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Custo de capital e decisões de investimentos: Um estudo da crítica a teoria convencional 
 

RESUMO 

 
Este estudo teve como objetivo descrever a teoria convencional de custo de capital e sua capacitação 
para nortear os investimentos de uma organização, para identificar se há uma melhor teoria, dentre 
as principais, a ser aplicada na decisão financeira organizacional. Para alcançar o objetivo traçado foi 
realizada pesquisa bibliográfica sobre tópicos relacionados ao tema em pauta como, por exemplo, 
estrutura de capital, custo de capital (próprio, de terceiros e ponderado), índices de rentabilidade, 
investimentos, entre outros. Identificou-se e descreveu-se as teorias que explicam a teoria geral da 
estrutura de capital sob certas circunstâncias, ou seja, são teorias condicionais que para serem 
testadas e comprovadas precisam de certas condições ou pressuposições, considerando-se que a 
dificuldade de todas elas é torná-las quantificáveis. Entendeu-se que a Teoria Convencional de 
Custo de Capital tem como objetivo nortear os investimentos de uma organização, mas existem 
outras teorias que associam-se a essas decisões a fim de divulgar suas propostas e utilidade com 
base nas ideias originais dos mentores das principais teorias estudadas, quais sejam: Teoria da 
Irrelevância da Estrutura de Capital, de Franco Modigliani e Merton Miller (1958); Teoria Trade-off ou 
a Teoria do Contrabalanço, de Modigliani e Miller (1958); Teoria do Static Trade-off; Teoria Pecking 
Order, desenvolvida pelo trabalho de Myers e Majluf (1984) e a Teoria de Agência. Entendeu-se que 
por mais extensa que seja a teoria já desenvolvida em finanças ainda há muito que entender, as 
teorias vistas aqui relevam o endividamento, mas nenhuma consegue mostrar na concretude qual o 
índice de endividamento ótimo às empresas, mas consegue mostrar no nível teórico. O estudo 
descreve os tipos de investimentos e seus indicadores que possibilitam a avaliação do investimento 
organizacional. A escolha da estrutura de capital é fundamental para a empresa, através de uma 
escolha de estrutura mal formada a empresa acaba tendo um alto custo de capital, a escolha entre 
usar recursos de terceiros ou próprios pode afetar positivamente ou negativamente os futuros projetos 
da empresa. Assim, pode se dizer que o custo total de capital de uma empresa, é representado pelas 
expectativas mínimas de remuneração das diversas fontes de financiamento, e é usado como uma 
medida de avaliação da atratividade econômica de um investimento.  
 
Palavras-chave: Estrutura de capital. Capital próprio e de terceiros. Indices de rentabilidade. 
 
 

Capital cost and investment decisions: A study of the criticism of conventional theory. 
 

ABSTRACT 
 

This study aims to describe the conventional theory of cost of capital and its ability to guide the 
investments of an organization to identify if there is a better theory among the main ones to be applied 
in the organizational financial decision. In order to reach the objective outlined, a bibliographic 
research was carried out on topics related to the topic at hand, such as capital structure, cost of capital 
(own, third party and weighted), profitability indexes, investments, among others. It was identified and 
described theories that explain the general theory of capital structure under certain circumstances, that 
is, are conditional theories that to be tested and proven need certain conditions or presuppositions, 
considering that the difficulty of all is to make them quantifiable. It was understood that the 
Conventional Cost-of-Capital Theory aims to guide the investments of an organization, but there are 
other theories that associate themselves with these decisions in order to disseminate their proposals 
and utility based on the original ideas of the mentors of the main theories studied, such as: The Theory 
of the Irrelevance of the Capital Structure, by Franco Modigliani and Merton Miller (1958); Trade-off 
Theory or the Counterbalance Theory, by Modigliani and Miller (1958); Static Trade-off Theory; Theory 
Pecking Order, developed by the work of Myers and Majluf (1984) and Agency Theory. It was 
understood that, no matter how extensive the theory that has been developed in finance, there is still 
much to be understood, the theories we see here are (allow or concede) indebtedness, but none can 
show in the concreteness what the optimal indebtedness index is to companies, but can show at the 
theoretical level. The study describes the types of investments and their indicators that allow the 
evaluation of the organizational investment. The choice of the capital structure is fundamental to the 
company, through a choice of poorly formed structure the company ends up having a high cost of 
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capital, the choice between using third party resources or own can affect positively or negatively the 
future projects of the company. Thus, it can be said that the total cost of capital of a company is 
represented by the minimum expectations of remuneration of the various sources of financing and is 
used as a measure of the economic attractiveness of an investment. 
 
Key words: Capital structure. Own capital and third parties. Profitability indices. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo descreveu as principais teorias financeiras de 

investimentos, visando contribuir nas tomadas de decisões empresariais, estudando 

a crítica a teoria convencional como a principal característica a ser aplicada para 

dimensionar os investimentos organizacionais, mostrando que o custo de capital é 

importante na determinação e no apoio às decisões de investimento da empresa e 

de seus acionistas. 

Escolher a estrutura certa de capital é fundamental para conseguir diminuir 

custos financeiros, aumentar a atratividade da empresa perante o mercado e 

consequentemente sua competitividade. Por isso, é importante lembrar que o 

equilíbrio de capitais deixará a empresa mais propensa a alcançar seus objetivos. 

Os objetivos desta pesquisa descrevem a teoria convencional de custo de 

capital e sua capacitação para nortear os investimentos de uma organização, com 

isso pode ser orientado as decisões de investimentos que são consideradas 

aplicáveis nas organizações como as demandas e os segmentos. 

Os conceitos da Teoria Convencional são apresentados pelo custo de capital 

completo. Eles mostram que o capital é o total de recursos próprios provenientes dos 

proprietários e acionistas ou de terceiros, relacionados com todos os investimentos 

feitos por entidades externas que financiarão as necessidades da organização. 

O custo de capital representa a taxa de retorno mínima esperada pelas fontes 

do investimento representado pelas expectativas mínimas de remuneração das 

diversas fontes de financiamento usado como uma medida de avaliação da 

atratividade econômica. 

Os investidores de capital esperam uma taxa que compense o risco de seu 

investimento, já que o mercado oferece diversas modalidades onde esse capital 

pode ser aplicado sem muito risco visando o aumento da capacidade produtiva, ou 
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seja, em bens de capital. 

Através de Pesquisa Bibliográfica a presente pesquisa identificou e descreveu 

as principais teorias que orientam a composição do custo de capital são: Teoria da 

Irrelevância da Estrutura de Capital, de Franco Modigliani e Merton Miller (1958); 

Teoria Trade-off ou a Teoria do Contrabalanço, de Modigliani e Miller (1958); Teoria 

do Static Trade-off; Teoria Pecking Order, desenvolvida pelo trabalho de Myers e 

Majluf (1984) e a Teoria de Agência.  

Portanto, verificou-se que antes da opção por determinada teoria é 

indispensável a comparação entre suas características e aplicabilidade. Ao 

considerar este parâmetro os controladores da empresa decidirão quais os melhores 

caminhos no alcance do objetivo traçado. 



 497 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

MÉTODO 

 

O presente artigo teve como fundamentação metodológica a Pesquisa 

Bibliográfica. Ele foi escrito para cumprimento das exigências e requisito para 

aprovação da disciplina TCC II e cumpriu todos os caminhos demandados pela 

Pesquisa Bibliográfica. 
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DESENVOLVIMENTO  

 

Tendo em vista que nenhuma decisão de investimento deva ser tomada sem 

consideração dos custos de financiamento, o custo de capital passou a ser 

considerado como fator vital para se tomar decisões de quanto empregar de dívida e 

de capital próprio (PEROBELLI e FAMÁ, 2003). 

Na definição de custo de capital, entendemos que o capital é o total de 

recursos próprios ou de terceiros que financiarão as necessidades da organização, 

já o custo representa a taxa de retorno mínima esperada pelas fontes do 

investimento (PRATES, 2016). 

Assim pode se dizer que o custo total de capital de uma empresa, é 

representado pelas expectativas mínimas de remuneração das diversas fontes de 

financiamento, e é usado como uma medida de avaliação da atratividade econômica 

de um investimento (ASSAF, et al., 2006). 

Os investidores de capital esperam uma taxa que compense o risco de seu 

investimento, já que o mercado oferece diversas modalidades onde esse capital 

pode ser aplicado sem muito risco (CAVALCANTE e ZEPPELINE, 2015). 

Existem quatro fatores para determinação do risco total da empresa: as 

condições econômicas, as condições de mercado, as condições financeiras e 

operacionais e a quantidade de financiamento para realizar novos investimentos. 

Esses fatores podem ser vistos sobre duas perspectivas, o risco sistemático, que é à 

incerteza dos retornos esperados pelos investidores causados pelas oscilações do 

mercado, e o risco não sistemático, que é resultante das características da própria 

empresa, do setor ou do tipo de investimento que está sendo realizado (PEROBELLI 

e FAMÁ, 2003). 

Assim, o dimensionamento do custo de capital é tido como essencial porque 

aponta ao gestor o quanto sua organização pode ser atrativa para os investidores 
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(ASSAF, et al., 2006). 

Na visão da organização, todos os projetos com taxas de retorno superior ao 

custo de capital são aceitáveis por cobrirem seu custo de financiamento, da mesma 

forma os que apresentarem taxa de retorno menor que o custo de capital não devem 

ser aceitos, pois não cobrem seu custo de financiamento (BEUREN, 1993). 

Para a análise do processo decisório do custo de capital podemos relevar dois 

elementos, o custo explicito e o custo implícito, o custo explicito evidencia a taxa de 

desconto que torna o valor presente de todos os futuros fluxos de caixa ligados à 

fonte igual à entrada inicial que ela propicia. Já o custo implícito é definido como a 

taxa de retorno da melhor oportunidade de investimento do acionista que seria 

abandonada, se o projeto fosse aceito (REZZADORI, 2003). 

Os custos explícitos de capital surgem quando os fundos são levantados. Os 

custos implícitos de capital só aparecem quando os fundos são investidos ou 

utilizados de outra forma (BEUREN, 1993). 

O custo de capital pode ser classificado em: Custo de Capital de Terceiros, 

está relacionado com todos os investimentos feitos por entidades externas; Custo do 

Capital Próprio, são recursos provenientes dos proprietários e acionistas; e, Custo 

Médio Ponderado de Capital, que considera uma taxa estimada para custo de capital 

próprio e de terceiros, levando em conta suas respectivas participações no passivo 

(CAMARGO, 2016). 

A estrutura de capital é a combinação entre capital próprio e dívidas que pode 

gerar custos e benefícios a empresa (PADUA, 2017). Ela define a composição das 

formas de financiamento da empresa, é o balanceamento entre capital próprio e 

capital de terceiros e o percentual de cada um desses itens dentro da estrutura 

(CUNHA, 2011). 

A escolha da estrutura de capital é fundamental para a empresa, através de 

uma escolha de estrutura mal formada a empresa acaba tendo um alto custo de 

capital, a escolha entre usar recursos de terceiros ou próprios pode afetar 
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positivamente ou negativamente os futuros projetos da empresa (SILVA e 

CASPRITANO, 2014). 

O capital próprio equivale ao patrimônio líquido da empresa, ou seja, é a 

soma do capital social, suas variações, os lucros e as reservas, são os recursos 

originários dos sócios ou acionistas da empresa ou decorrentes da sua atividade 

(FERREIRA, 2015). 

A tomada de recursos pelo capital próprio pode ser obtido de diversas formas, 

como o autofinanciamento à alienação de ativos que sejam considerados 

dispensáveis, pelo aumento de capital, prestações suplementares de capital, criação 

de reservas ou emissão de títulos de participação (PORTAL DE CONTABILIDADE). 

Com a utilização do capital próprio a empresa poderá diminuir seu índice de 

endividamento e ficar com mais dinheiro em caixa após o investimento, pois não terá 

empréstimos a pagar, porém este capital é bem mais escasso e gera bem mais 

riscos à empresa, pois apenas um fator contrário a expectativa pode arruinar tudo 

(NEXOOS, 2017). 

O custo de capital próprio, conhecido como acionistas, são responsáveis pela 

compra de ações das empresas, na qual, não se sabe diretamente o valor da sua 

taxa mínima de retorno. Isso pode ser representado no cálculo WACC, apresentado 

por uma média dos custos de oportunidade do capital próprio e de terceiros, 

ponderadas pelas respectivas proporções utilizadas de capital, e líquidos do imposto 

de renda (ASSAF, et al., 2006). 

O capital de terceiros é todo tipo de recurso obtido pela empresa para custear 

suas atividades por meio de empréstimos, crédito junto a fornecedores e outros re-

cursos proveniente de uma entidade alheia a empresa, este custo pode ser estimado 

com maior precisão, pois geralmente é contratual (HOJI, 2001). 

O capital de terceiros garante um fluxo mais estável para a empresa, essa in-

jeção de dinheiro ajuda o empresário a se manter longe das grandes variações, 
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principalmente em momentos difíceis, esse capital torna o negócio mais previsível 

facilitando o planejamento futuro (NEXOOS, 2017). 

A utilização de recursos provenientes de terceiros deve ser muito bem gerida, 

pois aumenta o percentual de custos fixos, elevando o nível de endividamento e 

gerando um risco financeiro (FERREIRA, 2015). 

O custo médio ponderado do capital é usado para duas funções principais na 

gestão financeira: a primeira é para calcular o valor de um empresa quando usado 

como taxa de desconto de fluxo de caixas futuros, e a segunda é para analisar se 

um novo projeto é viável na perspectiva financeira, funcionando como taxa mínima a 

ser ultrapassada para justificar o investimento (HOJI, 2001; STUMPF, 2017). 

O Custo Médio Ponderado é o mais utilizado na estimativa de custo de capital 

da empresa, pois ele engloba o custo de capital de terceiros e o custo de capital 

próprio (CAETANO, 2015). 

Em economia, investimento significa a aplicação de capital em meios de 

produção, visando o aumento da capacidade produtiva (instalações, máquinas, 

transporte, infraestrutura), ou seja, em bens de capital. O investimento produtivo se 

realiza quando a taxa de lucro sobre o capital supera ou é pelo menos igual à taxa 

de juros (SBARAINI e SANCHES, 2014). 

O investimento bruto corresponde a todos os gastos realizados com bens de 

capital (máquinas e equipamentos) e formação de estoques. O investimento líquido 

exclui as despesas com manutenção e reposição de peças, depreciação de 

equipamentos e instalações. Como está diretamente ligado à compra de bens de 

capital e, portanto, à ampliação da capacidade produtiva. O investimento líquido 

mede com mais precisão o crescimento da economia (Idem). 

A análise de investimentos envolve decisões de aplicação de recursos com 

prazos longos (maiores que um ano), com o objetivo de propiciar retorno adequado 

aos proprietários desse capital. Orçamento de capital é um processo que envolve a 

seleção de projetos de investimento e a quantificação dos recursos a serem 
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empregados e busca responder a questões como: o projeto vai se pagar; o projeto 

vai aumentar a riqueza dos acionistas ou vai diminuí-la; esta é a melhor alternativa 

de investimentos? (LUNELLI, PORTAL DE CONTABILIDADE). 

Os indicadores ou índices de rentabilidade servem para medir a capacidade 

econômica da empresa, ou seja, evidenciar o grau do êxito ou retorno obtido pelo 

capital investido da empresa, tendo como relação a determinada avaliação dos 

parâmetros que melhor revelam suas dimensões. O conceito analítico é que quanto 

maior melhor, procuram evidenciar qual foi a rentabilidade dos capitais investidos, ou 

seja, o resultado das operações realizadas por uma organização, preocupando-se 

com a situação econômica da organização (VIEIRA, et al.,2011). 

Diante destes conceitos propõe-se atentar para a importância do cálculo, 

interpretação e utilização dos Índices de Rentabilidade, pois nos permite: a 

compreensão de seu significado, que é o ponto de partida para a análise da relação 

das partes das demonstrações financeiras que ele representa (SILVA, 2007). 

O objetivo principal de uma análise é subsidiar a tomada de decisão de 

crédito ou de investimento, entre outras. Apesar da contribuição fornecida pelos 

índices financeiros, é importante destacar que os mesmos normalmente referem-se 

ao passado, quando para a empresa o mais importante é saber o presente e ter uma 

expectativa do futuro (Idem).  

O investimento constitui a troca de algo certo por algo incerto, sendo assim, o 

investimento é o comprometimento atual de dinheiro ou outros recursos na 

expectativa de colher benefícios no futuro. Dessa forma podemos dizer que se 

destaca nesse ambiente, as decisões relativas aos investimentos e fontes de 

recursos para sua implantação, onde determinam, entre outros aspectos, o risco 

inerente ao negócio, o risco financeiro e as projeções de resultados da empresa ou 

do empreendimento, apresentam-se como fator fundamental ao sucesso das 

empresas (BERTOGLIO e BRASAGA, 2008). 

O investimento produtivo se realiza quando a taxa de lucro sobre o capital 

supera ou é pelo menos igual à taxa de juros, ou ainda quando os lucros sejam 
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maiores ou iguais ao capital investido (ASSAF, 1997). 

Investimento bruto corresponde às compras de bens de capital novos pelas 

empresas e pelo governo, com o objetivo de ampliar ou melhorar a sua capacidade 

produtiva. No entanto, que uma parte dos bens de capital em uso na economia sofre 

desgaste físico no processo produtivo o que representa uma perda ou decréscimo 

no valor do estoque de capital. A esse fenômeno se dá o nome de depreciação. Se 

retirarmos do investimento bruto o valor da depreciação, encontraremos o chamado 

investimento líquido que representa o acréscimo líquido ocorrido no estoque de 

capital da economia no período considerado (HUGO,2011). 

Para se dimensionar o retorno desses investimentos, são usados os 

seguintes indicadores ROE (Retorno sobre Patrimônio Líquido), ROI (Retorno sobre 

o Investimento) e ROA (Retorno sobre os Ativos). 

O ROE (Retorno sobre Patrimônio líquido), é um indicador que mede a 

rentabilidade de uma empresa ao mostrar o quanto de lucro ela gera com 

determinado investimento. O ROE é muito utilizado para uma avaliação comparativa 

da rentabilidade de empresas do mesmo setor (REIS, 2017). O ROE é calculado 

através da seguinte fórmula:  

ROE = Lucro Líquido / Patrimônio Líquido 

O ROI (Retorno sobre o Investimento), é um indicador que mede a relação 

entre o dinheiro ganho ou perdido com o montante investido. O ROI é usado como 

medida de avaliação de um investimento (CORDEIRO, 2017).O ROI é calculado 

através da seguinte fórmula:  

ROI = (Lucro do Investimento – Custo do Investimento) / Custo do 

Investimento 

O ROA (Retorno sobre os Ativos), é um indicador financeiro que demonstra o 

quanto os ativos da empresa são capazes de gerar receita. O ROA possibilita um 

comparativo de eficiência no uso do capital investido entre empresas do mesmo 

setor, e também demonstra o quanto ela consegue com aquilo que ela possui 
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(RODRIGUES, 2014). O ROA é calculado através da seguinte fórmula:  

ROA = Lucro Líquido / Total de Ativos 

A segmentação do mercado é utilizada tanto pelo Marketing como pelas 

empresas, na definição da sua estratégia, ao identificar o seu mercado alvo. 

Segmentar um mercado significa dividi-lo, ou seja, os consumidores são agrupados 

por segmentos (grupos), com características, necessidades e preferências 

homogéneas. Assim, a empresa identifica um ou vários segmentos de acordo com a 

sua gama de produtos e objetivos. (PORTAL GESTÃO, 2010). 

O processo de segmentação requer que sejam identificados os critérios que 

afetam as decisões de compra. Existem diversos critérios de segmentação: 

demográficos, geográficos, sociais, económicos, de personalidades, de estilos de 

vida, de comportamentos e atitudes face ao produto e à marca (Idem). 

Organização é uma combinação de esforços individuais que tem por 

finalidade, objetivos coletivos, independente do que ela faz ou de seu tamanho. As 

organizações possuem seu ambiente físico e interno. O ambiente interno tem um 

grande impacto no atingimento das metas traçadas. Cabe aos gestores 

administrarem e analisarem o ambiente organizacional para detectar potências, 

oportunidades e riscos para suas organizações (NASCIMENTO, et al., 2016). 

A eficácia e a eficiência do funcionamento de uma organização são 

diretamente influenciadas pela configuração de sua estrutura organizacional. A 

eficácia consiste em fazer as coisas certas: geralmente está relacionada ao nível 

gerencial, enquanto a eficiência consiste em fazer certo as coisas: geralmente está 

ligada ao nível operacional, como realizar as operações com menos recursos – 

menos tempo, menor orçamento, menos pessoas, menos matéria-prima, entre 

outros (ANDREASI, 2014; MAIA e IAROZINSKI NETO, 2016). 

Uma estrutura organizacional é definida pela delimitação da atividade, pela 

escolha dos critérios de departamentalização, pela definição do grau de 

formalização, pela decisão quanto à amplitude de controle e cadeia de comando, 
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pela determinação do nível de descentralização da autoridade, pelo sistema de 

comunicação, entre outros (Idem). 

Nesta perspectiva, a noção de estrutura organizacional incorpora a existência 

de um conjunto de conhecimentos sociais e tácitos dos indivíduos que, emergindo 

da sua interação com o meio social, envolve elementos da sua história pessoal, 

personalidade e educação. Esse corpo articulado de conhecimentos, crenças e 

expectativas interferem diretamente nas decisões organizacionais e, por 

conseguinte, nos custos de capital (BASTOS, et al., 2007). 

Os primeiros estudos voltados para a influência da estrutura de capital para 

avaliação da empresa foram realizados por Franco Modigliani e Merton Miller. 

Através de seus estudos Modigliani e Miller em 1958 chegaram a uma pesquisa 

pioneira sobre a teoria convencional de custo de capital. Seu resultado pressupõe 

que à medida que cresce o endividamento da empresa, seu custo do capital próprio 

segue à taxa de crescimento linear em função da relação entre o retorno do 

investimento e o custo livre de risco da dívida e da proporção entre capital de 

terceiros e capital próprio. Sendo assim, o valor de uma empresa é determinado pela 

qualidade de seus investimentos e não pela combinação de capitais de 

financiamento, tratando as duas como estruturas independentes (SAITO, et al., 

2008). 

Modigliani e Miller sofreram críticas ao afirmarem que o processo de 

arbitragem forçaria a equivalência dos valores das empresas mesmo sob existência 

de impostos; porém, em 1963 os autores publicaram uma correção de seus estudos 

admitindo que havendo dedutibilidade dos juros pagos, o valor de mercado de uma 

empresa cresceria à medida que ela se endivida, já que o aumento no 

endividamento implicaria aumento do benefício fiscal apurado. Assim, com ausência 

de custo de falência e sem tributos sobre renda, as empresas deveriam se financiar 

com recursos de terceiros (PEROBELLI e FAMÁ, 2003). 

Análises do desempenho empresarial são ferramentas indispensáveis na 

gestão de negócios em um mundo altamente competitivo. São inúmeras as opções 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Franco_Modigliani
https://pt.wikipedia.org/wiki/Merton_Miller
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de financiamento e investimento existentes no mercado, por isso, investidores 

demandam informações sobre o seu retorno e se este compensa o risco incorrido. A 

geração deste retorno, somada à estabilidade financeira é um alvo que todas as 

companhias almejam alcançar e ali permanecer (MACHADO, 2007). 

Ao estabelecer fontes de financiamento para o desenvolvimento de atividades 

econômicas, os empreendedores consideram que o custo de obtenção de recursos 

por meio de ações é maior do que o de outras fontes de recursos (HERNÁNDEZ, 

2011). 

O estudo de Custo de Capital apresenta as principais teorias relacionadas ao 

tema da estrutura de capital, a fim de divulgar suas propostas e utilidade com base 

nas ideias originais de seus predecessores (Idem). 

Teoria da irrelevância da estrutura de capital, de Franco Modigliani e Merton 

Miller (1958), são os precursores dessa teoria, o financiamento não importa em um 

mercado perfeito. O valor de mercado da empresa é inalterado pela proporção entre 

a dívida e o capital próprio, ou seja, o valor da empresa é sempre o mesmo, sendo 

assim não se pode dizer que uma estrutura de capital é melhor ou pior que outra 

(STEIN, 2013). 

Em geral, o custo do capital próprio excederia o custo do capital de terceiros, 

já que há benefícios fiscais para o uso de dívidas, ou porque a probabilidade de in-

sucesso tem impacto na remuneração dos credores.  Com diferença de tributação 

sobre o uso de dívidas, espera-se que as empresas procurem manter uma estrutura 

de capital com a máxima participação de dívidas, já que as dívidas levam à dedutibi-

lidade fiscal (OLIVEIRA, et al., 2012). 

A Teoria Trade-off emerge do trabalho seminal de Modigliani e Miller (1958), 

em que relataram que a maneira como a organização é financiada, em mercados 

perfeitos, torna-se fator irrelevante para a determinação de seu valor. Contudo, Mo-

digliani e Miller (1958) comentam que isso não significa que proprietários ou gesto-

res não possuem motivos para a preferência de determinado plano de financiamen-
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to, ou que não existam outras questões políticas ou técnicas que interferem nas de-

cisões de endividamento (PAMPLONA, et al., 2017). 

A Teoria do Static Trade-off afirma que as empresas devem buscar uma es-

trutura de capital ótima que maximize os benefícios e minimize os custos do endivi-

damento. Essa teoria prediz a determinação de um endividamento alvo, que depen-

de do valor dos juros pagos e das consequências de dificuldades financeiras, o índi-

ce de endividamento alvo pode variar de empresa para empresa, pois empresas 

grandes e seguras, com ativos tangíveis tendem a se endividar mais do que peque-

nas empresas com ativos de risco na maior parte intangíveis (STEIN, 2013). 

A Teoria Trade-off ou a Teoria do Contrabalanço, estabelece o balanceamen-

to entre as vantagens fiscais obtidas pelos empréstimos e o risco financeiro para 

determinar um nível ótimo de capital. Nesta teoria, alta lucratividade significa alta 

capacidade de endividamento e uma forte tendência de utiliza-la por gerar benefícios 

fiscais. Empresas com maior lucratividade tendem a operar com maior nível de capi-

tal de terceiros, ao passo que empresas menos lucrativas tendem a dar preferência 

ao financiamento interno (MACHADO, 2007).  

Na década de 1980 surgiu uma nova teoria sobre a estrutura de capital, de-

nominada de Teoria Pecking Order, desenvolvida pelo trabalho de Myers e Majluf 

(1984). A abordagem visou hierarquizar a obtenção de recursos em três etapas, em 

que, primeiramente, a organização deve fazer uso dos recursos proporcionados in-

ternamente e consequente retenção dos lucros para investimentos. O segundo mo-

mento é marcado pela captação de recursos junto a terceiros e, por fim, não haven-

do outra alternativa, a empresa deverá emitir ações (PAMPLONA, et al., 2017). 

A Teoria do Pecking Order ou a teoria da hierarquia das preferências prevê 

uma hierarquia nas fontes de financiamento das empresas devido ao fato da exis-

tência de assimetria informacional entre os gestores (insiders) e o mercado (outsi-

ders). Essa hierarquia é fixada para não haver prejuízos pela assimetria informacio-

nal à empresa. Primeiramente, é dada a preferência às fontes internas, sendo lucros 

acumulados, diminuição da distribuição de dividendos, entre outros e finaliza com a 
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emissão de ações, que seria o ponto em que haveria prejuízos com a informação 

assimétrica, pois as ações emitidas seriam subavaliadas pelo mercado (STEIN, 

2013). 

A teoria não funciona em empresas novas e em crescimento, pois tendem a 

captar recursos através de novas integralizações de capital ou ações, quando recur-

sos externos são precisos (MACHADO, 2007). 

A Teoria de Agência explica os conflitos de interesse entre os acionistas (o 

agente) e os credores (o principal). Para melhor explicar a teoria de agência, inicia-

se explicando como se dá a relação entre os agentes envolvidos nessa teoria, essa 

relação é definida com um contrato pelo qual uma ou mais pessoas envolvem outra 

pessoa para executar algum serviço em seu nome, que envolve delegar alguma 

competência de tomada de decisão ao agente. 

Nessa relação entre o(s) gerente(s) e o(s) proprietário(s) pode haver uma di-

ferença entre os interesses das partes. O(s) gerente(s) pode(m) agir de acordo com 

seus próprios interesses buscando salários acima do valor da categoria, gratifica-

ções ou até mesmo desvios de recursos. Para evitar tais problemas o(s) proprietá-

rio(s) pode(m) implementar uma série de mecanismos de monitoramento e controle 

da gestão, mas para isso necessita despender recursos financeiros, gerando os cus-

tos de agencia (Idem). 

A Teoria dos Custos de Agência e a Teoria da Assimetria Informacional per-

mitiram avanços significativos na compreensão dos elementos determinantes da es-

trutura de capital. Contudo, a primeira contribuiu de maneira mais significativa para 

revelar o comportamento das variáveis estratégicas de concorrência como um fenô-

meno associado às decisões de financiamento (SOBREIRA, et al., 2005). 

As teorias descritas neste estudo apresentam algumas implicações importan-

tes para a teoria de finanças (Idem). 

As teorias da estrutura de capital são teorias condicionais que para serem tes-

tadas e comprovadas precisam de certas condições ou pressuposições, por exem-
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plo, a Teoria de M&M que precisa que o mercado seja perfeito, as Teorias do Trade-

off e Pecking Order que não preveem problemas de agência, e a dificuldade de to-

das elas, inclusive a Teoria de Agência, é torná-las quantificáveis (STEIN, 2013). 

As significativas mudanças na economia mundial e seus reflexos nas 

legislações e nas empresas prenunciam uma revolução na forma de fazer 

contabilidade. Nessa nova perspectiva, a profissão contábil já se apresenta como 

uma das profissões mais promissoras do mundo (SANTOS, 2008). 

A tecnologia requer normalmente mais funcionários com nível superior de 

instrução para manter o sistema em operação, pois, quando a tecnologia muda os 

trabalhos também mudam. À medida que o mundo torna-se mais interligado e os 

negócios mais complexos e dinâmicos, o trabalho precisa ligar-se em profundidade à 

aprendizagem (JUNIOR, et al., 2008). 

No caso do profissional contábil os avanços tecnológicos e o acelerado 

processo de mudanças nas relações sociais, além das incertezas nos campos 

políticos e econômicos, fomentam debates e reflexões sobre o papel presente e 

futuro dos contadores (Idem). 

As habilidades que devem ser adquiridas e desenvolvidas pelo profissional 

contábil estão dispostas no International Education Standard 3 e são segregadas 

em: intelectuais, contribuem para solucionar problemas, tomar decisões e julgar 

situações complexas; técnicas e funcionais, compreendem as habilidades gerais e 

específicas de contabilidade; pessoais, compreendem as atitudes e comportamentos 

do profissional contábil que proporcionam melhoria na sua aprendizagem pessoal e 

profissional; interpessoais e de comunicação, permitem que o profissional interaja 

com outras áreas de conhecimento, receba e transmita informações, forme 

julgamentos e tome decisões; organizacionais e de gerenciamento de negócios, são 

as habilidades relacionadas ao funcionamento da organização. Além dos 

conhecimentos e habilidades apresentados, a IFAC ressalta a importância da 

postura ética do profissional contábil, enfatizando que o comportamento ético é tão 

importante quanto as competências técnicas (OTT, et al., 2011). 
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Na profissão contábil a atuação do contabilista deverá ultrapassar sua área 

específica de atuação e se integrar com as diversas áreas de conhecimento aplicado 

aos negócios, movendo-se da cultura analítica retrospectiva para a visão prospectiva 

holística, além de estar sempre aberto para aprender novos conceitos (JUNIOR, et 

al., 2008). 

O perfil do profissional contábil da atualidade, além de uma formação técnica 

de primeira linha, requer uma formação humanística que privilegie o cultivo dos 

valores éticos, da responsabilidade social, dos conceitos de governança e do 

desenvolvimento de competências que lhe permitam inferir, em cada situação, a 

importância e o peso do seu papel enquanto profissional e como indivíduo atuante e 

determinante na produção de bem estar na sociedade em que vive (VANZO, 2008). 

Embora do ponto de vista técnico e científico continuem preservados os 

pilares básicos das Ciências Contábeis, modernamente o modus operandi da 

contabilidade está extremamente sofisticado. Esse novo caráter de intelectualidade e 

constante evolução e sofisticação por que passa a contabilidade alcança a 

informatização, a agilização na geração e transmissão de dados e informações aos 

seus usuários, bem como, a integração e equalização dessas informações entre 

mercados globalizados através da padronização internacional das informações 

contábeis (FORTES, 2009). 

Um dos pontos cruciais em avaliação de ativos é saber o nível de risco a que 

este ativo está sujeito. Na avaliação de investimentos, por exemplo, o risco é um 

componente fundamental da taxa de desconto usada para trazer a valor presente os 

fluxos futuros. No caso de avaliação de empresas, a taxa de desconto reflete o risco 

a que se submete o capital investido (AMORIM, et al., 2012). 

O principal objetivo das demonstrações financeiras é fornecer de maneira efi-

ciente as informações relevantes sobre as atividades econômicas das organizações 

para todos aqueles que delas necessitam. A relevância dessas informações depen-

de, entre outras coisas, da capacidade que elas têm de representar, de refletir, as 
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consequências financeiras das atividades econômicas sobre o patrimônio e os resul-

tados das organizações (SANCOVSCHI e MATOS, 2003). 

A preservação do capital é tarefa primordial dos responsáveis pela adminis-

tração das empresas, o problema da conservação do capital é contínuo no tempo e 

cabe à Contabilidade o papel de bem refletir as situações para que a administração 

empresarial possa ter um guia seguro na sua tarefa de conservar o capital e obter 

lucro, simultaneamente (WASSERMAN, 2003). 

A avaliação da aplicabilidade da teoria convencional as empresas operando 

em economias caracterizadas por processos inflacionários e mercados de capitais 

subdesenvolvidos é de grande importância, pois, ela tem caráter normativo, ou seja, 

prescreve a partir de hipóteses sobre o comportamento do custo médio de capital e 

das diversas fontes de financiamento acessíveis às empresas, critérios ótimos de 

decisão relativos à escolha entre alternativas de investimento e à composição de 

fontes de fundos que devem dar suporte à política de investimentos da empresa 

(HERMANN, 1999). 

Os critérios de decisão propostos partem do princípio de que o objetivo básico 

é o de maximizar o valor total da empresa. Assim sendo, ao selecionar investimentos 

e ao escolher a combinação de fundos que deve financiá-los, o tomador de decisão 

deverá considerar seus efeitos sobre o valor da empresa.  Por esta razão, diversos 

autores discordam das afirmações acima que, mediante o uso judicioso de capital de 

terceiros, a empresa pode aumentar o seu valor de mercado, ou seja, propõem que 

existe uma estrutura ótima de financiamento (BOUCHINHAS, 1980). 

No Brasil, os procedimentos contábeis e fiscais vigentes contemplam a men-

suração dos efeitos inflacionários sobre os ativos, os passivos e os resultados da 

empresa. O conceito aos procedimentos contábeis e fiscais vigentes, é que os re-

cursos dos acionistas primeiramente são alocados ao financiamento de ativos per-

manentes e, em seguida ao financiamento de ativos circulantes, e portanto só esta-

ria sujeita ao efeito da inflação a parcela dos recursos dos acionistas utilizada no 

financiamento (GORENDER, 1997). 
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A Teoria Convencional parte do pressuposto da independência entre as deci-

sões de investimento, de financiamento e de distribuição de lucros da empresa. Por 

isso, decorre que a aceitação de determinado investimento não alterará o seu grau 

de risco, e a política de dividendos da empresa, não afetando, consequentemente 

seu capital próprio, e assim como a composição e o custo das diversas fontes de 

capital, permanecendo, portanto, inalterado o valor de capital de terceiros (PEREI-

RA, 2006). 
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RESULTADOS 

 

Um dos objetivos da presente pesquisa foi descrever a teoria convencional de 

custo de capital e sua capacitação para nortear os investimentos de uma organiza-

ção com propósito de orientar as decisões de investimentos consideradas aplicáveis 

nas organizações, como as demandas e os segmentos. 

Os primeiros estudos voltados para a influência da estrutura de capital objeti-

varam avaliar o desempenho financeiro de uma organização. Eles foram realizados 

por Franco Modigliani e Merton Miller (M&M), através de seus estudos em 1958 che-

garam a uma pesquisa pioneira sobre a teoria convencional de custo de capital. 

Para desenvolvê-los, Modigliani e Miller (M&M) estabeleceram um conjunto 

de pressupostos simplificadores da realidade, entre os quais estavam a ausência de 

impostos, de custos de transação, de custos de falência e de spread (a diferença de 

taxa de juros imposta à pessoa física e a pessoa jurídica) para aplicação e financia-

mento havendo equilíbrio de informações e capacidade ilimitada de financiamento 

para empresas e indivíduos. 

As conclusões de M&M contrariavam o senso comum da época, levando-os a 

revisão da forma como eram avaliados os problemas financeiros e a aplicação de 

raciocínio econômico rigoroso. 

Como todo autor de obra que abre novos caminhos e estabelece novos para-

digmas, M&M foram submetidos a severas críticas nos anos seguintes à publicação 

de seu artigo, que subdividiram-se em dois grupos. Uma das críticas estava correta, 

diante desse fato M&M reconheceu seu equívoco publicando uma correção ao seu 

artigo no ano de 1963.  

O segundo grupo de críticas perdeu importância para a contribuição original 

de M&M, pois não subtrai uma hipótese sem antes estudá-la e analisá-la cuidado-

samente. Em 1977, Miller reconheceu que as considerações dos tributos pessoais 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Franco_Modigliani
https://pt.wikipedia.org/wiki/Merton_Miller
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afetavam o valor da empresa, assim diminuindo o benefício gerado e aumentando 

seu índice endividamento. 

A empresa precisa confrontar as características do financiamento e do 

investimento antes de optar por recursos externos. A necessidade de maturidade e 

coerência de prazos entre ambos é regra indispensável para não comprometer a 

estabilidade financeira. Portanto, antes de optar por um dos recursos e em qual 

quantidade, é necessário a elaboração de estudos de viabilidade, projeções, 

análises históricas e por tendências. 

Na literatura consultada verificou-se certo predomínio relativo à visão de que 

não existe uma estrutura de capital padrão a ser seguida. Cada empresa de acordo 

com sua atividade operacional, setor da economia e objetivo a ser alcançado decide 

sobre a melhor maneira de manter os recursos necessários ao financiamento de 

suas atividades. 

 Várias teorias associam-se a essas decisões a fim de divulgar suas 

propostas e utilidade com base nas ideias originais de seus antecessores. As 

principais teorias estudadas são: Teoria da Irrelevância da Estrutura de Capital, de 

Franco Modigliani e Merton Miller (1958); Teoria Trade-off ou a Teoria do 

Contrabalanço, de Modigliani e Miller (1958); Teoria do Static Trade-off; 

Teoria Pecking Order, desenvolvida pelo trabalho de Myers e Majluf (1984) e a Teoria 

de Agência. 

A Teoria da Irrelevância da Estrutura de Capital de Franco Modigliani e Mer-

ton Miller (1958), pauta-se no fato de que o valor de um investimento é dependente 

de sua rentabilidade esperada e do nível de risco assumido, e não da forma como 

ele é financiado. Dessa forma, o custo do capital próprio excederia o custo do capital 

de terceiros, pois há benefícios fiscais para o uso de dívidas.   

Na teoria Trade-off ou Teoria do Contrabalanço a alta lucratividade significa 

alta capacidade de endividamento e uma forte tendência de utiliza-la por gerar bene-

fícios fiscais. Empresas com maior lucratividade tendem a operar com maior nível de 
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capital de terceiros, enquanto empresas menos lucrativas tendem ao financiamento 

interno. 

A teoria do Static Trade-off afirma que as empresas devem buscar uma estru-

tura de capital ótima que maximize os benefícios e minimize os custos do endivida-

mento. Essa teoria prediz a determinação de um endividamento alvo, que depende 

do valor dos juros pagos e das consequências de dificuldades financeiras, onde, o 

índice desse endividamento pode variar de empresa para empresa, pois, as empre-

sas grandes e seguras com ativos tangíveis tendem a se endividar mais do que pe-

quenas empresas com ativos de risco na maior parte intangíveis. 

A teoria Pecking Order ocorre primeiramente com retenção de lucro, depois, 

novos recursos tomados junto a terceiros e finalmente novas ações de capital. Essa 

Teoria não funciona em empresas novas e em crescimento, pois tendem a captar 

recursos através de novas integralizações de capital ou ações externamente. 

A Teoria de Agência explica os conflitos de interesse entre os acionistas e os 

credores, nessa relação entre gerente e proprietário pode haver uma diferença entre 

os interesses das partes, onde o gerente pode agir de acordo com seus próprios in-

teresses buscando salários acima do valor da categoria, gratificações ou até mesmo 

desvios de recursos. Para evitar tais problemas o proprietário pode implementar uma 

série de mecanismos de monitoramento e controle da gestão, que despendem re-

cursos financeiros gerando os custos de agência. 

Diante do estabelecimento de teorias e estudo de sua aplicabilidade, antes da 

opção por determinado recurso é indispensável a comparação entre suas caracterís-

ticas. Ao considerar estes parâmetros, os controladores da empresa decidirão quais 

os melhores caminhos no alcance do objetivo traçado. 

Segmentar um mercado significa, em primeiro lugar, dividi-lo em grupos de 

clientes com características relativamente homogéneas. Uma vez segmentado o 

mercado, a empresa deverá selecionar os segmentos em que pretende atuar. 

Recomenda-se que cada empresa tente posicionar em segmentos que sejam 

atrativos para possuir vantagens competitivas. 



 516 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

A segmentação dos mercados tem uma importância crucial, pois possibilita 

uma análise de oportunidades eficaz, que é base de todo processo, permitindo o 

desenvolvimento de um posicionamento competitivo. Com efeito, a compra organi-

zacional, envolvendo um conjunto de atores que interagem numa unidade de deci-

são que, por regra, muito mais complexa do que a compra de um bem de consumo. 

Por essa razão, o próprio processo de segmentação tende também a ser mais com-

plexo e sofisticado. 

Existem diversos tipos e critérios que podem ser utilizados referente aos 

segmentos organizacionais, dentre eles podemos elencar: Segmentação Demográfi-

ca que estuda estatisticamente as populações e suas características. As-

sim, significa dividir os mercados com base nestas características da população. 

Segmentação Socioeconômica é a divisão do mercado em características sociais e 

econômicas da população. Seu objetivo é identificar variáveis como: classe social, 

renda, escolaridade, profissão, posses de bens, entre outros. Segmentação Geográ-

fica, seus critérios podem ser: países, estados, bairros, CEP e até ruas. Segmenta-

ção Psicográfica que diz respeito ao comportamento, estilo de vida, personalidade 

como: extrovertido, conservador, impulsivo, tímido, rude, entre outros. E por fim, a 

Segmentação Comportamental que classifica as pessoas de acordo com sua dispo-

sição para comprar, motivação e atitude. É um critério de segmentação que têm a 

ver com o comportamento do consumidor perante o produto: ocasião de compra, 

benefícios procurados, utilização, atitudes, homogeneidade, mensurabilidade, aces-

sibilidade e substancialidade. 

O melhor modo de gerenciar segmentos é nomear gerentes com autoridade e 

responsabilidade suficientes para desenvolver um negócio segmentado, o que é 

fundamental para o alcance de resultados satisfatórios para a empresa, mas consi-

dera-se que ao mesmo tempo os gerentes não devem se concentrar tanto nos seus 

objetivos a ponto de se recusarem a cooperar com outros funcionários da empresa. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa descreveu a Teoria Convencional de Custo de Capital e 

sua capacitação para nortear os investimentos de uma organização com propósito 

de orientar as decisões de investimentos consideradas aplicáveis nas organizações, 

como as demandas e os segmentos. 

Na literatura consultada observou-se certo predomínio relativo à visão de que 

não existe uma estrutura de capital padrão a ser seguida. Cada empresa de acordo 

com sua atividade operacional, setor da economia e objetivo a ser alcançado decide 

sobre a melhor maneira de manter os recursos necessários ao financiamento de 

suas atividades. 

Identificou-se que escolher a estrutura certa de capital é fundamental para 

conseguir diminuir custos financeiros, aumentar a atratividade da empresa perante o 

mercado e consequentemente sua competitividade e, por conseguinte, o equilíbrio 

de capitais deixará a empresa mais propensa a alcançar seus objetivos. 

Identificou-se também que a estrutura de capital precisa confrontar as 

características do financiamento e do investimento, a necessidade de maturidade e 

coerência de prazos entre ambos é regra indispensável para não comprometer a 

estabilidade financeira. Cada empresa, de acordo com sua atividade operacional, 

setor da economia e objetivo a ser alcançado, decide sobre a melhor maneira de 

manter os recursos necessários ao financiamento de suas atividades.  

Identificou-se ainda que a segmentação dos mercados tem uma importância 

crucial, pois possibilita uma análise de oportunidades eficaz que é a base de todo 

processo, permitindo o desenvolvimento de um posicionamento competitivo. 

Segmentar um mercado significa dividi-lo em grupos de clientes com características 

relativamente homogêneas. Uma vez o mercado segmentado, a empresa deverá 

selecionar os segmentos em que pretende atuar. Recomenda-se que cada empresa 

tente posicionar em segmentos que sejam atrativos para possuir vantagens 



 518 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

competitivas. 

Considerou-se que a empresa deve estabelecer o modo como irá operar 

definindo um conceito de posicionamento em um conjunto de características 

relevantes que permita que a sua oferta ocupe uma posição distinta do público que 

se pretende atingir.  

Identificou-se e descreveu-se na presente pesquisa as teorias que explicam a 

teoria geral da estrutura de capital sob certas circunstâncias, ou seja, são teorias 

condicionais que para serem testadas e comprovadas precisam de certas condições 

ou pressuposições, considerando-se que a dificuldade de todas elas é torná-las 

quantificáveis. 

Entendeu-se que a Teoria Convencional de Custo de Capital tem como 

objetivo nortear os investimentos de uma organização, mas existem outras teorias 

que associam-se a essas decisões a fim de divulgar suas propostas e utilidade com 

base nas ideias originais dos mentores das principais teorias estudadas, quais 

sejam: Teoria da Irrelevância da Estrutura de Capital, de Franco Modigliani e Merton 

Miller (1958); Teoria Trade-off ou a Teoria do Contrabalanço, de Modigliani e Miller 

(1958); Teoria do Static Trade-off; Teoria Pecking Order, desenvolvida pelo trabalho 

de Myers e Majluf (1984) e a Teoria de Agência. 

Entendeu-se que por mais extensa que seja a teoria já desenvolvida em 

finanças ainda há muito que entender, as teorias vistas aqui relevam o 

endividamento, mas nenhuma consegue mostrar na concretude qual o índice de 

endividamento ótimo às empresas, mas consegue mostrar no nível teórico.  

Visto que o problema inicial da presente pesquisa buscou entender a Teoria 

Convencional de Custo de Capital como sendo a melhor maneira para dimensionar 

os investimentos das organizações, notou-se que essa teoria é a mais utilizada para 

dimensionar os investimentos das organizações. Entretanto, existem outras teorias 

que devem ser consideradas pelas organizações ao ponderarem variáveis 

especificas conforme seu segmento e demanda, que possibilitem a tentativa de 

quantificar um endividamento e descobrir quais os benefícios que podem ser obtidos 
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através da dedutibilidade dos juros pagos. 

Desta forma a Teoria Convencional é considerada uma teoria eficiente para 

dimensionar os investimentos das organizações. Mas, identificou-se que existem 

outras teorias que devem ser consideradas. 

Por fim, não há fórmula específica para definir a estrutura de capital ótima pa-

ra as empresas, o que há é um conflito de escolha entre aumentar o endividamento 

e reduzir o custo de capital, mas correr o risco de ter que pagar juros em anos de 

prejuízos ou aumentar o capital próprio e o custo de capital, mas não precisar pagar 

dividendos aos acionistas em anos de resultados financeiros ruins. 
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