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Casos sobre custo do capital 

 

Caso 2.1 

Uma empresa está cotada na bolsa de valores com uma emissão de cerca de 150.000 ações 

Suponha que opera num espaço económico (paraíso fiscal) sem impostos sobre os lucros. Sabendo 

que a rendibilidade média das suas ações tem sido de 20% e que tem um rácio do endividamento 

(Passivo/Capital Próprio) de 0,6 com um custo médio de 10%, calcule o custo do capital. 

 

Caso 2.2 

O valor de mercado dos capitais próprios (equity value) de uma empresa é de 2 mil milhões de 

Euros, estando integralmente financiada por capitais próprios que têm um custo de 12%. 

Qual o custo médio ponderado do capital (WACC) e custo do seu capital próprio, quando modifica 

a sua estrutura financeira emitindo 500 de milhões de euros divida com um custo  de  8%  e 

utilizando o valor financiado na recompra de ações próprias. Considere que uma taxa de imposto 

sobre os lucros de 30%. 

 

Caso 2.3 

A Empresa JB exerce a sua atividade num negócio maduro e é integralmente financiada por capitais 

próprios. Possui um capital de 1.000.000 ações de valor nominal de 5 Euros atualmente cotadas a 25 

Euros. A Empresa prevê gerar lucros operacionais anuais e perpétuos de 3.000.000 Euros. 

a) Admitindo que se cumprem os pressupostos implícitos na análise de Modigliani e Miller e que 

a empresa beneficia de uma isenção de impostos sobre os lucros calcule o custo do capital próprio 

e o custo médio ponderado do capital. 

b) Suponha que o C.E.O. pretende alterar a sua estrutura de capital emitindo um empréstimo de 

200.000 obrigações com o valor de 50 Euros e taxa de cupão de 8% com o objetivo de recompra de 

ações. Calcule o resultado líquido da empresa e elabore Balanço, Demonstração de Resultados da 

empresa após o anúncio e emissão do empréstimo. 
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Caso 2.4 

Uma empresa tem um EBIT, anual de 600,000 Euros. O valor da empresa sem dívida seria de dois 

milhões de Euros. A taxa de imposto é de 40%. Pretende-se que: 

a) Calcule o custo dos capitais próprios e o WACC 

b) Calcule o valor da empresa com dívida em que o rácio Debt-to-equity é de 1 e o custo da 

dívida é de 10%. 

c) Justifique porque é que o custo dos capitais próprios é maior para a empresa endividada, mas 

o WACC menor?  

 

Caso 2.5 

A empresa YYY tem um valor de mercado de 30.000€, um resultado operacional de esperado de 

6.900€ e, é financiada na totalidade por Capitais Próprios. Admita que a empresa contrai um empréstimo 

de forma a adquirir metade das ações em circulação. Assuma que credores exigem uma rentabilidade do 

passivo de 10% e que as condições impostas pelas proposições I e II de Modigliani e Miller se verificam. 

Tenha ainda em conta que depois desta operação financeira que o Beta do ativo é de 1,3 e o beta do 

passivo de 0,4. 

Qual o valor que se espera que atinjam às seguintes variáveis. 

a) Rentabilidade dos capitais próprios 

b) Beta dos capitais próprios depois do financiamento 

c) Reformule a alínea anterior, admitindo agora que o projeto é integralmente financiado por 
capitais próprios 

Caso 2.6 

A empresa portuguesa M&N está cotada no PSI20 e as suas ações têm um  de 1.5 e tem a seguinte 

estrutura de capital: 

BALANÇO da M&N, SA em 31-12-N     (em milhares de Euros) 

ACTIVO CAP. PRÓPRIO E PASSIVO 

  Capitais Próprios 200,000 

  Passivo 300,000 

Total de Ativo 500,000 Cap. Próprio + Passivo 500,000 

 

A rendibilidade média esperada para o mercado acionista português (PSI20) é de 9% e Estado português 

assegura as suas necessidades de financiamento junto das instituições da troika a 5%. A empresa 

financia-se a uma taxa de 6% e suporta uma taxa média de IRC de 25%.  

a) Calcule o  do passivo da empresa. 
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b) Pressupondo a eficiência do mercado qual seria o seu  se optasse por desalavancar uma 

estrutura de capitais no sentido de uma paridade entre o peso do passivo e dos capitais próprios. 

c) Aponte argumentos económico-financeiros que justifiquem uma decisão deste tipo. 

 

Caso 2.7 

Um grupo de investidores pretende constituir uma empresa de produção de energia renováveis a partir 

de painéis fotovoltaicos. O estudo de viabilidade do projeto aponta para uma TIR de 9%. O investimento 

total seria de 1.500,000 Euros, sendo o projeto financiado em 30% por capitais próprios, que é a 

autonomia financeira normal no setor. Neste setor o Beta das ações do sector é de 1.25 o custo médio 

da dívida do setor é de 4% 

A nível da economia da economia temos que a taxa de rentabilidade da dívida pública é de 2% e a 

taxa de rentabilidade esperada para o mercado acionista é de 10%. A taxa de IRC é de 25% 

a) Determine a taxa de juro máxima de financiamento para que o projeto seja viável. 

b) Indique qual a taxa de rentabilidade mínima para o projeto sabendo que as instituições bancárias 

só se dispõem a financiar o projeto em 50% do investimento total a uma taxa de juro de 5%. 

c) Reformule a alínea anterior, admitindo agora que o projeto é integralmente financiado por capitais 

próprios 

 
Caso 2.8 

A empresa CPT, que produz calçado, está a analisar a realização de um projecto de 4 anos com 

investimento inicial de 450,000 no sector dos têxteis com os seguintes cash flows:  

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Cash flow  -50,000 100,000 150,000 300,000  

 

Considere as seguintes informações adicionais:  

Empresa CPT Sector 

Têxtil 

Beta do capital próprio, levered (βL)  1.2  1.5  

Target debt-to-equity a valores de mercado (D/E)  0.8  1.2  

Custo da dívida (rD)  5%  5%  

Beta da dívida (βD)  0  0  

 

a) A taxa de juro sem risco é de 5% e o prémio de risco de mercado é e 4%. A taxa de imposto 

sobre lucros é de 30%.  
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b) Analise a viabilidade do projeto se a empresa o financiar com dívida utilizando um target debt-

to-equity de 0.9.  

c) Analise a viabilidade do projeto se a empresa o financial com 210.000 Euros de Dívida nas 

seguintes condições: maturidade de 4 anos, taxa de juro de 5%, carência de capital durante o 

primeiro ano, amortização em 3 prestações anuais constantes de capital 

Caso 2.9 

Uma empresa de consultoria internacional foi contratada para calcular o valor de mercado de uma 

empresa de telecomunicações brasileira em processo de privatização. Para tanto, foi usado o mercado 

do sector em Portugal como referência para apuramento do risco e custo de capital da empresa 

portuguesa em avaliação. Foram levantadas as seguintes informações do mercado referência: 

 Taxa média de remuneração das obrigações do governo português: 1,7%; 

 Taxa média de remuneração das obrigações do governo brasileiro: 5,2%; 

 Taxa média de captação de recursos de terceiros: 7%; 

 Coeficiente beta não alavancado das empresas portuguesas no setor: 0,86; 

 Retorno médio do mercado acionista em Portugal: 9,3%. 

a) A partir dessas informações, qual o custo médio ponderado de capital (WACC) a ser aplicado 

à empresa portuguesa em avaliação sabendo que a empresa em análise trabalha com um índice 

de endividamento (D/E) igual a 50%. 

b) Reformule a alínea anterior, admitindo agora que o projeto em 40% por capitais alheios. 

 


