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RESUMO 

 
 
 

O presente trabalho apresenta um quadro teórico e prático das finanças corporativas 
no Brasil, no que tange três pilares: orçamento de capital, custo de capital e estrutura de 
capital. Isto se dá, inicialmente, por uma vasta revisão da literatura, além de uma síntese e 
análise conjunta de diversos trabalhos empíricos sobre este assunto, tanto no exterior como 
no Brasil. Em seguida, apresentam-se os resultados de um survey sobre práticas de 
finanças corporativas aplicado no Brasil, do qual se obteve 37 questionários válidos. Tal 
instrumento foi elaborado à luz do Duke Special Survey on Corporate Policy de Graham e 
Harvey (2001). Enfim, concluiu-se que as práticas e decisões dos executivos de finanças 
são bastante influenciadas por fatores de ordem macroeconômica, bem como pela natureza 
de um mercado de capital não totalmente desenvolvido no Brasil. 
 
 
Palavras-chave: Finanças Corporativas, Evidências Empíricas, Survey, Questionário, 
Orçamento de Capital, Custo de Capital, Estrutura de Capital. 
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ABSTRACT 
 
 
This work presents a theoretical and practical framework about corporate finance in Brazil, 
regarding the three pillars: capital budgeting, cost of capital and capital structure. This is 
done initially by extensive literature review, and a joint analysis of several empirical 
studies on this subject, both abroad and in Brazil. Then, we present the results of a 
survey of corporate finance practices applied in Brazil, which received 37 valid 
questionnaires. This instrument was developed in light of the Duke Special Survey on 
Corporate Policy of Graham and Harvey (2001). Finally, it was concluded that the 
practices and decisions of the finance executives are highly influenced by macroeconomic 
factors as well the nature of Brazilian capital market, which is not fully developed. 
 
 
Keywords: Corporate Finance, Empirical Evidence, Survey, Questionnaire, Capital 
Budgeting, Cost of Capital, Capital Structure. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

  

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 



A crescente complexidade do ambiente de realização dos negócios, dinamizado 

pela integração de diferentes mercados acentua a importância do campo das finanças 

corporativas, sobretudo as decisões acerca de orçamentação, custo e estrutura de capital. 

A evolução das finanças corporativas como ciência é grandiosa ao longo do Século 

XX e certamente esta permanecerá como campo de estudo. Isto porque uma gestão 

financeira embasada é fundamental para a empresa atingir seu objetivo de criar riqueza, 

como defendido por Ross et al. (2005). Se hoje esta área do conhecimento é objeto 

constante de trabalhos acadêmicos de forma que seus conceitos básicos são bem 

difundidos, nem sempre foi assim. 

 Inicialmente, as finanças corporativas se limitavam à análise de investimentos e 

dada a inseparável interação do projeto técnico do econômico, era equivalente ao termo 

“Engenharia Econômica”. Montenegro (1983) ressalta que este termo aparece pela 

primeira vez no trabalho de Eugene L. Grant na década de 1930. O trabalho de Grant leva 

o nome de Principles of Engineering Economy, o qual basicamente investigava a análise de 

propostas para investir em bens de capital, discorrendo sobre a análise por fluxos de caixa 

descontados. Aliás, Grant (1930) aponta que o primeiro trabalho científico que 

genuinamente trata de engenharia econômica foi o The Economic Theory of Railway 

Location do engenheiro civil Arthur. M. Wellington, cuja publicação data de 1877.  

Wellington (1877) apresenta um trabalho no qual sistematiza um vasto compêndio 

técnico-econômico de projeto de implantação de ferrovias. Em sua obra é possível 

evidenciar que o autor, mesmo que intuitivamente, concebe uma série de conceitos 
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essenciais, tais quais fluxos de caixa relevantes, custo de capital,custos afundado e criação 

de valor. 

Com a necessidade empresarial de buscar fundos, analisar e investir em mercados 

cada vez mais complexos, o corpo teórico sobre o assunto se expandiu, buscando 

responder também às questões impostas pelos problemas da precificação dos ativos e 

estrutura de capital. Neste sentido, destaca-se o trabalho consagrado de William Sharpe 

“Capital assets prices: a theory in market equilibrium under condition of risk” de 1964 e o 

de Modigliani e Miller (1958): The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory 

of Investment.  Ambas as obras consolidaram modelos teóricos que apesar de pressuporem 

condições ideais não verificáveis (mercados perfeitos), são grande parte do cerne 

acadêmico acerca do custo e estrutura de capital, ao qual muito foi acrescido pelos autores 

que os sucederam. 

A partir disto, as transformações das finanças corporativas no contexto acadêmico 

do orçamento, custo e estrutura de capital, foram somente incrementais. Ainda assim, 

grandes refinamentos foram propostos no sentido de superar as limitações das teorias 

básicas, como por exemplo, o modelo APT de Ross (1976), a abordagem oportunista 

proposta por Loughran e Ritter (1995) ou o VPL expandido conforme Trigeorgis (1996).  

Desta forma, o debate não se esgota tão pouco há a formação de um consenso para 

toda a teoria de finanças. Podemos até mencionar que para aquelas áreas em que há 

consenso teórico, como por exemplo, orçamento de capital existe divergência na prática, 

ou seja, os profissionais realizam a orçamentação diferente do proposto pela academia. Por 

outro lado, podemos ilustrar que as teorias de formação da estrutura de capital divergem 

até mesmo quando se busca resultados empíricos.  

Foi neste contexto que alguns autores preocuparam-se em verificar se as práticas 

dos profissionais de finanças contrastam com os ditames teóricos da academia, como 

Graham e Harvey (2001) nos EUA e  Fensterseifer e Saul (1993) além de Eid Jr. (1996) no 

Brasil. Para tanto, estes trabalhos se valeram da utilização de questionários e objetivaram 

compreender em que pontos  as práticas estão consistentes  ou divergentes da teoria de 

finanças estudada na esfera acadêmica, bem como evidenciar a aplicabilidade e maturidade 

destas. Assim, em sua contribuição, foi possível aos profissionais de mercado observar um 

quadro comparativo do que é realizado em finanças, ao passo que para os acadêmicos foi 

oferecida uma maior substância prática para revisitar a própria teoria. 
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Mesmo contando com tanto potencial e pesquisas de sucesso, o uso de surveys para 

explorar as finanças corporativas através da ótica do profissional de finanças é raro no 

Brasil e incomum nos países desenvolvidos, como sugerido por Benetti (2005). A autora 

defende que os custos de envio dos questionários e baixos índices de retorno motivam este 

comportamento. 

 

 

1.2. OBJETIVO DO ESTUDO 

 
No contexto da discussão aqui exposta, o presente estudo tem como objetivo 

apresentar um quadro teórico e prático das finanças corporativas, sobretudo no Brasil, no 

que tange três pilares: orçamento de capital, custo de capital e estrutura de capital.  

A vertente teórica deste trabalho faz uma sucinta explanação dos três pilares 

mencionados, principalmente dentro do universo conceitual necessário para a interpretação 

dos resultados do questionário aplicado e de outros trabalhos empíricos. Desta forma, 

objetiva-se oferecer embasamento que permite tanto compreender o objetivo de cada 

pergunta, como comparar os resultados da pesquisa com os ditames acadêmicos. Ou seja, 

será possível contrapor o que os executivos de finanças afirmam que é praticado com 

aquilo que a teórica recomenda e utiliza para explicar finanças. 

A vertente prática deste trabalho se divide em duas partes. A primeira consiste na 

compilação de diversos trabalhos empíricos, tanto no Brasil como no exterior, dentro do 

tema delimitado. Assim, objetiva-se prover um quadro de referência de o que foi 

constatado como prática de finanças corporativas. 

A segunda parte do aspecto prático deste estudo resume-se ao questionário 

aplicado, elaborado estritamente à luz do instrumento utilizado por Graham e Harvey 

(2001) e aos resultados obtidos. O objetivo é evidenciar as práticas de finanças 

corporativas no Brasil, através de um instrumento considerado amplo e robusto pela 

academia. Além disto, oferece-se substância prática para revisitar a própria teoria. 

Com isto, espera-se tangibilizar uma visão que concilia a teoria e os aspectos 

práticos de finanças corporativas, de forma a enriquecer o debate sobre o assunto. 

 
 

1.3.  RELEVÂNCIA 
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 A relevância do estudo das finanças corporativas para o executivo de finanças está 

em prover embasamento para que suas decisões de investimento e financiamento sejam 

eficazes. A constituição formal deste saber passa pela academia, a qual só terá primazia 

teórica se manter proximidade com o campo prático. Assim, o empirismo se torna uma 

abordagem de grande valor. 

 Como constatado, são poucos os trabalhos empíricos que utilizam survey com o 

intuito de compreender melhor a atuação das empresas no campo das finanças 

corporativas, e assim criar um quadro de referência refinado para o debate deste assunto. 

Foi com o objetivo de contribuir a esta problemática que o presente estudo buscou 

reproduzir a pesquisa de Graham e Harvey (2001), com a aplicação de um questionário 

similar ao aplicado pelos autores (Duke Special Survey on Corporate Policy). 

 Tal pesquisa consagrou-se como melhor artigo em finanças de 2001, ao ser 

premiada com o Jensen Prize for Corporate Finance and Organizations. Além disto, é 

reconhecida pela academia por sua vasta abrangência ao temas de orçamento de capital, 

custo de capital e estrutura financeira. Por isto, optou-se pela utilização do questionário de 

Graham e Harvey (2001) com apenas pequenas modificações. 

 Outra questão que esta pesquisa considera, é, como mencionado, a importância do 

empirismo no campo das finanças corporativas. Assim, o presente trabalho traz uma 

compilação de diversos trabalhos empíricos realizados no exterior e no Brasil. Com isto, 

espera-se constituir um quadro de referência que auxilie e motive autores a seguirem esta 

abordagem em trabalhos futuros. 

 Assim, percebe-se que sucesso do profissional de finanças no longo prazo depende 

de embasamento, ao passo que o êxito do cientista de finanças em compreender os 

fenômenos e propor instrumentos eficazes para a sociedade depende da observação do 

campo. Logo, é fundamental reconhecer o valor do debate de natureza teórico-prática no 

universo de finanças corporativas e enriquecê-lo com uma visão que não seja polarizadora. 

 Finalmente, destaca-se o valor deste trabalho para o contexto das finanças no Brasil 

e no mundo, pois provê resultados que refletem uma economia emergente e um mercado 

de capitais ainda em desenvolvimento com notáveis imperfeições. Como defendido por 

Benetti (2005), estas imperfeições acentuadas constituem um campo de observação que 

pode destacar com riqueza as dificuldades práticas encontradas pelo executivo de finanças 
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e as lacunas que as teorias ainda não preencheram. A colocação de Myers (2003) apud 

Benetti (2005) destaca bem está ótica: 

Todas as principais teorias de financiamento supõem que as firmas têm 
um acesso a mercados de capitais e a instituições financeiras modernas 
que funcionam razoavelmente bem. Esta suposição nem sempre é 
verdadeira. Isso pode não se aplicar para firmas pequenas e de capital 
fechado nos EUA. Certamente isso não acontece em muitos outros países 
(...) Nós estamos acostumados a pensar que os mercados e as instituições 
se adaptam às necessidades de financiamento e aos objetivos das 
corporações. Mas em muitos países esta adaptação é obstruída por  
severos problemas de agência ou por restrições governamentais. Não 
obstante, os mercados públicos de ações existem em quase todos os países 
(...) a maioria das teorias sobre Estrutura de Capital foram desenvolvidas 
para a realidade das empresas americanas de capital aberto. Mesmo 
naquele bem-estruturado cenário, nenhuma teoria geral emerge (tradução 
de Bennetti (2005)). 

 
 

1.4. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 
Este trabalho está organizado em sete capítulos, sendo neste primeiro apresentado os 

aspectos introdutórios, como a contextualização da pesquisa e seus objetivos, os quais 

estão descritos de forma inter-relacionada com a estrutura da pesquisa. Também está 

descrita a relevância da pesquisa neste capítulo inicial. 

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico do estudo, o qual é subdividido em 

orçamentação de capital (concentrando-se nos principais métodos), custo de capital (com 

atenção especial ao modelo CAPM) e estrutura de capital. 

O terceiro capítulo segue a subdivisão do segundo, porém apresenta estudos que 

visaram prover evidências empíricas dos temas em questão. Neste caso foram estudados 

em separado os trabalhos de mercados estrangeiros e do mercado brasileiro.  

O quarto capítulo consiste na metodologia para a parte exploratória da pesquisa 

realizada. Nele classifica-se este trabalho em termos gerais e descreve-se brevemente o 

instrumento original de Graham e Harvey (2001), o processo de adaptação, envio e análise 

dos resultados, bem como as limitações do método. 

O quinto capítulo expõe os resultados do survey realizado, organizados de forma 

similar à da pesquisa de Graham e Harvey (2001). A análise dos resultados frente às teorias 

e ditames expostos no referencial teórico permeia este capítulo. Também são traçadas 

sugestões e inferências. O sexto traz as conclusões do estudo e propõem trabalhos futuros.  

Finalmente, o sétimo capítulo enumera a bibliografia utilizada para a elaboração desta 

pesquisa. 



21 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.  ORÇAMENTAÇÃO DE CAPITAL E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

 

2.2.1. VALOR PRESENTE LÍQUIDO 

 

O método do Valor Presente Líquido - VPL consiste basicamente em calcular a 

soma do valor presente todos os fluxos de despesas e receitas futuras (inclusive o 

investimento inicial, o qual já está em valor presente). Desta forma, é possivel dimensionar 

o valor absoluto que uma composição de fluxos de caixa corresponde em uma data 

presente.  

Ross et al. (2005) o define simplesmente como “o valor presente dos fluxos de 

caixa esperados, menos o custo do investimento”. Assim tal valor, quando decorrente de 

uma decisão de investimento, pode ser compreendido em uma primeira análise como o 

valor que tal empreendimento adicionaria aos investidores. Nesse sentido, Brigham e 

Houston (1999) argumentam que se o VPL apresentar valor positivo gera-se mais caixa do 

que o necessário para saldar as exigências e dívidas, e assim o “excesso” de capital é 

revertido para os proprietários do mesmo. 

  Na visão de Oliveira et al. (2001) o “VPL é considerado a principal ferramenta para 

analisar projetos de investimentos”. Tal afirmativa ganha força se considerarmos que a 

técnica é capaz de dimensionar o que seria intuitivamente um “excedente de caixa” do 

investimento, ou seja, a própria contribuição do investimento no aumento da riqueza de seu 

proprietário. Aqui é possível citar o trabalho de Antunes (2001) o qual evidênciou reações 

positivas no valor de mercado de empresas em função do investimento em projetos com 

VPL positivo. 
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Gitman (2010) frisa que a técnica do VPL desconta os fluxos de caixa à uma taxa 

particular, normalmente chamada de taxa de desconto, retorno requerido, custo de capital 

ou custo de oportunidade.  Apesar dos termos na realidade terem definições com diferenças 

sutis é comum serem tratados de forma equivalente. Já Contador (2007) ressalta que a taxa 

de desconto deve ser adequada à análise pretendida do fluxo de caixa. O autor também 

afirma que dentre os métodos de análise de projetos de investimento o VPL seria o método 

mais rigoroso dentre os comumente utilizados na orçamentação de investimentos. 

Uma possibilidade na aplicação do VPL é utilizar para o desconto o que Gitman 

(2010) coloca como Taxa de Desconto Ajustadas ao Risco – TDAR. Esta é definida como 

“a taxa de retorno que um determinado projeto precisa proporcionar para remunerar 

adequadamente os proprietários da empresa”. Ou seja, é uma taxa que leva em conta o 

risco individual do investimento.  

Um aspecto na utilização do VPL que não é comum de ser apontado é a 

necessidade de determinar precisamente os fluxos de caixa futuros da empresa. O método 

em si não apresenta lacunas e permite trabalhar com qualquer natureza de fluxo de caixa, 

porém sua lógica é equacionada sobre um fluxo de caixa esperado, o qual não 

necessariamente será o real. Outra premissa da técnica é que a taxa de desconto não varia 

durante a execução do projeto ou realização do investimento, o que mais uma vez 

representa uma inverdade. Por outro lado, a desconsideração destes aspectos em um 

primeiro momento simplifica a técnica o que a torna mais aplicável no universo prático. 

Teoricamente o VPL é apresentado como a técnica preferível em orçamento de 

capital, tanto pela simplicidade de seu cálculo como pelo rigor de seu resultado. Ainda 

assim, para Ross et al. (2005) e Gitman (2010), no âmbito gerencial das empresas o VPL 

não é unânime em popularidade, provavelmente por não prover uma idéia de rentabilidade 

relativa do projeto. 

 
 
2.1.2.  TAXA INTERNA DE RETORNO 

 
A técnica da Taxa Interna de Retorno – TIR, assim como VPL, também considera o 

valor do dinheiro no tempo se baseando no desconto de fluxos de caixa. No entanto a TIR 

busca responder qual é a rentabilidade da composição dos fluxos de caixa. Segundo 

Contador (1997) isto é feito pelo o cálculo da taxa de desconto que irá igualar o valor 
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presente dos benefícios do projeto ao valor presente de seus custos, ou seja, é a taxa que 

iguala o VPL do investimento a zero. 

Como critério de análise de viabilidade a TIR pode ser comparada com a Taxa 

Mínima de Atratividade do projeto. Ou seja, estabelece-se um custo de oportunidade dos 

recursos do investimento, ou então, de forma equivalente, uma taxa que o investimento 

precisa remunerar para compensar seus riscos. Esta também é denominada por Gitman 

(2010) como Taxa de Desconto Ajustada ao Risco – TDAR. A confusão entre o conceito 

de taxa interna de retorno com o de custo de oportunidade não é incomum, de foma que 

Brealey e Myers (2000) frisam a taxa interna de retorno mede a rentabilidade do projeto 

em si enquanto o custo de oportunidade é um parâmetro útil na decisão sobre a aceitação 

de um projeto. 

Segundo Gitman (2010), quando a TIR for superior ao custo de capital o projeto 

deve ser aceito, do contrário deve-se rejeitar o mesmo. Assim, garante-se que a empresa 

está no mínimo garantindo o retorno requerido que seus investimentos devem 

proporcionar. O autor ainda frisa a popularidade no uso da técnica mesmo tendo seu 

cálculo mais complexo do que o VPL. Normalmente atribui-se essa popularidade face ao 

aspecto intuitivo que uma taxa percentual proporciona. 

Sem dúvida o método da TIR é de grande valia na análise de investimentos, sua 

utilização correta exige uma melhor compreensão acerca da realidade e contexto dos 

investimentos e seus fluxos. Brealey e Myers (2000) afirmam inclusive que a TIR “TIR 

"deve sempre mostrar se o projeto acrescenta riqueza ao acionista, mas possui algumas 

armadilhas". 

Contador (1997) aponta cinco fragilidades relacionadas ao uso da TIR. 

Primeiramente a TIR pode ter seu critério clássico de aceitação / rejeição invertido no caso 

de se tratar de um empréstimo, ao invés de um investimento. Em um fluxo de caixa de um 

empréstimo convencional primeiramente obtêm-se os fluxos positivos e posteriormente os 

desembolsos. Neste caso é interessante ao tomador que a rentabilidade do fluxo seja menor 

que o custo de capital usado no desconto. Ou seja, por esta ótica o fluxo de adquirido pelo 

tomador tem um custo de oportunidade menor que seu o custo de oportunidade geral. 

Brealey e Myers (2000) ressaltam que esta abordagem decorre de uma dicotomia 

econômica clássica: No empréstimo busca-se o menor custo e no investimento o maior 

retorno. 
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A segunda imperfeição do método é que o seu cálculo pressupõe como constante o 

custo de capital ao longo do projeto. A consideração da estrutura a termo da taxa de juros, 

o uso de modelos estocásticos e métodos matemáticos iterativos resolvem essa questão, 

mas não sem introduzir demasiados complicadores nos cálculos.  Contador (1997) ainda 

afirma que a rigor a comparação da TIR devera ser realizada “a uma taxa de desconto 

média ponderada no tempo pelos mesmos elementos do perfil do projeto” e ainda assim o 

método não estaria isento de suas demais falhas. 

Outra desvantagem consiste a expressão do cálculo da TIR resultar em múltiplas 

raízes. Isto ocorre nos casos de fluxos de caixa não-convencionais, ou seja, investimentos 

que possuem mais de uma mudança de sinal nos seus fluxos de caixa. Nestes casos, a 

técnica poderá resultar em raízes múltiplas, reais, imaginárias ou negativas, não 

contribuindo para a tomada de decisão. 

A quarta problemática grave na utilização da Taxa Interna de Retorno está nas 

diferenças de escala entre os perfis do investimento. Brealey e Myers (2000) exemplificam 

este aspecto com o seguinte dilema entre duas opções de investimento:   

- Investir $1 mil e quadriplicar o retorno à taxa de 300% no fim de um ano; 

- Investir $ 1 milhão a uma taxa de 50% ao fim de um ano. 

A segunda opção, apesar de oferecer uma taxa de retomo maior, possui uma escala 

muito mais elevada de forma que o retorno de fato é de $ 500 mil contra $ 3 mil da 

primeira opção. Desta forma, se a escolha dos projetos de investimento for mutuamente 

excludente, a segunda opção certamente gera mais riqueza ao investidor, mesmo tendo 

menor TIR.  

A quinta imperfeição inerente ao método da TIR está implícita na própria lógica do 

método e talvez seja a lacuna menos intuitiva desta técnica.  A taxa de retorno obtida com 

o fluxo de caixa do projeto só corresponderá realmente a TIR se for possível reinvestir 

todas as saídas de caixa do projeto à própria TIR. Do contrário, segundo Ross (2005) os 

ganhos financeiros obtidos ao longo do investimento, senão reinvestidos, estão submetidos 

ao desconto natural do dinheiro no tempo e assim não correspondem ao retorno indicado 

pela TIR. 

Além destas críticas, o cálculo da TIR possui um nível de complexidade mais 

avançado dentre os métodos de orçamentação de capital. Ainda assim, Gitman (2010) 
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esclarece que a técnica conta com muitos adeptos, possivelmente pela intuitividade que a 

utilização de percentuais proporciona. 

 

 

2.1.3. PAYBACK 

 

O Payback ou Taxa de Recuperação, para Gitman (2010) e Contador (1997), é o 

indicador de análise mais simples e popular, consistindo na determinação dos períodos 

necessários para recuperar os recursos investidos na implantação do projeto. No caso de 

uma anuidade, por exemplo, o período de Payback pode ser facilmente calculado com a 

divisão do investimento inicial pelos fluxos anuais de caixa. Caso a série de entradas de 

caixa variasse, ou seja, fossem mistas, bastaria verificar em que período a acumulação das 

mesmas equivalem ao investimento inicial. 

Uma vez conhecida a Taxa de Recuperação do investimento esta será comparada 

com um período máximo aceitável, ou seja, o tempo máximo que a empresa tolera para 

que haja retorno. Assim a aceitação do investimento decorrerá de um Payback inferior ao 

período máximo aceitável. 

A principal vantagem apontada no uso deste método esta em sua simplicidade e 

reconhecimento da liquidez, segundo Blocher e Stickney (1979). A esta vantagens pode-se 

atribuir sua utilização na avaliação de projetos pequenos em empresas grandes, ou seu uso 

popular pelas pequenas empresas Além disto, Gitman (2010) frisa que ainda que de forma 

pouco rigorosa, o Payback pode ser uma medida de exposição do projeto ao risco, pois 

uma maior espera na recuperação do investimento pode significar uma maior possibilidade 

de imprevistos sem ainda tenha havido retorno líquido de fato.  

No entanto, o critério do Payback apresenta severas imperfeições para ser utilizado 

como base na avaliação de investimentos. Primeiramente a técnica não esclarece por si 

mesma qual seria período máximo aceitável da recuperação do investimento. Gitman 

(2010) argumenta que a duração deste é definida pela direção da empresa. Além disto, 

estabelecimento deste valor carregaria aspectos subjetivos como a percepção do risco e do 

tipo de projeto de investimento. 
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Outra falha do critério é a impossibilidade de aplicar o mesmo em fluxos de caixa 

não convencionais. Como exemplo, cita-se o caso de um projeto no qual os benefícios 

financeiros antecedem os desembolsos. Aqui o critério de Payback não faz sentido. 

Ross et al. (2005), também acrescenta mais uma imperfeição deste método, o fato 

dele simplesmente ignorar os fluxos de caixa após o projeto atingir seu break even (o ponto 

de equilíbrio no qual, genericamente, os fluxos positivos se igualam ao investimento). 

Desta forma, é indiferente ao período de Payback se após tal ponto de equilíbrio o projeto 

possui fluxos de caixa formidáveis ou extremamente pobres. Com isto o método 

definitivamente não captura integralmente a riqueza que o investimento pode gerar para a 

empresa. 

Enfim, a crítica que a literatura acadêmica mais ressalta é o fato do método não 

considerar o valor do dinheiro no tempo.  A trivial soma dos fluxos de diferentes períodos 

não considera a atualização do valor. Apesar disto, Gitman (2010), ainda que também 

critique o método fortemente, afirma que ao medir a rapidez com que se recupera o 

investimento implicitamente considera-se os momentos de ocorrência dos fluxos de caixa, 

e, portanto o valor do dinheiro no tempo. 

No sentido de superar esta imperfeição configura-se o Payback descontado. A 

diferença entre o Payback comum está no desconto dos fluxos de caixa a serem 

considerados na determinação do período. Desta forma, seu cálculo equivale ao 

estabelecimento do período em que o VPL se torna maior ou igual a zero, segundo 

Hajdasinski (1993). Assim pode-se afirmar que a partir daquele momento o projeto 

realmente começa a agregar riqueza à seus investidores.  Ainda assim, nesta técnica 

aperfeiçoada persistem os demais problemas já considerados. 

Face a estes relevantes problemas o critério de avaliação de projetos por Payback é 

contra-indicado para ser utilizado isoladamente. Neste sentido ressalta-se a síntese de 

Contador (1997) sobre o método:  

Em resumo quando muito, pode ser um indicador secundário, adicional, 
para auxiliar o processo de decisão a desempatar entre alternativas 
indiferentes segundo outros critérios. Apesar de sua mensagem atraente 
aos empresários e investidores mais apressados, o critério do Payback não 
é o mais adequado para a avaliação de projetos. 

 

 

2.1.4. RETORNO CONTÁBIL 
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A Taxa de Retorno Contábil, também conhecida como Book Rate of Return utiliza 

o retorno contábil do investimento como método para sua avaliação. Galesne et al (1999) 

define a matemática método como a razão dos lucros projetados (descontados de taxas e 

depreciação) pelo valor do ativo utilizado no projeto ou patrimônio líquido equivalente. 

Assim, para ser utilizado como critério, bastaria comparar a taxa obtida com a taxa geral 

do retorno contábil da empresa, de forma a avaliar se o projeto em questão aumenta ou 

diminui o valor da empresa. 

Galesne et al (1999) frisa que apesar da facilidade de utilizar o método, dada a 

simples obtenção dos dados dos balanços financeiros, este é de desaconselhável utilização. 

Isto porque tal critério não leva em conta o dinheiro no tempo e considera apenas valores 

contábeis, os quais não refletem prontamente a realidade dos fluxos de caixa da empresa. 

 

 

2.1.5.  ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE 

 
O índice de lucratividade visa quantificar de forma imediata a proporção dos 

benefícios de um investimento em face de seus custos.  Galesne (1999) e Contador (1997) 

afirmam que a forma mais comum deste indicador é a razão entre o valor presente das 

entradas líquidas pelo investimento inicial, utilizando-se uma taxa de desconto de modo 

similar ao critério do VPL. Contador (1999) ainda afirma que existem algumas variantes 

menos relevantes deste indicador, classificando-os de uma forma mais genérica, sob o 

nome de “Relação Benefício-Custo”.  

 Logo, fica intuitivo perceber que, na sua forma tradicional, um índice de 

lucratividade maior do que 1 corresponde à ganhos líquidos em valor presente superiores 

aos investimentos, ou seja, um VPL positivo. Da mesma forma, índices inferiores a 1 

significarão VPL negativos e a recomendação de não seguir com o investimento. Enfim, na 

comparação de projetos será escolhido aquele de maior índice maior que 1.  Percebe-se 

então que surgirão os mesmo problemas de escala que o método da TIR apresenta: o 

critério do índice de lucratividade oferece a proporção do retorno do projeto face seu 

investimento, porém não demonstra o valor absoluto do benefício. Contador (1997) ainda 

argumenta que mesmo com tal problema este critério é bastante utilizado.  
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2.1.6.  ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 
A análise de sensibilidade nasce do trabalho realizado por David Hertz em 1964, 

sob o nome de Risk Analysis in Capital Investment.  Seu conceito original de análise de 

risco era traduzido pela emulação de centenas de fluxos de caixa semelhantes ao fluxo 

objeto da análise. Em cada um deles variavam-se as entradas e saídas conforma 

distribuições probabilísticas adequadas àqueles fluxos, segundo os analistas do projeto. 

Desta forma era possível obter uma curva de probabilidade para a TIR do projeto. 

No entanto, de acordo com Carter (1972), Hastie (1974), Hall (1975) e Singhvi 

(1980) tal técnica tinha como dificuldade a determinação das distribuições de 

probabilidades, não havendo consenso acadêmico sobre o método e tendência para o uso  

arbitrário no campo prático. Tais autores também defendem que justamente em função 

desta dificuldade que é mais válido adotar uma abordagem mais simplificada na análise do 

risco. Neste caso tais autores foram construindo um novo enfoque. Nele estabelece-se uma 

faixa de variação para cada elemento do fluxo de caixa, ao invés de distribuições 

probabilísticas. 

Assim, surge a análise de sensibilidade, na qual se varia os dados de entrada do 

investimento para analisar seus efeitos em sua rentabilidade e valor, medidos por outras 

técnicas tais quais VPL ou TIR. Desse modo a incerteza pode ser definida pela simples 

variação possível dos dados de entrada e ter facilmente seu efeito observado. A grandeza 

do resultado da variação do parâmetro no valor do projeto aponta diretamente a 

sensibilidade do parâmetro em questão, logo, sua criticidade. Neste sentido, Weston e 

Brigham (2000) frisam que a análise de sensibilidade não é um critério determinante de 

viabilidade já que não equaciona os fatores de risco frente ao valor do investimento de 

forma definitiva, necessitando da utilização conjugada com outras técnicas. Mas, que por 

outro lado, estes autores argumentam que tal análise proporciona boa percepção do risco 

do projeto. 

Contador (1997) ressalta que para realizar a análise de sensibilidade para diferentes 

parâmetros é preciso considerar uma premissa que na prática nem sempre é verdadeira: as 

variações dos diferentes parâmetros devem ser independentes entre si. O autor defende que 

segundo experiência prática dos profissionais de finanças, o método é satisfatório quando 



29 
 

 
 
 
 
 
 

há poucos parâmetros e as variações são no máximo moderadas, a ainda argumenta que na 

prática esta situação é incomum. 

 

 

2.1.7.  AVALIAÇÃO POR MÚLTIPLOS 

 

Damodaram (1997) coloca que na avaliação por múltiplos (também conhecida 

como avaliação relativa) o valor do ativo pode ser estimado pela precificação de outros 

ativos comparáveis, desde que padronizados pela mesma variável. Geralmente, para tal 

padronização, utilizam-se lucros, receitas, fluxos de caixa ou valores contábeis. Gitman 

(2010) define que os índices de valor de mercado informam de que moda os profissionais 

de finanças no mercado avaliam as firmas em termos de risco e retorno.  

Além disto, Gitman (2010) também argumenta que os dois índices mais utilizados 

são o índice preço por lucro (P/L) e o índice valor de mercado pelo valor patrimonial 

(VM/VP). O índice P/L se traduz no valor que os investidores estão dispostos a 

desembolsar para cada unidade de lucro da empresa. Desta forma, é razoável perceber que 

quanto maior este valor, maior é a disposição do investidor em pagar pela sua participação 

nos retornos de uma empresa, logo maior é a sua confiança nestes retornos. Já o índice 

VM/VP contrapõe o valor da empresa no mercado face ao seu valor patrimonial, o que 

pode revelar a percepção dos investidores quanto ao desempenho da empresa. Desta forma, 

quanto maior índice VM / VP maior a percepção do mercado que o valor da empresa está 

acima de seu valor contábil. Ou seja, há crença que esta proporcionará retornos elevados 

em relação à seus riscos. 

Segundo Damodaran (2002), a avaliação por índices necessita de menos variáveis 

que as análises por fluxo de caixa descontado, tornando tal método atrativo e simples de 

obter estimativas. Todavia, o autor também argumenta que a facilidade em constituir tais 

indicadores pode induzir a utilização equivocada, principalmente quando utilizados frente 

a empresas comparáveis. Isto porque a escolha das empresas comparáveis pode estar 

tendenciada por pressuposições erradas e subjetivas sobre seu valor. Assim, o analista a 

utilizar este método deve ser claro quanto as suas suposições acerca do valor das empresas 

comparáveis. Além disto, uma comparação eficaz tem como premissa que o mercado está 

precificando corretamente as empresas utilizadas como parâmetro. 
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Para Lundholm e Sloan (2004) tal avaliação contribui para uma comparação de 

performances entre empresas e proporciona uma visão geral de como o mercado está 

avaliando as firmas. Ainda assim, estes autores sustentam que uma análise completa 

prescinde de mais projeções futuras e que em poucos casos é realmente possível avaliar 

uma empresa somente em termos de resultados presentes, já que os índices mais populares 

descartam projeções. 

Copeland et al (2000) argumentam que há maior eficiência nas avaliações pelos 

fluxos de caixa descontados, em detrimento das avaliações contábeis por múltiplos. 

Segundo os autores, a avaliação pelo fluxo de caixa descontado “oferece um quadro mais 

sofisticado e confiável do valor da empresa”. Os autores ainda frisam que a avaliação por 

múltiplos só é precisa quando o lucro corresponde ao fluxo de caixa, o que corrobora a 

preferência destes pela análise do fluxo de caixa. 

Conforme apontado, as abordagens de fluxo de caixa esperados para avaliar a 

riqueza de projetos e investimentos, incluindo as técnicas mais efetivas tais qual o VPL e 

TIR, são débeis quanto a flexibilidade e possibilidade de revisões face às mudanças 

inesperadas no mercado ou no ambiente do investimento. Neste sentido, Trigeorgis (1996) 

sustenta que a fragilidade dos métodos de Fluxo de Caixa Descontados está na premissa 

assumida de um cenário estático junto de uma atuação inflexível na operacionalização do 

investimento. 

Percebe-se que tal crítica se faz coerente com a realidade prática, a qual em algum 

grau sempre apresenta incertezas para a execução dos projetos, mudanças no ambiente e 

interações com outros agentes de modelagem complicada. Assim, é de senso comum que 

caso a gerência de um investimento tenha flexibilidade na condução operacional deste, esta  

poderá capturar a riqueza de oportunidades antes indisponíveis, bem como se proteger de 

eventuais perdas. 

É de acordo com tal raciocínio que Trigeorgis (1996) sistematiza uma nova 

consideração a ser agregada ao critério do VPL: as opções gerenciais. Ou seja, o autor 

adapta o critério original para apresentar não somente a riqueza a ser gerada pelo fluxo de 

caixa, mas também o valor das opções que existem na condução do projeto / investimento. 

Desta forma, a flexibilidade gerencial e nuances estratégicas são incluídas no valor VPL, 

que passa a ser denominado “VPL expandido”. Logo, o valor deste novo VPL pode ser 

estrito da seguinte forma:  
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VPLexpandido = VPL tradicional +Valor da Opção 

Figura 2.1 – VPL expandido 
Fonte: Gitman (2009) 

 

Brealey e Myers (1992) sustentam esta lógica ao ressaltarem que a técnica do VPL 

não considera o valor do gerenciamento do investimento e que a teoria sas opções 

possibilita aos administradores decidirem sobre a operacionalização dos investimentos em 

meio a execução destes, o que pode aumentar os retornos frente à oportunidades ou reduzir 

perdas em situações ruins. 

Gitman (2009),  as define como “Oportunidades inerentes a projetos de 

investimento, que possibilitam aos administradores alterar seus fluxos de caixa e risco de 

um modo que a fete a viabilidade (VPL) do projeto.” O autor também afirma que tais 

oportunidades são mais comuns e possuem mais relevância em grandes projetos de capital, 

o que dá origem à nomeclatura equivalente de “Opcões Estratégicas”.  

Em trabalho anterior, o próprio Myers (1977), havia explorado está ótica sob o 

nome de “Opcões Reais” e comparou as oportunidades de novos investimentos de uma 

empresa  como similares às opções de compra. Também em analogia, Dixit e Pindyck 

(1994) apontam a equivalência entre a opção de se investir e uma opção de compra 

americana.  Assim, ao exercer a opção abandona-se a possibilidade de considerar novas 

informações para o investimento.  

De uma forma geral, os estudos atuais sobre a Teoria das Opções tecem analogias  

que vão além da opção de compra, já que os gerentes poderiam ter outras alternativas além 

da opção de novos investimentos e expansão. Trigerorgis (1995), por exemplo argumenta 

que para a orçamentação de um projeto de investimento com a totalidade de suas 

alternativas (e logo a totalidade de seu valor) , deve-se entendê-lo como um conjunto de 

opções reais de diferentes naturezas, tais quais: adiar o investimento, abandonar etapas 

futuras, alterar sua escala ou tipologia. Neste sentido Gitman (2009) propõe a descrição 

sucinta das classes mais comuns de Opções Reais, descritas conforme a Tabela 2.1: 
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Opção Descrição 
Abandono É a possibilidade de encerra um projeto antes do planejado. Geralmente, tal 

opção permite minimizar as perdas em projetos malsucedidos. 
Flexibilidade A alternativa realizar flexibilidade operacional permite adaptar o processo 

produtivo à mudanças mercadológicas diversas. Desta forma é possível 
capturar maior riqueza de novas oportunidades do mercadoe reduzir perdas 
frente à adversidades emergentes. 

Crescimento É a consideração do valor das futuras oportunidades que um dado projeto 
pode permitir, como por exemplo um projeto sequencial, ou conquista de um 
novo mercado. 

Cronograma Consiste nas alternativas de cronograma para executar diferentes iniciativas 
de um projeto. Ou seja, é a possibilidade de adiar ou acelerar os 
investimentos de um projeto conforme novas informações do ambiente 
surgem. O  timming correto da execução do projeto com as informações 
disponíveis aumenta o potencializa o retorno do investimento. 

Tabela 2.1 – Tipologia das Opções 
Fonte: Gitman (2009) 

 
 
 

2.1.8.  VALOR EM RISCO 

 

Crouhy (2004) define o cálculo do Value-at-Risk (Valor em Risco - VAR) como a 

medida do valor financeiro da maior perda possível, em um determinado nível de 

confiança e intervalo de tempo. Assim, é possível conhecer justamente o valor que está em 

risco em um determinado ativo, pois segundo Hull (2002) com esta medida é possível um 

profissional de finanças afirmar: “Nós estamos X por cento certos que não iremos perder 

mais do que Y dólares nos próximos N dias” 

Alarcon (2005) argumenta que esta métrica é largamente aceita pelas instituições 

financeiras e empresas dado seus benefícios. Jorion (2003) frisa que este critério é capaz de 

traduzir em um único número de fácil compreensão a perda potencial de um investimento. 

Silva et al (2010) ressalta que a publicação do documento Risk Metrics pela Instituição 

Financeira J. P. Morgan apresentava um modelo de análise de risco útilizado pela própria 

intituição, o qual tinha como um dos fundamentos o cálculo do VAR. Segundo Silva et al 

(2000) isto contribuiu fortemente para este parâmetro se tornar disseminado no mercado 

financeiro.  

Alarcon (2005) argumenta que uma das características que popularizaram o Value-

at-Risk é a possibilidade de aplicá-lo em carteiras com grande variedade de ativos, 

agregando cada fator de risco para uma mesma base de análise. O autor ressalta que com 

esta métrica é possível comparar ativos com riscos de naturezas diferentes. Alarcon (2005) 



33 
 

 
 
 
 
 
 

ainda frisa que o modelo do VAR considera as correlações dos ativos, já que quando 

agrega os fatores de risco isolados de cada ativo da carteira está embutindo a relação entre 

eles. 

Todavia, Alarcon (2005) também esclarece alguns pontos frágeis do parâmetro de 

Valor em Risco. Primeiramente, o modelo supõe a existência de relação entre os valores 

históricos e os valores futuros. Em segundo lugar, a distribuição de probabilidade utilizada 

para gerar o intervalo de confiança é uma simplificação que pode estar longe de representar 

a realidade. Neste sentido, Filho (2006), argumenta que normalmente utilizam-se 

distribuições normais para a simplificação do modelo, enquanto no campo prático as séries 

temporais financeiras são caracterizadas por “caudas gordas”. Dessa forma, o calcúlo do 

Valor em Risco pode ficar subestimado. Enfim, Jorion (2003) ressalta que o VAR deve ser 

entendido como uma métrica necessária, mas não suficiente por si só para a gestão do 

risco. 

 

 

2.2.  CUSTO DE CAPITAL 

 

2.2.1. CUSTO DE OPORTUNIDADE E TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE 

 

A avaliação de diferentes alternativas de investimento necessita de pelo menos um 

parâmetro básico de atratividade, ou seja, um retorno mínimo que justifique a aplicação do 

capital naquele investimento. Da mesma forma, a avaliação correta dos fluxos de caixa de 

uma empresa prescinde de uma taxa de desconto adequada, que ao menos considere a 

remuneração dos provedores de capital. 

Bierman (1975) e Asaaf e Martins (1989) definem esta lógica como o custo de 

oportunidade e como exemplo ilustram a alternativa que um investidor tem de 

eventualmente aplicar o dinheiro na poupança obtendo, hipoteticamente, 6% de retorno. 

Assim, mediante a essa alternativa, qualquer outro investimento teria um custo de 

oportunidade de 6%, ou seja, um custo equivalente a um rendimento garantido do qual se 

abriu mão. 

 Ross et al. (2005) a partir desta noção de custo de oportunidade traçam uma 

definição para taxa mínima de atratividade – TMA. Estes autores definem a TMA como a 
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taxa de retorno que levaria o investidor a abrir mão de seu rendimento certo, ou seja, 

contrair um custo de oportunidade e ainda assumir o risco do investimento em si.  

 Por isto, normalmente compara-se a TIR de um projeto em avaliação com a sua 

TMA. Uma TIR maior que a TMA significa retornos superiores ao custo de oportunidade e 

prêmio exigido pelo risco do investidor, logo um projeto viável. No mesmo sentido, os 

retornos líquidos do investimento, quando descontados pela TMA adequada, representarão 

a riqueza gerada, já premiando o risco e o custo de oportunidade, equivalendo então ao 

VPL do projeto. 

Dessa forma, é possível entender a TMA como o retorno mínimo requerido pelo 

investidor para remunerar o risco e custo de oportunidade assumido. Logo, tal conceito não 

pressupõe imediatamente rigor matemático ou racional em sua definição. O 

estabelecimento da TMA por um investidor, à princípio, pode ser estabelecido de forma 

subjetiva. 

No entanto, os autores da literatura sobre finanças, tais quais, Damodaram (2002) 

Ross et al. (2005) e Gitman (2010) frequentemente colocam como valor mais adequado 

para estabelecer a TMA o cálculo custo de capital. Como o conceito do custo de capital, a 

ser explorado, consegue incorporar de forma robusta a idéia da TMA é comum ambos 

serem tratados de forma equivalente. 

 

 

2.2.2.  CUSTO DE PONDERADO DE CAPITAL E CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIO 

 

Gitman (2010) define o custo de capital como a taxa de retorno a ser obtida com os 

investimentos, para que uma empresa mantenha o seu valor. Tal noção também equivale à 

taxa de retorno exigida pelos fornecedores de recursos para financiar projetos de 

investimento da empresa. 

 Assim, em linhas gerais, projetos com retorno maior ao custo de capital 

proporcionam uma rentabilidade superior ao valor de custeamento de seus fundos, de 

forma a gerar excedentes contribuindo para a riqueza da firma. Copeland et al. (2000) 

ressalta que os credores e acionistas têm como expectativa uma recompensa pelo custo de 

oportunidade ao aplicar recursos em um investimento particular ao invês de outros 

quaisquer de risco similar. 
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A importância deste conceito financeiro está na sua capacidade de relacionar as 

decisões de investimento de longo prazo e fontes de financiamento com o valor realmente 

proporcionado aos proprietários da empresa. Assim, o valor do custo de capital servirá, não 

somente como padrão comparativo de retorno exigido, mas também  como a taxa para 

descontar adequadamente os fluxo de caixas futuros da empresa e estabelecer o valor 

presente desta riqueza. Neste sentido, Gitman (2010) frisa que o custo de capital é reflexo 

do “custo médio esperado dos fundos no longo prazo” 

Gitman (2010) também ressalta que geralmente o custo de capital geral de uma 

empresa se alterará de forma dinâmica quando um projeto é aceito, pois este pode alterar o 

risco econômico ao qual a empresa está submetida. Então para ao menos explorar com 

menor rigor este conceito, o autor sugere utilizar a premissa que tal risco permanece 

inalterado. 

O trabalho de Gitman (2010)  ressalta a existência de fontes distintas de capital, de 

forma que a combinação destas resulta em um custo médio ponderado de capital, 

normalmente conhecido como WACC – Weighted Average Cost of Capital. Este autor 

concentra-se nas fontes de financiamento de longo o prazo, sob a justificativa de serem 

fontes permanentes e as mais relevantes. Estas seriam: Dívida de longo prazo; ações 

preferenciais; ações ordinárias e lucros retidos. 

Copeland et al. (2000) argumentam que o cálculo do WACC exige consistência 

com a definição do fluxo de caixa que será objeto de desconto. Para isto, estes autores 

ressalta que deve a estimativa do WACC deve considerar: 

i) Os custos marginais das fontes de capital, uma vez que o fluxo de caixa é o 

prórprio capital disponível para remunerar os fornecedores de capital; 

ii) Sua estimativa deve ser realizada após os impostos, pois os fluxos de caixa 

também o são; 

iii) Como os fluxos de caixa são expressos em termos nominais também serão 

usadas taxas desta natureza para o WACC, isto é, obtidas levando em conta a 

inflação esperada e taxas de juros; 

iv) Considerar o risco sistemático que recaí pelos investidores, já que estes esperam 

um retorno por este risco; 

v) Se possível, valorar o custo das fontes de capital conforme o valor de mercado; 

vi) Assumir a possibilidade de variar a projeção do fluxo de caixa, conforme 
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mudanças na inflação, risco de mercado ou estrutura de capital. 

Além disto, Copeland et al. (2000) recomendam o seguinte modelo para a 

estimativa do WACC, conforme a Equação 2.1: 

 
WACC = Kb ( 1- Tc)  B  + Kp   P + Ks    S                   (2.1)   

      V        V          V 

Onde, 
Kb  Retorno esperado da dívida não-conversível (antes dos impostos) 
Tc  Taxa de imposto 
B  Valor da dívida financeira 
V  Valor total da empresa ( B+P+S ) 
Kp  Custo de capital das ações preferenciais depois dos impostos 
P  Valor das ações preferenciais 
Ks  Custo de Oportunidade das ações 
S Valor das ações 
 
Percebe-se que neste modelo os autores modelaram apenas três fontes de capital. 

No entando eles adimitem que  na prática tal ponderação pode ser mais complexa não 

somente me função da inclusão de outras fntes mas também pelo fato de cada fornecedor 

de capital requerer uma remuneração específica, baseada em seu valor e custos. 

Nota-se que os equacionamentos do WACC sempre excluem as obrigações não 

financeiras, tais quais as contas a pagar. Isto porque apesar de possuirem um cuso de 

capital, este está embutido no preço do produtos adquiridos que geram tais obrigações. 

Assim, serão naturalmente levados aos custos operacionais, logo, fluxo de caixa da 

empresa. 

Além disto, Ross et al. (2005) argumenta que os pesos dos custos das fontes de 

capital consideradas podem ser calculados com base em valores contábeis ou valores de 

mercado, bem como se utilizar pesos históricos ou pesos ideais. Os autores defendem a 

utilização dos valores de mercado como preferíveis aos valores contábeis, já que se 

aproximam do quantia pela qual é possível efetivamente negociar o título. Neste contexto, 

Copeland et al. (2000) frisa a dificuldade de estimar o preço de mercado quando o título 

não é negociado em mercados em que é possível observar seu preço diretamente.  

Quanto a utilização de pesos históricos ou ideais, Ross et al. (2005) defende que os 

pesos históricos constituem a busca da proporção real de cada componete da dívida, pela 

observação e equacionamento dos valores de fato, sejam de mercado ou contábeis. Já o 
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peso ideal está relacionado com a proporção da estrutura de capital que se objetiva, e 

formará a taxa de desconto desse cenário que se busca. 

No intuito de sistematizar melhor o estabelecimento do WACC, Copeland et al. 

(2000) propões três etapas:  

i)  Determinar a ponderação da estrutura de capital; 

ii) Estimar o custo de oportunidade relativo à dívidas; 

iii) Estimar o custo de oportunidades relativo às ações. 

A ponderação da estrutura de capital deve considerar a possibilidade de 

circularidade na estimativa do WACC, pois há interdependência na estimativa do valor de 

mercado das ações (descontados pelo WACC) e o cálculo do próprio WACC (dependente 

do valor de mercado das ações). Além disto, há o problema das mudanças dinâmicas do 

valor e quantidade dos diferentes títulos da empresa no futuro, de forma que a estrutura 

financeira futura será diferente da atual, compromentendo uma estimativa do valor dos 

fluxos de caixa por uma taxa de desconto atual. Neste sentido Copeland et al. (2002) e 

Gitman (2010) ressaltam como abordagem trabalhar com uma estrutura de capital alvo 

para a empresa, a qual pode ser obtida conjungando procedimentos: Estimar a estrutura 

financeira com base nos valores de mercado quando possível, como defendido por Ross et 

al. (2005); Verificar empresas comparáveis e Analisar estratégias financeiras de obtenção 

de capital e seus efeitos na estrutura de capital desejada.  

Copeland et al. (2002) frisa o exame com empresas comparáveis quando da não 

existência de mercados que permitam observar diretamente o preço do título. Estes autores 

também recomendam esta alternativa para refinar as estimativas de custo de capital de 

divisões de conglomerados. Já a análise da estratégia de financiamento consiste na 

discussão com a alta administração de qual é o valor alvo desejado, seja de ao menos na 

forma contábil ou direcional. 

A estimativa do custo das dívidas ocorre mais em função da natureza do título de  

dívida, para cada qual se emprega calcúlos específicos razoavelmente rígidos. Como tanto 

na esfera acadêmica como na prática há pouca discussão e divergência sobre como 

proceder para estas estimativas, não é objetivo deste trabalho discorrer profundamente 

sobre elas. Gitman (2010) argumenta que tais estimativas classificam-se em três categorias 

(cotação, cálculos e aproximações) mas que de uma forma geral é possível assumir a TIR 

inerente dos fluxos de caixa de uma obrigação como o seu custo. Para Damodaram (1999) 
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o custo da dívida é influenciado pelo  nível atual da taxa de juros, a possibilidade de 

inadimplência, o montante e o prazo de vencimento. 

Já a estimativa do custo do capital acionário conta com diversas técnicas derivadas 

de diferentes teorias de finanças. Este trabalho explora mais especificamente  o modelo de 

Gordon (modelo de avaliação com crescimento constante) e o modelo de precificação de 

ativos CAPM – Capital Assets Pricing Model. 

 O modelo de Gordon parte da premissa que o valor da ação equivale ao valor 

presente de seus dividendos futuros, descontados por uma taxa de retorno requirida, da 

qual, antes do desconto propriamente dito, abate-se o crescimento esperado (e constante) 

destes dividendos. Assim o modelo é configurado na Equação 2.2, da seguinte forma: 

 

P0  =      D1         (2.2) 

  Ke - g 

Onde: 

P0  Valor corrente da ação ordinária 

D1  Dividendo esperado por ação esperado no período seguinte (momento 1) 

Ke  Custo de Capital do Patrimônio Líquido, assumindo sua equivalência ao 

retorno requerido dos acionistas 

g  taxa de crescimento constante dos dividendos 

Reescrevendo tal modelo, conforme a Equação 2.3 é possível estimar o retorno 

requerido para o capital próprio. Ou seja, o custo do capital próprio será dado por uma 

parcela de rendimento estimado ao final de um primeiro período (a razão do dividendo 

pelo valor da ação) somada com uma parcela do crescimento esperado. Ressalta-se que os 

dividendos são distribuídos a partir do lucro líquido, de forma que está livre dos impostos, 

não sendo necessário ajustar a taxa do modelo. 

Ke  =  D1 + g          (2.3) 

           Po 

 Damodaran (1999), Copeland et al. (2002) e Gitman (2010) não recomendam o 

modelo de Gordon, dado as suas limitações e resultados potencialmente incorretos. Estes 

autores frisam que dificilmente irá se verificar uma situação real de crescimento estável e 

que este fator tem grande peso no equacionamento. 
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Ross et al (2005) ressalta que a vantagem neste modelo está na sua simplicidade, 

porém frisa que como principal revés o fato de não considerar o risco de forma explícita, 

pois desconsidera o uso que os fundos terão  (o risco assumido de fato). Os autores 

também argumentam a fragilidade do modelo em exigir que o crescimento seja de fato 

constante, o que é difícil de observar na prática. Além disto, ele é restrito a empresas que 

pagam dividendos, o que reduz sensivelmente o universo de aplicação e estudo do modelo. 

Já o modelo de precificação de ativos CAPM – Capital Assets Pricing Model, é 

considerado menos falho, tem sua utilização mais irrestrita e difundida, bem como se 

relaciona de forma mais ampla com os demais conceitos da teoria de finanças. Além disto, 

será exposto que o CAPM considera explicitamente o risco do ativo no mercado. Dada esta 

relevância o Capital Assets Pricing Model será estudado a seguir em sub-capítulo à parte. 

 

 

2.2.3.  MODELO CAPM – CAPITAL ASSETS PRICING MODEL   

 

William Sharpe em seu trabalho intitulado de “Capital assets prices: a theory in 

market equilibrium under condition of risk” de 1964, baseado nos estudos de seu professor 

Markowitz (1952 e 1959), junto de Lintner (1965), consolidou um modelo de precificação 

de ativos de ampla aceitação, o Capital Asset Princing Model – CAPM. Tal modelo 

permite a estimativa de retorno de um dado ativo em função de sua sensibilidade às 

variações do mercado como um todo e de uma taxa livre de risco.  

Ross et al. (2005), Copeland et al. (2002) e Gitman (2010), esclarecem que o 

CAPM pode indicar o custo de capital próprio da empresa em termos de suas ações 

ordinárias, já que  estabelece o retorno exigido pelos investidores como recompensa ao 

risco do investimento nestas ações.  

Damodaram (2003) frisa que este modelo relaciona a apenas parcela de risco não 

diversificável ao retorno do ativo e esclarece que o risco total de um ativo é formado por 

duas parcelas de risco distintas, o risco diversificável (específico) e o não diversificável (ou 

sistemático). O risco diversificável é aquele inerente ao ativo atribuído a eventos 

específicos da empresa de forma pode ser eliminado pela diversificação. Pois ao se compor 

uma carteira com grande número de ativos dilui-se esta parcela do risco.  

Ainda assim, mesmo com inclusão de mais e mais títulos em uma carteira, em um dado 

momento seu risco total seguirá estável: permanecerá aquela parcela do risco que está 
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associada aos fatores de mercado e que afetam sistemicamente todos os ativos. Este é o 

denominado risco sistemático. Gitman (2010) ressalta a relevância de fazer sua medida, já 

que esta parcela de risco não pode ser eliminada. A Figura 2.2 ilustra este efeito da 

diversificação: 

 

 

 

Figura 2.2 – Efeito da Diversificação da Carteira 
Fonte: Gitman (2009) 

 
 

É interessante verificar que o modelo CAPM, ao medir o retorno de um ativo em 

função da variação do mercado, ignora a parcela diversificável do risco. Pois este risco, 

teoricamente, sempre pode ser evitado pela diversificação, não havendo sentido então em 

existir recompensa por ele. 

Desta forma, para estabelecer a relação pretendida o CAPM em sua forma básica 

utiliza apenas três variáveis: 

i) Taxa livre de risco: consiste em um retorno hipoteticamente possível de ser obtido 

sem correr risco. Logo, pode ser representada pelo retorno de um título que não 

apresente correlação com outros ativo ou fatores econômicos. Gitman (2010) 

ressalta que normalmente representa-se esta taxa como equivalente às Letras do 

Tesouro norte-americano. 

Nº de Ativos na 
Carteira 

Risco 
Específico 

Risco Sistemático 
(não diversificável) 

Risco 
Total da 
Carteira 
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ii) Coeficiente Beta: Indica o grau de variação do retorno do ativo em função das 

variações no retorno de mercado. Ao associarmos historicamente os retornos de um 

determinado ativo aos retornos do mercado é possível realizar uma regressão linear 

para uma função que associa ambas as rentabilidades. Desta forma, a sensibilidade 

do ativo quanto às variações do mercado fica expressa como o coeficiente angular 

desta reta característica, que no caso equivale ao coeficiente de regressão obitido 

empiricamente, o coeficiente beta. 

iii) Prêmio de risco de mercado: é a diferença entre o retorno médio obtido com o 

ativo e o retorno da taxa livre de risco. Logo, expressa a rentabilidade de caráter 

“extra” que o investidor recebe por  escolher uma classe de investimento com risco, 

por isso a denominação de “prêmio”. 

 
No modelo CAPM estas variáveis se relacionam conforme as Equações 2.4 e 2.5, da 
seguinte forma: 
 

E [Ri] = Rf +! i m ( E [R m] ! Rf  )           (2.4) 
 

! i m =      Cov [Ri ,  R m]            (2.5) 
   Var [Rm] 
 
Onde, 
 

E [Ri]  Retorno esperado do ativo i no tempo t 

Ri  Retorno do ativo i 

Rf  Retorno do ativo livre de risco 

R m  Retorno de mercado 

! i m  Beta ou risco sistêmico 

Var [Rm] Variância do mercado 

( E [R m] ! Rf  ) Prêmio de risco da carteira de mercado  

 
Percebe-se então que o coeficiente beta determina a exposição do ativo ao risco do 

mercado, de forma que se traduz em uma medida de risco sistemático do próprio ativo.  

Essa medida ser calculada empiricamente a partir de uma análise de regressão pelos 

mínimos quadrados, conforme a Equação 2.5. Neste sentido, Damodaram (2003) 
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argumenta que o CAPM assume como medida de risco a variância dos retornos, de forma 

que o modelo mede o ativo na dimensão do seu retorno esperado e a variância deste 

retorno. 

Outra dedução é supor um ativo com beta igual a zero. Este por definição estaria 

livre de correlação com o mercado e sempre garantiria o retorno Rf, logo é um ativo que 

não oferece risco. Ou seja, é o próprio ativo livre de risco, que por regra tem beta zera.  

O modelo pode ser representado graficamente pela reta denominada linha de 

mercado de títulos ou Security Market Line – SML. Tal forma gráfica demonstra o retorno 

exigido para os diferentes níveis de riscos não sistemáticos assumidos, e consiste 

simplesmente na interpretação da equação do CAPM como uma equação linear. 

A figura 2.3 demonstra, para um beta (!
A
) de 1,0 um retorno do título A exatamente 

igual ao do mercado. Isto porque o título A têm exposição unitário ao risco, ou seja, seu 

retorno não varia nem mais nem menos que o retorno de mercado, mas de forma idêntica. 

Isto ratifica que a própria carteira de mercado terá beta igual a 1. Percebe-se também que o 

retorno de A será o Rf  mais o prêmio pelo risco de investir no mercado. Já o ativo B de 

beta (!
B
) igual a 2,0 é bastante sensível às variações do mercado. Desta forma para investir 

neste ativo exige-se uma recompensa maior pelo risco, neste caso igual à 2Rm  -  Rf. Nota-se 

que este valor equivale a um prêmio de 2Rm  -  2Rf, ou seja, exatamente  o dobro do prêmio 

do ativo A, duas vezes menos arriscado. 

 

Figura 2.3 – Reta SML 

! i m ! A  = 1,0 ! B =2,0 
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E [RA] = Rm 
  

E [Rb] = 2Rm  -  Rf 
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Fonte: Autoria Própria 
 

Gitman (2010) exemplifica eventuais impactos de mudanças de expectativa dos 

investidores na relação risco retorno dos ativos, que podem ser constatados pelo modelo 

CAPM. Para isto, o autor utiliza a SML pelo seu poder ilustrativo. Neste sentido, são 

esquematizadas alterações nas expectativas inflacionárias, as quais afetam a taxa de retorno 

livre de risco, deslocando a SML paralelamente a sua posição original (resultando na SML1 

e SML2, na Figura 2.4).  

Outra eventual alteração na SML que Gitman (2010) ilustra é o grau de aversão ao 

risco dos investidores. Se nas expectativas destes há maior aversão ao risco, então 

proporcionalmente um maior retorno será exigido para cada nível de risco, tornando a 

SML mais inclinada (SML3). Do contrário, em um cenário em que os investidores fiquem 

mais propensos ao risco, a SML assume uma menor inclinação (SML4). Neste caso que se 

altera é o pr6emio exigido pelo risco. Tal lógica é esquematizada pela Figura 2.4. 

 

 
Figura 2.4 – Efeito da Inflação e Mudança da Aversão ao Rico na SML 

Fonte: Adaptado de Gitman (2010) 
 
 

  Ainda que estabeleça uma relação de risco e retorno de forma direta e permita 

quantificar essa relação, o modelo CAPM é uma modelagem matemática que possue 
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limitações em sua precisão caso suas premissas não sejam verdadeiras. Elton e Gruber 

(1995) esclarecem quais são estes pressupostos que garantem a acurácia do modelo: 

i) Os indivíduos do mercado atuam de forma racional, no sentido de maximizar a 

utilidade de seu investimento através da média e desvio-padrão dos retornos esperados; 

ii) As expectativas de retorno e variância destes são homogêneas; 

iii) Não há autocorrelação dos retornos, e estes são normalmente distribuídos; 

iv) É possível emprestar e tomar emprestado à taxa livre de risco; 

v) O mercado em questão é eficiente. 

 Para Assaf Neto (2006), tais premissas não invalidam o modelo, ainda que em 

termos práticos seja impossível verificá-las. Este autor ressalta que estas condições 

compõem o rigor lógico que permite descrever precisamente o modelo, mas que este pode 

ser aplicado mesmo sem que estas condições sejam inteiramente verdadeiras. 

 Quando as premissas do CAPM não são atendidas, é possível afirmar que haverá 

divergências nos resultados teóricos obtidos pelo modelo e a relação risco retorno real dos 

ativos, obtidas na prática. Para ilustrar tais discrepâncias, recorre-se à SML, conforme a 

Figura 2.5.  

 

 
Figura 2.5 – CAPM teórico e CAPM Empírico 

Fonte: Autoria Própria 
 
 

Na prática, dadas as imperfeições do mercado, o retornos dos ativos não 

corresponderão perfeitamente de forma linear à sua exposição ao risco. Assim o cálculo do 

beta histórico pela regressão irá contar com um fator de erro. Também se pode afirmar que 

quanto mais distante de suas premissas ideais maior será esta imprecisão, e mais dispersa 
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estará distribuição real dos retornos dos ativos da linha SML, a qual de se baseia no CAPM 

teórico. 

A determinação do beta pelo histórico tem algumas limitações. Além de ficar 

suscetível a oscilações advindas de dados extremos, existe o problema de estabelecer o 

recorte de horizonte de tempo adequado dos dados, bem como a resposta lenta do índice 

caso a relação risco retorno mude subitamente, produzindo erros grosseiros. Neste sentido, 

Copeland (2002) argumenta que o beta histórico fornece baixo poder preditivo. 

Para Rosenberg (1985) o beta seria explicável pelas características fundamentalistas 

e pelo comportamento do retorno da empresa no mercado acionário. Assim, selecionando 

variáveis explicativas tais qual o tamanho da empresa, dividendos, estrutura de capital e 

etc, seria possível estabelecer um beta por um modelo de multi-regressão linear. Tal 

abordagem é conhecida por prover o “beta fundamentalista” e tem como entrave 

justamente a seleção adequada das variáveis, um trabalho complexo, pois estas  deverão 

ser a mesmas para a modelagem de todo o mercado. 

Ross, Westerfield & Jaffe (2002) sugerem dois fatores para a determinação dos 

betas de uma empresa. Primeiramente, citam a natureza cíclica das entradas de caixa, pois 

a variabilidade das receitas leva risco ao negócio, elevando o valor do beta. O segundo 

fator é o grau de alavancagem da empresa, tanto financeira como operacional. Tanto o 

endividamento como os custos fixos elevados podem favorecer (literalmente alavancar) a 

empresa no sentido de levantar fundos para multiplicar o retorno da empresa, porém os 

resultados ficam fortemente sensíveis aos níveis de vendas e desempenho operacional, de 

forma que a alavancagem eleva o valor do beta da empresa. Ou seja, aumenta a 

sensibilidade de seu retorno ao risco sistemático. 

Empresas de capital fechado não contam com mercados de títulos nos quais é 

possível verificar a relação risco e retorno imediatamente, impedindo assim a aplicação da 

regressão linear que resultará na estimativa empírica do beta do ativo. Neste sentido, 

Damodaram (2003) sugere duas alternativas para a determinação dos betas destas 

empresas: 

i)  Comparação com outras empresas: o setor da empresa de capital fechado a ser 
avaliada pode contar com outras empresas com ações negociadas em bolsa cujo 
risco do negócio e alavancagem operacional são similares. Desta forma, com o 
conceito de alavancagem / desalavancagem do beta é possível obter um beta 
médio do setor e assim o beta da empresa de capital fechado em questão; 
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ii)  Estimativa do beta contábil: regredindo os lucros da empresa face aos lucros do 

setor é possível estimar um beta contábil; 

A alavancagem / desalavancagem do beta pode ser entendida como a emulação 

matemática do beta de uma empresa considerando um novo grau de endividamento. Como 

ilustrado por Ross, Westerfield & Jaffe (2002), no momento em que a empresa, por 

exemplo, aumenta seu endividamento e logo sua alavancagem financeira, esta têm seu beta 

aumentado. Logo, é preciso calcular um novo beta, no contexto de “alavancado”.   

Assim, na comparação entre empresas com o objetivo de estimar analogamente um 

beta, é preciso desconsiderar a influência que as diferentes proporções de endividamento 

exercem na variável. Isto é realizável pela desalavancagem do beta benchmark (tornando a 

variável “pura” no que tange efeitos da dívida) seguida da alavancagem do beta à 

proporção do endividamento da empresa para o qual este é estimado. 

Quanto à carteira de mercado, que pelo modelo provê o retorno Rm, incluí a 

totalidade dos ativos negociados, de forma que é a carteira mais diversificada, oferecendo 

somente o risco sistemático. Para sua utilização no modelo CAPM, é possível representar o 

retorno desta carteira pelo índice da bolsa de valores.  

Já para prêmio de mercado, Copeland et al. (2002)  sustentam que a base média 

aritmética do retorno do S&P 500 contra os títulos do Tesouro (parâmetro da taxa livre de 

risco) no horizonte de 1926 à 1996 é de 6,7% , de forma que esta diferença representa o 

prêmio que o investidor obtêm ao optar por este mercado onde há risco, ao invés de 

investir no ativo livre de risco. Estes autores traçam algumas recomendações práticas na 

estimativa deste prêmio. Primeiramente, afirmam que é preciso deduzir uma parte do 

prêmio quando se trata do mercado acionário americano, pois este não teve rupturas 

significativas enquanto os outros as tiveram, o que trás um “viés de sobrevivência”, ou 

seja, em termos reais este prêmio deveria um pouco menor que 6,7%, sendo que neste caso 

foi sugerido 5%. Outro comentário é necessidade de estimar o prêmio com base em um 

logo período de tempo para que este reflita adequadamente as diferentes circunstâncias 

econômicas. Para Assaf Neto (2006), o estabelecimento adequado de um prêmio pelo risco 

para o mercado brasileiro é complexo, pois há grande volatilidade e dispersão dos valores 

de rentabilidade da carteira de mercado, o que torna a taxa média de retorno uma medida 

débil. 
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Gitman (2010) ilustra os prêmios históricos pelo risco de cinco diferentes classes de 

ativos do mercado norte-americano, em um horizonte de 80 anos (de 1926 a 2006), 

conforme a Tabela 2.2. Este autor frisa que em termos gerais os prêmios foram coerentes 

com o risco percebido para cada classe de ativo demonstrada, já que, por exemplo, ações 

de pequenas empresas são mais arriscadas que de grandes empresas. 

 

Investimento Rm Rf Rm – Rf  (Prêmio) 

Ações de Grandes Empresas 12,3% 3,8% 8,5% 

Ações de pequenas Empresas 17,4% 3,8% 13,6% 
Obrigações de longo prazo emitidas por empresas 6,2% 3,8% 2,4% 
Obrigações de Longo Prazo emitidas pelo governo 5,8% 3,8% 2% 

Letras do Tesouro norte-americano 3,8% 3,8% 0% 

Tabela 2.2 – Prêmio Histórico pelo Risco para Diferentes Investimentos 

Fonte: Adaptado de Gitman (2010). 

 
Pelo rigor teórico, a taxa livre de risco é o retorno de um ativo ou portfólio de beta 

igual a zero. Copeland et al. (2002) afirmam que a constituição de uma carteira com esta 

característica é praticamente inviável e esclarecem que como opção para a taxa livre de 

risco, à princípio, é possível utilizar três opções de taxas das letras do tesouro, variando 

somente o horizonte de tempo (curto prazo de três meses, dez anos e trinta anos). Estes 

autores recomendam o uso da taxa de títulos de dez anos do tesouro, pois argumentam que 

as taxas de curto prazo possuem duração muito diferente dos fluxos de caixa da empresa. 

Por outro lado, as taxa de longo prazo (de trinta anos) são mais sensíveis à mudanças 

inesperadas na inflação e possuem maior prêmio pela baixa liquidez, logo a taxa de trinta 

anos possui um beta maior que a de dez anos, sendo então menos adequada como taxa livre 

de risco. 

Damodaram (2003) ressalta a dificuldade da definição adequada da taxa livre de 

risco em economias emergentes, já que os títulos públicos destas dificilmente seriam 

isentos de risco.  Assaf Neto (2006) acrescenta que os problemas para estabelecer o ativo 

livre de risco na economia brasileira são análogos aos entraves para estabelecer o prêmio 

desta economia: A série histórica das taxas de juros dos títulos do governo apresenta 

grande dispersão. Este autor sugere como alternativa à SELIC o uso do rendimento da 

caderneta de poupança. 
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O trabalho de Fama e French (1992) testou a relação do retorno das ações aos betas 

do mercado e como resultado não se verificou a efetividade do modelo CAPM. Neste 

trabalho, foi investigada a relação dos betas históricos com os retornos de mais de 2000 

ações, no horizonte de tempo de 1963 a 1990.  

Copeland et al (2002), cita uma série de trabalho que precederam este estudo de 

Fama e French (1992) e que serviram de arcabouço para questionar a validade do modelo 

CAPM, uma vez que verificavam que o retorno das ações podia ser explicado por uma 

série de outros fatores. Dentre estes trabalhos destacam-se os estudos de Banz (1981) sobre 

a influência do tamanho da empresa, Bhandari (1988) demonstrando os efeitos da 

alavancagem financeira e Rosemberg et al. (1985) correlacionado os retornos à 

informações contábeis. 

Fama e French (1992) também sugeriram em um modelo multi-fatorial de 

regressão, conhecido como modelo de 3-Fatores, pois sistematizava a relação risco e 

retorno em função de três fatores de risco: o mercado, o tamanho da empresa e a relação 

valor de mercado / patrimonial da empresa. O modelo foi reconhecido por uma boa 

capacidade de explicação dos retornos. No entanto, Bornholt (2007) aponta duas 

fragilidade à este modelo,argumentando que o método conduzido por Fama e French 

(1992) é empírico no que tange a verificação do efeitos tamanho e book-to-market, 

prescindindo de fundamentação teórica. Além disto, o modelo necessitaria de estimar 

corretamente prêmios de risco e a sensibilidade para cada um dos três fatores. 

O modelo inicial de CAPM exposto até então também é reconhecido como modelo 

“CAPM simples”, pois é possível, à partir da sua noção inicial, incluir outros fatores de risco, 

vide o modelo 3-Fatores. Neste sentido, por Copeland et al (2002) sugere os seguintes fatores 

como relevantes: Produção industrial; Taxa de juros do curto prazo; Inflação; Risco de 

inadimplência e Câmbio. Também é possível citar sucintamente outro modelo reconhecido, o 

Arbitrage Pricing Theory – APT, proposto por Ross (1976). Tal modelo suporta a modelagem 

de diversas fontes de risco, além do risco de mercado, e trabalha com diversos betas, para que 

seja possível equacionar a sensibilidade do retorno do ativo aos diversos fatores distintos de 

risco. 

Face às dificuldades de estabelecer a taxa livre de risco e o prêmio em economias 

emergentes como o Brasil, como sustentado por Assaf Neto (2006) e Damodaram (2003), e 

dada às possibilidades de com base no CAPM simples acrescentar fatores extras de risco é 

valioso ilustrar uma alternativa para o cálculo do CAPM nestas economias. 
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Para uma solução, Damodaram (1999) sugere um modelo onde o custo do capital 

próprio pode ser definido em função da taxa livre de risco e prêmio de um mercado 

maduro, somado ao prêmio de risco do país, considerando um grau de exposição da 

empresa avaliada a este rico país (fator de sensibilidade análogo ao beta). Ou seja, o 

modelo considera dois prêmios, um para o risco global e outro para o risco país. Este autor 

equaciona esta versão do CAPM da seguinte forma, na Equação 2.6: 

      Ke = RF + !(Prêmio de Risco em Mercados Maduros) + "(Prêmio Risco País)    (2.6) 

Onde, 
Ke  custo do capital próprio 

!   beta desalavancado do setor norte-americano compatível com o setor da 

empresa em análise, alavancado pela sua estrutura de capital  

Prêmio de Risco em Mercados Maduros  prêmio das ações norte-americanas 

sobre os bônus do governo norte-americano  

"  exposição da empresa ao risco de seu país  

Percebe-se que para a precisão do equacionamento, é preciso considerar para o 

prêmio do risco país somente a porção que não é influenciada pelos fatores de risco global, 

ou seja, as variáveis devem ser independentes, do contrário haveria “dupla contagem” de 

fatores de risco dado o viés. 

Enfim, mesmo apresentando restrições o modelo CAPM revela-se valioso para 

estabelecer conceitualmente a relação risco retorno, bem como para servir de arcabouço 

teórico a modelos mais complexos e eventualmente mais precisos sob condições 

particulares. Diversos estudos sobre as práticas conduzidas pelos profissionais de finanças, 

a serem explorados neste trabalho, revelam que o CAPM é largamente utilizado pelas 

empresas como parâmetro para estimar o custo de capital próprio. Como menciona Gitman 

(2010): 

Apesar de suas limitações o CAPM fornece um arcabouço conceitual útil 
para avaliar o risco o retorno e relacionar um ao outro. Entender esta 
associação e procurar considerar tanto um quanto outro na tomada de 
decisões financeiras pode ajudar os administradores financeiros a atingir 
seus objetivos. 
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2.3.  ESTRUTURA DE CAPITAL  
 
2.3.1.  TEORIA MM  

 

Modigliani e Miller (1958) no estudo The Cost of Capital, Corporation Finance 

and the Theory of Investment, uma das obras pioneiras sobre políticas de endividamento, 

apontaram que a estrutura de capital não altera o valor da empresa. Tal modelo ignora os 

impostos e toma como premissa o mercado sendo como perfeito: é possível emprestar e 

tomar emprestado à taxa livre de risco; não há custos de falência; os fluxos de caixas 

consistem em perpetuidades sem crescimento; existe simetria informacional; inexistem os 

custos de agência e as empresas estão em uma mesma classe de risco (COPELAND e 

WESTON, 1992). 

Assim, o valor de mercado de empresas em uma mesma classe de risco não seria 

influenciado pela sua estrutura de capital e sim equivalente ao retorno esperado de seus 

fluxos de caixa, desde que capitalizados a uma taxa de desconto adequada ao  seu risco. 

Esta taxa de desconto por sua vez acabaria por representar o custo médio ponderado de 

capital daquela empresa e de toda aquela classe de risco da ação. 

Para a impossibilidade das premissas de mercado perfeito e ausência de impostos se 

realizaram, Modigliani e Miller (1958) configuraram duas proposições. A primeira 

(conhecida como Proposição I) sustenta que em face de esta impossibilidade haveria 

arbitragem por parte dos investidores, e pela própria eficiência do mercado ocorreria ajuste 

de preços e auto-eliminação da arbitragem. 

Já a segunda proposição coloca que o retorno esperado do capital próprio avança 

com o endividamento da empresa. Isto ocorre uma vez que os seus investidores passam a 

exigir prêmios maiores pela participação de seu capital em uma empresa que assume o 

risco financeiro de insolvência da dívida. Ross, Westerfield e Jaffe (2002), frisam que a 

adição de capital de terceiros na empresa, ainda que mais barato que o custo de capital 

próprio, não altera o custo de capital geral, pois o capital próprio tem seu custo acrescido 

conforme a lógica da Proposição II de Modigliani e Miller (1958) de forma a compensar 

negativamente os inócuos ganhos obtidos na estrutura de capital. Assim, explica-se 

também por que Modigliani e Miller (1958) afirmaram que é indiferente em termos de 

valor financiar um investimento com emissão de ações, dívidas ou lucros retidos, já que 
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qualquer um destes não influenciaria o custo de capital geral da estrutura financeira da 

empresa.  

Na obra de 1963, Corporate Income Taxes and The Cost of Capital: a Correction, 

Modigliani e Miller consideram que o efeito dos impostos no valor da empresa. 

Basicamente, reconheceu-se que os juros da situação de endividamento serão 

contabilizados como despesas, o que acaba por reduzir o lucro tributável e assim o valor 

total do imposto a pagar. Por outro lado, aumenta-se o fluxo de caixa livre, proporcionando 

o conhecido benefício fiscal. Desse modo,  contrariando seus estudos iniciais, reconhece-se 

que a estrutura de capital altera o valor da empresa.  

Mesmo com tais vantagens, reconhece-se que os próprios credores limitam o 

endividamento e que os gestores prezam por reservar a possibilidade de captar dívida para 

situações inesperadas. Scott (1976) sustenta essa afirmação, pois segundo o autor seguir 

arbitrariamente o proposto por Modigliani e Miller (1963) resultaria em uma estrutura 

financeira de endividamento total, o que é inviável na prática. 

 

 

2.3.2. DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

São vastos os esforços para satisfazer as questões relativas aos fatores que 

influenciam a estrutura de capital das empresas. Barclay e Smith (1999) frisam que há uma 

relativa dificuldade acadêmica para apontar tais aspectos. Além disto, explorar as 

diferentes teorias exige testes empíricos muito eficientes e fortes. Tais autores na 

sistematização desta problemática ressaltaram as influências dos impostos, custos de 

contratação e custos de informação. 

Soma-se o fato de que as teorias atuais de formação da estrutura de capital não se 

excluem de forma mútua e, além disto, seus postulados apenas sugerem qualitativamente 

as consequências do endividamento no valor das firmas e em outras correlações. 

Nesse contexto, Harris e Raviv (1991) tomaram como pilares na análise dos 

determinantes da estrutura de capital os problemas de agência, a assimetria informacional, 

a natureza dos produtos e mercados e o controle corporativo. Em seu trabalho, os autores 

acabaram por identificar razoável consistência empírica de modelos teóricos em cada uma 

destas quatro dimensões. 



52 
 

 
 
 
 
 
 

 Uma das questões que é abordada de forma recorrente é se as empresas têm uma 

meta quanto à proporção de dívida e capital próprio. A configuração mais comum dos 

estudos que buscam determinar como as firmas estabelecem seus níveis ideais de dívida se 

dá pelo enquadramento dos fatores em uma perspectiva de trade-off. Como corrente 

acadêmica deste contexto a teoria do trade-off   sustenta que as empresas vão estabelecer a 

estrutura financeira pelo equacionamento dos custos e vantagens da dívida (SCOTT, 

1976). Percebe-se que as proposições de Modigliani e Miller se enquadram aqui, já que a 

dívida apresenta como benefício à dedução fiscal enquanto seus custos estão associados ao 

risco de insolvência e os juros. 

 Scott (1976) sistematiza uma versão ligeiramente diferenciada esta questão, 

argumentando que os custos de falência também deveriam ser considerados enquanto 

Myers (1984) se concentrou em argumentar que dado o trade-off  as empresas iriam 

substituir capital próprio por capital de terceiros (e vice-versa) conforme uma melhor 

configuração de custo-benefício para maximizar o valor da empresa, ou seja, estabelecer 

uma estrutura de capital ótima. O papel do trade-off aqui seria manter a estrutura ótima e 

por isso ficou conhecido como static trade-off. 

 Uma consideração importante é que a proporção dívida / capital próprio irá variar 

segundo o mercado quando a empresa for de capital aberto. Neste caso é importante 

examinar se as firmas sujeitas a tais oscilações reequilibram sua estrutura de capital 

conforme a teoria do static trade-off. Neste sentido, Fisher, Heinkel, e Zechner (1989) 

buscaram justificar motivos para a empresa não reequilibrar a estrutura financeira. 

Segundo os autores os custos de transação na retirada ou colocação de débito devem ser 

considerados, podendo inclusive tornar adiar ou mudar a decisão quanto a restabelecer a 

proporção de dívida ao patamar outrora estabelecido. 

 Percebe-se que a vizualização dos fatores determinantes da estrutura de capital em 

forma de trade-off foi largamente explorado pelos autores, dado seu potencial intuitivo e 

aproximação com a forma prática que os gestores efetivamente decidem, servindo como 

grande ponto de partida do arcabouço teórico do assunto. Ainda assim, tal forma de 

teorização isolada não é capaz de considerar todas as nuances do problema da estrutura de 

capital. Naturalmente que as teorias que sucederam estas irão se valer de diferentes óticas, 

de forma a avançar no conhecimento, porém muitas vezes serão incapazes de fornecer 

respostas práticas e determinações precisas. 
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Assim, as teorias atuais de formação da estrutura de capital não se excluem de 

forma mútua e, além disto, seus postulados apenas sugerem qualitativamente as 

consequências do endividamento no valor das firmas e em outras correlações. 

Neste contexto, Harris e Raviv (1991) tomaram como pilares na análise dos 

determinantes da estrutura de capital os problemas de agência, a assimetria informacional, 

a natureza dos produtos e mercados e o controle corporativo. Em seu trabalho, os autores 

acabaram por identificar razoável consistência empírica de modelos teóricos em cada uma 

dessas quatro dimensões. Essas perspectivas serão adotadas neste trabalho de forma e 

explorar melhor as teorias que apresentam os fatores determinantes para a estrutura 

financeira das firmas. 

 

 

2.3.3. CUSTOS DE AGÊNCIA 

 

Os custos de agência nascem do simples fato que há assimetria nos esforços, 

expectativas e riscos assumidos / percebidos, entre credores, acionistas e gestores. Assim, 

para harmonizar as funções, objetivos e interpretações destas partes, a firma incorre em 

custos. Neste contexto, Jensen e Meckling (1976) distinguem os conflitos entre acionistas e 

gestores dos conflitos entre acionistas e credores. 

A primeira dimensão destes conflitos se deve ao fato do gestor não capturar 

integralmente todo o ganho de seu trabalho de forma que pode se sentir motivado a investir 

os recursos da empresa de forma pessoal e em benefício próprio. Neste problema, Jensen 

(1986) aponta dois benefícios do endividamento. 

Primeiramente a participação do gestor no capital da empresa induz a uma melhor 

eficiência na administração. Assim o endividamento pode ser utilizado para diluir a parte 

do capital próprio dos demais acionistas, mantendo constante o valor absoluto da 

participação do gestor.  O outro aspecto benéfico do endividamento, e talvez mais 

aplicável seja o simples fato da dívida comprometer os fluxos de caixa da empresa com 

juros. Isto restringe o capital à disposição do gestor e assim suas eventuais motivações 

unilaterais. 

Harris e Raviv (1991), também frisam o conflito entre gestores e acionistas. Em seu 

trabalho apontam que o adminstrador tende à se solidarizar com a continuidade da empresa 
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mesmo que os proprietário tenham em vista uma saída pelo encerramento ou liquidação. 

Outro conflito estaria na questão alocativa, na qual o gestor prioriza o reinvestimento dos 

recursos ainda que para os acionistas seja mais interessante a distribuição dos resultados. 

Esse é outro caso em que as decisões de endividamento influenciam os problemas de 

agência, já que a dívida pode forçar a liquidação da empresa. 

A segunda dimensão clássica dos conflitos de agência está na esfera do 

relacionamento entre credor e acionista. Na visão de Jensen e Meckling (1976), neste caso 

o acionista atuaria como o agente. Este investiria os recursos obtidos com o principal (o 

credor) de forma ineficiente quanto a um equilíbrio justo de risco e retorno. Assim, 

teríamos os acionistas inclinados a investir o capital advindo da dívida em projetos mais 

arriscados do que o esperado pelo credor (substituição do ativo). Porém, a firma o faz 

quando há grande possibilidade de retorno, pois o custo deste financiamento é fixo em 

juros e principal enquanto a responsabilidade do acionista é limitada ao capital próprio da 

firma.  

Ou seja, em caso de sucesso do investimento o acionista capturaria grande riqueza 

de um projeto arriscado, enquanto o credor não receberia prêmio adequado pelo risco que 

seu capital foi submetido. Por outro lado, o insucesso da empresa compromete todo o 

retorno dos credores enquanto os acionistas perdem somente o capital próprio investido 

sem perder os recursos financiados com dívidas.  

Leland e Toft (1996) apontam a utilização de dívida de curto prazo como uma saída 

para a redução deste conflito. Neste sentido, Green (1984) argumenta mais especificamente 

sobre o uso de debêntures conversíveis para o financiamento de projetos cujo o risco os 

credores avaliam como inadequado, de forma a evitar este tipo de problema de agência. 

Já Myers (1977), apresenta uma lógica que desenha as considerações do acionistas 

na decisão de aumento do capital próprio da empresa, ao menos em casos de firmas muito 

endividadas: Uma grande proporção de dívida significa que a maior parte dos retornos 

serão apropriados pelos credores, então os acionistas ficam desestimulados a investirem 

seu capital na firma mesmo havendo opções de projetos novos capazes de gerar retorno, 

levando a uma condição de “sub-investimento”.  

Nesse sentido, Myers (1977) argumenta que para minimizar esta condição a firma 

irá limitar seu endividamento até certo teto ou buscará crédito de curto prazo. Froot, 

Scharstein, e Stein (1993) corroboram esta visão ao argumentarem que a empresa irá usar 
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estratégias de hedge ou de manter opções para ter futura flexibilidade financeira para evitar 

esta situação. 

Ainda em relação aos conflitos entre credores e a empresa, deve ser considerada o 

efeito da reputação da firma. Segundo Diamond (1989), os investidores, quando potenciais 

credores de uma empresa, terão de mensurar o nível de risco para o empréstimo e assim 

irão verificar o histórico de dívidas e pagamentos da mesma. Naturalmente que neste caso 

uma boa reputação significa para a empresa uma melhor barganha no custo da dívida. 

Assim, nesta visão a empresa buscará investir em projetos menos arriscados de forma a 

manter a sua reputação como boa.  

O autor também sugere que desta forma a maturidade da empresa poderá levá-la a 

um menor custo de dívida e assim uma maior porção desta dívida em sua estrutura de 

capital. Ao passo que empresas com menor tempo de atuação têm um histórico menos 

sólido e assim custos para endividamentos maiores, logo menor proporção de 

endividamento. 

De uma forma geral, os modelos de determinação da estrutura de capital pelos 

custos de agência conseguem sistematizar diversas implicações e formar um quadro teórico 

razoavelmente robusto. Também é possível perceber que o modelo dos custos de agência 

se incluí como fator da teoria do trade-off, já que considera benefícios da dívida e 

liquidação da empresa face aos seus custos dos juros e concordata. 

 
 
2.3.4. ASSIMETRIA INFORMACIONAL: SINALIZAÇÃO E PECKING ORDER 

 

 A assimetria informacional se dá pela impossibilidade dos agentes do mercado 

terem acesso idêntico às informações, seja por custos elevados, acesso restrito ou pela 

ausência de garantia de atuação honesta e ética de todos participantes. Dessa forma, na 

esfera das relações entre investidores e gestores é possível considerar que um destes grupos 

possui tipos informações que o outro não tem, e vice-versa.  A partir desta premissa, foram 

constituídas duas linhas teóricas da influência da assimetria informacional na determinação 

da estrutura de capital das empresas. 

 Nos estudos de Lelande e Pyle (1977) bem como nos de Ross (1977) defende-se 

que a decisão de financiamento contém uma sinalização informacional para o mercado. 

Assim o gestor quando toma decisões que impactam na estrutura de capital acaba por 
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realizar sinalização de sua expectativa quanto ao sucesso de saúde da empresa para o 

mercado.  

Já a segunda linha teórica sustenta que tal assimetria torna ineficiente as decisões 

de investimento e que a estrutura de capital pode servir de instrumento para reduzir tal 

ineficiência. Sistematizada por Myers e Majluf (1984) e conhecida como pecking order, 

essa teoria afirma que os gestores hierarquizam a preferência de qual fonte de recursos 

utilizar em novos projetos. Ambas correntes serão exploradas com mais detalhes a seguir. 

Na teoria da sinalização, como defendem Leland e Pyle (1997), a assimetria da 

informação consiste no fato de que os administradores têm conhecimento do resultado 

futuro da firma, bem como este será distribuído. Por outro lado os acionistas e credores 

financiam estes resultados mesmo sem conhecê-los com a mesma propriedade do gestor. 

Além disto, é custoso ao investidor observar completamente as informações das empresas. 

Desta forma, Leland e Pyle (1997) sugerem que existe uma relação direta do valor 

da empresa ou do projeto com a parcela que os administradores retêm do capital próprio, já 

que os gestores, irão se inclinar a participar daqueles projetos com melhor expectativa de 

retorno. Outra decorrência é que estes gestores irão buscar o financiamento de bons 

projetos via endividamento, já que pela emissão de ações teriam sua participação 

diminuída. Assim, nesta lógica, o endividamento sinaliza bons resultados futuros esperados 

e qualidade da empresa enquanto ativo para investir. Pode-se afirmar também que esta 

relação fica mais forte em empresas cujo ambiente apresenta oportunidades de expansão. 

Myers e Majluf (1984) inauguraram uma segunda abordagem relacionando 

assimetria informacional e estrutura de capital: a hipótese do pecking order ou hierarquia 

de preferência na captação de fundos. Segundo os autores, uma vez que os investidores 

possuem informações defasadas sobre os ativos da empresa em relação aos gestores, eles 

não terão condições de precisar o valor dos investimentos a ser realizados. 

 Nesta situação, uma emissão de ações para o financiamento de um projeto pode 

ocorrer de forma subavaliada (underpricing) o que penalizaria os antigos acionistas e 

favoreceria os novos. Poderia inclusive ocorrer dos novos investidores captarem tanto 

valor da empresa em relação ao capital injetado nesta manobra que o projeto diminua o 

valor da empresa, mesmo tendo VPL positivo. Assim. Um bom projeto não receberia 

investimento levando a uma situação de subinvestimento (underinvestment). 
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Dado este problema, a decisão de financiamento das firmas será hierarquizada de 

forma que os recursos favoritos a priori são os internos, pois não sofrem subavaliação e em 

seguida  preferer-se-ia a dívida. Percebe-se então, que segundo Myers e Majluf (1984), 

essas duas fontes não sinalizam ao mercado de forma a alterar o valor da empresa. 

Finalmente, a emissão de ações será a última alternativa considerada pelos gestores, não 

desejosos na diluição do seu controle. 

Os autores ainda traçam mais uma consequência destes riscos de underprincing ou 

da situação de underivestment: as firmas prezarão pela flexibilidade financeira, de forma a 

se afastarem da situação de emissão de ações e se aproximarem do financiamento por 

recursos internos (o que demanda uma folga financeira) ou por endividamento. 

 

 

2.3.5. INFLUÊNCIAS DA NATUREZA DOS PRODUTOS E MERCADOS 

 

Harris e Raviv (1991) argumentam que os modelos de estrutura financeira que 

contemplam a interação entre os produtos e mercados e decisões financeiras são 

relativamente recentes e se dividem em duas correntes: A primeira sistematiza o 

relacionamento entre a estratégia competitiva da empresa no mercado e a estrutura de 

capital, enquanto a segunda se concentra na relação da estrutura financeira e as 

características dos produtos da firma. 

A primeira visão é fundamentada por Jensen e Meckling (1976), pois consideram 

que a dívida leva o acionista a seguir estratégias com maior risco. Como grande parte do 

resultado já está comprometida com a dívida, o acionista exigiria uma maior relação risco 

retorno para capturar riqueza suficiente. Assim, em um contexto de dívida o acionista 

buscará o aumento da produção.  

Brander e Lewis (1986) estudaram este efeito nas condições de equilíbrio do 

mercado: O aumento da dívida significará aumento da produção (ou ao menos sua não 

diminuição), deslocando negativamente o equilíbrio econômico da produção das demais 

firmas, no sentido de conquistar seus espaços no mercado. Em um contexto de oligopólio, 

essa dinâmica de deslocar equilíbrio é mais sensível, pelo reduzido número de firmas. 

Assim, os autores também frisam que nesse cenário a estratégia de endividamento é mais 
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efetiva. Deste modo, em oligopólios haveria maior tendência ao endividamento das 

empresas. 

A segunda corrente dentro da investigação da natureza dos produtos e mercados na 

determinação da estrutura de capital se vale que a proporção do endividamento é 

notadamente influenciada pelos diferentes setores da indústria, conforme Bradley, Jarrell e 

Kim, (1984). Neste sentido, Titman (1984) ressalta que os consumidores desejam evitar 

custos extras de buscar novos fornecedores caso seus atuais sejam liquidados. Então, caso 

percebam essa possibilidade, estarão dispostos a pagar menos pelos produtos do atual 

fornecedor, dado esse risco de custos extras. Assim, a estrutura de capital da empresa é 

direcionada no sentido de menor endividamento, até que os clientes estejam assegurados 

da improbabilidade de liquidação da firma.  

Dessa forma, em geral, empresas com produtos mais especializados ou mais 

duráveis serão menos endividadas, segundo Titman (1984). Isto pelo fato destes produtos 

serem mais sensíveis ao efeito do custo mencionado, ou seja, seus usuários percebem 

maiores prejuízos na troca de fornecedores para eles, evitando fornecedores endividados 

sujeitos à liquidação. 

 

 

2.3.6. CONTROLE CORPORATIVO 

 

Harris e Raviv (1991) frisam que a relação entre a estrutura de capital e o controle 

corporativo teve seu estudo acentuado a partir da década de 80, dado a relevância crescente 

das fusões e aquisições. Uma vez que a ação ordinária possui voto e a dívida não, a 

estrutura financeira afetaria a possibilidade de a empresa ser comprada, bem como o seu 

valor. 

Segundo Stulz (1988), é possível usar o endividamento para reduzir as chances de 

takeover da empresa, seja pelo aumento de valor da empresa ou pela recompra de ações. 

Outra possibilidade é utilizar a emissão de ações para diluir a participação de determinados 

acionistas da empresa.  

Finalmente, como colocado por Harris e Raviv (1991), é preciso considerar que 

essa questão de takeovers influencia a estrutura de capital quando são percebidos como 
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hostis e inevitavéis e as decisões de alteração na estrutura financeira, neste caso, serão 

realizadas como manobras de curto prazo.  

 

 

2.3.7. OPORTUNISMO  

 

Fora do quadro conceitual colocado por Harris e Raviv (1991) para agrupar as 

teorias que explicam a determinação da estrutura de capital, apresenta-se a abordagem do 

oportunismo. Tal idéia deriva da explicação da estrutura financeira pelas ineficiências de 

mercado. Tais ineficiências geram flutuações no preço dos ativos e fontes de fundos, de tal 

forma que a diferença deste preço oscilante ao preço justo pode configurar uma “janela de 

oportunidade” para a firma, conforme definido por Ritter (2002). 

Assim, a empresa buscará seus fundos ou emissões de títulos conforme as opções 

que apresentem vantagens econômicas diretas, em detrimento de buscar uma proporção ao 

capital alvo, dirimir conflitos de agência ou evitar problemas da informação assimétrica. 

Esta noção leva à definição para a teoria oportunista colocada por Eid Jr. (1996) o qual 

afirma que primeiramente a firma irá captar as fontes de fundos mais baratos, escolhendo 

uma fonte alternativa quando a primeira se esgotar. 

Outras sofisticações podem ser incorporadas a esta idéia do oportunismo. É o caso 

do trabalho de Korajczyk e Levy (2003), pois estende o oportunismo à opção pela 

disponibilidade do recurso e sua facilidade de captação. Estes autores frisam a 

possibilidade da empresa inclusive esperar um momento macroeconômico favorável para 

realizar a captação. Desta forma, a abordagem oportunista pode incluir um comportamento 

colocado como market timmig, segundo Baker e Wurgler (2002) e Baker, Greenwood e 

Wurgler (2002), ou seja, não só a vantagem econômica, mas a escolha do melhor momento 

irá definir a captação dos recursos. 

 Para Prates e Leal (2005) a abordagem oportunista market timing pode levar 

inclusive a empresa a buscar fundos sem mesmo ter um investimento em vista. Estes 

autores argumentam que tal proposição que pode ser complementada pela afirmação de 

Basso, Mendes e Kayo (2009), pois estes últimos defendem a possibilidade da empresa 

adiar o levantamento de fundos, caso os mercados não estejam favoráveis mesmo havendo 

boas oportunidades específicas de investimento. 
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Assim, Ritter (2002) propõe a dinamização da hierarquia clássica de captação 

(pecking order), segundo as oportunidades do mercado, pois as empresas buscarão se 

beneficiar das janelas de oportunidades existentes. Esta lógica pode ser ilustrada pela 

Tabela 2.3. 

 
Pecking Order Ação com Preço 

Alto 
Ação com Preço 
Muito Alto 

Dívida com Baixo 
Custo 

1- Lucros Retidos 
2- Dívida 
3- Emissão de Ações 

1- Emissão de Ações 
2- Lucros Retidos 
3- Dívida 

1- Emissão de Ações 
2- Lucros Retidos 
3- Dívida 

1- Dívida 
2- Lucros Retidos 
3- Emissão de Ações 

Tabela 2.3 – Pecking Order dinamizada pelo oportunismo 

Fonte: Ritter (2002) 
 
  Loughran e Ritter (1995) frisam em seu estudo que as empresas que se valem desta 

manobra oportunista, quando da emissão primária de ações, obtêm retornos inferiores aos 

do mercado, nos anos seguintes. Ainda assim, isto não compromete a oferta pública, pois 

geralmente o otimismo do mercado, para estas empresas em crescimento, mantém o preço 

da ação elevado. 
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3. EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS DAS PRÁTICAS DE FINANÇAS CORPORATIVAS 
 

No intuito de não limitar a presente pesquisa somente ao seu próprio survey e ao 

referencial teórico, bem como valorizar a discussão pretendida de finanças no Brasil, é 

fundamental revelar os aspectos práticos deste tema. Neste sentido, buscou-se compilar os 

resultados dos principais trabalhos empíricos internacionais e nacionais sobre 

orçamentação, custo e estrutura de capital. 

Assim, para compor um quadro empírico de orçamentação e custo de capital optou-

se pela síntese daquelas pesquisas recentes que se concentraram em surveys, de forma a 

revelar as técnicas, métodos e modelos utilizados. Já para a problemática da estrutura de 

capital primou-se pelos trabalhos que buscam evidenciar seus fatores determinantes, de 

forma que em sua maioria são pesquisas que se valeram de testes estatísticos de multi-

regressão. 

 
 
3.1. ORÇAMENTAÇÃO DE CAPITAL: SURVEYS INTERNACIONAIS E 
BRASILEIROS 
 

3.1.1 EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS INTERNACIONAIS 

 

Rodrigues e Armada (2000) enviaram questionários as 500 maiores empresas 

Portuguesas e conseguiram um retorno válido de 102 delas. O estudo buscava evidências 

empíricas do uso dos métodos de orçamentação e revelou que 65,4% das empresas 

responderam o Payback como o critério mais utilizado, seguido da TIR (50,3%) e 

finalmente o VPL (40%). 
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Para estudar empiricamente a orçamentação de projetos na Europa, Brounen et al. 

(2004) realizaram uma pesquisa com 313 diretores financeiros de empresas locadas no 

Reino Unido, na Holanda, na Alemanha e na França. Como resultado, houve forte 

preferência pelo Payback (U.K. com 69,2%, Holanda com 64,7%, Alemanha com 50% e 

França com 50,9%,), ao passo que somente na Holanda houve uma maior preferência pelo 

VPL (70%). Brounen et al. (2004) sugere que são esperadas diferenças entre as práticas de 

orçamentação na Europa e EUA, pois existem grandes diferenças entre os sistemas e os 

mercados financeiros destes. Ressalta-se que tal sugestão converge com os resultados 

obtidos por Rodrigues e Armada (2000), os quais também concluem pela grande utilização 

do Payback. 

 Graham e Harvey (2001) apresentaram uma notável pesquisa sobre as práticas em 

finanças corporativas, obtendo questionários válidos de 392 diretores financeiros dentre 

4400 empresas da Fortune 500 e da Financial Executives Institute. Especificamente, 

quanto aos métodos de avaliação de investimento utilizados, o trabalho de Graham e 

Harvey (2001) encontra um resultado muito próximo para a TIR e o VPL (75,61% e 

74,93%, para a freqüência de utilização “quase sempre” e “sempre”, respectivamente). 

Nesta mesma análise, os resultados para o Payback simples e Payback descontado os 

colocaram como terceiro e quarto métodos mais utilizados, com 56,7% e 29,45%. Outra 

evidência de Graham e Harvey (2001) foi a utilização mais frequente do Payback em 

empresas menores. 

Já Ryan e Ryan (2002) abordaram as empresas listadas na Fortune 1000, 

conseguindo 205 questionários respondidos válidos no sentido de esclarecer as práticas de 

avaliação de projetos utilizadas. Os autores verificaram que 85,1% das empresas utilizam 

sempre ou frequentemente o VPL. Este resultado para a TIR foi de 76,7%, enquanto para o 

Payback simples e descontado 52,6% e 37,6%, respectivamente.  

 Essas evidências levaram os autores a sugerirem a existência de um alinhamento 

com as práticas em finanças corporativas na esfera da orçamentação com a academia. 

Dentre as demais conclusões, verificou-se novamente que o Payback é um método mais 

comum em pequenas empresas. Também foi constatada a análise de sensibilidade como 

principal ferramenta suplementar, com 65,1% de respostas para a utilização “sempre” ou 

“frequente”. Finalmente, Ryan e Ryan (2002) analisam um histórico Norte-Americano de 

publicações que buscam as mesmas evidências empíricas de seu trabalho. Acabam por 
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concluir que existe uma sofisticação das práticas ao longo do tempo, pois na década de 60 

métodos arbitrários e que não consideravam o dinheiro no tempo eram os mais comuns 

(Payback, sobretudo), e com o tempo a utilização de técnicas baseadas em fluxos de caixa 

descontados ganhou espaço e tornando-as mais populares. 

 Esse resultado recorrente para a maior utilização do Payback em pequenas firmas é 

previsto pela literatura acadêmica. Ainda assim, ressalta-se o trabalho de Danielson e Scott 

(2006), contando com uma amostra de 792 micro e pequenas empresas. Estes autores 

sugerem que a popularidade do Payback nestas firmas não está somente em função da 

escolaridade menos sofisticada da administração, mas também em função dos problemas 

específicos de liquidez e de estimativa de fluxo de caixa.  

    O interessante desta pesquisa de Danielson e Scott (2006) foi à inclusão da possibilidade 

de resposta “Feeling”, quando da decisão de análise de investimento. Desta forma o autor 

obteve “Feeling” como procedimento mais comum para análise de investimento em 

pequenas empresas (26%), seguido do Payback (19%) e índice de rentabilidade (14%). 

Meier e Tarhan (2007) conseguiram 127 questionários preenchidos por diretores 

financeiros de empresas de portes variados dos EUA e Canadá, no intuito de mapear as 

práticas utilizadas em decisões de investimentos. Encontraram um resultado apontado 

como o esperado pela literatura de finanças, com a seguinte popularidade para os métodos: 

TIR (42%), VPL (36,5%) e Payback (30,6%). Neste sentido, os autores também 

confirmaram a tendência do uso crescente de técnicas baseadas em fluxos de caixa 

descontados e uma correlação do tamanho da empresa com o uso das técnicas, ou seja, 

quanto maior a empresa mais robusta o métodos de orçamentação utilizados. 

De uma forma geral, os recentes surveys de finanças revelam diferenças entre as 

práticas de orçamentação adotadas pelas empresas norte-americanas e européias. Para as 

firmas dos EUA há uma maior utilização dos métodos mais recomendados pelos ditames 

da teoria de finanças, ainda que o VPL, método mais recomendável, não se destaque em 

popularidade da TIR ou até mesmo do Payback em alguns casos.  

Quanto aos portes das empresas, fica recorrente a evidência da maior utilização do 

Payback na firmas menores. Este achado converge com a literatura de finanças e as 

sugestões acerca dos problemas de liquidez e menor diversificação de empresas de menor 

porte. Uma síntese das evidências de surveys internacionais de orçamentação de capital 

está organizada na Tabela 3.1. 



64 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Autores Amostra Países Técnicas Outras Constatações dos Autores 

Rodrigues 
e Armada 

(2000) 
102 Portugal 

Payback (65,4%); 
TIR (50,3%);  
VPL (40%). 

Há forte defasagem da prática de 
finanças em orçamentação. 

Brounen 
et al. 

(2004) 
313 

U.K. 
Holanda 
Alemanh
a França 

Payback é o mais 
popular, com 
exceção do VPL 
na Holanda. 

Sugere que diferenças entre os 
sistemas e os mercados financeiros 
do EUA e Europa levam a 
preferências diferentes pelas 
técnicas. 

Graham e 
Harvey 
(2001) 

392 EUA 

TIR (75,6%);  
VPL (74,9%); 
Payback (56,7%) 
(sempre + 
frequentemente). 

Payback mais comum nas pequenas 
empresas 

Ryan e 
Ryan 
(2002) 

205 EUA  

VPL (85,1%); 
 TIR (76,7%); 
Payback (52,6%); 
(sempre + 
frequentemente). 

Crescimento histórico dos métodos 
robustos. Análise de sensibilidade é a 
ferramenta suplementar mais 
utilizada. 

Danielson 
e Scott 
(2006) 

792 
Micro e 

pequena. 
EUA 

“Feeling” (26%); 
Payback (19%); 
Índice de 
rentabilidade 
(14%). 

Uso do Payback motivado por 
problemas de liquidez e dificuldades 
de estimar fluxo de caixa, além da 
menos escolaridade. 

Meier e 
Tarhan 
(2007) 

127 EUA e 
Canadá 

TIR (42%); 
VPL (36,5%); 
Payback (30,6%). 

Crescimento histórico de métodos 
baseados em fluxos de caixa 
descontados 

Tabela 3.1 – Surveys Internacionais de Orçamentação de Capital 

Fonte: Autoria Própria 

 
 
3.1.2. EVIDÊNCIAS DA ORÇAMENTAÇÃO DE CAPITAL NO BRASIL 
 

O trabalho de Fensterseifer e Saul (1993) voltou-se para as grandes empresas 

nacionais, sobre tudo da indústria e serviços básicos.  Os autores enviaram questionários 

pelo correio para 566 empresas, obtendo 132 respostas válidas. No levantamento dos 

métodos utilizados para investimentos de capital, foi constatado que a TIR em 50% dos 

casos é a técnica mais utilizada, seguida do Payback descontado (14%) e do VPL (10%). 
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Como critério complementar, o Payback descontado foi a técnica tida como mais utilizada. 

Nota-se que as evidências desta pesquisa são convergentes com o consenso da literatura 

acadêmica em que a TIR é o método mais utilizado e que o Payback tem espaço prático 

dado sua medida de liquidez, apesar das debilidades de ambos os procedimentos. 

 Fensterseifer e Saul (1993) também questionaram a empresa quanto a consideração 

do risco dos projetos. Da amostra de 132 empresas, apenas 83 (63%) afirmaram considerar 

o risco dos projetos de forma quantitativa. Deste universo de firmas que fazem tal 

consideração, 80% o fazem pela análise de sensibilidade. Ressalta-se que das empresas que 

afirmaram não levar o risco em conta de forma quantitativa, 27,7% fazem um ajuste 

subjetivo no critério do Payback, 28,7% ajustam a taxa de desconto do projeto, 31,9% 

realizam algum ajuste no fluxo de caixa, enquanto 25,5% não fazem nenhuma 

consideração ao risco. 

 Eid Jr. (1996) em seu trabalho sobre finanças corporativas no Brasil conseguiu uma 

amostra de 161 empresas. No que tange a ornamentação de projetos encontrou uma 

popularidade bem próxima para as três principais técnicas, quando utilizadas isoladamente 

(VPL, TIR e Payback, respectivamente com 22%, 23% e 25%). Já em termos absolutos, 

52% das empresas afirmaram utilizar a TIR em algum momento, em seguida, destaca-se o 

uso do Payback (51%) e finalmente o VPL (41%). Outra constatação realizada por Eid Jr. 

(1996) foi que 90% de alguma forma consideram o risco na análise de seus projetos, sendo 

que 31% o fazem pelo ajuste no fluxo de caixa, enquanto 34% ajustam tanto os fluxos 

como a taxa de desconto.   

Alves (2001) pesquisou as micro, pequenas e médias empresas da baixada de 

Santos, São Paulo. Com 96 questionários válidos, o autor encontrou o VPL como a técnica 

mais utilizada, seguida da TIR e Payback, nesta ordem. Apesar de 25% terem respondido 

que não utilizam método algum na análise de seus projetos, no universo daqueles que 

utilizam foi encontrada consistência da popularidade destes métodos com os ditames da 

teoria financeira. 

 Lee (2004) pesquisou a avaliação de projetos e custo de capital com questionários 

de 630 empresas de grande porte do Rio de Janeiro e São Paulo. O autor obteve um retorno 

de 5,5%, configurando uma amostra de 34 questionários válidos. Como resultado, foi 

encontrado que 85% das empresas utilizam o VPL dentre o conjunto principal de métodos 
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de análise de investimento, seguido respectivamente pela da TIR (78%), Payback 

descontado (59%) e Payback simples (41%). 

 Desta forma, Lee (2004) encontrou evidências das práticas de orçamentação em 

finanças coerentes com as recomendações teóricas. No entanto, seu trabalho constatou que 

apenas 4% das empresas se valem da teoria das opções financeiras na análise de seus 

projetos, um conceito que diversos autores (Gitman (2010), Copland (2004), Ross (2005) e 

etc) alertam como de grande valia para empresas que assumem grandes projetos. Neste 

sentido, sugere-se que o método ainda se apresente como novidade e por isso tem baixa 

popularidade. 

A pesquisa de Balarine (2004) busca relacionar a utilização das técnicas de 

orçamentação e a tomada de decisão, sobretudo na indústria de construção civil do Rio 

Grande do Sul. A autora encaminhou questionários para 483 construtoras, das quais obteve 

63 respostas. Além disto, frisa-se que parte de sua pesquisa identificava os métodos de 

análise de projetos utilizados. 

Como resultado, Balarine (2004) constatou que 97% das empresas utilizam uma 

orçamentação prévia simples para avaliar o projeto, enquanto somente 59% delas se valem 

de técnicas baseadas em fluxos de caixa descontados. Evidenciou-se o Payback como o 

mais utilizado (47%), seguido do VPL (38%) e TIR (33%). A autora frisa que pelo seu 

estudo que as empresas da construção civil gaúcha estão defasadas no uso eficiente da 

engenharia econômica em seus investimentos. 

Alberton et al. (2004), realizou um estudo com uma amostra 81 micro e pequenas 

empresas de Santa Catarina, para investigar as técnicas utilizadas na análise da viabilidade 

de projetos. Os autores constataram que no levantamento da técnica mais utilizada o Índice 

de Lucratividade ocupou primeira posição, com 28% das respostas. A "Percepção do 

Gestor" ocupou a segunda colocação com 20% e finalmente o Payback a terceira, com 

apenas 17%.  De uma forma geral, o estudo corrobora que pequenas empresas tendem a 

usar técnicas menos sofisticadas e mais voltadas para a liquidez. 

O artigo de Benetti, Decourt e Terra (2007) se valeu do mesmo survey utilizado por 

Graham e Harvey (2001), e também objetivou esclarecer empiricamente as práticas de 

finanças corporativas, porém se concentrando exclusivamente no Brasil. Decourt, e Terra 

(2007) estabeleceram uma população alvo de 1.699 empresas, das quais 256 empresas 

públicas listadas na BOVESPA e 1.443 empresas privadas de porte grande e médio listadas 
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nos bancos de dados do SEBRAE de São Paulo e Rio Grande do Sul.  Os autores 

conseguiram o retorno de 160 questionários (uma taxa de retorno de 9,4%). Em uma 

comparação inicial para a amostra com a obtida por Graham e Harvey (2001), Benetti, 

Decourt, e Terra (2007) ressaltam que ambos os estudos compartilham similaridade na 

distribuição dos segmentos da indústria e formação dos CEO e CFO abordados. Por outro 

lado, frisam grandes diferenças entre o tamanho e a internacionalização das empresas das 

amostras (Graham e Harvey (2001) abordaram diversas empresas com faturamento 

bilionário). 

No tocante à análise de projetos, questionou-se sobre a freqüência de utilização das 

diversas técnicas e instrumentos de análise, orçamentação ou apoio a esta, assim como em 

Graham e Harvey (2001). As amostras de Benetti, Decourt e Terra (2007) para este tópico 

ficaram entre 81 e 94 respostas, enquanto que no trabalho de Graham e Harvey (2001) 

ficaram entre 331 e 369 empresas, exceto para o “retorno contábil”, com apenas 245 

respostas. Desta forma, segue um comparativo dos resultados obtidos por ambos os 

trabalhos, na Figura 3.1. Os percentuais equivalem à soma das respostas “Frequentemente” 

e “Sempre” para o uso de cada método. 
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Benetti, Decourt e Terra (2007) Graham e Harvey (2001)

 
Figura 3.1 – Comparativo de Práticas de Orçamentação Brasil x EUA 

Fonte: Adaptado de Benetti, Decourt e Terra (2007) 

 

 De uma forma geral, os resultados das empresas brasileiras revelam-se menos 

concentrados em um conjunto de poucas práticas, ou seja, a evidência é de uma grande 

freqüência na utilização de diversos métodos. Benetti Decourt e Terra (2007) destacam o 

maior uso em métodos mais incomuns tais qual o Value at Risk e o Valor Presente 

Ajustado, e argumentam a possibilidade de isto estar em função de um ambiente 

econômico mais instável. Outra inferência apontada pelos autores é a grande utilização do 

retorno contábil e as formas do Payback estar em função de um mercado de capital de 

menor liquidez e menor intensidade nas transações de ativos secundários, quando 

comparado com o mercado norte-americano e os resultados de Graham e Harvey (2001). 

Neste ambiente do mercado brasileiro, informações contábeis e a arbitrariedade para um 

tempo de retorno teriam sua relevância justificada. 

 A Tabela 3.2 faz uma síntese das evidências destes surveys descritos: 
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Autores Amostra Técnicas Outras Constatações dos Autores 

Fensterseifer 
e Saul (1993) 

132 
Grande porte. 

TIR (50%); 
Payback descontado 
(14%);  
VPL (10%). 

Apenas 63% das empresas afirmaram 
considerar o risco dos projetos de forma 
quantitativa.  
Deste universo de firmas que fazem tal 
consideração, 80% o fazem pela análise 
de sensibilidade.  
Payback é o método complementar mais 
utilizado. 

Eid Jr. (1996) 

161 
Porte variado. 
Ausência da 
microempre-

sa. 

Payback (25%); 
TIR (23%); 
VPL (22%); isoladamente. 
TIR (52%); 
Payback (51%); 
VPL (41%); quando 
combinadas. 

O risco foi dito como considerado por 
90% das empresas quando analisam 
seus projetos.  
31% o fazem pelo ajuste no fluxo de 
caixa, enquanto 34% ajustam tanto os 
fluxos como a taxa de desconto do 
projeto. 

Lee (2004) 

34 
Grandes 

empresas de 
RJ e SP. 

VPL (85%); 
TIR (78%);  
Payback descontado 
(59%)  

Apenas 4% das empresas se valem da 
teoria das opções financeiras na análise 
de seus projetos. 

Balarine 
(2004) 

63 
Construtoras 

de RS. 

Payback (47%); VPL 
(38%); TIR (33%). 

Somente 59% das se valem de técnicas 
baseadas em fluxos de caixa 
descontados.  
Porém, 97% das empresas utilizam uma 
orçamentação prévia simples 

Alberton et al. 
(2004) 

81 
Micro e 

pequenas 
empresas de 

SC. 

Índice de Lucratividade 
(28%); 
“Feeling” (20%); 
Payback (17%). 
(Principal método). 

Pequenas empresas tendem a usar 
técnicas menos sofisticadas e mais 
voltadas para a liquidez. 

Benetti, 
Decourt e 

Terra (2007) 

Entre 81 e 94 
empresas, 

dependendo 
da técnica. 

Porte e 
setores 

variados. 
Ausência da 

pequena 
empresa. 

VPL (62,8%); 
TIR (60,2%); 
Payback (53,8%); 
(sempre + 
frequentemente). 

Sugerem que a instabilidade econômica 
motiva o uso análise de sensibilidade e 
outros métodos incomuns. 
O mercado de capitais menos 
desenvolvido motiva o uso de métodos 
contábeis. 

 

Tabela 3.2 – Surveys Nacionais de Orçamentação de Capital 

Fonte: Autoria Própria 

Mesmo sem analisar criticamente os aspectos metodológicos dos trabalhos 

internacionais e brasileiros em questão, percebe-se uma dificuldade nas pesquisas 

nacionais em conseguir amostras grandes. Este problema acaba por limitar as análises que 

a estratificação poderia proporcionar. 

Enfim, a literatura acadêmica brasileira de orçamentação de capital não conta com 

surveys amplos e recentes que permitam formar um consenso último sobre o estado atual 
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das práticas de finanças deste tipo. Ainda assim, as evidências são suficientes para lançar 

luz ao problema. Nota-se um grande uso do método do payback, mesmo quando nas 

médias e grandes empresas, o que pode ser um reflexo de instabilidade econômica e 

mercado de capitais menos desenvolvido, como sugerido por Benetti, Decourt e Terra 

(2007). Outra evidência que reforça esta suposição é a elevada popularidade da análise de 

sensibilidade, nos casos em que foi questionada a sua utilização, sobretudo elas grandes 

empresas. 

 

 

3.2. CUSTO DE CAPITAL: ESTUDOS EMPÍRICOS INTERNACIONAIS E 
BRASILEIROS 
  

 Dada a complexidade da estimação do custo de capital próprio, a maior parte dos 

estudos que buscam verificar as práticas relativas ao custo de capital acaba se 

concentrando em seu modelo de estimação mais popular, o CAPM. Também, é ampla a 

literatura que busca entender a utilização dos conceitos intrínsecos ao modelo, bem como 

os desafios de sua aplicação em mercados emergentes.  Já a literatura sobre os demais 

métodos mais complexos de estimação do custo de capital próprio, como o modelo de 3-

Fatores de Fama e French e a APT de Ross, por exemplo, é reduzida quando se trata de 

evidências empíricas. Talvez isto ocorra pela menor utilização prática destes métodos, 

como constatado por Graham e Harvey (2001), ainda que sejam mais robustos e capazes de 

lidar melhor com as imperfeições do mercado. 

 
 

3.2.1 EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS INTERNACIONAIS PARA O CUSTO DE CAPITAL 

 

Bruner et al. (1999) obtiveram respostas de uma amostra de 27 grandes empresas 

americanas. Os autores selecionaram sua amostra da publicação Creating World-Class 

Financial Management: Strategies of 50 Leading Companies (1992), pois o objetivo do 

trabalho foi sintetizar as melhores práticas de estimação do custo de capital. Dentre os 

resultados, constatou-se que 81% das firmas utilizam o CAPM na estimativa o capital 

próprio. Destas, não há consenso na maturação do ativo livre de risco a ser utilizado, pois 

33% utilizam T-Bonds de 10 anos, outros 33% T-Bonds de 10 a 30 anos e o restante outros 
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prazos. O prêmio para risco utilizado por essas empresas também está disperso por 

diferentes práticas, tais qual a utilização de valores fixos, diferentes métodos de cálculo 

próprio e diferentes fontes de consulta. Já para a determinação do beta, Bruner et al. (1999) 

encontraram consenso, uma vez que 78% se valem de publicações enquanto somente 22% 

fazem seu próprio cálculo. Finalmente, na utilização do custo de capital 48% das empresas 

afirmaram diferenciar as taxa de desconto dependendo se o investimento for estratégico ou 

operacional. 

A pesquisa de Graham e Harvey (2001) também teve como tópico a utilização do 

CAPM. Em sua amostra cerca de 18% das empresas afirmaram não estimar o custo e 

capital próprio. Das que o fazem, 73,49% dos diretores financeiros afirmam utilizar 

“Sempre” ou “Frequentemente” o modelo CAPM em sua forma simples. Este resultado foi 

de 39,41% para a utilização do retorno histórico das ações e 34,29% para a utilização de 

fatores extras de risco modelo CAPM, ao passo que outros métodos tiveram pouca 

relevância. Ressalta-se o CAPM se mostrou mais popular em empresas maiores e entre 

diretores que possuem MBA, ao passo que a utilização do histórico de ações é menos 

popular quando o diretor possui MBA ou é mais jovem. 

Graham e Harvey (2001) também constataram que os fatores de risco mais 

considerados na estimativa do custo de capital são as eventuais mudanças nas taxas de 

juros, câmbio, crescimento da economia e inflação. Os autores também evidenciaram que o 

mais comum na prática da taxa de desconto em projetos internacionais é utilizar uma taxa 

para toda empresa (59% responderam fazê-lo “Sempre” ou “Frequentemente”), seguida da 

utilização de uma taxa para cada projeto e país em particular (51% responderam fazê-lo 

“Sempre” ou “Frequentemente”) e do uso de uma taxa para o país em questão (35%). 

A pesquisa de Fernández (2009) busca esquadrinhar como o beta do modelo CAPM 

é utilizado pelos professores de finanças. O autor conseguiu o retorno de 2.510 

questionários de professores de finanças de 65 países, dos quais 1.791 fazem uso do beta. 

Vale ressaltar que o questionário da pesquisa de Fernández (2009) simplesmente se referia 

a um “Beta que nós, professores, utilizamos na estimativa do capital próprio” e qual a fonte 

que justificava aquele beta. Ou seja, tal pesquisa não diferencia o se uso do conceito em 

questão por professores é acadêmico, pedagógico, pessoal ou profissional.  

 Fernández (2009) constatou que quando da utilização do beta 70% dos professores 

incluem a utilização de regressões para determinar justificar o valor utilizado valor, 
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enquanto 42% se valem de informações de bancos de dados, 31% consideram publicação e 

livros em seus argumentos e finalmente 10% também se valem de outras justificativas.  

Fernández (2009) também quantifica os autores mais citados nas justificativas. 

Dentre eles, podemos enumerar os dez mais citados: Fama e French (43 vezes), Brealey et 

al. (41), Damodaram (41), Ross et al (35), Ibottson (33), Sharpe (30), Bodie et al. (19), 

Berk et al. (16), Brigham et al. (13) e Litner (11). Quanto aos cinco bancos de dados mais 

utilizados, foram citados: Yahoo Finance (109), Bloomberg (72), Damodaram Website 

(65), Valuel Line (59) e Google Finance (32). É interessante notar a divisão da preferência 

de serviços de instituições tradicionais em finanças com a preferência por websites 

populares e que agregam serviços de outras naturezas. 

 

 

3.2.2 EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS BRASILEIRAS PARA O CUSTO DE CAPITAL 

 

Eid Jr. (1996) trás interessantes resultados empíricos sobre conceitos relativos ao 

custo de capital, pois o autor questionou se os profissionais abordados não só conhecem 

determinados métodos, mas também se dominam conceitos subjacentes e se os utilizam 

fato. Desta forma, seria possível encontrar eventuais contradições e divergência do 

conhecimento com a prática, seja por descaso, seja por um juízo de pouca aplicabilidade da 

técnica em questão. O resultado da pesquisa de Eid Jr. (1996) toma justamente esta forma, 

pois 26% dos abordados conhecem o CAPM ao passo que somente 7% o utilizam. Já os 

conceitos básicos do modelo são mais desconhecidos que o próprio modelo que formam: 

21% dos abordados conhecem o Beta, 22% a SML e 17% o risco sistemático, sem contar 

que não necessariamente conhecem o CAPM, dada a estrutura das perguntas. Lembrando 

que a amostra desta pesquisa contou com 161 empresas, a maioria de porte grande. Eid Jr. 

(1996) sugere que este resultado indica um conhecimento superficial da técnica CAPM. 

O trabalho Martelanc et al. (2005) propõe a configuração de um quadro sobre as 

principais metodologias utilizadas na avaliação de empresas no Brasil, o que naturalmente 

passa pelas práticas de custo de capital. Para isto, os autores entrevistaram 29 profissionais 

do ramo de equity de grandes consultorias em finanças e bancos de investimento que atuam 

no mercado brasileiro. Quanto aos resultados, notou-se um alinhamento total dos 

abordados na consideração do risco país, pois todos o incorporam, e especificamente o 
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fazem na estimação do custo e capital. Já a estimação do prêmio pelo risco país foge de um 

consenso, uma vez que enquanto 14 responderam utilizar uma média de prêmios passados 

(48,3% das respostas), nove utilizam o prêmio atual (31%) e quatro a estimativa futura 

projetada por bancos ou economistas (13,8%) enquanto dois revelaram-se indiferentes 

(6,9%). Martelanc et al. (2005) esclarecem que os entrevistados defensores das estimativas 

futuras geralmente argumentam que é possível estimar de forma mais precisa que a maioria 

das instituições do mercado. 

Outro resultado interessante de Martelanc et al. (2005) é se na definição do WACC 

as empresas estimam seu endividamento com base em valores contábeis ou de mercado 

(conforme recomendam os ditames da teoria financeira). Neste caso, seis dos abordados 

(21,4%) se valem dos valores contábeis. 

Uma pesquisa notável na explicação da prática do CAPM no Brasil foi a de Garrán 

e Martelanc (2006). Estes autores realizaram um survey com analistas de mercado, no 

intuito de configurar um quadro sobre as metodologias utilizadas no Brasil para a 

determinação do custo de capital. Esta pesquisa conseguiu 93 questionários válidos 

respondidos, referentes ao período de 2002 até o ano de 2006. Como investigação central 

da pesquisa, os autores indagaram sobre o método utilizado na determinação do custo de 

capital próprio. O CAPM apresentou-se como a técnica mais utilizada, com 60,22%, 

seguida por métodos de Prêmios de Risco ou Build-up Models (26,88%) e “Outras” 

(12.90%). 

 Este resultado representa uma nova amostra de 56 analistas que utilizam o CAPM, 

os quais também são questionados por Garrán e Martelanc (2006) sobre de que forma 

determinam e utilizam os conceitos subjacentes ao modelo CAPM. Primeiramente, 

indagou-se sobre a origem do ativo livre de risco. A resposta concentrou-se no mercado 

norte-americano com 41 casos dentre 56 (73%), seguido do mercado brasileiro (16%) e da 

dívida soberana (11%). Ressalta-se que daqueles utilizadores do mercado norte-americano 

para estabelecer o ativo livre de risco, 68% se valem dos T-Bonds de 10 anos, ao passo que 

o restante se respalda em títulos com maior maturação.  

 Outro aspecto que Garrán e Martelanc (2006) investigaram foi se o prêmio de 

mercado era estabelecido com base na média histórica deste, ou se pelo retorno histórico 

da carteira de mercado escolhida subtraído do retorno do ativo livre de risco. O resultado 

obtido foi bem polarizado, com 31 analistas (55%) afirmando se valer do prêmio de 
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mercado e 25 (45%) do retorno da carteira. Aqui, vale ressaltar que a primeira medida 

pode ser mais robusta, pois a série histórica do prêmio é menos enviesada à efeitos 

macroeconômicos. Isto porque variações dessa ordem afetariam tanto o retorno do 

mercado como o do ativo sem risco, pouco afetando o prêmio em si, como defendido por 

Ibbotson Associates (2001). Garrán e Martelanc (2006) também constataram que dentre 31 

os analistas que preferem o método do prêmio de mercado 13 têm como fonte Damodaram, 

seguido do Ibbotson Associates (10), histórico próprio (6), Bloomberg (1) e outros (1). O 

início da série histórica, seja tanto para os retornos de mercado ou como para o prêmio, 

utilizada pelos analistas também se revelou longe de um consenso no trabalho de Garrán e 

Martelanc (2006), pois houve grande dispersão para as datas de início utilizadas. 

 Finalmente, Garrán e Martelanc (2006) verificam como procede a estimativa dos 

betas para o modelo CAPM e encontram que 58,93% dos analistas preferem obtê-lo do 

mercado norte-americano ao passo que o restante o faz do mercado brasileiro. Sugere-se 

que esta polarização reflete os prós e contras estabelecidos pela literatura e a prática de 

finanças: Se por um lado através da bolsa norte-americana é possível configurar uma 

carteira mais representativa, séries históricas menos voláteis e com dados mais confiáveis, 

por outro, fazer tal importação do beta passa pela questionável premissa de que a 

sensibilidade dos setores deste mercado com seu risco sistêmico é semelhante à 

sensibilidade dos setores do mercado brasileiro a o risco sistêmico doméstico. Neste 

contexto, também foi questionada se há a inclusão de um risco Brasil quando da utilização 

do modelo CAPM, verificando-se que 48 dos 56 analistas (85,71%) que se valem deste 

instrumento incorporam tal risco, se baseando principalmente em títulos da dívida externa 

(39 casos). 

 Benetti, Decourt e Terra (2007) em sua amostra de 160 firmas brasileiras, 

obtiveram que apenas 86 delas estimavam seu custo de capital próprio (57%). Destas que 

usam tal estimativa, 48,9% respondeu “Sempre” ou “Frequentemente” utilizar o CAPM 

com fatores extras de risco, ao passo que estes resultados para o uso do CAPM simples e 

arbitrariedade do investidor para estimar o custo de capital próprio, foram de 

respectivamente 37% e 33%.  

 Já as taxas para as taxas de desconto utilizadas em projetos internacionais, Benetti, 

Decourt e Terra (2007) encontraram uma preferência pela utilização da taxa de desconto da 

empresa como um todo (61,6% utilizá-la “Sempre” ou “Frequentemente”) seguida da 
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utilização de uma taxa para o projeto e país em específico (54,3%) e do uso de uma taxa de 

desconto para o país em questão (39,7%).  O uso de uma taxa de desconto para o projeto 

em questão ficou com este resultado em 34% ao passo que a utilização uma taxa de 

desconto para cada componente do fluxo de caixa chegou à 28,8% de respostas “Sempre” 

ou “Frequentemente” (Graham e Harvey (2001) obtiveram 15,6% e 9,9% para estes 

resultados). Comparando estes resultados com os obtidos por Graham e Harvey (2001) 

percebe-se que um grau de frequência muito maior para todas as práticas no questionário 

brasileiro.  Isto pode indicar ou que o no caso brasileiro há um cuidado técnico e esforço 

maior no processo de análise financeira internacional ou que há confusão e pouco domínio 

do assunto. Se for o primeiro caso, tal meticulosidade pode estar em função de um 

ambiente econômico mais instável e menos desenvolvido, da mesma forma que Benetti, 

Decourt e Terra (2007) sugerem para os resultados referentes à técnicas de orçamentação. 

 Por fim os fatores de risco mais considerados nos resultados de Benetti, Decourt e 

Terra (2007) para o ajuste da taxa de desconto foi o risco de insolvência (23,3% dos casos) 

o risco momento (21,3%) e o risco tamanho (17,8%). Já os fatores de risco que levam a 

ajustes tanto na taxa de desconto como no fluxo de caixa aqueles apontados como mais 

relevantes foram a possibilidade de mudanças na taxa de juros (46,9%) câmbio (45,5%) e 

inflação inesperada (42,5%). 

 De uma maneira geral, percebe-se que os resultados encontrados para a utilização 

do CAPM variam de acordo com a amostra analisada. Naturalmente que o analista 

financeiro irá utilizar tal modelo com mais frequência e precisão conceitual. Por outro lado 

é esperado que em uma amostra de empresas de variados segmentos encontraremos muitas 

que nem ao menos a estimativa do custo de capital a fazem. A Tabela 3.3 na próxima 

página sintetiza tais resultados. 
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Autores Amostra Uso do CAPM Outras Constatações 
Eid Jr. 
(1996) 

161 
Porte variado. 
Ausência da 

microempresa. 

7% utilizam; 
26% conhecem 
o modelo. 

Os conceitos básicos do modelo são mais 
desconhecidos que o próprio modelo, 
sugerindo conhecimento superficial da 
técnica. 

Martelanc 
et al. 
(2005) 

29 profissionais 
do ramo de 
equity de 
grandes 

consultorias em 
finanças e 
bancos de 

investimento. 

100% de 
utilização. 

Todos incorporam o prisco país. 
Já a estimação do prêmio pelo risco país 
foge de um consenso: 48,3% utilizam uma 
média de prêmios passados; 31% utilizam 
o prêmio atual; 13,8% utilizam a estimativa 
futura projetada. 

Gárran e 
Martelanc 
(2006) 

93 
Analistas de 

Mercado. 

60,22% Tanto o ativo livre de risco como o beta 
são obtidos do mercado do EUA (73% e 
59%, respectivamente). 
Para o prêmio, 55% afirmando se valer do 
prêmio de mercado e 45% do retorno da 
carteira. 
 

Benetti, 
Decourt e 
Terra 
(2007) 

Porte e setores 
variados. 

Ausência da 
pequena 
empresa. 

37% (sempre + 
frequentemente) 
dentre 86 
empresas, pois 
somente 56% da 
amostra estima 
o custo de 
capital próprio.  

O CAPM com fatores extras de risco foi 
mais popular que os modelos simples, 
pois atingiu 48,9% (sempre +  
frequentemente). 
A arbitrariedade dos investidores é 
considerável, com 33% (sempre +  
frequentemente). 

Tabela 3.3 – Resultados de Surveys Nacionais para a Estimação do Custo de Capital Próprio 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Ainda que os analistas utilizem o CAPM, não há consenso na determinação do 

ativo livre de risco, prêmio, beta e nem do risco país, quando da inclusão deste. Esse 

resultado é esperado, sobretudo para o ativo livre de risco, pois para ele também há 

divergência na literatura acadêmica.  

 Os resultados para as empresas revelam uma relativa negligência para a estimação 

do custo de capital próprio. Os resultados de Benetti, Decourt e Terra (2007) revelam 

contradições, pois apenas 56% das empresas de sua amostra estimam o custo de capital 

próprio, porém quando o fazem utilizam uma versão teoricamente mais robusta do CAPM. 

Este resultado é ambíguo e sem maiores informações amostrais, pode sugerir tanto uma 

primazia técnica como uma aproximação grosseira, onde "fatores extras de risco" se traduz 

em um prêmio arbitrário conjugado com o CAPM. 
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3.3. ESTRUTURA DE CAPITAL: ESTUDOS EMPÍRICOS INTERNACIONAIS E 
BRASILEIROS PARA DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE CAPITAL 
 

3.3.1 EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS INTERNACIONAIS PARA A ESTRUTURA DE 

CAPITAL 

 

 O trabalho conduzido por Ferri e Jones (1979) buscou verificar a relação do 

endividamento com o segmento industrial, risco, tamanho e alavancagem operacional das 

empresas. Com a análise de 233 empresas de caráter industrial e utilizando informações de 

1969 a 1976 estes autores encontraram evidências somente quanto a uma correlação 

positiva entre o tamanho da empresa e o endividamento e uma correlação negativa no que 

tange à alavancagem operacional com o endividamento. Neste estudo, pouca ou nenhuma 

dependência foi verificada na relação entre o endividamento com o risco ou segmento do 

negócio. 

 Titman e Wessels (1988) testaram a validade das influências direcionais que alguns 

fatores, em teoria, devem exercer na estrutura de capital, tais quais: tangibilidade dos 

ativos, crescimento, tamanho, rentabilidade, benefícios fiscais não advindos do 

endividamento e singularidade. Ressalta-se que a singularidade, neste caso, significa o grau 

de especialização dos produtos da empresa e como fator de teste para este aspecto Titman e 

Wessels (1988) utilizaram os resultados relativos à pesquisa e desenvolvimento e despesas 

com vendas destas firmas. Isto porque Titman (1984) defende que as empresas com 

produtos mais especializados serão menos endividadas, para que seus clientes não 

percebam risco de liquidação da empresa que lhe fornece um bem de complicada 

substituição e assim barganhem preços menores. Neste sentido, pode-se ainda frisar que o 

custo de liquidação da empresa também incide sobre os empregados e fornecedores, e estes 

também perceberão risco no endividamento da empresa, barganhando ou até evitando se 

relacionar com esta.  Ou seja, este autor é um dos que teoriza dentro como determinante da 

estrutura de capital a natureza dos produtos e mercados. 

 Para tal teste mencionado no trabalho de Titman e Wessels (1988), foram verificadas 

469 empresas, de 1974 até a data de 1982. Como resultado, confirmou-se o baixo 

endividamento de empresas que negociam produtos únicos ou especializados. O estudo 

também sustenta que empresas pequenas se inclinam ao endividamento de curto prazo. 

Neste sentido, os autores sugerem o efeito dos custos de transação na emissão de dívida de 
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longo prazo, já que seriam mais significativos para empresas menores.  Outra evidência 

encontrada foi o menor endividamento das empresas de maior rentabilidade. Por outro 

lado, não foram encontradas correlações relevantes suficientes entre o endividamento e os 

demais aspectos testados (volatilidade, tangibilidade dos ativos, crescimento e benefícios 

fiscais não advindos do endividamento). 

 Um trabalho comparativo aplicado a um grande de empresas foi o de Rajan e 

Zingales (1995), contemplando 4557 firmas de sete países diferentes no período de 1987 

até 1991. Este grupo consistia no G-7 da época e o estudo tinha como objetivo comparar se 

os determinantes da estrutura de capital das firmas norte-americanas coincidiam com as 

dos demais países. Para isto, foram estabelecidas como as variáveis independentes a 

tangibilidade dos ativos, o retorno sobre os ativos, as vendas e o market-to-book ratio 

(M/B ratio). 

 Rajan e Zingales (1995) encontraram para os Estados Unidos, os resultados 

comumente verificados, no que tange o endividamento: correlação positiva com 

tangibilidade de ativos e vendas e correlação negativa quanto à rentabilidade e market-to-

book ratio. Os resultados dos demais países também apresentaram este comportamento 

quase que em sua totalidade (exceto a Alemanha que apresentou sinal negativo na 

correlação das vendas e positivo na rentabilidade). Assim, estas evidências levaram os 

autores deste trabalho a concluírem que, de uma forma geral, os fatores determinantes da 

estrutura financeira de empresas norte-americanas não são diferentes dos demais países 

estudados. 

 No contexto da abordagem oportunista, Jung, Kim e Stulz (1996) argumentam que 

esta teoria não pode ser colocada como determinante central na explicação da estrutura 

financeira das empresas. Além disto, sustentam que tal teorização não considera os casos 

de empresas sem oportunidades de crescimento que optam pelo financiamento via emissão 

de ações, ao invés do endividamento. Ressalta-se que uma contradição pode ser encontrada 

neste trabalho, pois ainda que os autores não admitam a abordagem oportunista, a pesquisa 

em questão encontrou significância robusta e de acordo com tal abordagem, da variável 

M/B ratio para a decisão de qual fonte de recurso utilizar. 

 O trabalho de Baker e Wurlgler (2002) testou uma amostra de 2.289 empresas do 

período de 1968 a 1999, e como um dos objetivos, buscou de verificar se há uma relação 

do market-to-book ratio das firmas (proporção do valor de mercado pelo valor patrimonial, 
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conhecida como VM/VP) com seu endividamento. Os autores encontraram uma correlação 

negativa. Baker e Wurlgler (2001) sugerem que dado o grande valor de mercado destas 

firmas (geralmente em função de expectativas de oportunidades crescimento), estas 

buscaram o financiamento via emissões de ações, pois estaria configurada uma janela de 

oportunidade. Para estes autores, a abordagem oportunista deste caso pode ser considerada 

como fator determinante da estrutura de capital. 

 Em um trabalho de verificação dos fatores de influência na estrutura capital das 

empresas, desta vez focado nos países de terceiro mundo, Terra (2002) selecionou 839 

empresas dentre Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela, do período 

de 1986 a 2000. Este estudo encontrou significância e sinal idem a todos os países somente 

para a rentabilidade, enquanto houve muitas divergências ou pouca explicação para os 

demais resultados. Neste sentido, Terra (2002) frisa a coerência com a teoria pecking 

order, já que a rentabilidade proporciona lucros retidos, a primeira preferência de fonte de 

fundos, segundo tal teoria. 

 Outro estudo que considerou os determinantes da estrutura de capital e empresas 

européias foi o conduzido por Antoniou, Guney e Paudyal (2002). Estes autores 

examinaram firmas de capital aberto no Reino Unido, França e Alemanha (respectivamente 

dos períodos de 1969, 1983 e 1987 até 2000). As proxies consideradas para explicar a 

estrutura financeira foram: o efeitos do tamanho destas firmas, da estrutura à termo da taxa 

de juros, a rentabilidade, o market-to-book, a tangibilidade dos ativos e a volatilidade dos 

lucros. 

 Antoniou, Guney e Paudyal (2002) encontraram a correlação positiva do 

endividamento com o tamanho da firma, a qual frisaram ser normalmente esperada, dado o 

menor risco de falência esperado em grandes empresas em termos comparativos com 

pequenas. Além disto, foi verificado que a estrutura à termo da taxa de juros inibe o 

endividamento quando apresenta altas taxas no longo prazo, um resultado também dentro 

do esperado. 

 Neste trabalho, a teoria do pecking order sustentou-se na análise das firmas do Reino 

Unido e França, pois estas apresentaram correlação negativa do endividamento com a 

rentabilidade. As empresas destes países também confirmaram a teorização que para evitar 

underinvestmet advindo dos problemas de agência entre credores e acionistas as firmas 

evitam dívida de longo prazo. Isto, pois, houve uma relação inversa do endividamento com 



80 
 

 
 
 
 
 
 

o market-to-book ratio. 

 Já a tangibilidade dos ativos quanto fator explicativo do endividamento não 

apresentou uniformidade em seu resultado. Neste caso, encontrou-se relação direta na 

Alemanha, inversa no Reino unido e insignificante no caso Francês. Por ultimo, não se 

verificou significância na relação do endividamento com a volatilidade dos lucros. 

 Alti (2006) pesquisou sobre o impacto que o financiamento via capital próprio no 

contexto das janelas de oportunidade (conhecido como abordagem Equity Market Timing) 

causa na estrutura de capital das firmas. No intuito de verificar a persistência deste efeito, 

estritamente em IPOS, o autor se concentrou em dados do período de 1971 à 1999, 

compondo seis amostras com diferentes recortes temporais. Neste caso, a maior amostra 

foi de 2200 empresas, a menor de 802 empresas, enquanto os recortes temporais buscavam 

investigar o efeito no exato ano da emissão, 1, 2 ,3, 5 e 7 anos após a emissão. 

 Em seu trabalho, Alti (2006) afirma que ainda que diversos estudos evidenciem a 

atuação market timming das empresas, a descrição de quão extensa a lógica oportunista 

terá na determinação da estrutura de capital é mais problemática. Para estabelecer medidas 

mais robustas e menos enviesadas, Alti (2006) propõe fazer tal verificação no contexto das 

IPOS. Em seus resultados, o autor expõe que empresas em mercados de euforia quanto à 

abertura de capital (hot-market¸definido pelo autor como um período com grande 

quantidade de IPOS) são substancialmente mais propensas à capitalização via IPOS, 

porém, após tal emissão, estas firmas buscam mais endividamento do que as empresas que 

fazem a abertura em momentos austeros (cold-market,  períodos com menos IPOS que a 

média). Neste sentido, o autor encontrou significância para o aumento do endividamento 

das firmas hot-market em 2 anos após a oferta pública inicial de ações. 

 Assim, Alti (2006) argumenta que as empresas cold-market tendem a manter as 

proporções em sua estrutura de capital mesmo quando passa pelo processo de capitalização 

por IPO, enquanto as empresas hot-market têm o efeito do market timming perdendo 

significância após dois anos da IPO. Finalmente o autor conclui que o oportunismo market 

timming é um determinante da estrutura de capital no curto prazo, porém no longo prazo 

uma política de meta quanto a endividamento parece ser uma explicação mais consistente. 

 É possível afirmar que os resultados dos trabalhos empíricos sobre estrutura de 

capital forma um quadro difuso em que todas as teorias são passíveis de verificação 

prática, dependendo dos contextos e recortes das pesquisas. Isto corrobora com a idéia que 
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os diferentes conceitos não se excluem. É preciso ressaltar que o fato das teorias 

compartilharem veracidade entre si não as diminui, pelo contrário, exigem daqueles 

interessados na prática de finanças um domínio e sensibilidade ainda maior do assunto. Já 

dos teóricos, exige a visão do todo e inovação para propor um empirismo mais 

esclarecedor. 

 

 

3.3.1 EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS BRASILEIRAS PARA A ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

 Dentre os estudos realizados no Brasil, no que tange o comportamento das empresas 

quanto à estrutura financeira, ressalta-se como notável o trabalho realizado por Eid Jr. 

(1996), o qual contou com o preenchimento de um questionário por 161 empresas. Tal 

pesquisa teve como objetivo evidenciar a confirmação prática ou não de hipóteses acerca 

das decisões de estrutura de capital. As perguntas foram elaboradas para testar as hipóteses 

do static trade-off e pecking order, bem como se as empresas captam recursos 

simplesmente de acordo com o surgimento de boas oportunidades (market timming). 

 Eid Jr. (1996) obteve como resultados que 47% das empresas se valem da abordagem 

oportunista ao levantar fundos, ou seja, focam nas fontes de recursos consideradas mais 

interessantes sem considerar com maior rigor os efeitos na estrutura de capital. Outro 

resultado que predominou neste estudo foi a confirmação de uma hierarquia de preferência 

na captação de recursos presente em 40% das empresas. Neste caso, constatou-se uma 

ordem diferente da hierarquia clássica do pecking order, pois a fonte preferida foi o capital 

de terceiros (54%), seguido do capital próprio (35%) e por último encontram-se os lucros 

retidos.  

 Eid Jr. (1996) frisa que esta hierarquia significativamente divergente da estabelecida 

por Myers e Majluf (1984) pode ter sido fortemente influenciada por fontes de capital 

subsidiadas, tais qual o FINAME e pela baixa lucratividade constatada nas empresas 

nacionais nos anos anteriores, o que afetaria os lucros retidos. Outro ponto a ser ressaltado 

é que não foi verificado o estabelecimento de uma meta de endividamento (static trade-

off). 

 Já o trabalho de Soares e Procianoy (2000), compreendeu o período de 1991 até 

1997, analisando 204 empresas nacionais com ações negociadas na BOVESPA e teve 
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como objetivo observar os impactos da inflação na estrutura de capital. A pesquisa destes 

autores evidenciou que a inflação tem relação inversa com o endividamento, e que o 

período constatou aumento nos níveis gerais de dívida e forte utilização de fontes de curto 

prazo.  

 Esta pesquisa de Soares e Procianoy (2000) também testou a correlação do 

endividamento com os impostos, tamanho, volatilidade, rentabilidade e tangibilidade dos 

ativos. Dentre estes, somente os impostos apresentaram significância suficiente para 

explicar o endividamento, com uma relação inversa já esperada pela teoria do Trade-off, 

dado o benefício fiscal. 

 Neste mesmo sentido de estudo, a pesquisa conduzida por Gomes e Leal (2001) 

concentrou-se no teste das seguintes variáveis: proporção do ativo fixo, risco, tamanho, 

lucratividade, possibilidades de crescimento e segmento do negócio, ressaltando que esta 

última não apresentou significância. Para isto estes autores exploraram 144 empresas da 

BOVESPA, contemplando os anos de 1995, 1996 e 1997.  Como resultado, verificou-se a 

relação direta da proporção dos ativos fixos com o endividamento, ao passo que a 

rentabilidade e oportunidades de crescimento apresentaram relação inversa, ambas as 

evidências convergentes com as teorias de finanças. 

 Porém os resultados encontrado por Gomes e Leal (2001) de grande valor na 

discussão dos determinantes da estrutura de capital, foi a correlação positiva do risco e a 

negativa do tamanho das empresas com a alavancagem financeira, já que contrariam as 

direções normalmente preditas pelas teorias de finanças. Neste sentido, estes autores 

argumentam que relação inversa do tamanho da empresa com a dívida recebe influência 

dos juros elevados do endividamento no Brasil, o que estimula as grandes empresas a 

evitarem esta fonte de financiamento. Quanto à relação direta do risco com a alavancagem, 

os autores sugerem que a escolha da rentabilidade como proxy para o risco pode ter levado 

um resultado enviesado e impreciso. Assim, Gomes e Leal (2001) encontram evidências 

tanto para o trade-off como para o pecking order. 

 A pesquisa de Moreira e Puga (2001), a qual investigava a fonte de fundos das 

maiores empresas brasileiras, contemplou uma amostra de 4312 empresas, que segundo os 

autores, com base em dados da Receita federal, constituíam 53% da produção industrial do 

ano de 1997. Leal e Saito (2003) frisam que esta amostra, até então, fora a maior obtida em 

pesquisas nacionais das relativas aos determinantes da estrutura de capital.  
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 No trabalho de Moreira e Puga (2001), constatou-se a evidência prática do pecking 

order e que as empresas brasileiras eram ainda mais dependentes de fundos advindos dos 

lucros retidos do que as firmas de outros países em desenvolvimento. Uma comparação 

entre as grandes e pequenas empresas neste estudo, também revela diferenças 

significativas. A pequena empresa, a qual no Brasil teria dificuldade de usufruir os mesmos 

mecanismos de financiamento da grande empresa (como sugere Perobelli e Famá (2002)), 

apresenta uma média de 63% dos fundos oriundos de recursos próprios, ao passo que para 

aS grandes empresas este valor foi de 44%.  

 Por outro lado, constatou-se que as grandes empresas tinham uma média de 26% de 

seu capital oriundo de emissões de ações enquanto as pequenas empresas apresentaram 

somente 17%. Por fim Moreira e Puga (2001) verificaram uma tendência crescente na 

utilização do capital de terceiros, o que segundo os autores sugere um reflexo do 

crescimento do Mercado de debêntures pós-Real. 

A pesquisa de Perobelli e Famá (2002) por sua vez, testou a correlação do tamanho, 

do crescimento patrimonial, da lucratividade, tangibilidade e singularidade da empresa face 

ao endividamento de curto prazo e longo. A pesquisa em questão foi uma adaptação ao 

trabalho de Titman e Wessels (1988) e contou com a verificação de 172 empresas 

brasileiras cotadas na BOVESPA, dos períodos de 1995 ao ano 2000, foi apresentada 

relação negativa para os três primeiros casos. Estes autores sugerem que empresas 

pequenas, ou seja, de menor tamanho, apresentam maior endividamento de curto prazo, 

dadas as dificuldades de obterem financiamentos de longo prazo mais interessantes, pois 

tais mecanismos no Brasil são mais favoráveis às grandes empresas. 

Outra conclusão apontada por Perobelli e Famá (2002) é que dada a relação inversa 

da lucratividade com o endividamento de curto prazo, é possível inferir que empresas com 

boa lucratividade constituem capital de giro sem se valer fortemente de dívidas de curto 

prazo. Assim esta pesquisa sugere um viés de pecking order no curto prazo. No que diz 

respeito aos testes com as demais variáveis bem como a explicação do endividamento de 

longo prazo, não houve significância dos valores encontrados. 

 Em uma abordagem com um ponto incomum, destaca-se a pesquisa de Procianoy e 

Schnorrenberger (2004), pois dentre as variáveis testadas considerou o controle acionário. 

Este estudo verificou 306 empresas nacionais listadas na BOVESPA entre o período de 

1995 até 2000. A variável relativa à concentração do controle da empresa demonstrou 
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relação direta com a alavancagem financeira. Neste caso, foi utilizada como proxy  para tal 

concentração o menor número de acionistas que detêm  51% do capital da empresa. 

Segundos os autores do trabalho, este resultado permite afirmar que a centralização 

acionária da empresa se traduz em acionistas com grande participação no capital da firma e 

logo maior aversão aos riscos do endividamento.  

 Outras variáveis testadas no trabalho de Procianoy e Schnorrenberger (2004), no que 

tange correlação com a dívida, foram o tamanho da empresa e a lucratividade, sendo que 

ambas apresentaram resultados dentro das expectativas teóricas, ou seja, sinal positivo para 

o tamanho e negativo para lucratividade. Ressalta-se que a lucratividade foi a variável com 

maior poder de explicação da pesquisa destes autores, confirmando uma preferência à 

utilização de lucros retidos (ao menos quando há razoável lucratividade) ao endividamento 

com capital de terceiros. Desta forma, Procianoy e Schnorrenberger (2004) sugerem a 

evidência prática do pecking order. 

 O trabalho de Leal (2004) investigando IPOS brasileiras, verificou que o ano 

de 1986 concentrou 57% das aberturas de capital totais do período de 1979 à 1992, 

justamente um ano caracterizado por forte euforia e aquecimento do mercado, em função 

do plano cruzado. Neste sentido, Leal (2004) sugere o oportunismo market timing. O autor 

também chega a uma conclusão convergente com o argumento de Loughran e Ritter 

(1995), no qual desempenho das empresas que se valeram desta janela de oportunidade 

mostrou-se inferior as demais empresas de capital aberto naquele mercado. 

Em Schmitt (2004) há uma análise de regressão para testar os determinantes da 

estrutura de capital, com base na verificação de 192 empresas no período de 1995 até 2002. 

A rentabilidade, carga tributária, tamanho, tangibilidade dos ativos, crescimento 

depreciação e o benefício fiscal não advindo da dívida (non debt tax shield – proporção dos 

juros sobre o capital próprio sobre o ativo total) foram as variáveis independentes, ao passo 

que o endividamento tanto de curto como longo prazos bem como o endividamento total 

em termos contábeis e de mercado foram as variáveis selecionadas a serem explicadas 

(totalizando quatro modelos de regressão). 

Schmitt (2004) frisa o ineditismo de seu trabalho em testar os juros sobre o capital 

próprio como determinante da estrutura financeira corporativa no Brasil, encontrando 

correlação negativa significativa para as regressões, exceto na explicação do 

endividamento de curto prazo, onde não houve significância. Ressalta-se que para a 
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rentabilidade obteve-se resultado idêntico, ou seja, alinhado com a hipótese pecking order. 

 Quanto aos demais resultados, a pesquisa de Schmitt (2004) não encontrou 

significância para os atributos correspondentes à carga tributária, crescimento, depreciação 

e tamanho. O mesmo foi verificado para o risco, com exceção de relação direta do mesmo 

com a dívida de curto prazo. Já a tangibilidade dos ativos apresentou a relação esperada 

com o endividamento de longo prazo, ou seja, direta, porém surpreendeu na relação 

indireta verificada com a dívida de curto prazo. Não houve significância nas demais 

regressões com esta variável. 

 Schmitt (2004) sustenta que estes resultados que divergem do esperado, na 

explicação do endividamento de curto prazo, sugerem a possibilidade de haver outros 

fatores não modelados os quais influenciam a decisão de tomar emprestado nestes termos 

de prazo, mesmo em negócios arriscados e com poucos ativos tangíveis. 

 O trabalho de Brito, Batistella e Corrar (2005) concentrou-se nas maiores empresas 

atuantes no país no recorte de 1998 a 2002. Com base na análise dos dados contábeis de 

500 empresas, estes autores sustentam que a rentabilidade não influência a estrutura de 

capital daquelas empresas, uma forte divergência da maior parte das pesquisas sobre o 

tema no país, pois em geral evidenciou-se grande relação da rentabilidade com a 

preferência de financiamentos via recursos próprios, logo o pecking order.  

 Os demais resultados obtidos por Brito, Batistella e Corrar (2005) decorreram dos 

típicos testes regressivos para a explicação do endividamento total, o de curto e o de longo 

prazo. Para os demais testes, buscou-se correlacionar o tamanho da empresa, a 

tangibilidade dos ativos, o risco, o crescimento e o tipo de capital (aberto / fechado). O 

atributo tamanho apresentou relação positiva, porém insignificância para o curto prazo. 

Talvez aqui seja possível refrisar a facilidade de acesso a um interessante capital de longo 

prazo que a grande empresa tem no Brasil, como sugerido por Perobelli e Famá (2002) e 

Moreira e Puga (2001). 

 Quanto à tangibilidade dos ativos, foi verificada correlação positiva somente para a 

dívida de longo prazo, ao passo que para o nível total e o curto prazo a relação foi inversa, 

divergindo do esperado. Esta evidência é similar a encontrada por Schmitt (2004), 

sugerindo a possibilidade de haver outros fatores não modelados que influenciam a decisão 

do endividamento no curto prazo. Por fim, não houve significância para o crescimento, 

risco e tipo de capital nos testes realizados. 
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 Matsuo e Eid jr. (2005) verificaram a influência de fatores macroeconômicos nas 

emissões de ações e debêntures, para explicar as decisões das firmas quanto à melhor 

momento para captar recursos. Como resultado, observou-se correlação negativa da dívida 

pública e investimento estrangeiro direto com as emissões. Assim, os autores sugerem a 

existência de um movimento de crownding out esperado quando do endividamento 

público. Outra inferência realizada deste resultado é a possibilidade dos investimentos 

internacionais atenderem as necessidades de capitais em detrimento de emissões primárias, 

ou seja: Quando há emissões de empresas internacionais no mercado brasileiro, o fluxo de 

investimento estrangeiro direto está restrito, fazendo destas empresas tomadoras de fundos 

importantes. 

 O trabalho de Matsuo e Eid jr. (2005) também constatou que a taxa de juros 

influência em ordem direta a emissão de ações e em ordem inversa a emissão de 

debêntures, um resultado esperado, já que altos juros tornam o custo de capital de terceiros 

mais elevado, logo uma fonte menos atraente. Quanto ao PIB, verificou-se que este 

influência diretamente a emissão de debêntures, o que pode sugerir a abordagem 

oportunista, na qual momentos estáveis e de crescimento macroeconômicos induzem 

investimentos privados. No entanto, esta variável não explicou com significância a emissão 

de ações. 

 Os retornos do IBOVESPA e a liquidez também foram analisados. O IBOVESPA 

não foi significativo para emissões de ações, porém apresentou relação inversa com a 

emissão de debêntures. Já a liquidez demonstrou influência direta na emissão de ações e 

foi insignificante para as debêntures.  Para Matsuo e Eid jr. (2005) disto pode-se inferir 

que um bom momento no mercado de ações, poderia causar receio nos administradores em 

precipitarem-se na emissão e debêntures, já que estes teriam a opção de levantar fundos 

com eventual ágio no mercado acionário, apesar da pesquisa não ter evidenciado que o 

fazem de fato. Além disso, o resultado da regressão da liquidez, como mais significante 

que o IBOVESPA, evidenciou que os gestores preferem o sucesso da colocação dos papéis 

do que o eventual ágio ou medidas para se proteger do risco de deságio. 

 Finalmente Matsuo e Eid jr. (2005) frisam que seus resultados validam a abordagem 

oportunista, em que os gestores fazem a opção de suas fontes de fundos conforme o 

surgimento de boas oportunidades, ou seja, pelo momento do mercado (market timing), o 

que acaba por determinar a estrutura de capital da empresa. Ressalta-se que tal validação 
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corrobora o resultado do trabalho de um destes autores, em Eid Jr. (1996), no qual a 

mesma conclusão é apontada.  Por último, Matsuo e Eid jr. (2005) sugere que as restrições 

na oferta de recursos do mercado doméstico junto das incertezas político-econômicas 

motivam a atuação oportunista market timing dos tomadores de recursos. 

 Em um trabalho de caráter bibliográfico, Matsuo, Rochman e Eid Jr. (2006) 

contribuíram com uma pesquisa em que os principais estudos sobre os determinantes da 

estrutura de capital das firmas brasileiras são revistos. O trabalho analisou um total de 56 

publicações dos veículos acadêmicos mais importantes desta área do conhecimento, do 

período de 1988 até 2005. Nesta pesquisa, confirmou-se a evidência prática do pecking 

order no Brasil, pois foi a teoria verificada como mais válida pela maioria dos autores. No 

entanto, Matsuo, Rochman e Eid Jr. (2006) argumentam novamente que o mercado de 

capitais brasileiro ainda apresenta limitações que restringem as opções de financiamento 

das empresas, um fator determinante pouco considerado nos estudos deste tema. 

 Benetti, Decourt e Terra (2007) em seu survey tiveram como resultado para a 

estrutura de capital das empresas que a maioria destas não se preocupa com um meta 

robusta quanto ao endividamento, pois 42,1% responderam que esta meta é flexível 

enquanto 26,3% nem possuem meta. O restante se divide entre uma meta fixa (15,8%) e 

um estreito intervalo (15,8%). 

 Para os fatores que afetam a escolha da maturação da dívida, Benetti, Decourt e Terra 

(2007) encontraram maior importância no gerenciamento do risco, de forma que as 

empresas buscam casa o ciclo da dívida com a vida dos ativos e preferem dívida de longo 

prazo para evitar o risco de refinanciamento. Já a política e o montante de endividamento, 

pelos resultados de Benetti, Decourt e Terra (2007), são influenciados pelo benefício fiscal, 

custos de transação e insuficiência de fundos internos. 

  Assim, uma em análise direta dos resultados de Benetti, Decourt e Terra (2007) 

percebe-se que mesmo sendo uma minoria as empresas que trabalham com uma meta 

rígida para estrutura de capital, o gerenciamento da estrutura de capital se dá em uma 

configuração de trade-off. Além disto, os autores evidenciaram um componente do pecking 

order, pois a insuficiência de fundos internos motiva o endividamento. 

 Mendes, Basso e Kayo (2009) realizaram uma pesquisa com semelhança 

metodológica á realizada Baker e Wurgler (2002). Com um recorte temporal de cinco anos, 

do período de 1997 à 2002 e uma amostra inicial de 61 IPOS para o primeiro ano, e uma 
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amostra final de 27 IPOS no quinto ano, os autores não encontraram significância para a 

abordagem market timming. Neste sentido, Mendes, Basso e Kayo (2009) argumentam que 

a baixa liquidez do mercado acionário brasileiro pode tornar o valor de mercado das 

empresas uma variável de pouca explicação para a estrutura de capital.  

 Já o recente trabalho de Rossi Jr. e Marotta (2010) analisa 90 IPOS  dos 

períodos de janeiro de 2004 até dezembro de 2007, no intuito de observar a persistência 

dos efeitos market timming, de forma similar ao trabalho de Alti (2006). Na pesquisa de 

Rossi Jr. e Marotta (2010) foi constatado que no período de  hot-market o volume de ações 

da IPO é significativamente maior e além disto, parte do capital levantado na abertura é 

mantido em caixa. Em função disto, sugere-se que as empresas do contexto hot-market 

vivem uma euforia e acabam levantando fundos além de sua necessidade. 

 Outra conclusão de Rossi Jr. e Marotta (2010) é que o efeito market-timming 

das empresas hot-market na estrutura de capital tem sua persistência temporal limitada, 

pois o nível de alavancagem assume em poucos anos proporções pré-abertura de capital. 

Ressalta-se que tal evidência converge com as encontradas por Alti (2006) e contrariam o 

trabalho de Baker e Wurgler (2002), o qual apresenta persistência de tal efeito por até mais 

de 10 anos. 

 Na Tabela 3.3 apresenta-se uma síntese destas pesquisas aqui descritas. 

Autor Amostra  Evidência Teórica Outras Constatações 
Eid Jr. 
(1996)  

161 empresas. 47% das empresas 
captam recursos 
conforme as 
oportunidades 
(abordagem 
oportunista).  

40% das empresas seguem uma 
hierarquia de captação, porém diferente 
do Pecking Order; 

Fontes de capital subsidiadas e baixa 
lucratividade podem ter influenciado os 
resultados. 

Procianoy 
(2000) 

204 empresas 
da BOVESPA. 

Trade-off. Maiores níveis inflacionários estimulam 
endividamento de curto prazo. 

Gomes e 
Leal 
(2001) 

144 empresas 
da BOVESPA. 

 

Evidências tanto 
para o Pecking Order 
como para o Trade-
off. 

Juros altos levam as grandes empresas a 
preferirem outras fontes ao 
endividamento. 

Moreira e 
Puga 
(2001) 

4312 grandes 
empresas. 

Constatou-se a 
evidência prática do 
Pecking Order. 

A pequena empresa no Brasil teria 
dificuldade de usufruir de bons 
mecanismos de financiamento; 
A pequena empresa tem uma média de 
63% dos fundos oriundos de recursos 
próprios, as grandes empresas têm 44%; 

Perobelli 
e Famá 

172 empresas Pecking Order no 
curto prazo. 

Empresas pequenas têm maior 
endividamento de curto prazo, dadas as 
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(2002) da BOVESPA.  dificuldades de obterem financiamentos de 
longo prazo mais interessantes. 

Procianoy 
e 
Schnorre-
nberger 
(2004) 

 

306 empresas 
da BOVESPA. 

 Pecking Order. Centralização acionária da empresa se 
traduz em acionistas com maior aversão 
aos riscos do endividamento.  

Leal 
(2004) 

160 IPOs do 
período de 
1979 à 1992. 

Evidenciou o 
oportunismo na 
abertura de capital 
(equity market 
timming). 

1986 concentrou 57% das aberturas de 
capital totais do período da amostra, um 
ano de forte aquecimento do mercado, em 
função do plano cruzado. 
O desempenho posterior destas empresas 
foi inferior à média do mercado. 

Schmitt 
(2004) 

192 empresas 
da BOVESPA. 

Evidenciou pecking 
order, sobretudo na 
explicação do 
endividamento pela 
rentabilidade 

Resultados que divergem do esperado, na 
explicação do endividamento de curto 
prazo, sugerem a possibilidade de haver 
outros fatores não modelados 

Brito, 
Batistella 
e Corrar 
(2005) 

500 maiores 
empresas do 
país. 

Evidências que 
desvalidam o 
pecking order. 

As grandes empresas têm preferência 
pelo endividamento, sugerindo o amplo 
acesso que têm a fontes de financiamento 
subsidiadas. 

Matsuo e 
Eid jr. 
(2005)  

 Oportunismo. Gestores preferem o sucesso da 
colocação dos papéis do que o eventual 
ágio ou medidas para se proteger do risco 
de deságio. 
As restrições na oferta de recursos do 
mercado doméstico junto das incertezas 
político-econômicas motivam a atuação 
oportunista 

Matsuo, 
Rochman 
e Eid Jr. 
(2006 

56 publicações 
de 1988 a 
2005. 

Pecking order como 
teoria mais válida 
pela maioria dos 
autores.  

Mercado de capitais brasileiros ainda 
apresenta limitações que restringem as 
opções de financiamento das empresas, 
um fator determinante pouco considerado 
nos estudos deste tema. 

Benetti, 
Decourt e 
Terra 
(2007) 

65 empresas. Evidências difusas 
para o Trade-off e o 
pecking order. 

O gerenciamento da estrutura de capital 
se dá pelo risco e em uma configuração 
de trade-off. 

Mendes, 
Basso e 
Kayo 
(2009) 

61 IPOS. Evidências que 
desvalidam o 
oportunismo equity 
market timming. 

Baixa liquidez do mercado acionário 
brasileiro pode tornar o valor de mercado 
das empresas uma variável de pouca 
explicação para a estrutura de capital.  

Rossi Jr. 
e Marotta 
(2010) 

90 IPOs. Constatado o 
oportunismo equity 
market timmig 

Empresas do contexto hot-market vivem 
uma euforia e acabam levantando fundos 
além de sua necessidade. 
O efeito market-timming das empresas 
hot-market na estrutura de capital tem sua 
persistência temporal limitada, pois o nível 
de alavancagem assumo proporções pré-
abertura de capital. 

Tabela 3.4 – Resultados de Pesquisas Empíricas Nacionais sobre Estrutura de Capital  
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Fonte: Autoria Própria 

 

De um modo geral, considerando os trabalhos empíricos descritos, não se forma 

consenso no Brasil para a existência de um modelo dominante na explicação da estrutura 

de capital das empresas. Vale ressaltar que as teorias abordadas não são mutuamente 

excludentes e certamente são consideradas de forma complementar pelos bons 

profissionais de finanças que dominam o extenso corpo teórico do assunto. Mesmo sem tal 

consenso, percebe-se que poucos trabalhos abordam as teorias que tratam a determinação 

do custo de capital pelos problemas de agência e pela natureza dos produtos e mercados. 

O que se percebe recorrente e mais uniforme são as constatações dos autores sobre a 

influência de variáveis exógenas na problematização empírica dos determinantes da 

estrutura financeira das firmas, apesar de a maior parte dos trabalhos testarem variáveis 

endógenas às firmas. As constatações da influência de variáveis externas ficam entorno das 

limitações do mercado de capitais brasileiro, nosso histórico de instabilidade econômica e 

altos juros. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Uma pesquisa pode ser classificada de diversos modos, sendo fundamental 

caracterizá-la sob tais óticas. Silva e Menezes (2005) argumentam que um estudo é 

classificável quanto à forma que aborda o problema, quanto a sua natureza, quanto a 

procedimentos técnicos e objetivos. Desta forma, este presente estudo é uma pesquisa 

aplicada em sua natureza, pois objetiva contribuir com conhecimento para a solução 

prática de problemas. Já quanto a seus objetivos, é possível entender o estudo como 

exploratório e de campo. Exploratório porque, conforme Lakatos e Marconi (2001), este 

trabalho se vale da investigação de pesquisas empíricas para compor um quadro de 

referência. O aspecto de campo consiste na utilização de um survey para evidenciar os 

fenômenos diretamente do campo prático. Desta forma esta de acordo com a classificação 

proposta por Gil (2002), pois o objetivo deste estudo está diretamente relacionado com “o 

aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições”. 

 Tal levantamento de informações bem como a constituição de quadro de 

evidências empíricas também caracteriza esta pesquisa como bibliográfica e de 

levantamento, do ponto de vista dos procedimentos técnicos. Finalmente a abordagem da 

pesquisa é qualitativa e quantitativa.  Já que, segundo Lakatos e Marconi (2001), o estudo 

se expressa em termos de grandeza e quantidades, bem como se baseia na presença e 

ausência sistemática de características e classificações. 

 

 

4.2. QUESTIONÁRIO MODELO: GRAHAM E HARVEY (2001) 

 

O questionário da presente pesquisa foi baseado no instrumento utilizado por 

Graham e Harvey (2001), de forma que este merece ser explanado. O survey utilizado por 
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estes autores se concentrou em três áreas: orçamento de capital, custo de capital e estrutura 

de capital. A configuração do questionário elaborado por Graham e Harvey (2001) teve 

como objetivo verificar as evidências do campo das diversas teorias de finanças referentes 

às três áreas mencionadas. Assim, as perguntas estruturadas pelos autores derivaram dos 

principais conceitos teóricos referentes a orçamento, custo e estrutura de capital. O 

questionário utilizado pelos autores continha cerca de 100 perguntas, entre abertas e 

fechadas, ocupando três páginas. 

Com o apoio do Financial Executives Institute- FEI, e Graham e Harvey (2001) 

enviaram sua pesquisa por fax para 4.440 empresas filiadas a tal instituição, para que 

diretores-financeiros respondessem. Também enviaram uma cópia por correio a todas as 

empresas listadas no Fortune 500, totalizando um público de 4.627 empresas (havia 313 

empresas em comum na população afiliada a FEI e na Fortune 500). Dez dias depois, 

repetiu-se o procedimento com o intuito de maximizar as respostas. Ressalta-se que o 

questionário de Graham e Harvey (2001) foi enviado no contexto dos estudos trimestrais 

que a FEI / Duke University realiza com seus associados, por isto recebeu o nome de Duke 

Special Survey on Corporte Policy. 

Com isto, Graham e Harvey (2001) obtiveram 392 questionários completos e 

válidos, uma taxa de resposta de aproximadamente 9%. Estes autores conseguiram concluir 

um dos estudos mais amplos no campo de finanças corporativas recebendo o primeiro 

lugar no Jensen Prize for Corporate Finance and Organizations, consagrando-se como o 

melhor artigo e finanças corporativas do ano de 2001. 

 

 

4.3. CONCEPÇÂO DO QUESTIONÁRIO: ADAPTANDO O MODELO 

 

A principal adaptação ficou no campo da tradução. Neste sentido Vallerand (1989) 

apud Benetti (2005) defende que a tradução de questionários dada sua relevância científica, 

deve ser realizada de forma sistemática, pois a nova realidade de aplicação do instrumento 

está carregada de diferenças que vão além do idioma, tais qual a cultura e valores. Assim, 

Vallerand (1989) apud Benetti (2005) propõe três alternativas: a) utilizar o instrumento 

original na íntegra; b) desenvolver um novo instrumento no idioma desejado; c) traduzir 

fielmente o questionário, se valendo da validação deste no novo idioma e considerando 
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propriedades métricas da população na qual será aplicado. Dado o fato que a utilização da 

versão original em inglês poderia limitar a resposta, bem como uma tradução com tamanha 

fidedignidade empreenderia esforços divergentes o escopo desta pesquisa, optou-se pó 

desenvolver um novo instrumento no idioma desejado, neste caso em português, de 

tradução livre do autor e baseada inteiramente no questionário de Graham e Harvey (2001).  

Poucas adaptações de natureza estrutural foram realizadas. Uma delas foi escala 

utilizada nas respostas fechadas. Graham e Harvey (2001) se valeram de uma escala de 

Likert, numerada de 0 a 4. Apenas nos valores extremos desta escala que havia uma 

indicação qualitativa. Ou seja, nas perguntas em que se explorava a frequência de uma 

prática ou consideração de finanças, o intrumento de Graham e Harvey (2001) exibia 

correspondia o valor com “Never” e o valor 4 com “Always”  . Quando explorava-se a 

relevância de um dado aspecto utilizava-se “Not Important” para o valor 0 e “Very 

Important” para o valor 4.  

Já o instrumento da presente pesquisa optou por uma escala de Likert totalmente 

descrita em termos qualitativos. Assim, para examinar a freqüência de dados aspectos as 

opções são: “Nunca”, “Raramente”, “Às Vezes”, “Frequentemente” e “Sempre”. Já quando 

a questão examina relevância do aspecto a escala ficou desta forma: “Sem importância”, 

“Pouco importante”, “Relativamente importante”, “Importante”, “Muita importância”. 

Além disto, adicionou-se a reposta “Não sei”. Isto porque a presente pesquisa não tem 

como objetivo abordar unicamente profissionais na posição de diretor, de forma que é 

plausível que aqueles abordados, sendo analistas, gerentes e etc, não conheçam 

inteiramente as práticas e políticas de finanças da empresa. 

Outra adaptação do questionário de Graham e Harvey (2001) foi alteração de 

algumas perguntas que visam esclarecer sobre a amostra.  O questionamento do 

faturamento bruto foi colocado na escala utilizada pelo BNDES (2011) para classificar o 

tamanho das empresas, ou seja, prezou-se pela realidade brasileira. As perguntas relativas à 

idade e tempo no cargo dos profissionais foram colocadas como perguntas abertas, ao 

invés de fechadas, pois o questionário da presente pesquisa é voltado para diferentes cargos 

de profissionais em finanças não sendo pertinente pré-agregar este tipo de dado. Além 

disto, incluiu-se uma pergunta aberta sobre qual o cargo do profissional encarregado de 

responder ao instrumento. 
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Assim, o questionário da presente pesquisa ficou com um total de 20 perguntas 

agregadas, das quais 16 são fechadas e 4 abertas. Estas 20 perguntas desdobram-se em um 

total de 109 questões a serem respondidas. Desta forma, a totalidade dos temas cobertos 

por Graham e Harvey (2001) é compreendida no instrumento da presente pesquisa, não 

havendo alterações de ordem conceitual, no que tange ao pretendido. Logo, espera-se 

gozar do mesmo refinamento incorporado ao questionário utilizado por Graham e Harvey 

(2001). 

O instrumento da presente pesquisa foi consolidado pela ferramenta do website 

http://kwiksurveys.com, pois estava previsto a realização do survey totalmente por meio 

eletrônico. Neste caso, site gerava um link, este era copiado no e-mail de solicitação de 

contribuição á pesquisa de forma que pessoa abordada podia acessar o questionário. Uma 

cópia fiel do questionário utilizado está presente no ANEXO D. Também há uma cópia on-

line na mesma ferramenta em que foi concebido, para que leitores deste estudo possam 

experimentar a dinâmica do survey. Esta cópia esta disponível em 

http://kwiksurveys.com?u=exemplo por tempo indeterminado. 

 

 

4.4. ESTABELECENDO A AMOSTRA E O ENVIO 

 

 A amostra desta pesquisa foi selecionada por acessibilidade, ou seja, facilidade de 

acesso aos elementos, segundo Vergara (2005). Dado o pequeno retorno que surveys 

historicamente têm, sobretudo quando complexos e contando poucos recursos para fazer 

um follow-up do preenchimento dos questionários, o fator acessibilidade foi fundamental 

de ser considerado. A tipicidade da amostra também foi levada em conta, pois 

consideramos que profissionais da área de finanças e diretores de empresa sejam capazes 

de compreender as práticas e relevância dos fatores na política de finanças de suas 

empresas. Com isto, espera-se que os elementos abordados na pesquisa representem o a 

população-alvo.  Por fim a amostra da pesquisa é do tipo não probabilística, na qual 

segundo Rea e Parker (2000) não é possível generalizar as informações para além da 

amostra sem incorrer em erros de amostragem não estimados. Ainda assim, é possível 

inferir e sugerir livremente sobre a população do estudo com dados obtidos, pois se 

presume a semelhança da amostra com esta população. 
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 Inicialmente adotou-se a mesma estratégia de Graham e Harvey (2001) para 

estabelecer a população da pesquisa. Ou seja, buscou-se uma instituição que representasse 

os executivos brasileiros de finanças. Neste sentido, considerou-se o IBEF – Instituto 

Brasileiro de Executivos de Finanças como instituição semelhante ao FEI (a qual apoiou o 

trabalho de Graham e Harvey (2001)). O objetivo era divulgar a pesquisa e o acesso ao 

questionário para os associados. Para isto, estabeleceu-se contato telefônico e redigiu-se 

um texto padrão apresentando a pesquisa para submete - lá a eventuais aprovações.  Os 

trâmites de aprovação do apoio solicitado mostraram-se lentos e pouco promissores. 

Assim, outras instituições que também pudessem prover uma população alvo coerente com 

o objetivo o estudo foram abordadas. 

Contatou-se a APIMEC - Associação dos Profissionais Investidores do Mercado de 

Capitais; ABRI - Associação Brasileira de Relacionamento com Investidores, IBEF - 

Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças e a SBFIN – Sociedade Brasileira de 

Finanças.  O intuito era divulgar a pesquisa e o questionário tanto para associados, como 

para eventuais mailing lists e em newsletters. 

Em todas estas instituições, com ressalva à APIMEC regional do nordeste, não se 

conseguiu aprovação ou continuidade da negociação, mesmo com insistência de contato 

por telefone e e-mail.  Quanto à APIMEC regional do nordeste, esta encaminhou para os 

seus associados um e-mail apresentando a pesquisa e contendo um link para o survey 

eletrônico. Tal instituição declarou ter realizado o envio para seus 220 associados. 

Com dificuldade de obter acesso em massa a executivos e profissionais de finanças, 

optou-se por recorrer diretamente a profissionais em funções que exigem conhecimentos 

de finanças e que fossem acessíveis. Assim, recorreu-se a lista das empresas cotadas na 

BOVESPA, pelo site da CVM. Priorizando a acessibilidade, novo objetivo foi acessar tais 

executivos por meio do contato de relação com investidores - RI. Das 543 empresas 

listadas na BOVESPA (em agosto de 2011), foi possível levantar o contato pelos seus 

websites do tipo RI de 331 empresas, pois muitas das cotadas na BOVESPA são grupos de 

participação ou só provêm contatos de outras naturezas. 

Assim, redigiu-se um texto e-mail padrão que explicava sucintamente a importância da 

pesquisa e confidencialidade das informações e que continha um link para o questionário. 

Também se oferecia como contrapartida os resultados da pesquisa. No envio o e-mail era 

personalizado com o nome das empresas e dos profissionais, quando o website 
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disponibilizava esta informação. O intuito disto foi demonstrar minúcia e profissionalismo 

e assim porventura solicitar de forma mais delicada e convincente os abordados a 

participarem da pesquisa. Desta investida obteve-se 13 questionários válidos respondidos. 

Vale ressaltar que das empresas que não responderam ao questionário, 11 retornaram o e-

mail justificando a não participação. 

Outra investida arquitetada foi abordar executivos de finanças por meio de cursos de 

MBA e Mestrados em finanças. Em um breve contato com a FVG, PUC e IBMEC do Rio 

de Janeiro e São Paulo, verificou-se alta improbabilidade de ter acesso e-mails cadastrados 

dos alunos de Mestrados e MBA de finanças. Assim, optou-se por buscar os contatos 

destes profissionais por vias não institucionais. A alternativa foi pesquisar através do 

Google Groups e Yahoo Grupos a existência de grupos eletrônicos informais de alunos de 

Mestrados e MBA de finanças, e através destes contatar profissionais de finanças. 

Desta forma, estabeleceu-se como critério grupos eletrônicos criados a partir de 2007, 

de alunos de MBA ou Mestrado profissional de gestão empresarial que tivessem finanças 

em seu escopo. Quanto aos MBAs e mestrado profissional, foram consideradas apenas as 

instituições listadas na revista VOCÊ S/A de novembro de 2010 - Os Melhores MBAs do 

Brasil 2010. Quanto à mestrados acadêmicos foram consideradas apenas as instituições 

com conceito CAPES igual ou superior à quatro. Com isto, mapeou-se no Google Groups e 

Yahoo Grupos 69 grupos eletrônicos dentro do critério estabelecido. 

 Em seguida solicitava-se acesso ao grupo. Desta forma, obteve acesso permitido e 

em tempo hábil à pesquisa em 42 e-groups distintos, os quais somavam teoricamente1327 

alunos e ex-alunos inscritos.  Novamente redigiu-se um e-mail padrão explicando a 

pesquisa e apresentando um link para o questionário.  

Finalmente, também foram enviados e-mails com o link do survey para 12 contatos 

pessoais do autor. Estes abordados são diretores ou donos de empresa, a maioria de médio 

dou grande porte. Ressalta-se que os setores destas empresas são variados. 

A Tabela 4.1 faz uma síntese desse quantitativo populacional e amostral. Já o 

ANEXO A apresenta as características amostrais para os 37 questionários válidos. 
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População 

 

Envio 
de 

E-mails  

Iniciaram o 
Survey 

Questionários 
Válidos 

Associados à APIMEC - NE 220 

62 
                            

37 
 

Contato Relação com Investidores – Empresas 
da BOVESPA 

331 
Empresas 

Alunos de MBA e Mestrado (Finanças/ Similares 
e Gestão com alguma ênfase em Finanças) 1327 

Contatos Particulares 12 
TOTAL 1878 

Tabela 4.1 – População Abordada e Retorno Obtido 

 
 
 
4.5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
Os resultados foram analisados com uma tabulação simples seguindo a mesma lógica e 

apresentação utilizada por Graham e Harvey (2001). A magnitude das repostas é colocada 

em dois termos para a análise, que são tanto a soma das frequências do grau 3 e 4 da escala 

(de 0 a 4) como a importância absoluta. Este primeiro parâmetro é facilmente explicado 

por exemplificação: A soma da frequência das respostas “Muito Importante” e 

“Importante” e das respostas “Frequentemente” e “Sempre” se traduzem em uma boa 

medida para a magnitude de um fator, seja em ocorrência como em relevância. 

 Já o segundo parâmetro é uma média ponderada dos resultados obtidos na escala, de 

forma que revela a magnitude absoluta de um fator, expressa entre 0 e 4. Vale ressaltar que 

neste trabalho introduzimos a opção de resposta “Não Sei”. Assim, para não trazer 

distorção ao resultado, em nosso caso, o cálculo da magnitude absoluta de um fator 

considera somente o universo de respostas dentro da escala, desprezando o universo de 

resposta do tipo “Não Sei”. 

A análise dos resultados frente aos ditames da teoria de finanças também foi realizado à 

luz da pesquisa de Graham e Harvey (2001). Ou seja, os resultado são expostos por 

extenso, um a um e discutidos frente as teorias pertinentes. A única ressalva foi que, dado a 

pequena amostra não probabilística (n=37), não procedemos com análises estratificadas, 

comparando os resultados de acordo com característica das empresas (porte, crescimento, 

formação do CEO e etc). Neste aspecto, Graham e Harvey (2001) procederam com grande 

sucesso nas análises. 
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4.6. LIMITAÇÔES DO MÉTODO  
 As analises do presente estudo ficam limitadas ao número de questionários validos 

obtidos. Sugere-se que um grande fator que levou à solicitação de contribuição à a 

pesquisa ser fortemente ignorada foi a falta de respaldo institucional, pois o índice 

daqueles que atenderam a solicitação e ao menos iniciaram o questionário ficou em cerca 

de 3%, ou seja, muito abaixo do que outros surveys similares conseguem. Além disto, os 

profissionais que trabalham com RI podem ter entendido que finanças corporativas fogem 

do escopo de sua atuação, diminuindo o índice de respostas. Outro fator é a 

impossibilidade de estimar dentre os alunos de MBA e mestrado abordados quantos 

realmente são profissionais de finanças. 

 O instrumento também apresentou alto índice de abandono. Pois das 62 solicitações 

atendidas somente 37 (59,7%) responderam o questionário até o final. Ressalta-se que as 

perguntas ficaram divididas em 4 blocos (orçamentação de capital, custo de capital, 

estrutura de capital e informações da empresa) e todos os 25 abandonos foram realizados 

na transição do primeiro bloco para o segundo. Isto evidencia que os abordados prezam 

fortemente pela utilização de seu tempo, pois a presença de um segundo bloco, ainda mais 

extenso e complexo que o primeiro, pode gerar surpresa quanto ao tempo demandado. 

Assim, sugere-se a utilização de um bloco único em pesquisas futuras. Este mesmo 

problema foi apontado por Benetti (2005) em pesquisa similar. Enfim, vale constatar que o 

tempo médio de preenchimento foi de 22 minutos. 

 A confidencialidade da pesquisa, a qual era frisada aos abordados, favorece os 

preenchimentos no sentido do conforto do anonimato. Isto por que o administrador pode 

relatar livremente a qualidade das práticas de finanças corporativas sem receio de 

repreensão ou informar fatores estratégicos. Por outro lado, com o anonimato fica inviável 

fazer follow-up com aqueles que iniciaram o survey porem não o finalizaram. 

 Finalmente, ainda há o risco das respostas obtidas não refletirem à realidade, pois 

os abordados podem ter concepção equivocada do praticado em sua empresa, sobretudo em 

nossa pesquisa que diferentemente de Graham e Harvey (2001), não se concentrou 

unicamente em CFOs. Neste sentido, espera-se que a opção de resposta do tipo “Não Sei” 

atenue este viés. 
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5. RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

O questionário tem seus resultados divididos em três seções principais: 

Orçamentação, custo de capital e estrutura de capital. A análise destes segue o proposto por 

Graham e Harvey (2001), ou seja, a organização dos resultados está voltada para a 

comparação das evidências com as teorias de finanças. Ressalta-se que não foi objetivo 

deste trabalho comparar os achados com aqueles de Graham e Harvey. Porém, 

eventualmente isto é feito, principalmente quando se julgou que agregaria conteúdo para a 

discussão das práticas de finanças no Brasil. 

As seções relativas à orçamentação e custo de capital apresentam os resultados por 

extenso e por meio de gráficos e tabelas obtidos diretamente o questionário. Já na seção 

relativa à estrutura de capital optou-se por remeter as informações ao ANEXO B, pois o 

quadro de informações deste tópico é extenso e apresentado de forma não-linear em 

relação ao questionário. Vale frisar que o ANEXO B apresenta os resultados relativos às 

práticas das empresas, enquanto no ANEXO C há um quadro comparativo  dos achados 

empíricos com as diversas teorias e ditames de finanças. 

 

5.1. RESULTADOS PARA AS PRÁTICAS DE ORÇAMENTAÇÃO DE CAPITAL 

 

O questionário perguntou com que freqüência os profissionais de finanças utilizam 

diferentes técnicas de orçamentação de capital. Foi utilizada uma escala de Likert com 

cinco graus de freqüência (“Nunca”, “Raramente”, “Ás vezes”, “Frequentemente”, 

“Sempre”), conforme a pesquisa de Graham e Harvey (2001), mais a possibilidade da 

resposta “Não Sei”. O Gráfico 5.1 ilustra a soma da freqüência das respostas 

“Frequentemente” e “Sempre”. 
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Métodos de Orçamentação Utilizados

81%

76%

67%

57%

54%

53%

37%

33%

21%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Taxa Interna de Retorno

Valor presente Líquido

Pay back (tempo mínimo de retorno)

Análise de Sensibilidade

Pay back descontado

Índice de Lucratividade

Abordagem por Indíces / Múltiplos de Mercado

Retorno Contábil

Value-at-Risk

Opções Reais

 

Figura 5.1 – Frequência da Utilização de Técnicas de Orçamentação  
Fonte: Autoria Própria  

 
A grande maioria apontou a técnica da TIR, VPL e Payback, nesta ordem, como as 

mais utilizadas. Neste contexto, a TIR, que é apontada academicamente como inferior ao 

VPL em termos rigor e robustez, se apresenta como método mais popular, corroborando a 

sugestão, tal quais sustentadas por Copeland et al. (2000), Ross et al. (2005) e Gitman 

(2010), que sua formatação em termos de uma taxa a tornaria mais inteligível e palpável 

para os gestores.  

No entanto, foi o método do Payback que apresentou uma grande divergência no 

que se trata de seu uso prático em relação a sua fragilidade teórica. Vale ressaltar que esta 

técnica não considera o valor do dinheiro no tempo e estabelece seu parâmetro de 

viabilidade arbitrariamente. Ainda assim obteve um resultado que revela muitos adeptos. 

Inclusive, o Payback descontado, mesmo que mais sofisticado, apresentou-se como menos 

freqüente que Payback simples. Tal evidência sustenta os argumentos de Blochner e 

Stickney (1979), (Contador 1997) e Ross et al. (2005) que o método do tempo mínimo de 

retorno permanece em função de sua simplicidade e medida de liquidez. Ainda assim, os 

próprios autores não recomendam o uso isolado deste método.  
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Em seguida, a análise de sensibilidade apresentou um resultado interessante quanto 

à freqüência de sua utilização. Tal técnica concentrou 57% de respostas “Frequentemente” 

e “Sempre”. Frisa-se que este método não equaciona o risco ou retorno do investimento de 

forma definitiva, pois, basicamente, consiste na variação de dados de entrada, dependendo 

de outras técnicas (tais quais VPL e TIR) para concluir a análise. Por isso, afirma-se que o 

domínio destes outros métodos é condição mínima para o uso da análise de sensibilidade, 

como elucidado por Weston e Bringham (2000). Então, por mais que não seja possível 

verificar qual o grau de complexidade da análise de sensibilidade empregada, é plausível 

inferir que a maioria daqueles que utiliza a TIR e o VPL o fazem com alguma sofisticação, 

ao menos considerando os efeitos da variação de algum fator em seus projetos e 

investimentos.  Sugere-se que a popularidade desta técnica pode estar em função das 

incertezas e instabilidade do mercado e economia brasileira.  

Outro resultado notável foi a pequena utilização da técnica do VPL expandido 

(Opções Reais). Podendo ser entendida como uma sofisticação do critério do VPL, é 

possível que este resultado decorra da técnica ser relativamente recente. Neste sentido, 

ressalta-se que 18% das respostas quanto à utilização de Opções Reais afirmaram 

desconhecer se a empresa utiliza tal técnica. Ou seja, é provável que boa parcela 

desconheça o próprio método. Outro fator que pode contribuir para o pequeno grau de 

recorrência no uso do VPL expandido é a sua melhor aplicabilidade em grandes projetos de 

capital, conforma afirma Gitman (2009). Isto porque o gestor tem que reconhecer quais são 

as opções, bem como atribuir um valor a elas. 

O índice de lucratividade apresentou um resultado expressivo. Tal resultado se 

justifica na medida em que o VPL revelou-se de larga utilização, pois o índice de 

lucratividade não se afasta conceitualmente do VPL. Outra possibilidade é a técnica ter 

sido equivocadamente interpretada como margem de lucro. Já as demais técnicas não 

apresentaram resultados expressivos. 

Finalmente, ressalta-se que as respostas relativas aos métodos de orçamentação 

praticados foram as que apresentaram menor freqüência na resposta “Não Sei”. Ou seja, de 

todas as questões relativas a finanças colocadas aos profissionais das empresas abordadas, 

orçamentação foi o assunto em que estavam mais bem informados sobre quais técnicas a 

empresa aplica. Com exceção do método de Opções Reais, o índice de respostas “Não Sei” 

foi no máximo 5% para todas os outros critério de avaliação.  
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5.2.  RESULTADOS PARA O CUSTO DE CAPITAL 

 
5.2.1.  UTILIZAÇÃO DO CAPM 
 

Primeiramente, objetivou-se verificar como as empresas calculam o custo de seu 

capital próprio. Para isto, o questionário explorou com que freqüência as empresas 

utilizavam diferentes parâmetros e modelos, inclusive variações do CAPM. Ressalta-se que 

das 37 empresas, em sete o profissional de finanças incumbido do questionário respondeu 

que a empresa não estima o custo do capital próprio. Os resultados estão na Figura 5.2 

abaixo, e contemplam somente as 30 empresas que de alguma forma estimam seu custo de 

capital próprio. 

 
Estimativa do Custo de Capital Próprio

63%

42%

27%

13%

10%

6%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Pela utilização do CAPM 

 CAPM incluindo fatores extras de
risco

Pelos investidores ( Estabelecem uma
TMA)

Por decisões regulatórias

Pelo retorno médio histórico das ações
ordinárias

Por modelos de dividendos / ganhos
(modelo de Gordon por exemplo)

Outros

 
Figura 5.2 – Frequência dos Métodos para Estimação do Custo de Capital  

Fonte: Autoria Própria  
 

O modelo CAPM apresentou-se como o mais praticado para a estimação do custo 

de capital próprio. Dentre as empresas que afirmam fazer tal estimativa, o CAPM obteve 

63% de “Frequentemente” ou “Sempre” para seu uso. Este resultado confirma que, apesar 

dos pressupostos teóricos de difícil comprovação que o modelo possui, é de grande valia à 

prática de finanças. 
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Já a sofisticação de incluir fatores extras de risco ao CAPM foi revelada como 

praticada com alta frequência por 43% das empresas. Neste caso, não é possível inferir 

qual o grau de complexidade da adição destes fatores de risco, estes podem variar desde 

um ajuste subjetivo no valor do CAPM simples estimado até modelos multi-beta. 

A pequena utilização de modelos de dividendos por ganhos, tais qual o modelo de 

crescimento constante de Gordon, vão de encontro as análises acadêmicas de Damodaram 

(1999), Copeland et al. (2002), Ross et al. (2005) e Gitman (2010). Isto porque elas 

concluem que tais modelos possuem inúmeras restrições e não consideram o risco de 

forma explícita. 

 

 

5.2.2. FATORES ESPECÍFICOS DE RISCO 

 

Para verificar como as empresas tratam os fatores específicos de risco na avaliação 

de seus projetos, foi perguntado a natureza dos ajustes realizados na análise do 

investimento em função de tais fatores. Questionou-se para cada aspecto de risco se a firma 

modificava a taxa de desconto, o fluxo de caixa ou ambos. Também se considerou o caso 

de nenhuma modificação ser realizada e a opção de resposta “Não Sei”. 

Desta forma, objetivou-se conhecer quais são os fatores de risco mais preocupantes 

na visão das empresas. Isto porque aqueles aspectos de risco específicos que com maior 

freqüência levam aos ajustes do fluxo caixa e da taxa de desconto podem ser considerados 

os fatores de risco que os gestores consideram com maior atenção. Já os fatores de risco 

que não levam a tais ajustes podem ser entendidos como irrelevantes para a empresa. Isto é 

possível por dois motivos: Primeiramente, a empresa pode ter desconhecimento das boas 

técnicas financeiras de modo que não realiza os ajustes por má gestão ou desconhecimento 

de causa. A outra possibilidade é a empresa compreender a natureza de um dado fator de 

risco e avaliar que sua consideração em ajustes não é necessária. 

Os fatores específicos investigados são exatamente os utilizados por Graham e 

Harvey (2001) os quais estes autores afirmam ser uma compilação de aspectos de risco 

específicos enumerados por Fama e French (1992), Jegadeesh e Titmam (1993), Chen, 

Roll, e Ross (1986) e Ferson e Harvey (1991). Estes fatores, bem como os resultados 

obtidos, podem ser visualizados na Tabela 5.1. 
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Fator de Risco 
Específico 

Não 
sei 

Ajusta tx. 
de 

Desconto 

Ajusta 
o 

Fluxo 
de 

Caixa 

Ajusta 
ambos 

Não 
Realiza 
Ajustes 

Freq. 
Absoluta 
Taxa de 

Desconto 

Freq. 
Absoluta 
Fluxo de 

Caixa 

Taxas de Câmbio 5% 3% 27% 49% 16% 52% 76% 

Inflação inesperada 8% 11% 24% 41% 16% 52% 65% 

Mudança geral na taxa de 
juros  5% 16% 19% 35% 24% 51% 54% 

Mudanças no PIB ou Ciclo 
Econômico do negócio 8% 5% 16% 30% 41% 35% 46% 

Preços de commodities 5% 3% 22% 27% 43% 30% 49% 

Índice Valor de Mercado / 
Patrimonial  11% 0% 5% 22% 62% 22% 27% 

Tamanho (mais risco na 
pequena empresa) 5% 14% 8% 19% 54% 33% 27% 

Variação da estrutura a 
termo da taxa de juros  11% 16% 11% 16% 46% 32% 27% 

Riscos de Insolvência  13% 8% 5% 15% 59% 23% 20% 

Risco Momento  5% 0% 5% 11% 78% 11% 16% 

Tabela 5.1 – Ajustes Frente a Fatores De Risco 
Fonte: Autoria Própria  

 
Para a constituição do fluxo de caixa, os fatores mais relevantes foram a taxa de 

juros 54%, a inflação inesperada 65% e câmbio 76%.  A constituição desta relevância foi 

estabelecida com a soma das respostas “ajusta somente o fluxo de caixa” com “ajusta tanto 

o fluxo de caixa como a taxa de desconto”. Ou seja, se primou pela freqüência absoluta do 

ajuste do fluxo de caixa, independentemente se o ajusto da taxa de desconto é realizado em 

conjunto. 

Já o estabelecimento da taxa de desconto foi calculado da mesma forma, e obteve 

resultados similares. Como mais relevantes, apareceram os mesmos fatores (taxa de juros, 

inflação e câmbio), porém, todos com praticamente mesma relevância em termos de 

freqüência, em torno de 52%.  

É interessante ressaltar que para estes três fatores principais, evidenciou-se que 

mais comum a prática de ajustar o fluxo de caixa do que a taxa de desconto. Também é 

possível visualizar os resultados em termos absolutos, para o qual a relevância dos fatores 

de risco é a mesma que estabelece ajustes no fluxo de caixa: câmbio, inflação e taxa de 

juros, nesta ordem. Outro aspecto a ser ressaltado é que enquanto a mudança na taxa de 

juros provoca de forma muito frequente ajustes nos fluxos de caixa e taxa de desconto dos 

investimentos das empresas, a mudança da estrutura a termo induz a menos ajustes. 
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5.2.3. CUSTO DE CAPITAL EM PROJETOS FORA DO PAÍS 

 

Outro aspecto explorado pela pesquisa é a sofisticação no uso do custo de capital. 

Para isto, questionou-se particularmente como as empresas avaliam seus projetos que estão 

locados em países estrangeiros, no que tange a taxa de desconto. Ou seja, buscou-se 

verificar se as empresas simplesmente utilizam no desconto dos fluxos destes 

investimentos sua própria taxa de desconto, ou se utilizam medidas para o desconto mais 

diferenciadas, de acordo com as seguintes possibilidades: modificam a taxa de acordo com 

fatores de risco país e do projeto; utilizam o risco da natureza do projeto; utilizam a taxa de 

desconto do próprio país da operação; ou se há uma decomposição do fluxo de caixa do 

projeto de acordo com cada natureza de risco, para se utilizar uma taxa de desconto 

adequada a cada um dos componentes do fluxo. 

Ressalta-se que das 37 empresas abordadas 12 disseram não atuar 

internacionalmente, de forma que somente 25 responderam a esta pergunta. É interessante 

frisar que o índice de reposta “Não Sei” foi baixo, não ultrapassando os 4% (um 

entrevistado).  Os resultados deste tópico, referente a soma das respostas “Sempre” e 

“Frequentemente” está ilustrado no Figura 5.2  abaixo. 
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Figura 5.3 – Taxa de Desconto Utilizada em Projetos Internacionais 

Fonte: Autoria Própria 
 

A simples utilização da taxa de desconto da empresa foi a prática mais recorrente, 

somando 52% para as respostas “Sempre” e “Frequentemente”, mesmo que eventualmente 

o mercado internacional e o projeto em questão ofereça diferentes características de risco. 

Este resultado diverge grosseiramente das recomendações colocadas pelos autores de 

finanças, como Copeland et al. (2002), Ross et al. (2005) Gitman (2010), pois sempre se 

faz presente uma explanação da importância do ajuste correto dos fluxos de caixa dos 

investimentos aos riscos que estão expostos em termos da taxa de desconto como impactos 

no fluxo de caixa relevante. 

A utilização de uma taxa de desconto deste tipo, ajustada tanto à características de 

risco do projeto como do país em questão, uma prática que pode-se considerar como 

refinada, obteve razoáveis 40% na soma as respostas “Sempre” e “Frequentemente”. 

Finalmente investigou-se se as empresas contemplavam o desconto de um 

investimento pelos diferentes aspectos de risco inerentes aos diferentes componentes do 

fluxo. Esta prática foi verificada como a menos utilizada. Aqui vale ressaltar que em 

Brealey e Myers (1996) recomenda-se esta abordagem, sobretudo quando há a existência 

de fluxos ligados à depreciação dentro do investimento. 
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5.3. RESULTADOS PARA A ESTRUTURA DE CAPITAL 

 
O questionário aplicado nesta pesquisa, em sua porção relativa à estrutura de 

capital, buscou investigar os fatores que são considerados nas decisões de endividamento, 

emissão de capital próprio, escolha do perfil de maturação dívida, meta quanto à proporção 

da dívida, rating do crédito e crédito internacional. Diferentemente das análises das seções 

anteriores deste trabalho (para os métodos de orçamentação e custo de capital), a análise 

dos resultados encontrados referentes à estrutura financeira não serão realizados um a um 

conforme as perguntas do questionário. 

Ao invés disto, os resultados encontrados serão agrupados e verificados diretamente 

à luz das teorias e hipóteses sobre a determinação da estrutura de capital. Isto porque os 

aspectos teóricos deste assunto são amplos, direcionais e nem sempre se excluem 

mutuamente. Assim, dada a riqueza destas teorias, bem como a dificuldade na formação de 

um consenso sobre a aplicabilidade de cada uma delas, pressupôs-se que esta forma de 

apresentação contribuiria melhor para o objetivo do trabalho. 

 
 
 
5.3.1. TEORIA DO TRADE-OFF  NA ESCOLHA DA ESTRUTURA DE CAPITAL 

 
  A existência de uma meta da empresas quanto à proporção da dívida frente ao 

capital próprio é uma questão clássica das problematizações teóricas acerca da estrutura de 

capital.  Neste sentido, a teoria do Trade-off  contempla a escolha de uma política de 

endividamento ótima, dados os custos e benefícios da divida, como sistematizado por Scott 

(1976).  O modelo tradicional de Modigliani e Miller (1963), pioneiro nas 

conceitualizações sobre estrutura financeira, aponta como benefício principal a dedução 

fiscal proporcionada, e no que se refere aos custos é possível apontar os juros referentes à 

dívida e os custos de insolvência, ou ao menos do risco desta situação, como citados por 

Miller (1977). 

 Para iniciar a investigação empírica da teoria do Trade-off é preciso considerar os 

fatores que são considerados pelas firmas abordadas na pesquisa, quando da determinação 

do montante adequado de dívida de longo prazo.  Neste caso, o benefício fiscal tem uma 
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importância bastante significativa na estrutura de capital, com uma média absoluta de 2.28 

e 43% de respostas como “Importante” ou “Muito Importante” (Tabela 9, ANEXO B). 

Logo, este fator tem sua relevância, mas não pode ser colocado como o principal 

componente que determina o endividamento. 

 Outro aspecto que pode ser analisado neste sentido é se porventura as firmas buscam 

crédito internacional em função de um melhor tratamento fiscal no país de origem destes 

fundos. Ou seja, se a decisão de obter este tipo de crédito é influenciada por benefícios  

fiscais. Como resultado, foi revelada uma importância absoluta de 1.75, como uma soma 

de 30% para as respostas “Importante” ou “Muito Importante”, denotando pouca 

relevância (Tabela 9, ANEXO B). 

 Questionado se os custos ligados aos riscos de falência e insolvência afeta as 

decisões de endividamento, evidenciou-se pouca importância, com um valor de 1,54 e 

apenas 28% de resposta para “Importante” ou “Muito Importante”.  Um resultado de valor 

ligeiramente superior (1,64 e 34%) foi encontrado para a preocupação dos abordados 

quanto ao credit rating, medida que pode ser utilizada para avaliar a relevância atribuída 

aos potenciais custos ligados aos riscos de falência e insolvência (Tabela 9, ANEXO B).  

 Também foi explorado se a volatilidade dos fluxos de caixa e lucros afeta a decisão 

do montante de endividamento. O resultado encontrado confirma razoavelmente que as 

firmas podem reduzir o uso de dívida quando há risco de insolvência, pois a relevância 

para este aspecto foi de 2,45 com 56% de respostas considerando-o “Importante” ou 

“Muito Importante”. Este resultado converge com o preconizado por Miller (1977). 

 Questionando o quão rígida é a meta das empresas para um estrutura de capital 

ótima, verificou-se que uma pequena minoria estabelece uma meta estrita (10.81%) ou  

uma pequena faixa de valores mínimos e máximos (16.22%).  A resposta mais comum foi 

a não existência de uma meta desta  (32.43%), seguida da afirmação que a  meta existe, 

porém é flexível  (27.03%).  Além disto, 13.51% afirmaram desconhecer se há uma meta 

ou não e sua natureza. Este resultado é encontrado na Figura 5.4. 
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Figura 5.4 – Meta Quanto à Proporção do Endividamento 

Fonte: Autoria Própria 
 
 Com estes resultados para uma eventual meta de estrutura de capital não se pode 

afirmar a evidência do static trade-off. No entanto tais informações não desvalida a idéia 

que os custos e benefícios do endividamento são equacionados em termo de trade-off e na 

direção de uma estrutura de capital desejada. Inclusive, a noção de flexibilidade financeira 

no que tange estrutura e capital, pode significar o reconhecimento de um ponto ótimo na 

estrutura financeira e a importância de manter em aberto as opções de realizar ajustes 

frente a imprevistos, para permanecer nas imediações deste ponto ótimo. 

  Na determinação dos fatores que influenciam a decisão de emissão de ações 

também foi investigada a possibilidade de fazer tal emissão para a manutenção de uma 

meta quanto à estrutura de capital. Este fator foi considerado de relevância moderada, pois 

36% o disseram ser “Importante” ou “Muito Importante”, com uma importância absoluta 

de 2.05 (Tabela 8, ANEXO B), sendo o segundo fator mais importante quando da 

consideração de emissão de ações. Vale frisar que 18% dos abordados afirmaram 

desconhecer se tal aspecto é considerado na decisão de emitir ou não ações. 

 Também foi investigada a preocupação da firma em ajustar sua política de 

endividamento face às mudanças em seu valor de mercado. Isto porque se há mudança no 

valor das ações da empresa, sua proporção dívida / capital próprio muda, ou seja, há uma 

nova configuração na estrutura de capital. Neste sentido evidenciou-se que somente para 

11% dos questionários as mudanças no preço das ações são “Importantes” ou Muito 

Importantes” na determinação da política de endividamento (Tabela 10, ANEXO B). 
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 A consideração dos custos de transação no endividamento foi verificada e incluída 

na abordagem do trade-off. Para isto, considerou-se o trabalho de Fisher, Heinkele e 

Zechner (1989) que sugere a variação da proporção do endividamento, mesmo havendo 

uma meta. Isto porque, para os autores, a presença de custos de transação inibe o ajuste da 

estrutura financeira enquanto o desbalanceamento da proporção for mais barato que os 

custos de transação em si. 

 Neste sentido, perguntou-se sobre a relevância dos custos de transação para a 

escolha do montante de dívida de longo prazo e para a política de endividamento. O 

resultado foi de 43% de respostas “Importante” ou “Muito Importante”, com uma 

importância absoluta de 2,09 para o montante da dívida. Já na política de endividamento, 

obtiveram-se evidências similares: 40% crêem como importante ou muito importante (2,24 

em importância absoluta) adiar o endividamento quando da presença de taxa e custos de 

transação, ao passo que para o caso de adiar a liquidação da dívida, esses resultados forma 

de 30% e 2,03. Estes foram o segundo e o terceiro fator mais expressivos na determinação 

da política de endividamento. Ou seja, os dados denotam uma importância significativa nos 

custos de transação (Tabela 10, ANEXO B).  

Assim, de uma forma geral, a teoria do trade-off, em seus conceitos específicos,  

encontrou um moderado suporte nos resultados analisados. Sobretudo no que tange o 

benefício fiscal, a emissão de ações e os custos de transação, pois estes se apresentaram 

como fatores de considerável importância na decisão de montante e política de 

endividamento. Apesar disto, não há evidências para serem apontados como os principais 

componentes quando do endividamento. Os demais aspectos revelarem-se de pequena 

influência. Também não se verificou a prática de uma estrutura de capital alvo como 

recorrente, ao invés disto, descobriu-se a não existência da meta ou flexibilidade financeira 

como política mais comum, além de grande desconhecimento dos profissionais abordados 

sobre este aspecto da empresa.  

Enfim, pode-se sugerir que as empresas abordadas reconhecem facilmente que o 

endividamento pode ser equacionado em termos de trade-off e quais são os custos e 

benefícios a serem observados, apesar de não haver evidência que tal equacionamento é 

realizado de forma sofisticada.  

 
 

5.3.2. PECKING ORDER 
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 No contexto da explicação da estrutura de capital pela assimetria informacional, 

cita-se inicialmente teoria de hierarquização da preferência de origem dos fundos, a 

pecking order theory inicialmente configurada por Myers e Majluf (1984). Nela, a solução 

para a possibilidade de erro na precificação e avaliação de títulos para gerar fundos está em 

priorizar as fontes de fundo em ordem inversa à assimetria informacional: primeiramente 

buscar-se-á o financiamento das atividades por fundos internos, depois endividamento e 

por último pela emissão de ações. Desta forma, este modelo acaba pressupondo que as 

empresas utilizam fundos externos principalmente quando seus próprios fundos são 

insuficientes. 

 Neste sentido questionou-se acerca do grau de relevância que a eventual 

subavaliação do preço das ações tem nos aspectos de levantamento de fundos por 

endividamento, bem como a influência de uma eventual insuficiência de lucros teria para 

motivar emissão de ações e de dívida. Também se perguntou sobre o grau de importância 

de manter a flexibilidade financeira no processo de endividamento de longo prazo. 

 A possibilidade de subavaliação das ações mostrou muito mais relevância para o 

endividamento de curto prazo por debêntures (36% de respostas “Importante” ou “Muito 

Importante”, Tabela 7, ANEXO B) do que para a política de endividamento de longo prazo 

(6% de respostas “Importante” ou “Muito Importante”, Tabela 10, ANEXO B). Vale 

ressaltar que a amostra de empresa que já consideraram emitir debêntures foi de somente 

n=11. Além disto, quatro profissionais dessa amostra responderam não saber se a 

subavaliação das ações é considerada no processo de emitir debêntures, ou seja, além da 

pequena amostra, o assunto parece ser pouco dominado pelos profissionais de finanças, de 

forma que o resultado está sujeito a severas distorções. Já para a política de dívida no 

longo prazo, 19% responderam não saber se o baixo preço da ação exerce influência, o que 

também pode representar uma limitação no conhecimento do assunto.   

Por último, a subavaliação ou até mesmo a super-avaliação do preço das ações se 

mostrou com alguma importância para a decisão de emissão deste título, apresentando 30% 

de respostas “Importante” ou “Muito Importante” (1,9 em absoluto, Tabela 10, ANEXO 

B), enquanto 18% disseram não saber se isto é considerado. Já a relevância para um alto 

preço da ação obteve resultados inferiores (18% de “Importante” ou “Muito Importante e 

1,69 em absoluto), além de um grande desconhecimento do assunto, pois 29% não sabem 

se este fator é considerado. Desta forma, percebe-se que há mais preocupação em evitar 
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uma emissão em deságio do que buscar ganhos além do preço justo. Isto sustenta a teoria 

do Pecking Order e compromete a abordagem oportunista. Frisa-se que somente 17 

empresas responderam as questões deste parágrafo, pois é o universo da amostra que já 

considerou emitir ações. 

Já para a questão da insuficiência de lucros internos, este quadro evidenciou uma 

preferência similar para a escolha de fundos. Isto porque 32% responderam “Importante” 

ou “Muito Importante” (2.01 de valor absoluto) considerar a insuficiência de lucros 

recentes para financiar atividades futuras quando decidindo sobre emissão de ações 

(Tabela 8, ANEXO B), enquanto 27% (com 1,67) atribui esta mesma relevância ao 

problema da insuficiência, quando das decisões de política de endividamento. Mais uma 

vez, os profissionais abordados mostrar não estar interados sobre o assunto, pois 26% 

assumiram não saber se no processo de emissão a insuficiência de fundos é contemplada, 

ao passo que só 11% desconhecem o trato deste problema nas decisões de endividamento. 

 Outro aspecto abordado no questionário e que é valioso para a discussão do pecking 

order é se uma vez havendo preferência pelos fundos internos, preza-se por obter folga 

financeira, como argumentam Myers e Majluf (1984).  Desta forma, é possível 

correlacionar o valor que a empresa dá para possuir flexibilidade financeira. A existência 

de flexibilidade financeira não significa diretamente que a empresa preza estritamente pela 

preferência manutenção dos fundos internos. Porém, ignorar a importância desta 

flexibilidade é ignorar a possibilidade de atuar conforme o pecking-order.  

 Neste sentido, perguntou-se qual a importância da flexibilidade financeira na 

decisão do montante de dívida de longo prazo (Tabela 9, ANEXO B). Este foi o aspecto 

considerado mais relevante para tal decisão, com 60% das respostas colocando-o como 

“Importante” ou “Muito Importante” em uma importância absoluta de 2,84. 

 Enfim, os resultados encontrados não invalidam totalmente a hipótese da hierarquia 

de preferência, mas também não oferecem suporte à uma consagração como uma teoria 

dominante na determinação da estrutura de capital das empresas brasileiras. A influência 

moderada que os determinantes investigados exercem nas decisões de financiamento 

sugerem que a assimetria informacional influencia a estrutura de capital, porém não a 

explica isoladamente. Por último, foi visto que os profissionais abordados, nas perguntas 

de investigação do pecking order têm maior conhecimento dos processos decisórios 
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relativos ao endividamento, enquanto poucos deles conhecem as decisões de emissão de 

ações e menos ainda da emissão de debêntures em suas empresas.  

 

 

5.3.3. SINALIZAÇÃO 

 
 Outro entendimento estruturado sobre as conseqüências da assimetria informacional 

na estrutura de capital é a abordagem da sinalização. Defendida por Leland e Pyle (1977), 

bem como Ross (1977), tal arcabouço teórico assume que as firmas se valem de sua 

estrutura de capital para sinalizar ao mercado sua qualidade e eventual expansão. Ou seja, 

o endividamento ou emissão de ações (ou até a manutenção dos níveis de capital próprio e 

de terceiros) como podem ser utilizados como manobra para gerar conteúdo informacional 

ás partes interessadas da empresa. 

 Para investigar a prática desta idéia, questionamos as empresas abordadas se no 

processo de emissão de dívidas ou ações é considerada a preferência do acionista. Como 

resultado, verificou-se que em 16 % dos casos de decisão de endividamento é “Importante” 

ou “Muito Importante” (com valor absoluto de 1,18) levar em conta a preferência do 

acionista por esta fonte de fundos ao invés da emissão de ações. Por outro lado, obteve-se 

24% de respostas “Importante” ou “Muito Importante” (com valor absoluto de 1,61) para a 

consideração da preferência do acionista por emissão de ações ao invés de dívida, quando 

da decisão de emissão de ações. Nesta última questão, 18% dos profissionais abordados 

afirmaram não saber se tal lógica é considerada na decisão de emissão de ações. Também 

foi verificado que no endividamento somente 11% considerou “Importante” ou “Muito 

Importante” o fato deste eventualmente sinalizar expansão para a concorrência. 

Assim, os conceitos da sinalização colocados por Leland e Pyle (1977) e Ross 

(1977), não têm suporte face aos resultados encontrados. Vale ressaltar que a eventual 

preferência do acionista por dívida, quando da emissão de ações, é mais considerada do 

que no processo inverso. Isto pode ser um reflexo dos casos em que os acionistas não 

desejam a diluição de sua participação, preferindo o endividamento. 

 
  
5.3.4. OUTRAS INFLUÊNCIAS DA ASSIMETRIA INFORMACIONAL 
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 No contexto da assimetria informacional também se buscou entender a influência 

da informação privada na emissão de debêntures conversíveis. Neste sentido 36%, em uma 

amostra de 11 empresas, respondeu como “Importante” ou “Muito Importante” atrair 

investidores inseguros sobre o risco da empresa. Isto converge razoavelmente com os 

trabalhos de Brennan e Kraus (1987) onde se sustenta que a conversibilidade deste tipo de 

título o torna menos exposto à assimetria informacional. 

 O mesmo resultado foi encontrado para a possibilidade de utilizar as debêntures 

futuramente para a expansão do capital próprio (Tabela 7, ANEXO B), convergindo 

razoavelmente com o trabalho de Stein (1992), já que este argumenta que debêntures 

conversíveis é uma solução á emissão direta de ações, em momentos de subavaliação ou 

para evitar custos de emissão elevados. 

 Mais especificamente para a escolha entre endividamento de curto e longo prazo, 

também pode haver influência da assimetria informacional, sobretudo para determinar o 

perfil geral da dívida. Neste caso, é possível que os investidores e o mercado em geral 

desconheçam a qualidade da empresa, de forma que esta tenha um rating para crédito ruim, 

enquanto na realidade, a empresa reconhece sua capacidade de honrar compromissos 

financeiros. Assim, foi questionada a relevância do endividamento de curto prazo para 

motivar uma melhoria no credit rating (Tabela 5, ANEXO B), já que isto é defendido por 

Kale e Noe (1990) e Flannery (1986). O resultado teve uma relevância muito pequena, não 

convergindo com a proposta destes autores. 

 
 
5.3.5. CUSTOS DE AGÊNCIA  
 Na esfera dos problemas de agência é preciso discutir os conflitos entre os credores 

e os proprietários da empresa. Nesta problematização, Jensen e Meckling (1976) sustentam 

que os acionistas inclinam-se a investimentos em ativos mais arriscados, conforme 

aumenta o endividamento. Isto porque segundo este autor, os acionistas irão se valer dos 

fundos de terceiros para substituir os ativos originais para se investir em ativos com uma 

relação risco-retorno superior ao consenso (asset substitition), e assim se apropriam do 

excedente.  

 A minimização deste conflito pode ser viabilizada pelo uso de títulos conversíveis, 

como argumentado por Green (1984) ou pelo endividamento de curto prazo, segundo 

Myers (1977). Esta última teorização não encontrou suporte na pesquisa, pois quando 



115 
 

 
 
 
 
 
 

perguntados da decisão de escolha entre dívida de curto ou longo prazo, apenas 13% dos 

abordados disseram como “Importante” ou “Muito Importante” o endividamento de curto 

prazo para evitar que a empresa busque projetos arriscados (Tabela 5, ANEXO B). Já a 

lógica descrita estabelecida por Green (1984) encontrou alguma convergência com os 

resultados, pois esse resultado foi de 27% (Tabela 7, ANEXO B). 

 Outro problema que Myers (1977) também aborda na relação entre credores e 

acionistas é a possibilidade de sub-investimento face à dívida (underinvestment). Isto 

porque o acionista pode recusar projetos que tragam riqueza para a empresa, pois em sua 

percepção o lucro será fortemente capturado pelos credores. Assim, Myers (1977) defende 

a possibilidade de limitar o total de débito para minimizar este problema.  Perguntou-se 

então qual a importância percebida pelos profissionais de finanças em seguir esta 

recomendação, e obteve-se 19% de respostas “Importante” ou “Muito Importante”, com 

um valor absoluto de 1,3. Ou seja, há fraca evidência do trato do problema de 

underinvestment. 

 Já na esfera dos custos de agência advindos de conflitos entre acionistas e gerentes, 

deve-se destacar Jensen (1986). Este autor problematiza como a ocorrência de fluxos de 

caixa livres pode levar à ineficiência da gestão e investimentos exagerados. Além disto, 

sugere que o endividamento traz consigo o benefício de disciplinar esta ineficiência, pois o 

fluxo de caixa livre fica comprometido. A evidência desta prática foi pequena, mas se fez 

presente com 25% de respostas “Importante” ou Muito Importante” e uma importância 

absoluta de 1,51 (Tabela 9, ANEXO B). 

  
 
5.3.6. NATUREZA DO MERCADO E DO PRODUTO  
 
 Outra classe de fatores que podem vir a contribuir para a determinação da estrutura 

de capital é natureza do mercado em que o produto da empresa está locado e a natureza do 

produto em si. Esta lógica é sustentada por Bradley, Jarrell e Kim (1984), pois defendem 

que existe um padrão da estrutura de capital das firmas conforme estes fatores. Em 

específico, deve-se citar Titman (1984), pois segundo o autor, empresas que trabalham em 

setores de produtos específicos e de baixa substituibilidade utilizam menos endividamento, 

pois assim diminuem a percepção de risco de falência que os clientes e fornecedores 

possam ter. A evidência desta prática foi pequena, mas ainda assim se fez presente com 
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24% de respostas “Importante” ou Muito Importante” e uma importância absoluta de 1,41 

(Tabela 9, ANEXO B). 

 Outros autores que discorrem a partir do proposto por Bradley, Jarrell e Kim 

(1984), são Brander e Lewis (1986), argumentando que o endividamento representa uma 

sinalização da expansão da indústria. Ao serem abordados sobre esta questão, os 

profissionais não reconheceram a importância de ocorrer essa sinalização (valor absoluto 

de 0,86). Ou seja, não afetaria a estrutura de capital o fato da sinalização realmente ocorrer. 

 Ainda no contexto dos produtos e do mercado, foi questionado se as empresas 

consideram o nível de endividamento de longo prazo das demais empresas do mesmo 

ramo. Neste caso, encontrou-se alguma relevância, com 21% das respostas “Importante” 

ou Muito Importante” e uma importância absoluta de 1,48 (Tabela 9, ANEXO B)..  

 Assim, percebe-se que os resultados encontrados neste caso não invalidam 

totalmente a abordagem da influência do mercado do produto e demais aspectos industriais 

na estrutura de capital, com exceção dos argumentos aqui expostos de Brander e Lewis 

(1986). Por outro lado, mais uma vez o suporte não foi forte o suficiente para eleger as 

teorias desta abordagem como centrais à explicação da determinação da estrutura 

financeira. 

 
 
5.3.7. CONTROLE CORPORATIVO  
 
 Também é preciso considerar a relação entre a estrutura de capital e o controle 

corporativo, seja na esfera de participação dos gerentes e diretores no capital acionário, 

como no plano das disputas envolvendo fusões e aquisições. Isto porque a estrutura de 

capital pode manipular ou ser manipulada por estes fatores, como citado por Harris e Raviv 

(1988). Neste sentido, foi revelado que 30% dos abordados consideraram “Importante” ou 

“Muito Importante” (com valor absoluto de 2,17) a possibilidade da diluição de 

participação de determinados acionista quando da decisão de emissão de ações (Tabela 8, 

ANEXO B). Por outro lado, no plano de fusões e aquisições encontrou-se pouca 

convergência, pois a relevância absoluta em considerar o endividamento como instrumento 

para dificultar aquisições agressivas por outras empresas foi de 0,99 (Tabela 9, ANEXO 

B).  
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5.3.8. ABORDAGEM OPORTUNISTA 
 

No contexto da teoria oportunista, buscou-se examinar tanto a lógica defendida por 

Ritter (2002) na qual a firma faz abertura de capital mediante a “janelas de oportunidade” 

(levando ao equity market timing), como a definição argumentada por Eid Jr. (1996), a 

qual pressupõe que as firmas irão captar as fontes de fundos mais baratos, escolhendo uma 

fonte alternativa quando a primeira se esgotar.  

Para isto, uma das perguntas encaminhadas no questionário era se na decisão de 

emissão, era importante considerar se o recente valor das ações estava alto. Tal fator 

mostrou pouca convergência com a idéia oportunista, pois se obteve 18% de respostas para 

“Importante” ou“Muito Importante” (com relevância absoluta de 1.69). Além disto, de uma 

forma geral os profissionais abordados nesta questão mostraram alienação quanto à 

consideração do fator em questão, pois 29% não sabem se altas recentes no preço dos 

papéis são consideradas na emissão de mais capital próprio. Curiosamente, o trabalho de 

Graham e Harvey (2001) apontou este fator como muito mais relevante, pois obteve uma 

média de 2,59 em importância absoluta. 

Foi encontrado um resultado ainda de menor relevância para se um eventual “surto 

de emissões” é considerado como motivador ou não para a emissão de ações, já que o 

resultado foi de 0,7 para a importância absoluta. A idéia da influência do “surto de 

emissões” era capturar se as empresas agiam de forma a se enquadrar em um contexto de 

hot-market, como conceituado por Alti (2006). 

Por outro lado, evidenciou-se que o oportunismo se faz presente na formação da 

política de endividamento, pois se obteve 63% de respostas “Importante” ou Muito 

Importante” para a possibilidade de assumir endividamento de longo prazo quando as taxas 

de juros estão baixas. Sugere-se que tamanha relevância não somente está de acordo com a 

visão da teoria oportunista defendida por Eid Jr. (1996), mas está relacionada com o fato 

das empresas reconhecerem que o endividamento pode ser equacionado em termos de 

trade-off. Além disto, podemos sugerir que as altas taxas de juros praticadas no mercado 

brasileiro aumenta a relevância de conseguir capital de terceiros mais barato. 

Neste sentido, ressalta-se o resultado do principal fator determina a decisão de 

buscar crédito internacional: A existência de taxas de juros estrangeiras possivelmente 

mais baratas tem relevância absoluta de 3,44 em tal decisão (82% de respostas 

“Importante” ou “Muito Importante”, conforme a Tabela 6, ANEXO B). Aqui é possível 
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perceber como a ineficiência dos mercados gera espaço para o comportamento oportunista 

na captação de recursos, neste caso não em relação ao “quando” (market timming), mas em 

relação ao “onde” e o “quanto” (funding fiding). 

Finalmente, a decisão de emissão de debêntures mostrou-se principalmente 

determinada pela possibilidade de obter preços menores do que na obtenção de crédito 

convencional, já que a importância absoluta foi de 3,00 neste caso. Vale novamente 

comparar este resultado com o obtido por Graham e Harvey (2001) de apenas 1,85 e 

condizente com a inferência realizada sobre efeito das altas taxas de juros e ineficiências 

do mercado doméstico (Tabela 7, ANEXO B). 

Assim, na esfera da abordagem oportunista na determinação da estrutura de capital, 

não foi verificada suporte para a lógica do equity market timing. No entanto, a amostra 

reduzida (n=17) de empresas que consideraram recentemente emitir ações e o aparente 

desconhecimento que os profissionais de finanças abordados têm dos assuntos ligados a 

emissão de capital próprio em suas empresas pode ter influenciado os resultados.  

Por outro lado, as respostas relativas às decisões de endividamento e emissão de 

debêntures, demonstram essencialmente uma grande preocupação em obter fundos a 

preços baixos. Inclusive, os resultados encontrados para estes aspectos denotaram 

relevância substancialmente maior do que a evidenciada no trabalho de Graham e Harvey 

(2001). Esta diferença pode ser um reflexo das altas taxas de juros brasileiras e 

possibilidade de arbitragem quando comparadas às taxas de juros americanas e maior 

eficiência deste mercado.  

Isto pode levar a inferência de que a estrutura de capital das firmas brasileiras está 

parcialmente condicionada a tais fatores de ordem macroeconômica. Por outro lado, uma 

análise da determinação da estrutura de capital pelo endividamento, somente à luz da teoria 

oportunista, é ingênua. Isto porque é trivial afirmar que o crédito barato motive as firmas. 

Assim, afirma-se que tal análise fica mais completa quando recorre à idéia do trade-off, 

pois buscar dívidas mais baratas é essencialmente reduzir o custo da dívida. Desta forma, 

os resultados encontrados para as decisões de endividamento e emissão de debêntures 

podem ser enquadrados como coerentes à teoria do trade-off, pois apreciar a possibilidade 

de fundos mais baratos equivale a equacionar os custos e benefícios do endividamento. 

 
 
5.3.9. OUTROS FATORES  
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 Outra relação da estrutura de capital a ser apontada é a possibilidade de seu uso no 

gerenciamento de risco. Neste contexto, considerou-se a possibilidade da empresa se valer 

de crédito internacional para estabelecer um hedge natural e o quanto concerne à firma 

casar o ciclo de caixa dos ativos com o perfil da dívida. Ambas as considerações 

mostraram grande popularidade, quando das decisões de obter crédito internacional e 

escolha de perfil de endividamento, pois tal noção de hedge revelou 65% de respostas 

como “Importante” ou “Muito Importante” (valor absoluto de 2,86), enquanto este 

resultado foi de 69% (e 3,11) para a idéia do casamento da maturidade da dívida e o ciclo 

de caixa (Tabela 6 e Tabela 5, respectivamente, ANEXO B).  

 Outra consideração que pode ser observada neste sentido foi o questionamento se 

na escolha entre dívida de curto ou longo prazo o risco de refinanciamento era 

considerado. Com uma relevância alta (valor absoluto de 2,82), os profissionais abordados 

assumiram a importância e priorizar dívidas de longo prazo em detrimento das de curto 

prazo, face tal risco (Tabela 5, ANEXO B). 

 Ressalta-se que estas três considerações sobre gerenciamento de riscos estão entre 

as seis mais relevantes da pesquisa, na seção direcionada á explicação da estrutura de 

capital, conforme a Tabela 5.2. Além disto, estes três aspectos não têm uma relação direta 

com a proporção da alavancagem ou o custo da estrutura financeira, e sim com a origem 

dos fundos e o perfil da dívida. Com isto, evidencia-se uma grande atenção das empresas 

para aspectos da estrutura financeira ligados ao risco, dividindo importância com o 

equacionamento de um Trade-off da dívida e possibilidade de oportunismo. Novamente, 

pode-se sugerir que há forte influência das imperfeições do mercado de capitais brasileiro e 

dos altos juros na estrutura de capital das firmas. 

 

Fator que influência a estrutura de 
capital 

Importância 
Absoluta Motivação 

Taxas de juros estrangeiras podem ser 
mais baratas que domésticas 

3,44 Oportunismo; Gerir o Trade-off da 
dívida 

Busca-se casar o perfil da dívida com o 
ciclo de caixa dos ativos 

3,11 Gerir o Risco 

Emitir debêntures é mais barato que obter 
crédito diretamente 

3,00 Oportunismo; Gerir o Trade-off da 
dívida 

Estabelecer hedge pelo crédito 
internacional 

2,86 Gerir o Risco 

Estabelecer flexibilidade financeira 2,84 Pecking Order 
Dívidas de longo prazo ajudam a diminuir 2,82 Gerir o Risco 
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o risco de refinanciamento 
Assumimos dívida de longo prazo quando 
as taxas de juros estão mais baixas 

2,67 Oportunismo; Gerir o Trade-off da 
dívida 

Volatilidade dos lucros e fluxos influencia 
a decisão de montante da dívida 

2,45 Gerir o Risco 

Tabela 5.2 – Ranking dos Aspectos que Mais Influenciam a Estrutura de Capital 
      Fonte: Autoria Própria 
 

Apesar de não estar entre os resultados mais relevantes dos aspectos gerais que 

podem determinar a estrutura de capital, o a fator considerado como mais importante na 

decisão de emissão de ações é a possibilidade de esta ser a fonte de fundos menos arriscada 

da empresa. Uma importância absoluta de 2,14 e 40% de respostas “Importante” ou “Muito 

Importante” denota que pode ser comum para a empresas emitirem ações em função de 

considerarem o endividamento arriscado (Tabela 8, ANEXO B). É interessante considerar 

que se obteve alta relevância para a volatilidade dos fluxos de caixa (2,45) quando da 

decisão de endividamento, o que também pode sugerir preocupação com o risco e uma 

motivação à emitir capital próprio. 

Outro fator abordado foi se há confirmação do proposto por Chang (1992). 

Segundo este autor, o endividamento pode favorecer a empresa em seu poder de barganha 

para com os funcionários. Neste caso, tal idéia não encontrou suporte com importância 

absoluta de 1,1 (Tabela 9, ANEXO B). 

Já dentre os demais aspectos abordados para a emissão de capital acionário, 

investigou-se a preocupação com a eventual diluição do lucro por ação dos acionistas e se 

esta fonte de fundo é tida como pouco arriscada. A questão do lucro por ação mostrou 

pouca relevância (1,18). Por outro lado, o risco da emissão de ações, enquanto fonte de 

fundos mostrou-se fundamental para os abordados. Isto porque 41% (com valor absoluto 

de 2,16) responderam como “Importante” ou “Muito Importante” a emissão de ações 

serem a fonte de fundos de menor risco, quando da decisão de emitir ou não (Tabela 8, 

ANEXO B). 

Enfim, para os demais fatores ligados à emissão de debêntures conversíveis, 

questionou-se a importância atribuída a conversibilidade desta. Como resultado, obteve-se 

uma importância moderada (valor absoluto de 2,00), com 27% dos abordados declarando 

“Importante” ou “Muito Importante” esta característica na escolha deste tipo de fundo. É 

preciso frisar novamente que para esta questão a amostra foi de somente 11 empresas e que 
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de uma forma geral os profissionais de finanças abordados desconheciam bastante das 

considerações traçadas pela empresa ao decidir pela emissão ou não deste título. 
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6. CONCLUSÃO 

   

 

6.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho sintetiza os resultados de um survey de finanças corporativas, com 37 

empresas, utilizando um questionário baseado no instrumento de Graham e Harvey (2001). 

A presente pesquisa também faz uma constante relação dos resultados com as teorias de 

finanças corporativas de orçamentação de capital, custo de capital e estrutura financeira. 

Além disto, construiu um quadro das evidências teóricas sobre o assunto, a partir da síntese 

de outros trabalhos. 

No que tange orçamentação de capital evidenciou-se grande utilização da TIR, VPL e 

Payback. Este resultado converge com o esperado pela academia, porém diverge do que a 

mesma recomenda em termos de robustez de métodos. A popularidade do Payback pode 

ser reflexo de instabilidade econômica e de um mercado de capitais menos desenvolvido. 

Tal fator também explicaria a grande utilização da análise de sensibilidade. Vale também 

destacar que as decisões  de  orçamentação são bem conhecidas pelos profissionais 

abordados. 

Quanto ao custo de capital, as análises de outros trabalho empíricos confirma que o 

CAPM é o modelo mais popular, no entanto o gsofisticação  de a  sua utilização varia 

bastante de acordo o tipo de amostra. Nossa pesquisa vai de acordo com esta lógica, pois o 

CAPM obteve 63% de “Frequentemente” ou “Sempre” para seu uso. Este resultado 

confirma que, apesar dos pressupostos teóricos de difícil comprovação que o modelo 

possui, é de grande valia à prática de finanças. A sofisticação de incluir fatores extras de 

risco ao CAPM foi revelada como praticada com alta frequência por 43% das empresas.  

Neste caso, não é possível inferir qual o grau de complexidade da adição destes fatores de 

risco, podendo variar desde modelos complexos até a subjetiva “regra do dedão”. 
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Os fatores de risco que mais frequentemente são tratados na análise do projeto são o 

câmbio, inflação e taxa de juros, ou seja, as variáveis fundamentais da macroeconomia, o 

que sugere um reflexo da volatilidade dos mercados. Para estes três fatores de risco 

principais, evidenciou-se que mais comum a prática de ajustar o fluxo de caixa do que a 

taxa de desconto.  

Finalmente, no que tange determinantes da formação da estrutura de capital, quando se 

analisa conjuntamente os trabalhos empíricos descritos nesta pesquisa, percebe-se que não 

se forma consenso no Brasil para a existência de um modelo dominante na explicação da 

estrutura financeira das empresas. Isto reforça a idéia que as teorias abordadas não são 

mutuamente excludentes e devem ser consideradas de forma complementar pelos bons 

profissionais de finanças que dominam o extenso corpo teórico do assunto. Apesar da 

maior parte destes trabalhos testarem os determinantes da estrutura de capital por variáveis 

endógenas às firmas, é recorrente a conclusão que as limitações do mercado de capitais 

brasileiro, nosso histórico de instabilidade econômica e altos juros influenciam os testes e 

contribuem para a indeterminação dos resultados pela ótica das teorias clássicas de 

estrutura de capital. 

O presente trabalho examinou os resultados à luz das principais teorias e ditames de 

estrutura de capital, similarmente à Graham e Harvey (2001). Também não foi possível 

eleger pelas evidências uma teoria como a dominante. Percebeu-se que as empresas 

abordadas reconhecem facilmente que o endividamento pode ser equacionado em termos 

de trade-off e que percebem quais são os custos e benefícios a serem observados, apesar de 

não haver evidência que tal equacionamento é realizado de forma sofisticada. Os 

resultados encontrados também não invalidam totalmente a hipótese da hierarquia de 

preferência.  Isto porque a influência moderada que os determinantes investigados exercem 

nas decisões de financiamento sugerem que a assimetria informacional influencia a 

estrutura de capital, porém não a explica isoladamente.  

O mesmo teor de resultado foi encontrado para a validade da explicação da estrutura 

financeira pelos problemas de agência e natureza dos produtos e mercados. Ou seja, não há 

fortes evidências, ainda assim, não é possível invalidar a teoria. Já os resultados que 

remetem ao controle corporativo e sinalização não evidenciam influencia da lógica destas 

teorias. 
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Na esfera da abordagem oportunista na determinação da estrutura de capital, não foi 

verificada suporte para a lógica do equity market timing. No entanto, a amostra reduzida 

(n=17) de empresas que consideraram recentemente emitir ações e o aparente 

desconhecimento que os profissionais de finanças abordados têm dos assuntos ligados a 

emissão de capital próprio em suas empresas pode ter influenciado os resultados.  

Por outro lado, as respostas relativas às decisões de endividamento e emissão de 

debêntures, demonstram essencialmente uma grande preocupação em obter fundos a 

preços baixos. Novamente sugere-se um reflexo das altas taxas de juros brasileiras e 

possibilidade de arbitragem dada a ineficiência do mercado nacional.  Ressalta-se também 

que é trivial afirmar que o crédito barato motive as firmas, sendo então ingênuo analisar  

este resultado somente à luz da abordagem oportunista. Assim, afirma-se que tal análise 

fica mais completa quando recorre à idéia do trade-off, pois buscar dívidas mais baratas é 

essencialmente reduzir o custo da dívida. 

Uma análise geral dos resultados de maior relevância, dentro do universo das 

decisões de financiamento, evidenciou- uma grande atenção das empresas para aspectos da 

estrutura financeira ligados ao risco, dividindo importância com o equacionamento de um 

Trade-off da dívida e possibilidade de oportunismo. Tal forte consideração ao risco, sugere 

mais uma vez influência das imperfeições do mercado de capitais brasileiro, volatilidade e 

instabilidade. 

Por último, foi visto que os profissionais abordados de um modo geral têm maior 

conhecimento dos processos decisórios relativos ao endividamento, enquanto poucos deles 

conhecem as decisões de emissão de ações e menos ainda da emissão de debêntures em 

suas empresas. Sugere-se que tal resultado é em parte reflexo desta pesquisa não ter sido 

realizada somente com CFOs, pois é plausível imaginar que gerentes e analistas 

financeiros compartilhem menos do processo decisório de emissão de ações, o qual 

inclusive é menos recorrente que o endividamento e administração da dívida. Já o 

desconhecimento do processo de decisão de emissão de debêntures está ligado à menor 

popularidade desta prática e menor desenvolvimento deste mercado. 

Com base nestes argumentos, os quais sintetizam os resultados, análises e sugestões 

de todo o trabalho, acredita-se que o objetivo de apresentar um quadro teórico e prático das 

finanças corporativas no Brasil, no contexto de orçamentação, custo e estrutura de capital, 

tenha sido atingido. 
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6.2. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

O trabalho aplicou um instrumento similar ao utilizado por Graham e Harvey 

(2001), onde as diferenças estruturais são ligeiras, porém a tradução foi livre. Desta forma, 

uma possibilidade de estudo futuro é consolidar um questionário uma tradução que tenha 

maior base metodológica.  

Outras sugestões ficam entorno da aplicação do instrumento da pesquisa. É possível 

aplicar este em amostras maiores de forma e realizar análises probabilísticas. Assim, é 

possível inclusive discutir os resultados da pesquisa de forma estratificada. Ou seja, 

iluminar as práticas de finanças corporativas de forma específica às características das 

firmas, como por exemplo, para cada porte da empresa, setor, alavancagem e etc. 

Dada a complexidade do instrumento utilizado, o qual apresentou pouca adesão e 

muitas desistências, sugere-se a possibilidade da realização desta pesquisa de forma 

compacta. Ou seja, escolhendo somente um dos pilares teóricos da pesquisa é possível 

obter um instrumento menor e de aplicação mais rápida. Também se sugere a reprodução 

da pesquisa para efeitos de comparação com os resultados de Graham e Harvey (2001) e 

Benetti et al. (2007), de forma a enriquecer as inferências realizadas. 

Finalmente, ressalta-se que tanto os trabalhos empíricos aqui descritos como os 

resultados desta pesquisa sugerem de forma recorrente a influência de fatores de ordem 

macroeconômica, bem como a natureza do mercado de capitais brasileiro, nas práticas e 

decisões dos profissionais de finanças. Tal evidência torna relevantes os trabalhos futuros 

que investiguem a influência destes fatores. 
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ANEXO A – CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 
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Figura 1 - Histograma do Faturamento das Empresas 

 

3 3

1

3 3

6

2

7

1
2

5

1

0

2

4

6

8

A
lim

en
to

s

B
an

co
 / 

F
in

an
ce

ira
 /S

eg
ur

os

C
o

m
un

ic
aç

ão

C
o

n
su

lto
ria

 e
 P

ro
je

to
s

E
n

er
g

ia
 

M
an

uf
at

ur
a

M
in

er
aç

ão

S
er

vi
ço

s 
 

T
ec

n
o

lo
gi

a

T
ra

n
sp

or
te

 

V
ar

ej
o

 

O
ut

ro
s

Segmento da Indústria

 

Figura 2 - Histograma do Segmento da Indústria que as empresas Pesquisadas Atuam 
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Figura 3 – Histograma da Proporção de Endividamento das Empresas Pesquisadas 
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ANEXO B – RESULTADOS TABELADOS 
 
Técnicas utilizadas na escolha de projetos e 
investimentos 

Não sabe se 
utiliza Frequentemente ou Sempre Utilização Absoluta 

Taxa Interna de Retorno 0% 81% 3,23 

Valor presente Líquido 0% 76% 3,21 

Pay back (tempo mínimo de retorno) 0% 67% 2,54 

Análise de Sensibilidade 3% 57% 2,49 

Pay back descontado 0% 54% 2,21 

Índice de Lucratividade 5% 53% 2,37 

Abordagem por Indíces / Múltiplos de Mercado 0% 37% 1,81 

Retorno Contábil 5% 33% 1,73 

Value-at-Risk 5% 21% 1,36 

Opções Reais 18% 16% 1,20 

Outros 41% 11% 0,88 

Tabela 1 – Utilização das técnicas na análise de projetos e investimentos 

 

Taxas de retorno utilizadas para avaliar novos projetos em 
mercados internacionais: Não sei Frequentemente ou 

Sempre Utilização Absoluta 

A Taxa de Desconto da Empresa como um todo 4% 52% 2,17 

Uma Taxa de Desconto ajustada ao risco do projeto em 
particular (incluindo o risco do país e do segmento do projeto) 4% 40% 1,96 

Uma Taxa de Desconto para o tipo de projeto implementado 4% 36% 1,83 

A Taxa de Desconto do País em questão 8% 28% 1,52 

Uma Taxa de Desconto para cada componente do fluxo de caixa 
que tenha características de risco diferentes 4% 12% 0,83 

Tabela 2 – Utilização de diferentes naturezas de taxa de desconto em projetos internacionais1 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
 
 
 
 
1 12 empresas afirmaram não atuar internacionalmente, de forma que para este caso, a amostra utilizada foi relativa às 25 restantes que 
afirmaram atuar fora do país. 
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Ajustes no fluxo de caixa e 
taxa de desconto conforme 
fatores de risco: 

Não sei 
Ajusta taxa 

de 
Desconto 

Ajusta 
o Fluxo 

de 
Caixa 

Ajusta 
ambos 

Não 
Realiza 
Ajustes 

Freq. 
Absoluta 
Taxa de 

Desconto 

Freq. 
Absoluta 
Fluxo de 

Caixa 

Taxas de Câmbio 5% 3% 27% 49% 16% 52% 76% 

Inflação inesperada 8% 11% 24% 41% 16% 52% 65% 

Mudança geral na taxa de juros 5% 16% 19% 35% 24% 51% 54% 

Mudanças no PIB ou Ciclo 
Econômico do negócio 8% 5% 16% 30% 41% 35% 46% 

Preços de commodities 5% 3% 22% 27% 43% 30% 49% 

Índice Valor de Mercado / 
Patrimonial 11% 0% 5% 22% 62% 22% 27% 

Tamanho (mais risco na 
pequena empresa) 5% 14% 8% 19% 54% 33% 27% 

Variação da estrutura a termo 
da taxa de juros 11% 16% 11% 16% 46% 32% 27% 

Riscos de Insolvência 13% 8% 5% 15% 59% 23% 20% 

Risco Momento 5% 0% 5% 11% 78% 11% 16% 

Tabela 3- Prática de ajustes no fluxo de caixa ou taxa de desconto, em face de fatores de risco 

 

Modelo utilizados na estimação do custo de capital próprio 
Não sabe se 

isto é 
considerado 

Frequentemente 
ou Sempre 

Utilização 
Absoluta 

Pela utilização do CAPM  7% 63% 2,57 

Pela utilização do CAPM incluindo fatores extras de risco 3% 42% 1,83 

Pela vontade dos investidores ( Estes estabelecem uma TMA) 3% 27% 1,41 

Por decisões regulatórias 13% 13% 0,85 

Pelo retorno médio histórico das ações ordinárias 13% 10% 0,73 

Por modelos de dividendos / ganhos ( modelo de crescimento de 
Gordon por exemplo 16% 6% 0,77 

Outros 43% 3% 0,35 

Tabela 4 – Modelos utilizados na estimação do custo de capital próprio2 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
 
 
 
 
2  Neste caso 7 empresas responderam não estimar o custo de capital próprio, de forma que para esta tabela a 
amostra corresponde a 30 empresas. 
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Relevância dos fatores que determinam a escolha entre 
dívida de curto e longo prazo 

Não sabe se 
isto é 

considerado 
Importante ou Muito 

Importante 
Importância 

Absoluta 

Buscamos casar o ciclo de caixa da dívida com o ciclo de caixa 
dos ativos  8% 69% 3,11 

Assumimos dívidas de longo prazo para minimizar os riscos de 
refinanciamento 11% 62% 2,82 

Assumimos dívidas de curto prazo para compor capital de giro 8% 33% 2,00 

Buscamos dívidas no curto prazo para evitar que a empresa 
assuma projetos arriscados 11% 13% 0,99 

Esperamos nosso rating para crédito melhorar, enquanto isto 
assume-se dívidas com perfil de curto prazo 18% 11% 1,28 

Outros 65% 0% 0,14 

Tabela 5 - Relevância dos fatores que determinam a escolha entre dívida de curto e longo prazo 

 

 

Relevância dos fatores que determinam a decisão de obter 
crédito internacional 

Não sabe se 
isto é 

considerado 

Importante ou Muito 
Importante 

Importância 
Absoluta 

Taxa de juros estrangeiras podem ser mais baratas que as taxas 
domésticas 7% 82% 3,44 

Estabelecer hedge 7% 65% 2,86 

Manter a origem dos fundos próximo ao uso dos fundos 15% 30% 1,75 

Incentivos fiscais internacionais 15% 22% 1,56 

Regulações estrangeiras exigem que usemos crédito de seus 
países 15% 12% 1,00 

Outros 70% 4% 0,53 

Tabela 6 - Relevância dos fatores que determinam a decisão de obter crédito internacional3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
 
 
 
 
3 Aqui apenas 27 empresas compõem a amostra, pois 10 responderam que não consideraram recentemente 
buscar crédito internacional.  
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Relevância dos fatores que determinam a decisão de 
emissão de debêntures 

Não sabe se 
isto é 

considerado 

Importante ou 
Muito Importante 

Importância 
Absoluta 

Debêntures conversíveis são mais baratos do que obter crédito 
diretamente 18% 64% 3,00 

Evitar diluição de curto prazo do capital próprio 18% 45% 2,33 

Debêntures conversíveis são uma forma barata de emitir ações 
ordinárias futuramente 18% 36% 2,33 

Outras empresas de nossa indústria fazem uso de debêntures 
conversíveis com sucesso 18% 36% 2,00 

Nossas ações estão subavaliadas 36% 36% 2,00 

Atrair investidores inseguros sobre o risco de nossa empresa 36% 36% 2,14 

Proteger os detentores dos títulos contra ações desfavoráveis 
dos gerentes ou acionistas 36% 27% 2,14 

A capacidade de forçar a conversão do débito quando 
necessário 36% 27% 2,00 

Outros 45% 0% 0,00 

Tabela 7 - Relevância dos fatores que determinam a decisão de emissão de debêntures 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
 
 
 
 
4 Amostra de 11 empresas, relativa a aquelas que responderam considerar a emissão de debêntures.  
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Relevância dos fatores que determinam a decisão de emissão 
de ações 

Não sabe se 
isto é 

considerado 

Importante ou 
Muito Importante 

Importância 
Absoluta 

A emissão de ações é nossa fonte de fundos menos arriscada 18% 41% 2,16 

A manutenção de uma meta de dívida / capital próprio da empresa 18% 36% 2,05 

Se nossos lucros recentes foram o suficiente para financiar nossas 
atividades 26% 32% 2,01 

A provisão de planos de participações como bonus para 
empregados  12% 30% 1,57 

A diluição da participação de determinados acionistas 18% 30% 2,17 

O quanto nossa ação é subavaliada ou sobreavaliada pelo mercado 18% 30% 1,90 

Utilizar a mesma proporção de capital próprio utilizada por outras 
firmas de nossas indústria 18% 24% 1,39 

A emissão de ações dá aos investidores uma melhor impressão do 
que se endividar  18% 24% 1,61 

Se o preço de nossas ações subiu recentemente  o preço de 
emissão é alto  29% 18% 1,69 

O capital conta com abatimento fiscal assumido pelos investidores 
(relativo à tributação sobre os dividendos)  18% 12% 1,10 

Diluição do lucro por ação 24% 12% 1,18 

Há um surto de emissões 24% 6% 0,70 

Inabilidade de obter fundos pelo endividamento, debêntures 
conversíveis ou outras fontes 25% 0% 1,00 

Outros 70% 0% 0,19 

Tabela 8 - Relevância dos fatores que determinam a decisão de emissão de ações5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
 
 
 
 
5 Amostra de 17 empresas, pois 20 responderam não ter feito esta consideração recentemente. 
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Relevância dos fatores que determinam a escolha do 
montante de dívida de longo prazo adequado 

Não sabe se isto é 
considerado 

Importante ou 
Muito 

Importante 

Importância 
Absoluta 

Flexibilidade financeira  5% 60% 2,84 

A volatilidade dos lucros e fluxos de caixa 8% 56% 2,45 

O benefício fiscal proporcionado 5% 43% 2,28 

Os custos de transação de taxas em assumir dívidas 3% 38% 2,09 

O nosso credit rating atribuido por agências de rating 5% 34% 1,64 

Os custos potenciais de insolvência ou falência 8% 28% 1,54 

Para assegurar que a alta direção trabalhe eficientemente 
utilizamos o endividamento de longo prazo para comprometer 
parte do fluxo de caixa com juros e amortizações 16% 25% 1,51 

Restringimos a divida de longo prazo para que os fornecedores 
e clientes não se preocupem com risco de sair do mercado 14% 24% 1,41 

O nível de endividamento de longo prazo de outras empresas de 
nossa indústria 5% 21% 1,48 

Restringimos nosso endividamento de longo prazo para que os 
lucros de projetos futuros seja capturado ao máximo pelos 
acionistas 11% 19% 1,30 

Uma grande proporção da dívida de longo prazo / capital próprio 
contribuí para a barganha em negociações com os funcionários  19% 14% 1,10 

Dificultar aquisições agressivas por outras empresas 22% 11% 0,99 

Se assumirmos dívidas de longo prazo a concorrência saberá 
que pode haver propensão expandir o negócio 14% 11% 0,86 

Outros 59% 5% 0,61 

Tabela 9 - Relevância dos fatores que determinam a escolha do montante de dívida de longo prazo adequado 

 

 

Relevância dos fatores que influenciam a política de 
endividamento 

Não sabe se isto é 
considerado 

Importante ou 
Muito 

Importante 

Importância 
Absoluta 

Assumimos endividamento de longo prazo quando as taxas de 
juros estão particularmente baixas 11% 63% 2,67 

Adiamos o endividamento de longo prazo devido a custos de 
transação e taxas 8% 40% 2,24 

Adiamos a liquidação do endividamento devido a custos de 
transação e taxas 14% 30% 2,03 

Assumimos endividamento de longo prazo quando nossos lucros 
recentes não são suficientes para financiar nossas atividades 11% 27% 1,67 

Endividamento de longo prazo dá uma melhor impressão ao 
investidor do que emissão de ações 13% 16% 1,18 

Mudanças no preço de nossas ações ordinárias 24% 11% 0,86 

Assumimos endividamento de longo prazo quando nosso valor de 
mercado está subestimado  19% 6% 1,04 

Outros 59% 5% 0,71 

Assumimos endividamento de longo prazo quando temos lucros 
acumulados substanciais 16% 3% 0,87 
Tabela 10 - Relevância dos fatores que influenciam a política de endividamento 
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ANEXO C – EVIDÊNCIAS DA PESQUISA COMPARADAS ÀS TEORIAS E 
DITAMES  
 
 

ORÇAMENTAÇÃO 

Teorias e Ditames Evidências da Pesquisa 

O VPL é o método mais robusto, ainda 
assim não é o mais popular. 

O método do VPL se apresentou como 
amplamente difundido; 

Apesar de ser academicamente apontado 
como o mais robusto, não é a técnica de 
orçamentação mais utilizada. 

A despeito de suas debilidades a TIR é o 
método de orçamentação mais popular 

A técnica TIR foi realmente verificada como a 
mais utilizada; 

O método do Payback apresenta severas 
imperfeições, ainda assim seu uso é 
amplamente difundido, dada sua 
simplicidade e reconhecimento da liquidez. 

O Payback se revelou realmente muito 
popular, como a terceira técnica mais 
frequentemente utilizada; 

O método do Payback descontado, superior 
em termos de precisão, foi constatado como 
menos utilizado que o Payback simples. 

CUSTO DE CAPITAL 

Teorias e Ditames Evidências da Pesquisa 

O Modelo de Gordon, para a estimação do 
custo de capital próprio, apresenta uma serie 
de restrições, o que limita fortemente sua 
viabilidade prática. 

 

O modelo de Gordon quase não apresentou 
firmas adeptas. 

O CAPM pode indicar o custo de capital 
próprio da empresa em termos de suas 
ações ordinárias (ou em termos de 
empresas similares que possuam capital 
aberto), já que estabelece o retorno exigido 
pelos investidores como recompensa ao 
risco do investimento nestas ações.  

Das empresas que estimam o custo do 
capital próprio, a maioria faz uso do CAPM 
com freqüência. 

Face às dificuldades de estabelecer a taxa 
livre de risco e o prêmio em economias 
emergentes como o Brasil, como sustentado 
por Assaf Neto (2006) e Damodaram (2003), 
e dada às possibilidades de com base no 
CAPM simples acrescentar fatores extras de 
risco é valioso ilustrar uma alternativa para o 
cálculo do CAPM nestas economias. 

Uma boa parcela das empresas que estimam 
o custo do capital próprio utiliza o modelo 
CAPM ajustado com fatores extras de risco. 

ESTRUTURA DE CAPITAL 

Teorias e Ditames Evidências da Pesquisa 

Teoria do Trade-Off:  

Contempla-se a escolha de uma política de 
endividamento ótima, dados os custos e 
benefícios da divida (SCOTT, 1976). 

É comum os benefícios do endividamento 
também serem ponderados com os custos 

O benefício fiscal é fortemente considerado. 

Os custos de falência revelaram-se de pouca 
importância. 
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de falência (MILLER, 1977). 

 

As firmas têm uma meta rígida quanto a 
estrutura de capital ótima, configurando o 
Static trade-off. 

 

A minoria das firmas estabelece uma meta 
fixa ou uma faixa rígida para a proporção do 
endividamento (30%), ao passo que grande 
parte (38%) nem possuem uma meta desta, 
enquanto 32% têm uma meta flexível; 

A decisão de emissão de ações considera 
como de moderada importância a 
manutenção de uma meta para a estrutura 
financeira; 

Ressalta-se que 60% consideraram muito 
importante a manutenção de uma 
flexibilidade financeira. 

Os custos de transação afetam o 
levantamento de fundos externos, 
impactando no custo do endividamento e 
logo na estrutura de capital (FISHER, 
HEINKEL E ZECHNER, 1989). 

Os custos de transação revelaram-se 
influentes, sendo considerados importantes 
ou muito importantes em 38% das respostas 

A possibilidade de adiar o endividamento de 
longo prazo quando há altos custos de 
transação também se mostrou muito 
relevante. 

Oportunismo: 

A abordagem oportunista consiste na busca 
de fontes de fundos mais baratas (EID JR. 
1996), 

Muita relevância para o endividamento de 
longo prazo quando a taxa de juros está 
relativamente baixa; 

Muita relevância para emissão de debêntures 
se estiver mais barato; 

Muita relevância na busca de crédito 
internacional quando mais barato. 

A emissão de ações é estimulada caso haja 
aumento recente em seu preço, 
configurando uma janela oportuna para tal 
lançamento (LOUGHRAN E RITTER, 1995). 

Foi considerado como um fator pouco 
importante.  

Teoria do Pecking-order: 

Como uma solução à possibilidade de 
subavaliação de títulos (em função da 
assimetria informacional) as firmas buscarão 
preferencialmente as fontes de fundos 
menos expostas a tal assimetria: fundos 
internos, dívida e por último emissão de 
ações (MYERS e Majluf, 1984) 

Considera-se com moderada importância a 
eventual subavaliação das ações, quando da 
decisão de levantar fundos por debêntures; 

A suficiência dos lucros recente é um fator de 
relevância moderada para a decisão de 
emissão de novo papéis; 

A suficiência dos lucros recente é um fator de 
relevância baixa para a decisão de 
endividamento; 

A possível sub ou sobre avaliação da ação 
afeta pouco a decisão de emissão. 

 

As firmas se valem da emissão de crédito de 
curto prazo para melhorar sua classificação 
de credit rating (FLANNERY, 1986). 

 

O endividamento de curto prazo não é 
explorado no sentido de aumentar a 
confiança na empresa e melhorar o credit 
rating para futuros financiamentos de longo 
prazo; 
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Por outro lado, há uma importância moderada 
na influência do credit rating para a obtenção 
de crédito de longo prazo.  

 

Problemas de Agência: 

No contexto dos problemas de agência, a 
empresa pode rejeitar projetos de VPL 
positivo caso entenda que os lucros em 
maior parte são repassados aos credores, 
levando ao quadro de subinvestimento. Esta 
situação é atenuada com a emissão de 
dívida de curto prazo e limites ao 
endividamento (MYERS, 1977). 

Foi revelada pouca importância no 
estabelecimento de limites ao endividamento 
com o objetivo de evitar este problema 

 

Acionistas se inclinam ao investimento em 
ativos mais arriscados quando há 
endividamento, pois se valem dos fundos de 
terceiros para constituir uma relação risco-
retorno superior a adequada e assim se 
apropriarem do excedente (Asset 
substitution) (JENSEN AND MECKLING, 
1976).  

 O uso de títulos conversíveis (GREEN, 
1984) ou de curto prazo (MYERS, 1977) 
contribuí na minimização deste efeito. 

O uso de conversíveis ou dívida de curto 
prazo não se revelou importante para 
contribuir na escolha de projetos de menor 
risco. 

Fluxos de caixa livre podem levar à 
ineficiência e investimentos exagerados, 
dados os problemas de agência entre 
administradores e acionistas. O 
comprometimento do fluxo de caixa com a 
dívida contribui para disciplinar a eficiência 
dos gerentes (JENSEN, 1986). 

Esta possibilidade é bem pouca considerada 
quando do endividamento. 

Natureza dos Produtos e Mercados: 

No contexto da natureza dos produtos e 
mercados, o endividamento sinaliza 
expansão das operações industriais 
(BRANDER E LEWIS, 1986). 

A interpretação de sinal de expansão que a 
concorrência eventualmente possa fazer do 
endividamento não afeta tal decisão de 
financiamento. 

As empresas utilizam a estrutura de capital 
de seu segmento industrial e de mercado 
como referência (BRADLEY, JARRELL E 
KIM, 1984). 

A possibilidade de se valer da emissão de 
ações para ajustar a estrutura de capital a 
uma mesma proporção utilizada pelas demais 
empresas do mesmo segmento de mercado 
foi considerada pouco importante; 

O nível de endividamento geral da indústria 
ou segmento de mercado não é considerado 
quando da decisão de obtenção de capital de 
terceiros. 

Firmas que trabalham em setores de 
produtos específicos e de difícil substituição 
utilizam menor endividamento, de forma a 
diminuir o risco de falência percebido pelos 
clientes e fornecedores. 

(TITMAN, 1984). 

Este fator se revelou pouco importante. 
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Grande dívida aumenta o poder de barganha 
com os empregados (CHANG, 1992). 

Na maior parte dos casos esta possibilidade 
não é considerada. 

Controle Corporativo: 

No contexto do controle corporativo, usa-se 
a estrutura de capital para influenciar o 
sucesso de fusões e aquisições. 

Gerentes tendem ao endividamento para 
não diluir sua participação (HARRIS E 
RAVIV, 1988; STULZ, 1988). 

A emissão de debêntures contempla como 
relevante a não diluição do capital próprio; 

A decisão de endividamento não se revelou 
influenciada pela possibilidade de manipular 
eventuais processos de fusões e aquisições; 

Planos de bonificação dos funcionários 
incluem ações da empresa 

Não foi relevante. 

Gerenciamento do Risco:  

A atuação internacional da firma, se valendo 
crédito estrangeiro é vista como um hedge 
natural. 

Tal diversificação de fontes de financiamento 
é percebida como muito importante. 

A estrutura dos ativos e passivos, bem como 
a escolha do endividamento de curto ou 
longo prazo, é influenciada pela 
possibilidade de se casar o ciclo das 
obrigações com os retornos. 

A escolha do perfil de endividamento é 
fortemente influenciada pela necessidade de 
casar o ciclo da dívida com ciclo de caixa. 

Empresas com fluxos de caixa mais 
instáveis são mais comedidas na 
alavancagem financeira. 

A decisão de montante da dívida é 
fortemente influenciada pela volatilidade dos 
fluxos de caixa; 

O risco de refinanciamento motiva as 
empresas a buscar dívida de longo prazo em 
detrimento das dívidas de curto prazo. 
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ANEXO D - QUESTIONÁRIO 

Pesquisa - Finanças Corporativas 

1. Com que frequência sua empresa utilize as seguintes técnicas na escolha de projetos e investimentos? 

 Não sei Nunca Raramente Às Vezes Frequentemente Sempre 

Valor Presente Líquido       

Taxa Interna de Retorno       

Abordagem por Índices / Múltiplos de Mercado       

Payback - (período de recuperação do investimento)       

Payback descontado       

Índice de Lucratividade       

Retorno Contábil       

Análise de Sensibilidade       

Value-at-Risk - (valor da perda máxima)       

Opções Reais       

Outros       
No caso de "Outros", especifique:  
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2. Com que frequência sua empresa utiliza as seguintes taxas de retorno para avaliar novos projetos em mercados internacionais? 

(Se não sua empresa não o faz, favor pular esta questão). 

 
Não 
sei Nunca Raramente Às 

Vezes Frequentemente Sempre 

A Taxa de Desconto da Empresa como um todo       

A Taxa de Desconto do País em questão       
Uma Taxa de Desconto relativa ao tipo de projeto 
implementado       

Uma Taxa de Desconto ajustada ao risco do projeto em 
particular (incluindo o risco do país e do segmento do 
projeto)       

Uma Taxa de Desconto para cada componente do fluxo de 
caixa que tenha características de risco diferentes       
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 3. Quando analisando um projeto, quais ajustes sua empresa realiza frente aos seguintes fatores de risco? 

 
Não 
sei 

Ajusta a taxa de 
desconto do projeto 

Ajusta o fluxo de 
caixa do projeto 

Ajusta 
ambos 

Não realiza 
ajustes 

Inflação inesperada      

Mudança geral na taxa de juros      
Variação da estrutura a termo da taxa de 
juros      

Mudanças no PIB ou no Ciclo Econômico 
do negócio      

Preços de commodities      

Taxas de câmbio      

Riscos de insolvência      
Tamanho - (menores empresas como 
mais arriscadas)      

Índice Valor de Mercado / Patrimonial      
Risco Momento - (performance recente 
no mercado de ações)      
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4. Sua empresa estima o seu custo de capital próprio? Se sim, quais critério são utilizados em sua determinação? 

(Caso não o faça, favor pular a questão) 

 
Não 
sei Nunca Raramente Às 

Vezes Frequentemente Sempre 

Pelo retorno médio histórico das ações ordinárias       
Pela utilização do CAPM – (Modelo de Precificação de Ativos 
Financeiros, utilizando o Beta)       

Pela utilização do CAPM mas incluindo fatores extras de 
risco       

Pela vontade dos investidores - ( Estes estabelecem uma 
Taxa Mínima de Atratividade)       

Por decisões regulatórias       
Por modelos de dividendos / ganhos ( modelo de 
crescimento de Gordon por exemplo: Preço = Dividendo/ 
(Custo de Capital – tx. Cresc.)       

Outros       
No caso de "Outros", especifique: 
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5. Qual a importância que sua empresa dá aos seguintes fatores nas decisões de escolha  entre dívidas de longo ou curto prazo? 

 
Não sei se isto 
é considerado 

Sem 
importância 

Pouco 
importante 

Relativamente 
importante Importante Muita 

importância 

Assumimos dívidas de curto 
prazo para compor capital de 
giro       

Buscamos casar o ciclo de caixa 
da dívida com o ciclo de caixa 
dos ativos       

Esperamos nosso rating para 
crédito melhorar, enquanto isto 
assume-se dívidas com perfil de 
curto prazo 

      

Buscamos dívidas no curto prazo 
para evitar que a empresa 
assuma projetos arriscados       

Assumimos dívidas de longo 
prazo para minimizar os riscos 
de refinanciamento       

Outros       
No caso de "Outros", especifique: 
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6. Sua empresa já considerou buscar crédito internacional? Se sim, que fatores afetam as decisões de sua empresa quanto a assumir este tipo de 
crédito? 

(Caso não, favor pular esta questão) 

 
Não sei se isto é 

considerado 
Sem 

importância 
Pouco 

importante 
Relativamente 

importante Importante Muita 
importância 

Incentivos fiscais 
internacionais       

Manter a origem dos fundos 
próximo ao uso dos fundos       

Estabelecer hedge       
Regulações estrangeiras 
exigem que usemos crédito 
de seus países       

Taxa de juros estrangeiras 
podem ser mais baratas que 
as taxas domésticas       

Outros       
No caso de "Outros", especifique: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155 
 

 
 
 
 
 
 

7. Sua empresa já considerou emitir debêntures conversíveis? Quais fatores afetam esta decisão? (Caso não, favor pular esta questão) 

 
Não sei se isto é 

considerado 
Sem 

importância 
Pouco 

importante 
Relativamente 

importante Importante Muita 
importância 

Debêntures conversíveis é uma 
forma barata de emitir ações 
ordinárias futuramente       

Proteger os detentores dos 
títulos contra ações 
desfavoráveis dos gerentes ou 
acionistas 

      

Debêntures conversíveis são 
mais baratas do que obter 
crédito diretamente       

Outras empresas de nossa 
indústria fazem uso de 
debêntures conversíveis com 
sucesso 

      

Evitar diluição de curto prazo 
do capital próprio       

Nossas ações estão 
subvaloradas       

A capacidade de forçar a 
conversão do débito quando 
necessário       

Atrair investidores inseguros 
sobre o risco de nossa 
empresa       

Outros       
No caso de "Outros", especifique:  
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8. Sua empresa já considerou emitir ações? Se sim, que fatores afetam as decisões da sua empresa quanto a emissão de ações? 

(Caso não tenha considerado, favor pular esta questão) 

 
Não sei se isto 
é considerado 

Sem 
importância 

Pouco 
Importante 

Relativamente 
importante Importante Muita 

importância 

Se o preço de nossas ações 
subiu recentemente o preço de 
emissão é alto       

A emissão de ações é nossa 
fonte de fundos menos arriscada       

A provisão de planos de 
participações como bônus para 
empregados       

A manutenção de uma meta de 
dívida / capital próprio da 
empresa       

Utilizar a mesma proporção de 
capital próprio utilizada por 
outras firmas de nossa indústria       

Se nossos lucros recentes foram 
o suficiente para financiar 
nossas atividades       

A emissão de ações dá aos 
investidores uma melhor 
impressão do que se endividar       

O capital conta com abatimento 
fiscal assumido pelos 
investidores (relativo à 
tributação sobre os dividendos) 
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A diluição da participação de determinados acionistas       

O quanto nossa ação é subavaliada ou sobreavaliada pelo mercado       
Inabilidade de obter fundos pelo endividamento, debêntures conversíveis ou outras 
fontes       

Diluição do lucro por ação       

Há um surto de emissões       

Outros       
No caso de "Outros", especifique: 
 

 

9. Sua empresa têm uma meta quanto a proporção de dívida de longo prazo / capital próprio? 

 Não há uma meta desta  A meta existe e é flexível 

 A meta existe e consite em uma faixa estreita de valores mínimos e máximos  A Meta existe e é estritamente estabelecida 

 Não sei  
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10. Qual a relevância dos seguintes fatores para sua empresa  escolher o montante adequado de dívida de longo prazo? 

 
Não sei se isto 
é considerado 

Sem 
importância 

Pouco 
importante 

Relativamente 
importante Importante Muita 

Importância 

O benefício fiscal proporcionado       
Os custos potenciais de 
insolvência ou falência       

O nível de endividamendo de 
longo prazo de outras empresas 
de nossa indústria       

O nosso credit rating atribuido 
por agências de rating       

Os custos de transação em 
assumir dívidas       

Flexibilidade financeira       
A volatilidade dos lucros e fluxos 
de caixa       

Restringimos a dívida de longo 
prazo para que os fornecedores e 
clientes não se preocupem com 
risco de sair do mercado 

      

Dificultar aquisições agressivas 
por outras empresas       

Se assumirmos dívidas de longo 
prazo a concorrência saberá que 
pode haver propensão expandir o 
negócio 

      

Uma grande dívida de longo prazo 
contribuí para a barganha em 
negociações com os funcionários       
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Para assegurar que a alta direção trabalhe eficientemente utilizamos o endividamento de 
longo prazo para comprometer parte do fluxo de caixa com juros e amortizações       

Restringimos nosso endividamento de longo prazo para que os lucros de projetos 
futuros seja capturado ao máximo pelos acionistas       

Outros       
No caso de "Outros", especifique: 
  

 
 
 
 

11. Em que grau os seguintes fatores afetam a política de endividamento de longo prazo de sua empresa? 

 
Não sei se 

consideramos 
Sem 

importância 
Pouco 

importante 
Relativamente 

importante Importante Muita 
Importância 

Assumimos endividamento de 
longo prazo quando nossos 
lucros recentes não são 
suficientes para financiar nossas 
atividades 

      

Endividamento de longo prazo dá 
uma melhor impressão ao 
investidor do que a emissão        

Assumimos endividamento de 
longo prazo quando as taxas de 
juros estão particularmente 
baixas 

      

Assumimos endividamento de 
longo prazo quando nosso valor 
de mercado está subestimado       
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Adiamos o endividamento de 
longo prazo devido a custos de 
transação e taxas       

Adiamos a liquidação do 
endividamento devido a custos de 
transação e taxas       

Mudanças no preço de nossas 
ações ordinárias       

Assumimos endividamento de 
longo prazo quando temos lucros 
acumulados substanciais       

Outros       


 
 
12. Qual o faturamento bruto da empresa? 

 Menor que R$ 2,4 Milhões  Entre R$ 2,4 Milhões - R$ 16 Milhões 

 Entre R$ 16 Milhões - R$90 Milhões  Entre R$ 90 Milhões - R$ 300 Milhões 

 Maior que R$ 300 Milhões  
 

13. Qual  o segmento que a empresa atua? 

 Banco / Financeira / Seguros  Bebidas  Comunicação 

 Construção Civil  Energia  Manufatura 

 Serviços  Tecnológia  Telecomunicações 

 Transporte  Varejo  Outros 
No caso de "Outros", especifique:  
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14. Qual estrutura societária da empresa? 

 S.A. de Capital Aberto  S.A. de Capital Fechado 

 LTDA  Outro 
No caso de "Outro", especifique: 
  
 
 
 
15. Se todas opções fossem exercidas, que percentual das ações ordinárias estariam em posse dos três principais diretores? 
(Caso a empresa não seja S.A., favor pular esta questão) 

 Menos que 5%  Entre 5% - 10% 

 Entre 10% - 30%  Entre 30% - 50% 

 Mais que 50%  Não sei 

 
 
16. Qual o rating da dívida de sua empresa? (Pule a questão se não tiver rating) 
 
 
17. Qual é o valor aproximado do índice preço da ação  / lucro da sua empresa nos últimos 3 anos? (Caso não se aplique à sua empresa favor 
pular esta questão) 
 
 
 
18. Qual é a proporção dívida de longo prazo / ativo total de sua empresa? 
 
 
 
19- Qual o seu cargo na empresa? 
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20- Qual a sua idade?  
 
 
 
21 - A quanto tempo você está no cargo?  
 
 
 
22- Qual o seu grau de formação acadêmica? 
 

 Ensino Superior  MBA 

 Mestrado Acadêmico  Doutorado 

 PHD  Outros 
 
No caso de "Outros", especifique: 

 


