRUTURA DE CAPITAL

62

Teorias alternativas baseadas na
assimetria de informação

1. CUSTOS DE AGENCIA

• Assimetria de informação também pode originar um nível 
ótimo de financiamento através da ponderação de problemas 
de risco moral e de seleção adversa

Os cash flows podem ser insuficientes para fazer face a todos 
os pagamentos

A empresa pode ser economicamente viável

O problema pode estar na própria
forma de financiamento

Custos da agência

 Os custo da agência surgem sempre que se contrata outra pessoa para 
fazeres alguma coisa por si, porque os seus interesses (como principal) 
podem desviar-se dos da pessoa que contratou (como agente).

 Quando se empresta dinheiro a um negócio, está-se a permitir que os 
acionistas usem esse dinheiro no decurso da gestão do seu negócio. 
Porém os interesses dos acionistas são diferentes dos seus interesses, 

◦ Os credores está sobretudo interessado em recuperar o seu dinheiro

◦ Os acionistas estão interessados em maximizar a sua riqueza

 Em alguns casos, o choque de interesses pode levar a acionista a 
investir em projetos mais arriscados do que desejaria e/ou pagando-se 
a si mesmos grandes dividendos quando prefere que mantenham o 
dinheiro no negócio.
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CUSTOS DE AGÊNCIA

Divergência de interesses entre
- Proprietários

Evitar a falência

- Administradores
Com interesses divergentes

- Credores
Proteger valores dos ativos, reduzindo controlo dos 
proprietários

Necessidade de criar mecanismos para minimizar Custos de 
agência

A dívida contribui disciplina da gestão

 Se é gerente de uma empresa sem dívida, e você gera 
altos rendimentos e fluxos de caixa todos os anos, 
tende a tornar-se complacente.  

◦ A complacência pode levar à ineficiência e ao investimento em 
projetos fracos, não havendo pouco ou nenhum custo 
suportado pelos gestores 

 Forçar tal empresa a pedir dinheiro emprestado pode 
ser um antídoto para a complacência. 

◦ Os gestores têm agora de garantir que os investimentos que 
fazem ganhem pelo menos o retorno suficiente para cobrir as 
despesas com juros. O custo de não o fazer é a falência e a 
perda do emprego.

A dívida contribui para disciplinar a gestão

Assuma que acredita neste argumento de que a dívida 
adiciona disciplina à gestão. Qual dos seguintes tipos de 
empresas mais beneficiará com a adição desta disciplina?

 Empresas privadas conservadoramente financiada 
(muito pouca dívida), 

 Empresas negociadas publicamente cotadas, com 
ações detidas por milhões de investidores, nenhum 
dos quais  é conservador no sentido que não detém 
uma grande percentagem das ações.
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Teoria do Pecking-Order 

 Contrariamente ao postulado pelas teorias do Trade-off não há 
um rácio alvo “debt to equity” óptimo.
◦ Empresas rentáveis parecem usar menos dívida.
◦ As empresas gostam de manter uma folga financeira na 

utilização das distintas fundo de fundos
 As empresas mais lucrativas pedem menos emprestado, não

porque tenham menores rácios alvo “debt to equity”, mas
porque não necessitam de financiamento externo.

 A teoria do Pecking-Order defende que a empresa prefere
contrair dívida que emitir acções se o financiamento interno for
insuficiente.

 A preferência pelo financiamento com fundos internos também
acontece porque assim podem ser obtidos sem serem enviadas
mensagens adversas ao mercado

Flexibilidade financeira

 Quando uma empresa pede emprestado até atingir a sua 
capacidade de financiamento, perde a flexibilidade de 
financiar projetos futuros com esse tipo de financiamento. 

- Assim, se a empresa se deparar com uma oportunidade 
de investimento inesperada ou um déficit operacional, 
não será capaz de recorrer à capacidade da dívida se já a 
tiver esgotado, e alternativas de financiamento não 
estarão frequentemente disponíveis.

Quanto mais incerta uma empresa está sobre seu projetos e 
necessidades de financiamento futuras, menos dívida a empresa 
usará para financiar projetos atuais.

Hierarquia de preferências de financiamento

Ranking Fonte de financiamento Score

1 Resultados Retidos 5.61

2 Dívida bancária ou obrigaciomista 4.88

3 Obrigações convertiveis 3.02

4 Aumento de Capital Social 2.42

5 Ações preferenciais 2.22

6 Ações preferenciais 1.72

A evidência empírica aponta para que as empresas sigam uma 
hierarquia de financiamento, sendo os resultados retidos a 
escolha preferida para o financiamento, seguido pela dívida e 
que o aumento de capital é a escolha menos preferida. 
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 Incide conteúdo informativo da escolha CP/Dívida:

 Dois motivos pelos quais a escolha entre emissão de
acções ou de dívida contêm informação para o
mercado:
1. Caso antevejam ‘financial distress’, os gestores

evitarão emitir dívida.
Corolário: aumento do endividamento é sinal de
confiança quanto ao futuro;

2. Caso considerem que as acções estão subavaliadas, os
gestores evitarão a emissão de acções.

Corolário: a emissão de ações pode ser vista como
sinal de que o atual preço está elevado.

Teoria da Sinalização

 O conteúdo informativo da escolha CP/Dívida:
 Assumindo que os gestores definem o nível de  

endividamento em função dos cash-flows que pensam
que a empresa é capaz de gerar, então:

• A estrutura de capitais é definida em função do
cash-flow esperado;

• Então, a estrutura de capitais contém informação sobre as
expectativas dos gestores e estes podem ser tentados a
gerir o valor actual das acções e não o seu valor intrínseco:

• Poderão evitar redução da alavancagem, mesmo que isso seja
recomendado em termos de estrutura óptima; e/ou

• Podem aumentar endividamento para além do nível óptimo.

Teoria da Sinalização

O BETA, 
O ENDIVIDAMENTO 
E O CUSTO DE CAPITAL

ESTV-IPV
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Capital Asset Pricing Model

• O CAPM descreve a relação existente entre a taxa de 
rendibilidade esperada pelos acionistas (re) e o risco de 
mercado das suas ações

• Carteira de Mercado – Carteira de todos os Ativos da 
Economia.  Na prática um índice geral de Bolsa de valores que é 
usado para representar o mercado.

• Beta – Sensibilidade do retorno de uma Ação à rentabilidadeda 
Carteira de Mercado.

• Pressupõe-se que o investidor é avesso ao risco, pelo que, para 
níveis de risco mais elevados, irá exigir taxas de rendibilidade 
maiores

12-74

O CAPM e o Custo do Capital Próprio

 Da perspectiva da empresa, a rentabilidade esperada é o 
Custo do Capital Próprio:

 Para estimar o Custo do Capital Próprio, precisamos de: 
três ítens:

)( FMiFi RRβRR -+=

1. A taxa livre de risco,  RF

FM RR -2. O prémio pelo risco de mercado,

2

,

)(

),(

M

Mi

M
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i

σ

σ

RVar

RRCov
β ==3. O beta da empresa,

O CAPM e o Custo do Capital Próprio

 A formulação estatística do Beta remete para o 
conceito de correlação com o mercado.

 Fórmulação estatística:

 Reformulação em termos de variáveis de empresa:

Asset 2
Market

( , )
β

σ

UnleveredCov CF Market
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M

i
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12-76

Determinantes dos betas

- O risco de negócios da empresa
◦O ciclo de vida (e rendimentos) dos produtos da 
empresa

◦Alavancagem Operacional

- O risco financeiro
◦Alavancagem Financeira

Determinantes dos Betas:  
O efeito da alavancagem operacional

77

 A alavancagem operacional refere-se à 
proporção dos custos totais da empresa que 
são fixados. 

 Se as outras coisas permanecem iguais, quanto 
maior alavancagem operacional resulta numa 
maior variabilidade dos ganhos, o que, por sua 
vez, resulta em betas mais elevadas.

Determinantes dos Betas:  
O efeito da alavancagem operacional

 O Grau de Alavancagem Operacional mede o quão 
sensível é uma empresa (ou projeto) aos seus Custos 
Fixos. 

 Alavancagem Operacional amplifica o efeito da 
ciclicidade da receita sobre o Beta.

 O Grau de Alavancagem Operacional é dado por:

GAO = EBIT
D Vendas

Vendas

D EBIT
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12-79

Determinantes dos Betas:  
O efeito da alavancagem operacional

Volume

$

Custos Fixos

Total 
costs

D EBIT

D Volume

Alavancagem Operacional aumenta com o aumento 
da rácio entre custos fixos e custos variáveis.

Custos 
Fixos

Total 
costs

Receita

Alavancagem Financeira e Beta

 Alavancagem Operacional refere-se à sensibilidade 
da empresa aos custos fixos de produção.

 Alavancagem Financeira é a sensibilidade da empresa 
aos custos fixos de financiamento.
◦ À medida que as empresas se endividam, criam custos fixos 

(pagamentos de juros) que tornam os seus lucros para os 
investidores de capital mais voláteis. 

◦ Este aumento da volatilidade dos resultados, aumenta a 
beta de capital próprio.

Determinantes dos Betas
81 Num mundo onde as empresas não pagam imposto, e dívida 

da empresa é com risco, pode ser demonstrado que a relação 
entre o Beta da empresa não alavancada e o Beta das ações da 
empresa alavancada é: 

A beta do capital próprio por si só pode ser escrito em 
função da beta alavancado e do rácio de dívida-capital

bL  bu (1+ ( (1-t) D/E ) )
where:

bL = Levered ou Equity Beta ; D/E = Rácio Debt to equity

bu = Unlevered ou Asset Beta ; t = taxa de imposto marginal

b L = 
Dívida + Cap próprio

Dívidas
× bDebt + 

Dívida + Cap próprio

Cap Próprio bUnlvequity×
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Beta e endividamento: Com impostos

 Num mundo onde as empresas pagam imposto e dívida da
empresa é sem risco, pode ser demonstrado que a relação entre
o Beta da empresa não alavancada e o Beta dos capitais próprios
da empresa alavancada é:

equity Unleveredequity Levered β)1(
Equity

Debt
1β 








-+ CT

Como tem que ser superior a 1 para uma empresa alavancada:

bLevered equity > b Unlevered equity

12-83

Alavancagem Financeira e Beta: Exemplo

Considere uma empresa, que é apenas financiada por capitais 
próprios a um beta de 0.9.  Esta empresa decidiu alavancar a 
estrutura de capital para 50% de Capital Alheio e 50% de 
Capital Próprio. Já que a empresa permanece no mesmo setor, 
o seu beta deveria permanecer 0.90.

Entretanto, se considerarmos que o beta do seu capital de 
terceiros é zero, o beta do seu capital próprio torna-se 2 
vezes maior:

bAsset =  0.90  = 
1 + 1

1
× bEquity

bEquity = 2 × 0.90 = 1.80

Beta e endividamento: 
Com Impostos e com Dívida com risco

onde VU = E + D – tD

 𝛽L
D

E + D(1 – t) = 𝛽U + t 𝛽D 
D

E + D(1 – t)
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Beta e endividamento: 
Com Impostos e com Dívida com risco

L
C S

B
T --+ )1)(ββ(ββ Debtequity Unleveredequity Levered equity Unlevered

bD = 0 ?

𝛽L = 𝛽U +(𝛽U − 𝛽D)  (1 – Tc)
B
E

O CAPM e a decomposição do risco sistemático
em risco de negócio e risco financeiro

𝑅𝑠= 𝑅𝑓 + 𝛽U(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + (𝛽L − 𝛽U)(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)

𝑅𝑠= 𝑅𝑓 + 𝛽L(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)

𝑅𝑠= 𝑅𝑓 + 𝛽U(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝛽U
B
E (1 – Tc)(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)

Assim, partindo da definição de CAPM:

e tendo em conta o resultado anterior, podemos reescrever o CAPM

de forma a evidenciar que a rendibilidade acionista se forma sobre
uma taxa sem risco adicionando uma remuneração do risco de
negócio e outra do risco financeiro.

Determinantes dos Betas: 
Setores e Tipos de Produto

87

 Efeitos do setor: o valor beta de uma empresa depende 
da sensibilidade da procura dos seus produtos e 
serviços e dos seus custos para fatores 
macroeconómicos que afetam o mercado global. 

 As empresas com cíclicos de procura e/ou como a 
pasta de Papel e  têm betas mais altos do que as 
empresas não sujeitas a cíclos.

 As empresas que vendem produtos mais específicos 
terão betas mais elevadas do que as empresas que 
vendem produtos menos discricionários
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12-88

Determinantes dos Betas: 
Setores e Tipos de Produto

 Se as operações da empresa são similares à operações 
do resto do setor:  então recomenda-se usar o Beta 
do Setor.

 Se as operações da empresa são fundamentalmente 
diferentes das do setor: então deve-se usar o Beta da 
empresa.

O ciclo de rendimentos dos produtos

 Empresa de produtos com ciclos de vida (e de rendimentos) 
acentuados têm, por regra, Betas mais elevados.
◦ Empresas de produtos tradicionais são menos dependentes do ciclo de 

negócios dos seus produtos.

◦ Evidência empírica sugere que empresas de produtos de tecnologia de 
consumo flutuam bastante com o mercado.

 Notar porém que uma empresa possuir uma carteira de 
produtos com ciclos de vida acentuados não implica que as sua 
ações tenham uma elevada volatilidade assim como ações com 
um desvio padrão elevado não tem, necessariamente, Betas altos.
◦ Os estudios de cinema tem rendimentos batante variáveis, dependendo se 

os seus filmes são “hits” ou “flops”, mas a sua rentabilibilidade acionista não 
é elevada.

O CAPM e o Custo do Capital Próprio

•Como estimar o ßeta do Capital Próprio para empresas não
cotadas ou segmentos de negócio do custo ?

•As abordagens convencionais de estimativa de betas não funcionam 
para ativos que não são negociados pois não existem preços de 
ações ou rentabilidades históricos que possam ser usados para 
calcular os betas de regressão

•Soluções para empresas não cotadas ou:
• Utilizar empresa(s) cotadas comparáveis;

• Utilizar média dos ßetas de empresas similares (bottom-up);

• Utilizar o ßeta de empresas cotadas com as quais exista forte
correlação de atividades (cliente, fornecedor, sector de actividade, ...);
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Estimação dos Betas
91

 O top-down beta é estimado a partir de uma regressão

 O bottom-up pode ser estimado da seguinte forma:
◦ Descubra as linhas de negócio em que uma empresa opera

◦ Encontre as betas não-alavancados de outras empresas nesses negócios

◦ Calcule uma média ponderada (por vendas ou proveitos operacionais) 
destes betas não-alavancados 

◦ Alavancar o Beta utilizando o rácio dívida/capital da empresa

 O bottom-up beta é uma estimativa melhor do que o 
beta top-down pelas seguintes razões

◦ O desvio-padrão da estimativa beta será menor
◦ As betas podem refletir o mix atual (e até o valor futuro esperado) dos 

negócios em que a empresa está em vez de um mix de valores históricos

Passos para calcular o WACC  a partir dos betas 
para uma nova empresa criada de raiz

 obter levered (equity) beta do sector onde se insere o projecto
ou de empresa comparável em termos de risco operacional;

 calcular o unlevered beta do sector ou empresa comparável
utilizando as respectivas taxas de impostos e target debt-to-equity;

 calcular o levered beta da nova empresa utilizando o target 
debt-to-equity e a taxa de imposto para a nova empresa;

 calcular o cost of equity (rentabilidade do capital próprio) via CAPM 
utilizando o levered beta do passo anterior;

 calcular o cost of debt do projecto;
 calcular o WACC utilizando o cost of equity e cost of debt obtidos 

nos passos anteriores.

Estimando o Beta
 Potenciais problemas no cálculo dos Betas

1. Betas podem variar com o tempo.
2. O tamanho da amostra pode ser inadequado.
3. Betas são influenciados pelas mudanças de endividamento e 

pelo risco do negócio.

 Soluções
– Problemas 1 and 2 (acima) podem ser atenuados por técnicas 

estatísticas mais sofisticadas.
– Problema 3 pode ser reduzido pelo ajuste para mudanças no 

negócio e risco financeiro.
– Observar as estimativas médias de Beta de empresas similares 

no setor.
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Os Betas são medias ponderadas
94

 A beta de um portfólio é sempre a média ponderada 
pelo valor de mercado das betas dos investimentos 
individuais nessa carteira.  Assim,

◦ O beta de um fundo de investimento é a média ponderada 
das betas das ações e outros investimentos nessa carteira

◦ A beta de uma empresa após uma fusão é a média ponderada 
pelo valor de mercado das betas das empresas envolvidas na 
fusão.

Estabilidade de Beta

 Muitos analistas sustentam que Betas são 
geralmente estáveis para empresas que 
permanecem num mesmo setor.

 Isto não quer dizer que o Beta de uma empresa 
não poossa mudar na sequência de.
◦ Mudanças nas linhas de Produtos
◦ Mudanças na tecnologia
◦ Mudanças no endividamento

12-96

Extensões do Modelo Básico

 A empresa e o projeto
◦ O Custo de Capital dos projetos depende do 

uso ao qual o capital está sendo alocado e 
não de sua fonte.

◦ Portanto, depende do risco do projeto e não
do risco da empresa.  
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Beta dos Ativos e Beta de um projecto

 A rentabilidade esperada de um ativo depende do  b.

 A rentabilidade necessária a um projeto dependerá do b
do projeto.

 O b do projeto pode ser estimado considerando 
indústrias comparáveis, o ciclo dos rendimentos do 
projeto e a sua alavancagem operacional.

 Se a empresa usar a dívida, a taxa de desconto que deve 
ser usada na avaliação é a taxa rWACC do projeto

 De forma a calcular a taxa rWACC do projeto é necessário 
calcular o custo dos capitais próprios e o custo da dívida 
aplicáveis do projeto.

Custo de Capital e Risco do Projeto

Uma empresa que usa uma taxa de descontos para todos 
projetos pode aumentar o risco da empresa, reduzindo o 
seu valor.

T
IR

 d
o 

P
ro

je
to

Risco da empresa (beta)

SML

rf

bEmpresa

Projetos Incorretamente 
rejeitados

Projetos incorretamente
aceites

Taxa de 
corte

𝑅 + β (𝑅 − 𝑅 )

A SML pode dizer-nos porquê:

Suponha um grupo económico tem um custo de capital, baseado 
na rentabilidade do mercado das suas ações (dada pelo CAPM) de 
17%.  A taxa livre de risco é 4% , o prêmio pelo risco de mercado 
é 10% e o Beta da empresa é 1.3.

17% = 4% + 1.3 × [14% – 4%]  
Esta é a taxa mínima para as várias empresas do grupo onde 
mantém investimentos de igual montante é de :

• 1/3 rede de lojas de telemoveis de b = 2.0

• 1/3 fabricante de componentes automóveis b = 1.3

• 1/3 empresa de geração electrica a partir de de energia solar b = 0.6

Logo a média dos b dos ativos = 1.3

Quando avaliar um novo investimento em geração elétrica, qual o 

custo de capital deveria ser usado?

Custo do Capital & Risco do Projeto
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Custo de Capital & Risco do Projeto
TIR do Projeto

Risco do Projeto (b)

17%

1.3 2.00.6

r = 4% + 0.6 × (14% – 4% ) = 10%  

10% reflete o custo de oportunidade do capital num investimento em 

geração elétrica, dado o risco do projeto.

10%

24%
Investimentos na rede de 
lojas de telemoveis ou em 
componentes automóveis 
deveriam ter taxas de 
descontos mais altas.

SML
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