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APRESENTAÇa:O

A idéia de escrever sobre Estrutura de Capital partiu de uma
discusSlo em sala de aula, no curso de Teoria Superior de
Finanças, onde os pressupostos da irrelevância da estrutura de
capital de Modigliani e Hiller foram questionados. Dai surgiu a
motivaç.o de fazer uma dissertaç.o teórica sobre o estado da arte
deste assunto.

o Objetivo deste trabalho é cobrir o que há de essencial na
discuss.o sobre Estrutura de Capital, apesar do tema ser
extremamente vasto. Principalmente, mostrar
despontado recentemente na literatura de

três "teoriasque têm
finanças: Teoria da

de Controle e suasAgência, Teoria da Sinalizaç.o e Teoria
implicaç~es na Estrutura de Capital.

O presente trabalho enquadra-se numa dissertaç.o de anâlise
teórica do tipo l, correspondendo a uma simples organizaç.o de
idéias originadas de bibliografia de alto n1vel , em torno do
referido assunto. As pesquisas e estudos consultados
encontram-se dispersos em diversas fontes, sobretudo em livros e
periódicos estrangeiros.

Procurou-se abordar o assunto primeiramente mostrando como
surgiu a empresa moderna e como era financiada. Depois,
abordou-se o desenvolvimento do estudo de Finanças e suas
preocupaç~es, passando pela discuss.o do enquadramento da Teoria
de Finanças no método cientifico. Posteriormente, trataram-se dos
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objetivos das decis~es financeiras, os quais a teoria deverá
orientar; e, dentro deste quadro, identificou-se
abordado: Estrutura de Capital. Isto foi efetuado
1, 2 e 3 •

o tema a ser
nos capitulos

Uma revis~o da bibliografia da Estrutura de Capital,
passando pela Teoria Tradicional eabordagem de Modigliani e
Miller foi efetuada no capitulo 4. Consideraç~es do imposto de
renda e a validaç~o da teoria de MM no contexto da teoria de
precificaç~o de ativos , bem como a descriç~o dos testes
e~ricos para validaç~o da teoria de MM, foram realizadas nos
cap1tulos 5 e 6.

A Teoria da Agência, Teoria da Sinalizaç~o e da Teoria do
Controle e implicaç~es na Estrutura de Capital da Empresa foram
apresentadas nos capitulas 7, 8 e 9.

Finalmente, no capitulo 10 concluiu-se o tema com a
discuss~o dos testes emp1ricos e a corroboraç~o das teorias.

Enquanto uma resenha, esta dissertaç~o atenderá a dois

objetivos:
i. Servirá como apoio para futuro

dispensando um mapeamento amplo e
ii. Contribuirá com aqueles que hoje têm interesse no tema,

fornecendo uma vis~o geral das teorias, dos pontos onde os
debates têm se concentrado, da multiplicidade de enfoques e
alguns questionamentos das validaç~es empiricas.

trabalho critico,
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1. EMPRESA MODERNA E TEORI A DE FI NANÇAS

Neste capitulo procurar-se-â posicionar o nascimento da
empresa moderna tratando sua evoluç~o e caracter.lsticas tais
como a forma de organizaç~o e financiamento. Tratar-se-á do
desenvolvimento do estudo de finanças como um campo de estudos e
também se farâ uma discuss~o quanto ao enquadramento de finanças
na metodologia cient1fica ou na metafisica • Tais pontos servirao
para elucidar as questees que a Teoria de Finanças trata, a um
Di vel panorâmico.

1. 1 NASCI MENTO DA EMPRESA MODERNA

A empresa da primeira metade do século XIX era tipicamente
financiada de forma privada. Recursos próprios, de familiares e
reinvestimento de lucros eram as fontes de financiamento
tradicionais da época. A figura de uma só pessoa, o
proprietârio-gerente, era que caracterizava a empresa capitalista
da época.

A crescente industrializaç~o da
existência de acumuluç~o de capital,

economia mundial e a

proveniente do pem odo
anterior, fizeram com que o processo de industrializaç~o tomasse
um novo impulso a partir de 1840 (Hobsbawn, 1978).

Os novos empreendimentos que vinham surgindo nas
décadas do século XIX, tais como as estradas

primeiras
de ferro,

metalúrgicas, siderúrgicas, mineraç~o, transportes, requeriam um
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grande volume de investimento inicial,, o ~e levou os
empreendedores a procurar empréstimos ou parcerias.

A época exata da criaç~o da empresa como um agrupamento de
fatores de produç~o (pessoas e bens) é incerta. e provâvel ~e
esta idéia tenha surgido da forma de como diversos grupos
poderiam ser identificados por um só.1

Kindelberger (1984) relata o desenvolvimento das empresas
desde a ascens~o do capitalismo. A primeira forma de organizaç~o
empresarial além do proprietârio individual foi a parceria. Esta
poderia ser completa, onde os participantes proveriam a empresa
de capital e serviços, ou parcial, no caso de pelo menos um dos
parceiros assumir a gerência e o restante participando apenas
como sócios fornecedores de capital, RIo interferindo nas tomadas
de decisees da empresa. Esta última denominando-se sociedade em
comanditas. Com o advento desta nova forma organizacional, a
responsabilidade dos sócios comanditãrios (fornecedores do

capital) estava limitada aos fundos declarados.

o passo seguinte foi dado quando as empresas têm seu capital
dividido em açees. Isto ocorreu devido à necessidade de grandes
somas de capital por um longo per10do de tempo. Os navios, ao
terem sua capacidade ampliada para longas viagens, requeriam

lApud ROBERT, Raymond L.,1906,
Harvard Law Review, 5, p. 350;
Dockeray (1954).

-The Genesis of the
conforme citaç~o

Corporation-,
de Husband e
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empresas com estrutura administrativa mais elaborada. A Companhia
das !ndias (East India Company) fazia um contrato onde o
investimento era apenas para uma viagem ; após esta aventura a
empresa era desfeita, os lucros apurados e divididos. Com o
passar do tempo, este tipo de empresa passou a ter existência
maior; até que,de maneira geral, as empresas vieram a ter
existência permanente (conceito de continuidade da empresa). A
primeira empresa por aç~es de forma permanente foi a Dutch East
India Company, fundada em 1602.2

A construç~o de canais na Inglaterra, que atendia à

necessidade por melhores vias de transporte para o escoamento dos
minérios, fez com que aumentasse o número de sociedades por
aç~es. As aç~es eram comercializadas informalmente e somente por
volta de 1850 é que foram institucionalizados estes mercados.
Fundaram-se a Liverpol Stock Exchange em 1827 e a Manchester
Exchange em 1830.

Nas primeiras décadas do século XIX, quando surgem as
ferrovias, uma profunda mudança ocorre na sociedade pois âreas
distantes passam a ser aproximadas, novos mercados criados e o
ritmo da economia acelerado. As ferrovias eram o s1mbolo da
inovaç~o tecnológica da época. Com a prosperidade das estradas de
ferro e dos negócios, as pequenas bolsas de valores rapidamente
se expandiram. Com o mercado de capitais surgia a possibilidade

2Apud DAVIS, John P. (1905), ·Corporations: A Study of Origins
and Development of a Great Business Combinations and Their
Relations to the State·, mencionado por Kindleberger (1984).

3



de investimentos nao apenas em im6veis e em titulos do governo,
como em per.1odo anterior, mas também nas novas empresas de
transportes, mineraç11o, 9'-s,borracha, ferro e têxteis que se
desenvolviam.

Já. na década de 40 do século XIX, surgiam alguns produtos
financeiros novos tais como a aç.o preferencial e as debêntures.

Entre as raze:fespara que a legislaçllOpermitisse a criaç.o
das sociedades por açe:fes,além da necessidade de capital
requerida pelos novos empreendimentos, estava a possibilidade de
diminuir o risco que o empreendedor individual assumia.

o empréstimo de dinheiro a juros, devido às exigências
financeiras da indOstria, pàssou a ser uma atividade crescente
que prosperava rapidamente desde a instituiç.o das parcerias. Com
a criaç.o da responsabilidade limitada foi permitido o direito de
receber lucros sem quaisquer outras responsabilidades. Este
sistema conduziu a um divórcio gradual entre a propriedade e o
controle real das firmas capitalistas.3

Husband e Dockeray (1954) relatam que a organizaç.o da
empresa sob a forma de sociedade por açe:fespropiciou os seguintes
benef!cios:

3 Joan Robinson (1980), Liberdade e Necessidade, capitulo 6
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1- Reconhecimento Legal da Entidade: A empresa agora poderia
negociar no seu nome, possuir propriedade, processar e ser
processada;

2- Continuidade de Existência: Possibilitou aos acionistas
transferirem suas aç~es. A morte de um dos acionistas ~o acaba
com a empresa.

3- Limitaçao da Responsabilidade dos Proprietârios: Os
acionistas tinham a responsabilidade limitada na .empresa
correspondente às suas aç~es, ou seja, o passivo do acionista
restringia-se ao valor de suas aç~es.

4- Incentivo à Produç.o em Larga-Escala: A possibilidade de
obter altos volumes de capital tornou poss1vel viabilizar os
investimentos de produçao em larga-escala e assim baratear o
custo por unidade produzida.

1. 2 DESENVOLVI MENTO DE FI NANÇAS EMPRESARI AI S

Apenas no inicio deste século é que finanças surgiu como um
campo de estudo separado da economia.4 Começou com a preocupaçao
sobre o gerenciamento interno da empresa; o tratamento era
sobretudo descritivo tomando por referência os eventos
financeiros durante o ciclo de vida de uma empresa hipotética.
Procurava-se nesta época documentar a evoluçao do mercado de
capitais, instrumentos e prâticas. Por volta da segunda década do
nosso século (1920), voltou-se para a anâlise das fontes de

4 Ver Solomon, Ezra ,1961, The Theory of FinanciaI Management;
Van Horne, James, 1989, FinanciaI Hanagement and policy.

e
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fo o 5~nanc~amento externas.

A depress.o dos anos 30 trouxe como aspectos relevantes
questees a respeito da sobrevivência da empresa. Uma das grandes
preocupaçesesda época era a de como os credores poderiam se
proteger; entao finanças toma como referência o ponto de vista de
um analista externo à empresa. Neste per10do ocorre a falência de
inOmeras empresas e o governo passa a intervir com mais força nos
negócios e com isso surge a necessidade das empresas elaborarem
os demonstrativos financeiros de forma padronizada.

Durante os anos 40 e inicio dos anos 50, finanças manteve a
abordagem do penodo anterior, analisava-se a empresa sob uma
perspectiva externa, como a de um investidor ou banqueiro que
estuda uma proposta de empréstimo.

Novos métodos de anâlise de investimento aparecem no meio
dos anos 50 e finanças volta-se para a tomada de decis.o interna
à empresa. O administrador financeiro teria um critério
apropriado para a seleç.o de projetos que aumentaria o valor da
empresa.6 Também nesta época surgem os computadores que podiam
fornecer inúmeras informaçesespara a tomada de decis.o gerencial.

A preocupaç.o de como os investidores e credores avaliavam

50 texto básico da época era ·The Financial Policy of
Corporations·, 1920, de Artur Stone Dewing.
60 trabalho pioneiro sobre anâlise de projetos de investimento
foi escrito por Joel Dean, 1951, ·Capital Budgeting-.
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economicamente a empresa e como as decis~es tomadas internamente
afetavam-na culminaram com o trabalho de Modigliani e Hiller em
1958 e 1961. Eles relacionavam a estrutura de capital da empresa
e a pol1tica de dividendos com a avaliaç~o da empresa como um
tod07; afirmavam que assumindo um mercado financeiro eficiente e

perfeito a participaç~o de capital de terceiros e a distribuiç~o
de dividendos ~o eram relevante para avaliaç.o da empresa.

A teoria exposta por Markowitz em 1952 e complementada por
Sharpe, Lintner e Fama, conhecida como Teoria do Portfólio, foi a
contribuiç~o marcante nos anos 60.8 Em resumo nos diz que o risco
de um ativo individual ~o deve ser medido pela sua dispers~o de
retornos esperados, mas deve-se considerar sua contribuiç~o para
o risco total dentro de um portfólio de ativos.

Nos anos 70, Black e Scholes desenvolvem o Modelo de
Precificaç~o de Opç~es para certos instrumentos financeiros.9

Afirmam que o mercado de opç~es possibilita a criaçao de uma
posiçao sem risco comprando-se aç~es e ao mesmo tempo, adquirindo

7Franco Modigliani e MeIton Miller, 1958, ·The Cost of
Corporation Finance and the Theory of Investment·,
Bconomdc Review, 48 e , 1961, ·Dividend Policy Growth,
Valuation of Shares·, Journal of Business, 34.

8Harry M. Markowitz, 1952, ·Portfolio Selection: Bfficient
Diversification of Investments·, John Wiley; Willian F. Sharpe,
1964, ·Capital Asset Prices: A Theory of Market Bquilibrium under
Conditions of Risk·, Journal of Finance, 19; John Lintner, 1965,
·Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification·,
Journal of Finance, 20; e Eugene F. Fama e MeIton H. Miller,
1972, ·The Theory of Finance-, Holt.

9Fisher Black e Myron Scholes, 1973, -The Pricing of Options and
Corporate Liabilities·, Journal of Political Bconomy, 81.

Capital,
American
and the

7



oPresesnos referidos t1tulos•

Os efeitos das imperfeiçeses do mercado caracterizou os
estudos do final da década de 70 e década de 80. Impostos, custos
de falência, informaçeses assimétricas, custos
questesesde controle constituem bons exemplos .10

de agência,

1.3 CI!NCIA E TEORIA DE FINANÇAS

Assim como a economia, finanças tem procurado. alcançar o
status de "ciência". O fato de diversas proposiçeesda teoria de
finanças serem submetidas à prova, a testes emp!ricos, nos sugere
que o conhecimento neste campo de estudos avança da mesma forma
das ciências emp1ricas.

Popper (1985) adota um critério de demarcaçil:oentre o que
faz parte das ciências empir1cas e o que nl:ofaz. As afirmaçees
que podem ser falseadas pela evidência emp1rica pertencem à

ciência; aquelas que nl:o s~o pass1veis de serem corroboradas
empiricamente fazem parte da metaf1sica.

10Míchael C. Jensen e Willian H. Meckling, 1976, ·Theory of Firm:
managerial Behavior, Agency Costs and OWnership Structure·
Journal of FinanciaI Bconomics, 3; Stewart C. Myers e Nicholas s.
Hajluf, 1984, ·Corporate Finance and Investment Decisions when
Firms Have Informations that Investors Do Not Have·, Journal of
FinanciaI Economdcs, 13; Bradford Cornell and Allan C. Shapiro,
1987, ·Corporate Stakeholders and Corporate Finance·, FinanciaI
Hanagement, 16; ~lton Barris e Artur Raviv, 1988, ·Corporate
Control Contests and Capital Structure·, Journal of FinanciaI
Bconomdcs, 20; entre outros.
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A dificuldade de enquadrar a Teoria de Finanças como
emp1rica, no critério de demarcação de Popper, dá.-se por uma
importante razl:o: A impossibilidade de realizar experimentos
controlados.

Esta. dificuldade leva ao caso de se realizar vá.rios
experimentos e nunca se poder verificar a teoria pois , devido ao
fato de os feDOmenos envolverem inúmeras variâveis, entre elas
comportamentais (por exemplo, racionalidade dos agentes), e
conceitos metafisicos tais como valor e utilidade, a teoria pode
ser falseada e se escudar na alegaçl:ode que o experimento foi
realizado sem as condiç~es iniciais. Hâ sempre "uma brecha para
escapar" •

o fato da Teoria de Finanças nl:ose enquadrar no critério
de demarcaçl:ode ciências emp1ricas proposto por Popper Dlo acaba
com a validade da construçl:ode teorias. Parece ser consenso dos
estudiosos da epistemologia de que nl:o é possivel observar o
mundo sem uma teoria. RIo é possivel descrever observaç~es cujo
significado se possa retirar sem a uti1izaçl:ode teorias prévias.

A sociedade nl:opode existir sem que seus participantes
tenham sentimentos comuns quanto a forma adequada de agir e tomar

rt d "DI! 11 O iunt; dce as ec~s~es. conJun o os valores que vai formando a

consciência do Homem, que age como um substituto do instinto, é

chamado de ideologia. Ao se elaborar uma teoria, criam-se
referências verbais a entidades hipotéticas que v:to

11 "I f"' " R biVer F~ oso ~a BconoBUca, Joan o ~nson.
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incorporando-se ê. consciência. Assim, as teorias constru1das ~o
descrevem os fenOmenos, também interagem com a realidade. Os
agentes passam a incorporar as referências criadas e agem como a
teoria prescrevia. Parafraseando Solomon (1961): ·A teoria, num
sentido normativo, preocupa-se em estabelecer um esquema mental
de coisas a serem feitas e maneiras adequadas de fazê-las••••

Uma teoria de finanças ajuda a compreender como os homens
prâticos agem e também como agir no caso de mudanças. A teoria
ajuda a colocar a questlo devida quando novos problemas
necessitam ser analisados (Brealeye Myers,1988).

A Teoria de Finanças deve auxiliar na racionalizaç.o da
tomada de deci~es concernentes a três questees:

1) Quais tipos de ativos uma empresa deve adquirir?
2) Quanto uma empresa deve investir?
3) Como os fundos requeridos devem ser financiados?
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2. OBJETIVO DO ADMINISTRADOR FINANCEIRO

Neste capitulo se abordarâ a teoria financeira como
ferramenta para tomada de decis~es do administrador. Para tal,
faz-se necessârio um objetivo, o qual se procurarâelucidar.
SeDlo tratadas as preferências de recursos dos indiv1duos no
tempo; a existência do mercado de capitais e a existência
oportunidades produtivas com e sem o mercado de
partir dai, concluir-se-â sobre as melhores
administrador financeiro.

capitais.
deci~es

de
A

do

2.1 VALOR PRESENTEL:tQUIDO COMO OBJETIVO

A construç.o de uma teoria que ajudará a tomada de decis~es
(orientaçlo racional) pressupee objetivos bem definidos. e
necessârio ter este objetivo claro na Teoria de Finanças para o
qual as deci~es financeiras devam ser orientadas.

Partindo de certos pressupostos, os portadores de titulos de
uma empresa (assumindo que a empresa seja financiada apenas por
capital pXóprio aç~es e por capital de terceiros a
longo-prazo - debêntures) preferiDlo que a empresa maximize o seu
valor presente 11quido (VPL). A empresa adotarâ como regra de
deci~o de investimento: aceitar investimentos com VPL positivo
ou igual a zero, e rejeitar investimentos com VPL negativo.
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Pressupostos:

- Os indiViduos preferem possuir mais a menos riqueza e
entrepossuem uma curva de utilidade marginal decrescente

dinheiro possu1do no peztodc 1 e 2, ver figura 1.

FIGURA 1

"ECURSOS
PERíODO t

"ECURSOS
••",IODO I

- Mercado de capitais perfeito12 I

i. !ao existem barreiras que impeç: am o acesso ao mercado de
capitais e nenhum participante • suficientemente dominante

para afetar os preços dos ativos (taxa de juros no mercado);
ii. O acesso ao mercado de capitais , gratuito e Dlo

existem custos de transaçees ou problemas com divislbilidade dos
titulos que possam afetar as transaçees dos ti tulos;

iii. Toda informaç.o relevante a respeito dos preços e

12Ver BreaIey e Hyers, PrincipIes of Corporate Finance, pag.20.
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qualidade dos ti tulos lê gratuita e df.sporuvel a qualquerwn;
iv. ~o existem impostos.
- A taxa de juros no mercado lê conhecida.

2. 1. 1 MERCADODE CAPITAIS

o mercado de capitais lê assumido como o local onde os
agentes ecoDOmicos podem negociar recursos dí.sponiveis
diferentes pontos ao longo do tempo.13 A curva decrescente da
figura 2 representa a taxa de troca (taxa de juros) entre os
recursos do pez1odo 1 contra o pez1odo 2 e vice-versa.

FIGURA 2
t

PERíODO I

"

,

D' t PUíODO I

'LUXO DI
ÇAIXA
FUTURO

'"----..v,----'
'LUXO DI
CAIXA

''''"NTI
o individuo em quesUo possui o fluxo de caixa no pez1odo 1

no valor de B e no futuro, no pez1odo 2, possui o fluxo de caixa

13Fama e M111er, The Theory of Finance, cap. 1.
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no valor de F. Ele pode emprestar seus recursos presentes e
aumentar seus recursos futuros até o ponto H, bem como tomar
emprestado por conta de seus recursos futuros e aumentar seus
recursos presente até o ponto D. Ele poder' atingir qualquer
ponto da reta O H, dependendo apenas de sua curva de utilidade ou
indiferença entre recursos do perido 1 e 2. O corresponde a B
+ F/(l+r) e H corresponde a F + B (l+r); onde r é a inclinaçlo
da reta ou taxa de troca ou juros.

Um individuo representado na figura 3, caracterizado pelas
suas curvas de indiferença, possui recursos "novalor de B. Ele
vai preferir tomar emprestado C B contra seus recursos do
periodo 2 e assim ter no periodo 1 os recursos no valor de c. Ele
assim atinge a curva de utilidade de Rivel mais elevado ., U2 >

UI.

FIGURA 3

REC,URSOS
PERlooO I

RECURSOI
PERíODO'
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Por outro lado, um outro individuo, menos pródigo,com os
mesmos recursos iniciais B, representado na figura 4, pode
preferir emprestar parte dos seus recursos B - C, no per.1do 1,
e aumentar seus recursos no per.1odo2 em E-F. Ele também irá
atingir uma curva de utilidade de n1vel mais elevado; U2 > UI.

FIGURA 4

puioo: 2

H

, - - -

C 8 D. PERíODO I

Como resultado tem-se o aumento da utilidade quando se troca
recursos entre os per.1odos e que emprestar/tomar emprestado
ocorre até que a curva de utilidade tangencie a reta da taxa de
juros.

a. 1. a OPORTUNI DADES PRODUTI VAS SEM o MERCADO DE CAPI TAIS

Considera-se que os individuas tenham a oportunidade de
investir em ativos reais (màquinas, fâbricas, escritórios etc). O
retorno do melhor projeto produz maiores retornos do que o
fornecido pelo mercado de capitais, mas devido aos rendimentos

16



marginais decrescentes, os retornos vao declinando e a curva vai
se tornando menos inclinada, conforme a figura 5.

FIGURA 5

'.C. H -+----
.'LlIoa

'.C. I!

'LUXO DI CAIXA

., LIIOII

~
PERIODO 2

1
1
1

Ki - - - L ---I - -
I
I

K,· • 'UrODO I

4---'-! IIILHO!! 11I'IIUI.iIlTO

If IIIILHOII IIIVI.TIII'IITO

KtU

-i----+.- ,. MILHO!! IIIVIITIIIIIIITO

K.- representa o total de recursos d.í.aponíveis • K- K'
i i S.

representa a quantia investida na melhor oportunidade de
investimento, obtendo o retorno R' ,no segundo periodo. R'z s.

K" e K"
•• ••

K'" as quantias investidas
••

na segunda e
terceira melhor oportunidade de investimento; R" z R' e It'"z z

It' • os respectivos retornos no periodo 2.z

2.1.3 OPORT~DADES PRODUTIVAS E MERCADO DE CAPITAIS

Assumindo que um individuo possua recurso inicial no valor
de B e que, no entanto, através do mercado de capitais possa

17



conseguir recursos no per10do 1 de D, como na figura
Observando a figura 6, parte dos recursos D - J foi investida
este investimento irá.produzir o fluxo de caixa G no per.1odo 2.

2.
e

FIGURA 6

""íolol

• n"íODO I

Mas é possivel que 1110se queira consumir J no per.1odo 1 e G
no periodo 2, o que poderá.ser alterado através do mercado de
capitais na maneira que se desejar. Por exemplo, investindo, J

(todo o recurso do periodo 1), no mercado de capitais, é poss1vel
aumentar os recursos do per.1odo2 em M - G. Também, é passivel
tomar emprestado no mercado de capitais por conta dos recursos do
periodo 2 (G) e aumentar os recursos no periodo 1 por K J.

18



Em resumo, investindo D - J em ativos reais e tomando emprestado
ou emprestando no mercado de capitais é passivel se situar em
qualquer ponto ao longo da reta KM. Tanto o indiv1duo que
valoriza mais os recursos do per.1odo 1, caracterizado pelas
curvas de utilidade U' ; U ' eU' quanto o indiv1duo

1 z a ' menos
pródigo, caracterizado pelas curvas de utilidade U

1
' Uz e Ua'

ficaram satisfeitos com o investimento dos recursos D J pois
lhes permitiram atingir a mais alta curva de utilidade.

2.1.4 CONCLUSOES

Pode-se tirar algumas conclusees: O màximo de recursos que
se pode obter no per.1odo 1 relativo ao investimento de recursos
(D - J) é (K J). No entanto, como foi investido (D J), a
diferença entre o valor presente dos recursos obtidos no per.1odo
1 menos os custos (D - J) corresponde ao valor presente liquido.

o investimento do montante (D J) é a melhor decido
poss1vel pois leva a linha da taxa de juros mais distante com
relaç.o ao intercepto com o eixo X, correspondente ao per.1odo 1.

Em resumo:

i. O VPL da empresa é igual à mudanç a no intercepto ( K

D) ;

ii. Todos os indiv1 duos com o mesmo conjunto de
oportunidades escolhem o mesmo ponto de investimento; ou seja,
aquele que coloca o intercepto o mais distante poss1vel. Teoria
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da Unanimidade;
iii. O objetivo da empresa é maximizar o seu valor presente

liquido;
iv. Teorema da Sapara;.o da Fisher14 I ! possival delegar a

produç~o a um gerente que procurar. maximizar o VPL pois ele nao
necessita saber as preferências dos acionistas;

v. Os votos :01:0 possuem nenhum valor devido a unanimidade
(sen tratado no capitulo 8).
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3. A EMPRESA E A ESTRUTURA DE CAPI TAL

Neste tópico serã introduzido o conceito de estrutura de
capital de uma empresa. A empresa visualizada pela figura de um
balanço patrimonial permitirã identificar suas partes
componentes, inclusive a correspondente à estrutura de capital,
bem como as decisees tomadas pelo administrador financeiro e
implicaçees na estrutura patrimonial da empresa. Uma introduç.o
à questao da relevância/irrelevância da estrutura de capital serâ
descrita, mas um aprofundamento deste ponto serã visto em
cap1tulo posterior.

3. 1 A EMPRESA E O ADMINI STRADOR FI NANCEIRO

Viu-se anteriormente que as decisees que um administrador
financeiro deve tomar s.o:

1) Quais investimentos a empresa deveria aceitar e quanto
deveria investir?

2) Como os recursos necessãrios para tais investimentos
poderiam ser levantados?

A primeira decis.o corresponde à decis.o de investimento e a
segunda, decis.o de financiamento. Foi também visto que, sob
certas condiçees, o objetivo da empresa é aumentar seu valor
presente liquido (VPL).

Uma empresa pode conseguir recursos para financiar suas
atividades de investimento através da venda de diferentes
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instrumentos financeiros. Os instrumentos financeiros ou titulas
podem ser classificados, grosseiramente, em açees e
correspondentes ao fornec~ento de capital próprio e
terceiros 6. longo-prazo.

debêntures,
capital de

Uma forma de visualizar a empre~a e suas atividades é
observar seu balanço • Os ativos estio dispostos do lado esquerdo
e s.o categorizados em ativos permanentes e ativos circulantes.

Ativos permanentes s.o aqueles bens e direitos que se
destinam à .manutenç.o da empresa por um longo per1odo, ou seja,
sua contribuiç.o para com a geraç.o de fluxo de caixa da empresa
ocorre por mais do que um ano. Por exemplo, prédio ou
equipamento. Pode ser tangivelou intangivel, como uma •.quina ou
marcas e patentes.

Os ativos circulantes correspondem
contribuiç.o à geraç.o de fluxo de caixa
encerra dentro de um curto per1odo,
Enquadram-se, por exemplo,os estoques, que
normal da empresa, logo deixar.lo suas

aos ativos cuja
para a empresa se

um ano ou menos.
supondo a
instalaçees

operaç.o
quando

vendidos.

O lado direito do balanço mostra como a empresa obteve o
financiamento para suas atividades. A empresa irá emitir· titulos
correspondentes ao capital de terceiros ou capital próprio. O
lado direito, correspondente ao passivo e ao património liquido,
sendo o passivo também classificado em passivo circulante e
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exig1vel a longo-prazo.

o passivo circulante é caracterizado por empréstimos ou
obrigaçees que necessitam ser honradas em até um ano e o
exig1vel a longo-prazo por financiamentos, encargos financeiros,
e outras obrigaçees que deve~o ser pagas após o exerc1cio social
seguinte. As parcelas do passivo correspondem. contribuiç.o do
capital de terceiros.

o patr~nio-l1 quido corresponde à diferença entre o valor
dos ativos e do passivo. O patr~nio-l1quido corresponde ao
direito residual que os acionistas, fornecedores do capital
próprio, possuem nos ativos da empresa.15

BALANÇOSIMPLIFICADO DE UMA EMPRESA

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

ATIVO PERMANENTE PASSIVO EXIGi VEL A

-Tang1vel LONGO-PRAZO

-Intang1vel

VALOR TOTAL DOS ATIVOS
---~!~ª!~!!º-~gº!ºº--

VALOR TOTAL 00 PASSIVO

+ PATRIMONIO Lt QUIDO

15A classificaçUo cont.bil apresentada é simplificada; para
maiores detalhes consultar Lei das Sociedades AnOnimas, 6.404/76.
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Quais os tipos de ativo que a empresa deve possuir e em
quais propo~~es? Esta é uma ques~o concernente ao lado esquerdo
do balanço. Uma decis~o de investimento. Como a empresa deve
levantar o capital necessârio para seus investimentos? Esta
ques~o refere-se ao lado direito do balanço e envolve a
estrutura de capital da empresa.

3.2 ESTRUTURÃ DE CAPITAL

Uma empresa pode ser financiada de diversas maneiras. Os
investidores que participam com capital" de terceiros a

longo-prazo s~o chamados credores ou debenturistas e os que detém
o capital 'próprio s.o chamados de acionistas.

Costuma-se fazer a analogia do valor da empresa com uma
torta. O valor da empresa representado como um todo, cujo
tamanho dependert de suas decis~es de investimento previamente
tomadas; ou seja,seus ativos (ver figura 1).

FIGURA 1

capital oroprto
60

capital proprlo
60

Estrutura Financeira 1 Estrutura financeira 2
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As deci&ees de financimaneto da empresa irao determinar como

a torta serâ dividida. v= B + S onde:

V= valor de mercado da empresa
~

I valor mercadoI B= de das debêntures e
(

s= valor de mercado das aç~es

Se a maneira como a torta é dividida pode afetar o valor da

empresa, o objetivo do administrador financeiro serâ escolher o

·mix· que maximize o seu valor de mercado.

As debêntures têm como caracteZistica a promessa de que a

empresa que tomou dinheiro emprestado pague um fluxo de caixa

fixo em data certa. Se a empresa Dlo tiver recursos suficientes

para saldar estas obrigaç~es, ela estarâ insolvente e poderâ ser

forçada a vender seus ativos para cumprir seus compromissos. As

aç~es possuem os direitos remanescentes no fluxo de caixa, ou

seja, após o pagamento dos credores, o que resta pertence aos

acionistas.

A teoria das opç~es nos diz que quando uma empresa decide

tomar emprestado, emitir debêntures por exemplo, ela estã criando

uma opç~o. Os acionistas es~o vendendo a empresa com uma opç~o

de compra16• Se o valor dos ativos da empresa é menor que o valor

do empréstimo, a empresa preferirâ Dlo exercitar sua opç~o; assim

16Black e Scholes, 1973, ·The Pricing of Options and Corporate
Liabilities·, Journal of Political Economy.
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os ativos serlo liquidados para pagar os credores (ver figura
2). Por outro lado, caso o valor dos ativos seja maior que o
valor do empréstimo, os acionistas exercerao a opçlo e terao a

empresa de volta.

FIGURA 2

,

flUXO OE CA
XA P I os A-
CIONISTAS

VALO" DA
III'''IIA

FLUXO DE CAa.

XA " OS DE-

III1TU"ISTAI

VALO" OA
IMPRlIA

,,
o. a.cLonL.t.a.e obt.êm o vo.1.or r •• i.dua.1. (vo.l.or
deLe clebêni.ur •• ' quo.ndo o vo.Lor do. .mpr •• o. lê
prom.t.t.do po.ro. o. d. b.ni.ur\..t.a.e. Qua.ndo o
m.nor do que o vo.l.or prom.Udo pa.ro.
a.cLonL.t.a.e no.do. r.c.b.m • o. cleb.nt.ur\..t.a.e

do. .mpr •• o. vo.1.01'
ma.\.or do que o vo.\.or
vo.1.or do. .mpr •• o. (,

o. cleb.nt.urt..i.a.e, o.
r.c.b.m o vo.1.or do.

• mpr•• o..

3. 3 IRRELEV ANCIA. DA. ESTRUTURA DE CAPI TAL

Hodigliani e Miller (1958), em seu trabalho pioneiro,
afirmaram (proposiçlo I) que o valor de mercado da empresa (,
independente da sua estrutura de capital. Eles sustentavam que o
valor da empresa, dentro de certas condiçees preferências

bomogêneas dos individuos; existência de apenas dois tipos de
instrumentos financeiros: debêntures livre de risco e açees
arriscadas; mercado de capital perfeito - era independente da
composiçlo entre capital próprio (equity capital) e capital de
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terceiros a longo-prazo (debt capital).

A justificativa era baseada no fato de que se o valor da
empresa pudesse ser alterado com mudanças na estrutura de
capital, oportunidades de arbitragem apareceriam.

Para exemplificar, consideremos duas empresas idênticas. Uma
alavancada e outra Dlo alavancada. Desta forma, seus fluxos de
caixa antes do pagamento de juros s~o idênticos.

A firma Dlo alavancada U se capitaliza no mercado de
capitais e seu valor é de V = E(X)/r, onde r a taxa de descontou

adequada ao risco para uma empresa totalmente com capital próprio
e E(X) a esperança do fluxo de caixa.

Por outro lado, a firma alavancada L levanta capital própri~
de valor SI e capital de terceiros no valor de B (considera-se a
debênture como titulo livre de risco). O valor da firma L ..

O investidor pode criar dois portfólios com a mesma
remuneraç~o: Estratégia i) a firma toma empréstimo e o

investidor investe o montante de e.Sl na firma L (alavancada).
Estratégia ii) o investidor toma o empréstimo e.B pessoalmente,
sujeito a uma taxa livre de risco rf e investe o montante e.Vu na
firma U (Dlo alavancada) •
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ESTRATf!':GIA i FIRMA TOMA ii INDIvt DUO TOMA

EMPR!:STIMO EMPR!: STIMO

------------------------------------------------------------
INVESTIMENTO

Lt OUIDO ( t=O) e. (Vu - B)

REHUNERAÇl:O

(t=l)
---------------------------------~--------------------------

ª~myy~f~IQ_~~_~!~f~~9!~_!: Parte e do fluxo de caixa X
menos o pagamento do empréstimo -B e menos os juros do empréstimo

ª~~Y~f~!Q_~~_~~~f~~9!~_!!:Parte e do fluxo de caixa X
menos o pagamento do empréstimo pessoal -e.B e menos os juros do

Como as remuneraçees nas duas estratégias s~o idênticas e
nao existe oportunidade de arbitragem17 no mercado de capital, os
investimentos requeridos nas duas estratégias devem ser os
mesmos:

17Entende-se por arbitragem a possibilidade de compra de" um

titulo e ao mesmo tempo a venda de um outro a fim de se obter um

lucro livre de risco.
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e. (V -B)u ou

Concluse!es:

i. o Valor da empresa é independente da alavancagem como
resultado de nlo haver oportunidades de arbitragem, Vl=Vu;

ii. O valor da firma é determinado pelo valor dos ativos;

iii. Investimento e financiamento s.o decise!esindependentes
(Teorema da separaç.o de Fisher).

Intuitivamente, a irrelevância pode ser vista da seguinte
forma: qualquer açl:oque a empresa faça, num mercado de capital
perfeito, o investidor pode fazê-Ia por ele mesmo. Se o
investidor quer alavancar mais do que a empresa, ele cria a
desejada alavancagem. Caso requeira outros t1tulos além do
capital de terceiros a longo prazo e capital próprio, ele
construirâ um portf6lio dos t1tulos desejados.

3." RELEVANCI A DA ESTRUTURA DE CAPI TAL

Holmst~m e Tirole (1989) mencionam que a elegante lógica da
arbitragem provou ser extremamente ~til no desenvolvimento da
teoria financeira, mas apresenta problemas quando aplicada à

estrutura de capital. Na prâtica a estrutura de capital é

relevante. Algumas das explicaçe!es baseiam-se nos custos de
falência e na existência de impostos. Na realidade a existência
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de impostos favorece o financiamento atrav6s de debêntures, ao
passo que uma maior participaç~o do capital próprio na empresa
leva ~ reduç.o das expectativas de falência.

As teorias mais recentes sustentam que os fluxos de caixa
da empresa ~o afetados pela forma de financiamento devido a
outros fatores como custos de agência, informaç~es assimétricas e
distribuiç.o do controle que sezao tratados em capitulos
posteriores.
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4. TEORIA. TRADI CI ONAL E TEORI A DE MM

Neste tópico serâ elabora~da uma revis.o da bibliografia
concernente às duas abordagens da estrutura de capital que
tomaram conta do debate até os anos 70 : A Teoria Tradicional e a
Teori~ de MM. A primeira delas, a Teoria Tradicional, sustentada
por Solomon, Schwartz, Robicheck, entre outros; a segunda, Teoria
de MK, tendo por base o artigo de Modigliani e Miller (1958).

4.1 ABORDAGEM TRADICIONAL

Van Horne (1989) afirma que a pergunta chave quando se trata
da teoria da estrutura de capital é a seguinte: ti Pode uma
empresa influenciar seu valor e o retorno exigido através da
mudança de seu Ddx de financiamento? ti

Para a abordagem tradicional a empresa pode aumentar seu
valor mediante a utilizaç.o adequada de debêntures
(endividamento). Assim, existe uma estrutura 6tima de capital
onde o valor da empresa é maior do que em outros niveis de risco
financeiro.

Utilizar-se-. a exp.l.anaçâo de Solomon (1961) para
exemplificar a abordagem tradicional.

As taxas que representam o custo do capital da empresa s~o
dadas por:

k,=
1.

F----=B
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k = _!_- =• 5

K = -º-- =o V

. Assim, \ é O custo efetivo do capital de terceiros da
empresa;

k é a taxa que o mercado capitaliza os lucros dispon1veis•
aos acionistas e

k é a taxa de capitalizaçl:o geral da empresa, também
o

denominado custo médio ponderado de capital. Esta taxa também
pode ser expressa da seguinte maneira:

Neste ponto se tratará.como as taxas k, k , k e o valor da-1. • o

empresa V se modificam ante ao aumento do risco financeiro,
definido por Bis. A figura 1, a seguir, mostra graficamente estas
modificaçeles.
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FIGURA 1

,./.) CUSTO
CAPITAL

Ke

Kl

ALAVANCAGEM BIS

Num primeiro momento, k cresce" medida que aumenta o risco•
financeiro, sem, no entanto, prejudicar a elevaçt:o da taxa de
lucro liquido devido ao aumento da utilizaçao de empXéstlmos de
custo mais baixo. 1\ aumenta pouco ou se mantém constante pois os
credores da empresa acreditam que a proporçao de recursos de
terceiros se encontra na faixa adequada. A combinaçao destes
efeitos causa uma elevaçao no valor total de mercado e uma queda
na taxa de capitalizaçao geral da empresa k •o

Numa etapa posterior, o crescimento do risco financeiro DIa
tem nenhum efeito sobre o valor de mercado da empresa. Isto
deve-se ao fato de que as alteraç~es em F, E, k. e \ em seu
efeito combinado equilibram-se e tem-se como resultado um
intervalo de estrutura de capital 6tima, ou seja, intervalo onde
o valor total da empresa' maximizado.
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Finalmente, passado certo Divel de risco financeiro, a
reaç.o do mercado de capital deverâ provocar elevaç~es crescentes
das taxas k e k , conseqUentemente a elevaç.o de k e diminuiç.o-~ • o

do valor de mercado da empresa.

Ha ainda na literatura financeira uma apresentaç.o da curva
do custo de capital um pouco diferente, na forma de U. Nesta
apresentaç.o existe apenas um ponto ótimo de alavancagem (Divel
de risco)18.

Solomon (1961) salienta que a teoria tradicional apresenta
certas peculiaridades:
-A localizaç.o do ponto ou faixa de alavancagem ótima para
qualquer empresa variar.tde acordo com o grau de incerteza da
empresa envolvido em suas operaç~es e com as reaç~es dos mercados
de capitais ante a esta incerteza. Isso, por sua vez, se compee
de expectativas sobre o mercado e preço dos produtos de uma
empresa, da proporç.o dos custos fixos, da liquidez e da
negociabilidade de seus ativos no mercado e da opin~o do mercado
a respeito da administraç.o da empresa.

No que se refere a estes elementos de instabilidade e
incerteza, uma empresa serâ, provavelmente, semelhante a outras
empresas do mesmo setor. Mas as diferenças entre os diversos
setores deve~o ser, provavelmente, significativas. Por causa
disso, espera-se que cada grupo de empresas dentro de um mesmo

18 Ver Brealey e Hyers (1988), capo 17. pago 397.
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setor tenha uma faixa ótima diferente no que diz respeito à

alavancagem; este limite ótimo ocorre a um n1vel de alavancagem

mais alto em indústrias estáveis do que nas indústrias instãveis.

Uma espécie de evidência em favor daposiç~o tradicional é o

fato de empresas, nos diversos setores, parecerem utilizar a

alavancagem como se houvesse alguma faixa ótima apropriada para

cada setor. Enquanto existem diferenças significativas entre as

empresas, no que concerne à proporç~o do capital de terceiros,

dentro de cada setor, a utilizaç~o média da alavancagem por

grandes setores tende a seguir um pa~o coerente no tempo_19.

4.2 ABORDAGEM DE MODIGLIANI E MILLER

Em oposiç~o à abordagem tradicional, Modigliani e Miller

(MH), em 1958, afirmam em artigo publicado que, sob certas

condiçees, Rio hâ qualquer influência da estrutura de capital

sobre o custo de capital da empresa.

Van Horne (1989) mostra a abordagem de MH, onde o custo de

capital da empresa ,k, mantem-se constante para qualquer grau de
o

alavancagem. As hipóteses assumidas por MH s.o assim colocadas:

1- Os mercados de capitais s~o perfeitos. A informaç~o é

gratuita e dispon1vel imediatamente a todos investidores. ~o hA

19 Solomon ,1961, cap. VIII, -Leverage and tbe Cost of Capital-,
pàg 97-98.
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custos de transaçe:les;todos os titulos sil:o infinitamente
divis1veis. Assume-se que os investidores slo racionais;

2- Os lucros operacionais médios futuros esperados para uma
firma 810 representados por uma variâvel randOmica subjetiva.
Assume-se que os valores esperados das distribuiç:e:les de
probabilidades para todos os investidores slo idênticas. Os
valores esperados das distribuiç:e:lesde probabilidades dos lucros
operacionais para pez1odos futuros slo os mesmos dos lucros
operacionais correntes;

3- As empresas podem ser categorizadas em "classes
equivalentes de retorno". Todas as empresas categorizas dentro de
determinada classe possuem o mesmo risco de negócio e

4- Assume-se a inexistência de impostos sobre os lucros das
empresas. Esta hipótese foi removida posteriormente.

HM formularam três proposiçe:les:

i. O valor total de mercado e o custo do capital de uma
empresa Dlo dependem de sua estrutura de capital. O valor total
de mercado da empresa é dado pelo desconto do fluxo de lucros
operacionais previstos por certa taxa adequada à categoria de
risco onde se situa a empresa,

ii. O retorno esperado de uma açlo, k , é igual ao retorno•
esperado da empresa sem di vidas, k ,o acrescido de um prêmio
pelo risco financeiro. Este é igual à diferença entre a taxa de

37



capitalizaçUo k e a taxa de capitalizaç.o dos recursos de
o

tereceiros ~, multiplicado por BIS, ou seja:

Assim, k aumenta 6. medida que a empresa se alavanca; fato•
que contrabalança o uso de recursos de terceiros que sUo menos

onerosos.
iii. O retorno ~nimo exigido para certo investimento é

independente de como ele é financiado. A taxa de corte é k •
o

Assim, hA uma completa separaç.o entr~' as deci&eSes de

financiamento e investimento.

FIGURA 2

C-/.)CUSTO
CAPITAL

Ke

~--------------------------Ko
KI

ALAVANCAGEM BIS

A abordagem de'HK baseia-se na existência de um equil1brio
de mercado devido ao processo de arbitragem. Van Horne (1989)
exemplifica da seguinte forma: "Considerem-se duas empresas
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custos de transaçtses; todos os ti tulos s.o infinitamente
divis1veis. Assume-se que os investidores s.o racionais;

2- Os lucros operacionais médios futuros esperados para uma
firma 810 representados por uma variAvel randemica subjetiva.
Assume-se que os valores esperados das distribuiçeses de

probabilidades para todos os investidores &ao idênticas. Os
valores esperados das distribuiçtsesde probabilidades dos lucros
operacionais para periodos futuros s.o os mesmos dos lucros
operacionais correntes;

3- As empresas podem ser categorizadas em ·classes
equivalentes de retorno". Todas as empresas categorizas dentro de
determinada classe possuem o mesmo risco de negócio e

4- Assume-se a inexistência de impostos sobre os lucros das
empresas. Esta hipótese foi removida posteriormente.

HM formularam três proposiç:tses:

i. O valor total de mercado e o custo do capital de uma
empresa DIa dependem de sua estrutura de capital. O valor total
de mercado da empresa é dado pelo desconto do fluxo de lucros
operacionais previstos por certa taxa adequada à categoria de
risco onde se situa a empresa,

ii. O retorno esperado de uma aç:.o,k , é igual ao retorno
e·

esperado da empresa sem dividas, k ,
o

acrescido de um prêmio
pelo risco financeiro. Este é igual à diferença entre a taxa de
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idênticas, exceto que a empresa A DIa é alavancada, enquanto que
a empresa B possui $30.000 de debêntures emitidas·.

EMPRESA A EMPRESA B

Lucro operacional 11quido O 10.000 10.000
Juros do capital de terceiros F 3.600
Lucro dispon1vel ao acionistas E 10.000 6.400
Retorno do capital próprio k 0,15 0,16e
Valor de mercado das açe:les S 66.667 40.000
Valor de mercado do capital de
terceiros B 30.000
Valor total da empresa V 66.667 70.000
Retorno da empresa ko 0,15 0,143
Capital de terceiros/capital pró-
prio (B~) O 0,75

De acordo com a teoria tradicional, a empresa A tem um risco
financeiro nulo, sendo avaliada em $ 66.667, enquanto que a
empresa B possui $ 30.000 de recursos de terceiros e é avaliada
em $ 70.000. O argumento de MM é de que esta situaçao na:o
deveria prosseguir, ela Dia é de equi11brio.

Supondo que o acionista da empresa B possua 1 por cento das
açe:lesda empresa , ele poderia proceder da seguinte maneira :

- Vende as açe:lesda empresa por $ 400,
- Toma emprestado $ 300, que corresponde a 1% do capital de

terceiros da empresa B, pagando juros de 12%,
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- Compra 1% das açesesde A, empresa 111:0 alavancada, por $

666,67.

Procedendo assim, o investidor teria um retorno de 15% em $
666,67, ou seja $100. No entanto, deste retorno deve-se deduzir
as despesas de juros , $ 36, resultando em um retorno liquido de
$ 64. O retorno obtido' o mesmo da empresa D, mas o investimento
foi menor, $366,67, ou seja $667,67 menos o empréstimo de $ 300.
O que faz este investimento ser mais atrativo.

Porém este procedimento serã seguido por outros
investidores, visto que s.o racionais. En~o o valor das açees de
B tenderâ para o valor de equil1brio de $ 36.667. O processo de
arbitragem colocado em prâtica irâ reduzir o valor do preço das
açees de B, mas 111:0 elevarã o preço da açesesde A, visto que o
risco financeiro de uma empresa 111:0 alavancada é zero. Assim o
seu retorno é fixo no mercado.

Devido ao processo de arbitragem, .MK concluem que uma
empresa nlo pode alterar seu valor de mercado total ou seu custo
médio ponderado de capital através da alteraçlo de sua estrutura
de capital. A proposiç.o I de MM fica demonstrada. A proposiç.o
11 que trata do custo do capital próprio serâ demonstrada no
próximo tópico onde os impostos s.o considerados.
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5. MM E I MPOSl'O COMO I MPERFEI çzo DO MERCADO

Aqui se fa~ uma revislo da bibliografia de KK quando
introduziu a existência de impostos e sua implicaçlO na teoria da
estrutura de capital. Primeiro, a Divel da empresa;
posteriormente, tanto a Divel da empresa como a Divel pessoal.

5.1 IMPOSl'O DE RENDA SOBRE A EMPRESA E ESI'RUTURA DE CAPITAL

5. 1.1 CUSTO DO CAPI TAL DA EMPRESA

MH ampliaram sua anâlise quando introduzem o efeito do
imposto sobre o lucro da empresa. Eles reconhecem que o custo do
capital da empresa pode ser diminu1do com a alavancagem, devido a
reduçlo dos juros pagos para o câlculo do imposto.20 Os juros que
a empresa paga sobre o capital de terceiros slo dedut1veis do
imposto de renda, enquanto que os dividendos e os lucros retidos
01:0 o 81:0. Por exemplo, imaginam-se duas empresas, uma 01:0

alavancada, outra alavancada [extraido de Brealey e Hyers

(1988)]:

20No artigo de 1958, Modigliani e ~ller reconhecem que o efeito
do imposto sobre os lucros em uma empresa alavancada pode
aumentar seu valor, mas eles Dlo avaliaram corretamente. Eles o
fizeram em artigo posterior: ·Corporate Income Taxes and the Cost
of Capdtal: A Correction·, 1963, American Economic Review, 53.
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N~O ALAVANCADA ALAVANCADA

Lucro antes do juros e IR $ 1.000,00 $ 1.000,00
Juros pagos capital terceiros O 80,00
Lucro antes IR 1.000,00 920,00
IR 34% 340,00 312,80
LUCRO Uouroo 660,00 607,20

Remuneraçl:oaos provedores do
capital de terceiros :
capital próprio:

o
660,00

80,00
607,20

660,00 687,20

A diferença entre o total de lucros distribu1dos aos
fornecedores de capital de terceiros e do capital próprio é de $
27,20. Este valor do beneficio do imposto é conhecido como tax
shield.

Brealey e Myers (1988) reescrevem a proposiçl:oI de MM da
seguinte forma:

VALOR DA = valor empresa tota~mente
EHPRESA

va~or presente do
beneficio do impostofinanciada com capital próprio

+

Assume-se que o risco tax shield é o mesmo que o da taxa de
juros para o Cálculo do valor presente, entl:o:
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Beneficio Imposto custo do capital de terceiros

TC (ki B)
= ----------= onde:

Tc= aliquota do imposto de renda da empresa
ki=~custo do capital de terceiros
B = capital de terceiros

Nota-se que o valor presente do beneficio do imposto 111:0

depende do custo do capital de terceiros; no entanto, assume-se
que a empresa tenha lucro suficiente para pagar os juros
compromissados e estes fluxos, por serem menos arriscados, do
descontados pela mesma taxa de juros que o geraram.

Fica evidenciado que quanto maior a participaç.o de capital
de terceiros na empresa, maior o valor da empresa e, assim, k ,o
custo de capital da empresa,pode ser reduzido com a alavancagem:

Bk = p [( l-t) ----]o B+S
onde:
p = taxa de capitalizaç.o de uma empresa sem capital de
terceiros a longo-prazo (sem alavancagem).
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5.1. 2 cusro 00 CAPI TAL PROPRIO

Marginalmente, o custo do capital próprio • dado pela

variaç~o dos retornos dos acionistas em relaçao à mudança de

valor de seus investimentos. Os acionistas recebem o fluxo de

caixa liquido (após juros e impostos) : AXL. A mudança no valor

do investimento dos acionistas é dada por : AS= AS + ASn o Isto

corresponde ao valor das novas açees mais a variaçao das açees

atuais. Pode-se escrever o custo do capital próprio como:

Como o fluxo de caixa gerado por uma empresa alavancada é

·composto de duas partes:

i. Fluxo de caixa dos acionistas, liquido após o imposto de

renda:
...

XL= (X - rB) (1 - t)
ii. Fluxo de caixa dos credores, fornecedores do capital de

terceiros:

rB

O fluxo de caixa total da empresa alavancada é:

...
XL + rB = (X - rB) (1 - t) + rB

•..
XL + rb = X(1-t) +rBt
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EnUo:

-X (1 - t) = XL + rB - rBt (1)

Colocando-se em termos marginais, pondo em evidência (l-t) e
dividindo-se ambos os membros por AI :

( 1-t) -~~- = -~~- + (l-t) _~i~Dl (2)

Uma empresa alavancada (VA) tem como valor a soma de seus
fluxos descontados:

A mudança de valor AVA com relaçl:oao investimento AI é dada
por:

...é!l!l__ + ~_élDl• AI AI (4)

Substituindo a equaçl:o (2) na equaçl:o (4) :

A alteraçUo do valor da empresa alavancada também pode ser
mostrada pela variaçUo dos fundos que a financia:
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= -~~ + -~~-(6)

Fazendo (5) igual a (6) :

-_é§_±_é~__= _é~lé!_±_i!:~l_éi~~llé!+ _~_éi~l
AI kO AI

EnUo:

AS
-AXL + (1-~)A(rB) + kot AB - koAB

= -------------k~-------------------

Onde A(rB) = kiAB, logo:

-ko AS = AXL - (l-t) (ko-ki) AB

Da qual se chega à taxa de incremento do retorno do capital
pmprio:

k = k + (k -k.) (l-t) _é~_ 21e o o 1 AS

Esta equaçl:o corresponde à proposi.çl:o11 de MM, exceto que
foi inclu1da a taxaçl:o de imposto sobre o lucro da empresa, o que
na proposiçl:o de MM deve-se considerâ-la como inexistente, ou

21A prova da proposiçl:O II de MH encontra-se em Copeland e Weston
(1983) •
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seja t=O.

Um dos pontos fracos desta abordagem levantado tanto por Van
Home (1989) quanto por Brealey e Myers (1988) é o da alavancagem
extrema. Todas as empresas deveriam estar alavancadas 100%, o que
0:0 se vê na realidade. Brealey e Myers (1988)
este fato pode se justificar por duas razees:

esclarecem que

i. Os impostos sobre a renda das empresas e sobre a renda
das pessoas fisicas mascaram uma desvantagem s9bre o

endividamento da empresa, anulando os efeitos do beneficio do
valor presente do imposto (tax shield) e

ii. Quando a empresa se alavanca, ela incorre em outros
custos- custos de falência, por exemplo- anulando os efeitos do
beneficio do valor presente do beneficio do imposto (tax shield).

5. ia IMPOSTO PESSOA JUlUDICA • F:tSICA E EsrRUTURA DE CAPITAL

Quando se considera a tributaç.o sobre a pessoa juZ1dica e
sobre a pessoa fisica, aproxima-se um pouco mais da realidade.
Hiller (1977) faz isto e altera a equaç.o que afirmava vi - y'1=

tcB • Ou seja, a diferença entre uma empresa alavancada (vi) e
uma empresa nJ:o-alavancada (Vu) 111:0 é mais dada pela al1quota do
imposto de renda da empresa multiplicado pelo montante de
capitais de terceiros (B).
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remuneraç 11:o
distribu1da acionistas

ucro antes os
juros e IR = $1

remuneraçl:o
paga como juros

llIIpOstorenda
empresa nada

lucro após IR
empresa

!
$ 1,00

1

tc
!

$1 - tc

.1.D1pOstorenda
pessoal

1
tpE(l - te)

1 - tc - t (1 -t )=• pE c
(1 - t ) (1 - t )c pE

I~ucro após.1.D1pOstos

onde: tpD= al1quota do imposto de renda pessoa fisica .sobre os
juros

tpE = al1quota do imposto de renda pessoa fisica sobre
dividendos ou ganhos de capital

tc = al1quota do imposto de renda pessoa jurtdica •

Observa-se na ilustraçao acima que o lucro operacional de
uma empresa poder.l ser distribu1do para os fornecedores do
capital de terceiros, ou para os fornecedores do capital próprio
(acionistas), dependendo da estrutura de capital da empresa.

O objetivo da empresa serâ arranjar uma estrutura de capital
que maximize a riqueza de seus investidores após a tributaçl:o. Se
l-tpD> (l-tpE)x(l-tc)' a renda para os fornecedores do capital
de terceiros serâ maior; se for menor, sexâ pior. A empresa sexâ
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indiferente quanto a. seu endividamento quando =

Voltando ao exemplo numérico apresentado anteriormente,
agora considerando a tributaçlo pessoal tem-se:

EMPRESA
N:A:O ALAVANCADA

EMPRESA
, ALAVANCADA

Renda dos fornecedores do
capital terceiros e acionistas 0+660=660 80+607,20=687,20
(antes dos impostos pessoais)

Beneficio IR devido juros pagos
pela empresa

o 27,20

Impostos pagos fom.Cap. Terceiros o 22,40

Impostos pagos acionistas 184,80 170,02

Total impostos pessoais pagos 184,80 192,42

Total renda ap6s impostos
para fom.capital terceiros
e acionistas

660-184,8=
475.2

687,2-192,4=
494.8

Neste exemplo, a al1quota do imposto de renda pessoal para
os fornecedores do capital de terceiros (tpD) e para 08

fornecedores
do capital próprio, acionistas, (tpE) foi considerada a mesma,
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ambas de 28%. Neste caso observa-se que permanece a vantagem
sobre a empresa alavancada em $ 19,58 ( 494,78 - 475,20). O que
em termos de valor presente de Tax Shield é o mesmo, pois no
primeiro exemplo , a taxa de desconto deveria ser a taxa de juros
do empréstimo (8%), agora, a mesma taxa, porém reduzida do

imposto pessoal incidente sobre os acionistas (8 x

(1-0,28)=5,76%).

VP tax shield = 27 20-U;UU- = $ 340

VP tax shield =
19 58-U;U576 = $ 340
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e. CAPM E VALI DAC;:~ODAS HI POTESE DE MM. E TESI'ES EMP:tRI COS

Quando HM.elaboraram sua teoria, nao havia uma teoria de
precificaçao de ativos que pudesse relacionar preço ao risco do
ativo. Isto foi feito posteriormente com a criaç.o do CAPH. A
validaç.o da teoria de HH no contexto do CAPH serâ explicada no
primeiro tópico. Na seqUência, procurar-se-A descrever os testes
~ricos realizados para validar a teoria de MM, bem como a
problemâtica surgida com os testes emp!ricos.

e.1 MM E O CAPM

Como foi visto, a proposi.ç.o I de MM afirma que a
alavancagem 111:0 tem nenhum efeito na riqueza do acionista (o
fluxo de caixa é que cresce e nao o preço das açeses)• JA a
proposi.ç.o11 diz que a taxa de retorno esperada pelo acionista

cresce com a alavancagem.

A resposta para isso estâ no fato de que o aumento no
retorno para os acionistas é compensado pelo aumento no risco. O
CAPX (Capital Asset price Model) é uma teoria desenvolvida para a
precificaç.o de ativos considerando o risco assumido.

O trabalho de MK foi efetuado anteriormente ao CAPM, no
entanto, admite-se que seja vâlido em tal contexto. O CAPH foi

53



"

desenvolvido por William Sharpe22 , John Lintner23e outros.

Resumidamente, estabelece que o retorno de um ativo arriscado é

dado por uma taxa livre de risco, mais um prêmio pelo risco, que
é proporcional ao risco sistemâtico do ativo (risco que DIa pode

ser eliminado pela diversificaçlo).

o trabalho que serâ descrito procura mostrar como a teoria
de HM sobre estrutura de capital foi incorporada a teoria moderna
de finanças dentro do contexto do CAPK. Extraiu-se esta

explanaçlo de Van Horne (1989). As consideraçeles sobre o CAPK
também foram extra1das de Moraes Jr. e Luce (1979).

o CAPK pode ser escrito da seguinte forma:

onde:

E(RJ)=Taxa de retorno esperada para o ativo j

I\=Taxa livre de risco
E(R )=Taxa esperada de retorno do mercado

m

22Sbarpe, William F., 1964, -Capital Asset Prices: A tbeory oE
~rket Equilibrium under Conditions oE Risk-, Tbe Journal oE
Finance, 19, September, p.p. 425-442.
~3Lintner, Jobn, 1965, -Tbe Valuation oE Risk Assets and Selection
oE Risk Investments in Stock PortEolios and Capital Budgets·,
Review oE Economics and Statistics, 47, February, 13-37.
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q = covariAncia dos retornos do ativo "j" e do mercado
j.m

"m" ;

PJ = coeficiente de correlaçao destes retornos;.m

q z= variAncia dos retornos do mercado
m

qJ= desvio-padrao do retorno do ativo

o quociente qJ/qm indica a variaç.o dos retornos do ativo

"j" em relaç.o ao mercado "m". O coeficiente PJ indica o,m grau

de diversificaç.o de uma carteira de ativos; ou seja, mostra se

os retornos andam juntos ou nlo.

En~o, a taxa de retorno esperada por um ativo é composta de

duas partes: pela taxa livre de risco (Rr) e por um pJ:émio pelo

risco que depende de [E(Rm) - Rr]' conhecido como "preço do

mercado pelo risco" e do risco sistemâtico, nlo diversificâvel,

do ativo(!1j). O beta (f'J) pode ser estimado através de uma

regress.o linear entre os prêmios pelo risco (Rjt. -Rr) do ti tulo

os pJ:émios pelo risco do mercado (R -Rr) observados no passado.mt.

e

24Pressupostos do CAPM :

Trata-se de um modelo normativo e seus pressupostos básicos

~o:

i. Periodo único- os insvestidores maximizam sua utilidade

24conforme Queiroz e Luce (1979).
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dentro do contexto de um ônico per1odo~
ii. Mercado de capitais perfeitamente competitivo, ou seja,

inexistência de taxas, comiss~es e outros custos de transaç~o~

iii. Os ativos perfeitamente divis1 veis, suas

quantidades pré-determinadas e nenhum investidor é capaz de

promover alteraç~es nos preços dos ativos~
iv. Existência de titulo sem risco, onde os investidores

podem tomar emprestado, a uma taxa equivalente ao retorno deste

titulo~
v. Expectativas dos investidores slo homogêneas com relaçlo

aos retornos esperados, suas varilncias e covarilncias;
vi. todos os investidores analisam os portf6lios com base em

dois parâmetros: retorno esperado e desvio-pa~o;
vii. Os investidores slo considerados aversos ao risco, ou

seja, existe uma preferência por menor risco, dado o mesmo n1vel

de retorno.

O retorno esperado de uma empresa é a média ponderada dos

retornos esperados para as debêntures e aç~es. Ou seja :

k=o ----ª--- kB + S •

Como visto anteriormente, B é o valor de mercado para as

debêntures, S é o valor de mercado para as aç~es , ~ é o retorno

esperado para as debêntures, e k o retorno esperado para as•
aç~es. Isolando k tem-se:.•

k = k + -ª-- (k - k.)• o SOlo
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Vê-se que o retorno esperado das açees (k) cresce na•
proporç.o que cresce a alavancagem (B/S), indicando um aumento de
risco •

o risco sistemâtico de uma empresa, descrito pelo Beta (~) é

dado pela média ponderada dos betas dos titulos individuais da
empresa, ou seja:

Isolando o beta das açees tem-se:

B
(1~e ••= (1.mpr •• a. + --g-- «(1.mpr •• a. - (1d.bênt.ur •• )

Observa-seque um aumento na alavancagem (B/S) aumenta tanto
o retorno esperado de uma aç.o como o Beta da aç.o. Assumindo um
mercado de capital perfeito, o beta e o retorno da aç.o aumentam
proporcionalmente. Eles se compensam no que tange ao aumento do
preço da açlo.O aumento no retorno da aç.o é apenas suficiente
para anular o aumento no retorno exigido pelo acionistas devido
ao aumento no beta. Portanto, a prova de que o preço da aç.o nlo
se altera quando se altera a alavancagem pode ser mostrado no
contexto do CAPM.
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6. 2 TESTES EMP:tRI COS DA TEORI A DE MODIGLI ANI E MILLER

o presente tópico pretender apresentar de forma resumida os
estudos empiricos relacionados com a teoria de estrutura de
capital apresentada por Modigliani e Miller.

No estudo original de MM (1958), os testes realizados pelos
autores foram baseados em 2 estudos desenvolvidos por outros, a
saber F. B. A1len25, que estudou 43 empresas de energia elétrica
no peziodo de 1947-1948, e Robert Smith26, que estudou 42 empresas
de petróleo em 1953. MM afirmaram que tais estudos eram
consistentes com seu modelo e inconsistentes com a vido
tradicional; ou seja, o custo de capital RIo se reduz com o
aumento do endividamento (alavancagem).

Weston (1963) reaplicou os testes utilizados por MM porém em
outro peziodo para verificar as conclusees de MM. No entanto,
concluiu que seus resultados eram consistentes com a abordagem
tradicional; a funç.o do custo de capital se tornou negativa ao
invés de horizontal, como afirmavam MM. Como as despesas de juros
s.o dedutiveis do imposto de renda para a empresa, Weston
argumentou que o custo de capital deveria ser apurado liquido do
imposto. Ainda, Weston argumentava que o custo de capital estava
ligado RIo apenas a alavancagem, mas também aos ativos totais da

25Allen, F.B., 1954, - Does Going into Debt Lower the Cost of
Capital?-, ~!!!~~_~2~!,August, pp. 57-61.

26Smdth, R., 1955, - Cost of Capital in the Oil Industry·,
Pittsburgh: Carnigie Inst. Tech. (unpublished).
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empresa (tamanho da empresa) e. taxa de crescimento do lucro.

MM (1963) fizeram uma correç.o em seu trabalho, considerando
os efeitos do imposto de renda, e chegaram • mesma conclusao de

Weston.

Posteriormente, MM (1966) efetuaram um estudo objetivando
prever o custo de capital através de uma equaçao onde o fluxo de
lucros, o subsidio proporcionado pelo imposto de renda sobre a
remuneraçao do capital de terceiros, e o crescimento da empresa
foram mencionados como contribuidores do valor da empresa.
Utilizaram uma amostra de 63 empresas de energia elétrica no
per.1odode 1954, 1956 e 1957. Ver tabela abaixo:

CONTRIBUIÇXO PERCENTUAL
1957 1956 1954

68,1 72,0 75,9

23,5 22,6 23,7
10,0 6,4 2,3
-1,7 -0,7 -1,7
100,0 100,0 100,0

FONTE

Valor dos ativos
Beneficio do imposto sobre
o endividamento

Crescimento potencial
Tamanho da empresa
Valor Médio

Fon~e: H. Hiller e Modigliani. "Some Estimates of Cost of
Capital to the Electric Utility Industry - 1954-1957". American
Economic Review, June, 1966.

Neste teste de MM, o valor da empresa é atribu1do ao valor
presente dos fluxos de caixa operacionais gerados pelos ativos,
pelo subsidio proporcionado pelo imposto no endividamento e, pelo
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crescimento potencial e pelo tamanho da empresa. Conclu1ram que
existe um ganho com a alavancagem proporcionado pelo beneficio do
imposto.

Testes emp!ricos posteriores 810 tentaram mais reaplicar os
mesmos testes de MM, seja o de 1958 ou os de 1966. Os testes
aplicados procuraram seguir outras linhas, realçando outras
facetas do problema da estrutura de capital. Segundo Weston
(1989) os modelos utilizados para testar as teorias da estrutura
de capital tornaram-se extremamente complexos e envolvendo a
aplicaç.o de técnicas econométricas. " Nesta grande confus.o que
se formou, existem teorias que se disputam, testes e~ricos que
se competem e associaçees entre certas teorias e determinadas
metodologias de testes empiricos".

Assim, a intersubjetividade que deveria pautar a validaç.o
de certa teoria fica prejudicada pois hâ sempre uma polêmica na
maneira.como o teste foi aplicado. Entre as teorias concorrentes
para explanaç.o da controvérsia ante a estrutura de capital
tem-se a teoria da agência, a teoria da sinalizaç.o e a teoria
do controle. A resoluçlo para os conflitos emp1ricos necessitarâ

ainda muita pesquisa.
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7. ESTRUTURA DE CAPI TAL E TEORI A DA AG!:NCI A

Uma forma de interpretar a empresa é visualizâ-la como um

conjunto de contratos entre diversos participantes. Este conjunto

de contratos incorrerâ em algumas demandas fazendo-os com que

tendam a serem aperfeiçoados durante o tempo. A Teoria da Agência

trata destes fenOmenos quando ocorre a delegaç.o de tomada de

decis.o. Neste tópico se tentarâ tratar desta teoria e sua

implicaç.o na estrutura de capital da empresa.

7. 1 EMPRESA COMO FORUM DE CONTRATOS

A vis.o da empresa como uma caixa-preta onde os agentes

econOmicos interagem com entradas e sa1das de elementos tem sido

superada por uma vis.o contratualista (Holmstrom e Tirole, 1989).

A empresa tem sido vista como um conjunto de contratos entre os

fatores de produç.o e cada fator é movido por seus próprios

interesses. A ênfase nesta ótica é voltada aos direitos que cada

fator possui na organizaç.o e tal estudo tem sido denominado de

direitos de propriedade na literatura financeira.27

Coase (1937, 1960) assume a hipótese de que a empresa deve

facilitar as trocas e deve ser melhor compreendida como um

arranjo ótimo limitado pelos contratos ao invés de limitado pela

270s primeiros trabalhos na ârea de direitos de propriedade
devem seu mérito a Coase (1937, 1960) e atualmente tem seus
melhores exemplos em Alchian e Demsetz (1972) e Jensen e Meckling
(1976) •
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produçao. Os contratos devem ser elaborados de maneira a diminuir
os custos de transaçao entre os diversos fatores de produçao. A
especificaç~o dos direitos de cada parte faz com que se determine
como os custos e recompensas se~o alocados entre os
participantes da empresa. Os direitos s~o determinados através de
contratos e o comportamento dos agentes de produç~o (gerentes e
proprietârios) s~o afetados pela maneira como estes contratos s~o
firmados.

As relaç~es contratuais sao consideradas a essência da
empresa. Fornecedores, clientes, empregados, credores,
acionistas, etc., todos fazem parte de uma extensa e complexa
rede de contratos.

7.2 TEORIA DA AGeNCIA

A teoria da agência trata das relaç~es contratuais que
envolvem a delegaç~o de algum grau de decis~o entre uma ou mais
partes do contrato. Um simples exemplo seria a relaçao onde uma
parte, denominada de outorgante, emprega uma outra parte,
conhecida como agente, que tem a responsabilidade de tomar certas
decis~es em nome do outorgante. Pode-se encontrar este tipo de
relaç~o em diversas situaç~es do dia a dia tais como:
Proprietârio I Gerente; Seguradora I Segurado; Cliente I

Advogado; Paciente I Médico.

Uma empresa de seguros é um bom exemplo de uma relaç~o entre
outorgante e agente. Em troca de pagamento de um prêmio anual,

63



uma empresa de seguro concorda em pagar a um segurado certo valor
em caso de acidente pessoal. A seguradora nSo limita as
atividades desempenhadas pelo segurado; na realidade o segurado
pode sentir-se motivado a Dlo evitar atividades
como motociclismo, pâra-quedismo, alpinismo etc.,
ter uma cobertura do seguro. ! estabelecida
agência porque a probabilidade de ocorrência de
afetada pela açlo do agente.

perigosas tais
pelo fato de

uma relaç~o de
um sinistro é

Na ârea de finanças empresariais, a mais importante relaç~o
de agência ocorre nos contratos entre gerentes (agentes) e os
diversos investidores (outorgantes). O agente possui certa
autonomia nas decis~es que i~o determinar o bem- estar tanto do
agente quanto do outorgante. Também, o agente difere do
outorgante quanto à preferência, dadascertas alternativas; ou
seja, existe um certo grau de conflito entre eles.

A delegaçlo da tomada de decis~es acarreta vantagens na
especializaç~o de certas atividades: Investidores externos se
encarregam da diversificaç~o do risco e os acionistas internos ou
gerentes tornam-se especializados na ges~o da empresa. No
entanto, viu-se que a delegaçlo traz os problemas da relaçlo de
agência.
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7.3 CUSTOS DE AG!NCIA DAS AÇOES 28

Supee-se inicialmente que um gerente possua 100% das aç~es
de Uma empresa. A sua utilidade provém de duas fontes:

i) Retornos pecuniârios advindos do fluxo de caixa de suas
aç~es (dividendos, ganhos de capital);

ii) Consumo de beneeficios Dro-pecuniârios tais como
usufruir de um bom escritório, instalaçees com ar-condicionado,
carpetes, emprego de parentes com salários acima do mercado,
dedicar-se à empresa com esforço reduzido.

A ótima dos beneficios pecuniârios e
nlo-pecuniârios é alcançada quando a utilidade marginal derivada
de uma unidade monetária despendida é igual a utilidade marginal
derivada de uma unidade monetária adicional.

28A explanaç~o utilizada foi extra1da de Jensen e Meckling (1976),
tanto para os custos de agência das açees, quanto para os custos
de agência das debêntures, bem como para a estrutura de capital e
custos de agência como um todo.
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FIGURA 1

VALOR DA

II.PRlIA

-I

BENE frCIOS
NÃO - PECUNIÁRIO'

A curva de utilidade do gerente-proprietArio é UO.O valor da
empresa é V. e o valor dos beneficios nlo-pecuniArios consumidos
é F. (Ver figura 1). A reta de restriç.o orçamentlria tem a
inclinaç.o de -1 pois cada unidade monetlria gasta em beneficios
Dlo-pecuniArios reduz o valor da empresa no mesmo montante. O
valor de mercado da empresa é dado pelo eixo vertical e o valor
dos beneficios nlo-pecuniArios pelo eixo horizontal. V' é o valor
da empresa quando o beneficio nlo-pecuniArio F é zero; ou seja, o
màximo valor da empresa. Por outro lado, quanto o valor de F for
màximo, assumindo F', a empresa terA valor nulo.

No caso do gerente-proprietlrio vender todas as suas açees e
permanecer na gerência da empresa consumindo apenas F., como na
situaç.o anterior, o valor que o comprador estarâ disposto a
pagar pela empresa serâ V. por todas as açees. Porém, Dlo se
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espera que o gerente se comporte da mesma maneira, consumindo os
mesmos F. anteriores sem que haja custos extras de monitoramento.

Supondo-se que o gerente-propriettrio possuidor de 100% das
açees resolva vender parte da empresa e permanecer com o
restante. O gerente-proprietário retém a das açees e vende (1
a).Se o comprador acredita que o gerente ir' consumirF. de
beneficios 0:1:o-pecuniârios, ele estan disposto a pagar (1
a).V. pela fraçao da empresa. Por outro lado, o gerente ao
economizar 1 unidade monetária nos beneficios nlo-pecuniârios,
ele 0:1:0 se beneficiart de sua totalidade, ~â de apenas a 1,
correspondente • sua participaçao na empresa e arca com todo o
custo.

FIGURA 2
VALOR DA
IMPREIA

I._j._._._.
--'I

8ENEI"íCIOI
NÃo. PECUNIÁIUOI

Se o gerente está livre para tomar a decisao de qual Divel
de beneficios o:I:o-pecuniâriosdeve optar, ele escolhert aquele

67



que aumentar' seu bem-estar, ou seja procurar' uma nova curva de
utilidade que tangenciar' a reta de restriç~o P1v1,representada
por U1• O fato do gerente ~o arcar mais com todo o custo
proveniente de suas más decisees de investimento, por ele
dispender menos esforço no trabalho gerencial, farâ com que às
vezes aceite investimentos com VPL negativo. O valor da empresa
cairã para Vo devido mudança no consumo do gerente de F. para

F1•

Como o mercado de açees ir' antecipar o comportamento do
gerente, os compradores não i~o pagar (1 - a) V. pela sua fraç~o
da empresa. Prevendo o aumento do consumo de F. para F1, o
mercado estarâ disposto a pagar Vo e o gerente dever' escolher a
curva de utilidade que tangencie a reta de restriç~o P2V2,
definindo o valor de consumo dos beneficios ~o-pecuniârios em

A expectativa do mercado de açees farâ com que o gerente
consuma um Divel de beneficios não-pecuniârios mais elevado, que
os novos acionistas paguem por sua fraç~o correspondente o valor
mais baixo da empresa (Vo) e que o gerente altere sua curva de
utilidade para u2• Conforme figura 3, a seguir.
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FIGURA 3

( ••'''UA

" IENU(CIOS

NÃO. PECUNIÁRIOS

Como O gerente terâ sua curva de utilidade reduzida, ele
deverâ obter uma compensaç.o para que seja vAlida a emiss.o de
açees. Esta poderâ advir dos beneficios da diversificaç.o do seu
portfólio ou dos ganhos de capital com suas açees em virtude do
futuro projeto de VPL positivo financiado pelos acionistas
externos.

Viu-se que a reduç.o do valor das açees resultante do
aumento dos beneficios ~o-pecuniârios equivale a dizer que
aumentou o custo de capital e define o custo de agência ligado à

emisdo de açees.

7.4 CUSTO DE AGeNCIA DAS DESeNTURES

Foi visto que a emiss.o de açees para investidores externos
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faz com que surjam custos de agência desvalorizando o valor da
empresa. Isto sugere a venda das açees dos investidores externos
para o gerente a fim de evitar tais custos. Ou seja, seria
possivel a emissko de debêntures e com os fundos obtidos comprar
as açees dos acionistas externos.

Empresas cujos ativos foram financiados praticamente com a
emissko de debêntures Dlo se encontram na realidade; pois,em tal
situaçko, o gerente-proprietário tomarâ certas decisees em
detrimento dos debenturistas.

Jensen e Meckling (1976) exemplificam que potenciais
credores nlo ir.loemprestar $ 100.000,00 para uma firma onde seu
empreendedor invista apenas $ 10.000,00. A
pelo fato de que, se fosse dado

justificativa
o crédito

se
, o

gerente-proprietário teria incentivo de aceitar investimentos com
grandes retornos em caso de sucesso, embora muito arriscados. Se
ocorrer o sucesso, o gerente-proprietário capitaliza a maioria do
ganho; caso contrârio, na situaçko de fracasso do projeto, os
debenturistas arcam com a maioria dos custos.

A situaçko precedente nos remete à

elaborada por Black e Scholes (1973). Quando
empréstimos e emite debêntures, ela está

teoria de opçees,
uma
sendo

empresa
vendida

toma
aos

debenturistas e o devedor possui o direito de comprar a empresa
em certa data, por certo valor. Ou seja, os debenturistas possuem
os ativos da empresa e emitem uma opçko de compra européia
(Europeancall option) em favor dos acionistas com preço de
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exerc1cio no valor de B que é o valor de face da debênture.

Se o valor da empresa (VI) for maior que o valor das
debêntures (B) na data do exerc1cio, VI > B , os acionisas
pagar.loseus credores e ficar.locom o restante do valor VI
B. No entanto, no caso da empresa ter o valor menor que o das
debêntures, VI < B , a empresa se torna insolvente e o valor da
opç.o ~o serâ executado pois ele é nulo. Neste caso os
acionistas ~o exercitam a opç.o e os debenturistas ficam com a
empresa. Na linguagem da teoria de opç~es, o valor da empresa
para os acionistas SI= max [ O, VI - B ], o valor máximo entre O
e Vl- B.

Os problemas de agência surgem porque o valor dasopç~es
'aumentam com o incremento do risco. A fórmula derivada por Black
e Scholes (1973) nos esclarece este fato:

onde :
In (PIE) + rt + ~2t/2

d = ---------------------------1

In (PIE) + rt - ~2t/2

------------------.--------
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.,..

N(di)= Probabilidade de que valores menores que di possam
ocorrer em uma distribuiç.o normal;

E= Preço de exerc1cio da opç.o;

t= pez1odo para o exerc1cio;

P= Preço corrente de mercado da aç.o;

0'2=Risco da açlo medido pela variança da taxa de retorno da
açlo composta continuamente e

r= taxa livre de risco composta continuamente •

Nota-se que o valor da opç.o aumenta com o Divel do preço da
açlo em relaçlo ao preço do exerc1cio (P/E), com o tempo da
expiraç.o multiplicado pela taxa livre de risco (rt) e com o
tempo de expiraç.o multiplicado pela volatilidade da aç.o (0'2t).

Brealey e Myers (1988, p. 427) através de um exemplo
n1lJDérico, mostrado a seguir, exemplificam como o

gerente-acionista pode agir em detrimento dos debenturistas.
Assuma que exista apenas 1 açlo e 1 debênture, que o acionista
também seja o gerente e o debenturista outra pessoa qualquer. A
empresa apresenta o seguinte balanço, conforme seus livros
conUbeis:
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BALANÇO (valor contàbil)

CAIXA $ 20

ATIVOS FIXOS $ 80

$ 50
$ 50

DEB!:NTURE

AÇa:O

$100 $ 100

No entanto, o balanço da empresa usando valores de mercado

indica outra situaç~o:

BALANÇO (valor de mercado)

CAIXA $ 20

ATIVOS FIXOS $ 10

$ 25

$ 5

DEB!:NTURE

AÇa:O

$ 30 $ 30

O balanço acima (valores de mercado) demonstra que a empresa

està em situaç~o problemática pois o valor de face das debêntures

($ 50) é maior que o valor de mercado da empresa ($ 30). Se a

debênture vencesse hoje, a firma iria quebrar e os acionistas nlo

receberiam qualquer valor. Como explicar o valor da aç~o em $ 5 ?

Supondo que a debênture tenha vencimento dentro de 1 ano e

que os debenturistas nlo possam forçar a falência da empresa e

que haja caixa para as atividades da empresa. A aç~o foi

precificada em $ 5 porque existe a possibilidade de que dentro de
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um ano a empresa se recupere , pague o debenturista e fique com
o restante (valor residual). Mas para tal ocorrência, o valor da
empresa dever crescer de $30 para mais de $ 50.

Imagine que o gerente-proprietário tenha a seguinte

oportunidade de investimento: Investir $ 12, obter um Fluxo de
Caixa de 120 no per.1odoseguinte com 10% de probabilidade ou
obter um Fluxo de Caixa de $ O com 90% de probabilidade. A taxa
de desconto é de 20%. En~o o VPL (Valor Presente L1quido) serâ :

VPL= E [FC.•p(x.)]/(l + r) - I~ ~

FC= Fluxo de Caixa
p(x)= Probabilidade de ocorrência
r= taxa de desconto
1= investimento inicial

VPL= [(120.0,1 + 0.0,9)/ 1,20] - 12

VPL= - 2

No caso deste investimento ser efetuado, o balanço da
empresa em valores de mercado fica o seguinte :
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BALANÇO (valor de mercado)

CAIXA $ 8 (20)

ATIVOS FIXOS $20 (10)

$ 20 (25)

$ 8 ( 5)

DEBe:NTURE

AÇ~O

$28 $ 28

Obs.: Valores em paréntesis referem-se à situaçao anteriorsem o

investimento.

$ 12 de caixa foram investidos em um projeto muito arriscado

de valor $ 10. Como resultado final os debenturistas perdem $ 5,

visto que a probabilidade do Fluxo de Caixa ser $ 120 é baixa. O

Acionista ganha $ 3 pois a volatilidade da açao aumenta e assim

também o valor de sua opçao em comprar a empresa novamente.

Conclui-se que o acionista aceita projetos com VPL negativo,

desde que consiga transferir riqueza do debenturista para si.

O problema exposto é chamado de problema de subs~1~u1çao de

a~1vos. Uma vez que a empresa tenha obtido financiamento através

da emis&ao de debêntures, os acionistas preferem alterar a

pol1tica de investimento da empresa para projetos mais arriscados

porque recebem o ganho desta alteraçlo em caso de sucesso;

enquanto os debenturistas arcam com as conseqUências do fracasso

do projeto. .'.

Os debenturistas, prevendo a possibilidade da substituiçao
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de ativos e suas implicaç~es quanto ao detrimento de suas
riquezas, i~o exigir taxas de retorno mais elevadas para cobrir
o risco a que estao expostos. O aumento no retorno define o custo
de agência causado pela emisslo de debêntures. Maior a
alavancagem, maior a probabilidade com os problemas de
substituiçlO de ativos e maiores os retornos requeridos pelos

debenturistas.

7.6 ESTRUTURA DE CAPITAL E CUSTOS DE AG!NCIA

Viu-se que os custos de agência ligados à emisslo de aç~es é

diretamente proporcional à emisslo de aç~es e decresce com o
aumento de debêntures. Por outro lado, os
ligados à emisslo de debêntures crescem com o
isto é possivel inferir que existe um ponto

custos de agência ,
seu aumento. Com

onde os custos de

agência slo ~nimos; onde a estrutura de capital é ótima.
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FIGURA 4

CUSTOS DE
AliNCIA
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A teoria exposta leva às seguintes proposiçees:
i) Existe uma estrutura de capital ótima onde o custo de

capital é minimizado (minimiza os custos de agência) e maximiza o
valor da empresa;

ii) Os contratos de debêntures devem incluir clâusulas que
caibam o problema de substituiçlo de ativos e

iii) As empresas que slo mais controladas tais como bancos,
seguradoras, onde as decis~es de investimento slo limitadas pela
legislaçlo, deverlo possuir uma parcela maior de financiamento
por capital de terceiros do que as outras empresas.
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8. ESTRUTURA DE CAPI TAL E TEORIA DA SI NALI ZAÇ:A:O

o mercado financeiro, numa condiç.o ideal, é visto como se

todos os participantes possui ssem as mesmas informaçeses. No

entanto, isto nlo ocorre. Aqui procura-se tratar a implicaç.o de

informaçeses assimétricas na estrutura de capital das empresas.

Alguns modelos versando sobre tal relaç.o se~o abordados.

8.1 INFORMAçemS ASSIM!:TRICAS

Vàrios mercados s.o caracterizados pelas diferenças a

respeito do conhecimento de informaçeses entre seus participantes.

O mercado financeiro também é caracterizado pela existência de

informaçeses assimétricas.

Os solicitantes de empréstimos conhecem

oferecida do que o banco, têm conhecimento

administrativa e qualidades morais melhor

melhor
de ·sua

do que

a garantia

capacidade

qualquer

instituiç.o financeira. Ainda, os empreendedores possuem melhores

informaçeses ou informaçeses privilegiadas a respeito dos projetos

que pretendem investir e talvez levantar recursos no mercado para

realizà-Io.

O problema de informaçeses assimétricas e sinalizaç.o foi

primeiramente exposto por Akerlof (1970) usando como exemplo o

mercado de carros usados. Neste modelo existem apenas 4 tipos de

carros: novos e usados, que por sua vez podem ser de boa ou mà

qualidade. Nos Estados Unidos os carros de má qualidade s.o
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chamados "lemons".29

Um individuo compra um carro novo sem saber com certeza
sobre sua qualidade, mas ele tem o conhecimento de que a
probabilidade de compra de um carro de boa qualidade é p ou de má

qualidade é 1 - p Portanto, a proporção de carros bons

produzidos é P e a de carros ruins , ou lemons é de 1 p. O

preço do carro novo Pn deve ser Pn= p Pb + (1 - p) PI onde Pb é o
preço de um carro novo bom, e PI o preço de um carro novo lemon.

Após possuir o carro durante certo tempo, seu proprietário
pode afirmar com maior precislo se comprou um carro bom ou um
lemon. A partir dai forma-se a informaçlo assimétrica onde o
vendedor do carro usado possui maior conhecimento sobre a
qualidade do automével do que os compradores.

No mercado de carros usados hi um ~nico preço para o carro,
e é claro que nenhum comprador pagaré. por um carro usado o preço
de um carro novo. e provê.vel que o preço do carro usado Pu sen
o preço de um lemon PI, ou seja Pu = PI. Os possuidores de carros
bons :01:0 irlo vender seus carros ao preço PI que é dado em funçlo
da média da qualidade dos carros oferecidos. O mercado oferecen
apenas os carros regulares e ruins e, por consequéncia o preço do
carro usado in diminuir ainda mais, forçando a saida dos carros

290 titulo do artigo de Arkelof, -Harket for Lemons •••• refere-se
ao mercado de carros usados e a precificaç.o para aqueles de
baixa qualidade. O mesmo racioc.tnio é aplicado para o mercado de
trabalho, seguros, comércio com parceiros desonestos e avaliaç.o
de riscos.
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regulares do mercado. Este processoocorrerâ repetidamente até
que o mercado se exauste.30

8. a Â TEORI A DA SI NALI ZAÇIO E I MPLICAÇOES NA ESTRUTURA DE CAPI TAL

No caso de finanças empresariais, Leland e Pyle (1977)
levantam o : problema de Akerlof onde um empreendedor tem

oportunidade de investimento e possui conhecimento sobre a
qualidade de seu projeto (risco). O mercado Dia pode discernir
sobre a qualidade especifica do projeto do empreendedor e assim o
avalia pela média do mercado. Os projetos de baixa qualidade
(alto risco) se beneficiariam da assimetria de informaçees pois
teriam fontes de financiamento a baixo custai por outro lado, os
projetos de alta qualidade (baixo risco) seriam prejudicados pois
arcariam com um custo de capital maior do que o devido.

Para evitar que o mercado financeiro para financiamento dos
projetos se e~tinga e garantir que os projetos de boa qualidade
possam ser concretizados é preciso que as transferências de
informaçees ocorram. Os autores afirmam que uma maneira de
transmitir as informaçees sobre a qualidade do projeto é através
das decisees concernentes à estrutura de capital da empresa.

Um empreendedor identificou um projeto cujo retorno é

incerto e que ele possui o conhecimento a respeito da

300utro artigo que aborda um modelo de
interaçl:o entre i ndices e sinais no
escrito por Spence (1973).

equil1 brio em sinalizaySo e
mercado de trabalho foi
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distribuiçao do retorno x. Assume-se que x = ~ + e, onde E(e)=
O. Apenas o empreendedor conhece o valor de ~ e por ser averso ao
risco ou possuir poucos recursos deseja encontrar parceiros para
o projeto. O empreendedor procurar' transmitir ao mercado o
correto valor da média do retorno do projeto e para tal poder'
variar sua participaçao no projeto (capital próprio) e usar isto
como sinal a respeito da qualidade do projeto. Uma grande
participaçao do empreendedor transmiti~ ao mercado um sinal de

alto retorno do projeto.

Outra consideraçao sobre o tema em
Ross(1977). Ele afirma que a proposiçao

questao é dada por
da irrele~ncia de

capital assumida por Modigliani e Miller sugere que o mercado
conhece a distribuiçao dos retornos da empresa e avalia esta
distribuiçao para definir o valor da empresa. ~a realidade, o que
o mercado avalia é a percepçao do fluxo de retornos da empresa.
Assim, uma alteraçao na estrutura de capital pode alterar a
percepçao do mercado; ou seja, alterando a estrutura de capital é

possivel alterar a classe de risco que o mercado enquadra a

empresa.

Para prover o mercado com as informaçees neces~rias para
avaliar o valor da empresa, o autor propee um esquema de
incentivo gerencial, também conhecido pelos investidores:
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V1- C se V1< D ,

onde . ro' r = pesos >0. I
r= taxa de juros

VO' V = valor da empresa em to e tII
D= valor de face da debênture

I se VI ~ D

C= puniç.o devida, em caso de insolvência se V < ri

A compensaç.o M é paga ao gerente no final do pen odo, onde

o valor da firma é revelado.

Assume-se que D. é o valor mâ.ximo de debêntures que uma

empresa de baixa qualidade pode assumir sem entrar em

insolvência. O mercado considera que se D > D., a empresa é de
alta qualidade (baixo risco).

! necessá.rioque os sinais sejam claros, ou seja, 111:0 sejam
~guos e que os gerentes tenham incentivo de emitir sinàl
adequado ao mercado. Para tal, deve-se verificar a situaç.o dos
incentivos no término do penado.

Se no término do penado o valor da empresa de alta

qualidade é Via' que por sua vez é maior do que a empresa de

baixa qualidade, tem-se:
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ro (1 + r) --~!!!_--+ rI VIa se D* < D S VIa
l+r

dizendo a verdade
H =

rO (1 + r) __~!!L__
+ rI VIa se D < D*

l+r

:01:0 dizendo a verdade

o gerente da empresa A, de alta qualidade , deve assumir um

nivel de capital de terceiros superiror a D* para obter a máxima

compensaç.o. Deverà emitir o sinal adequado.

Analisemos o caso da empresa B de baixa qualidade :

H=
:01:0 dizendo a verdade

V1b-------- se D < D*ro (1 + r)
l+r

dizendo a verdade

Neste caso, para que o gerente seja motivado a dizer a

verdade, o valor do incentivo no caso de dizer a verdade deve ser
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maior do que no caso de mentir, ou seja :

V1b
rO{I+r)------- + rI V1b

1 + r

>

VIa
rO{I+r)-------- + rl{V1b- C)

1 + r

<

Como resultado, tem-se que o gerente dever' enviar o sinal
correto ao mercado quando o ganho proveniente da emiss~o de um
sinal falso for menor do que a puniç~o devida, considerando os

devidos pesos rO e rl·

Myers e Majluf (1984) apresentam outra abordagem onde se
analisa uma empresa que jâ estã no mercado de capitais e tenta se
capitalizar.

Assume-se que:
i. Os mercados s~o perfeitos (sem impostos, custos de

transaç~o, etc.), exceto que o gerente é melhor informado do que
o mercado. Existem 2 estados poss1veis de ocorrência, um bom e
um ruim. O gerente sabe o estado verdadeiro enquanto que os
acionistas sabem o valor da empresa em cada estado, mas acreditam
que ~o igualmente provâveis e lhes imputam a probabilidade de
50% em cada estado;
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ii. Nlo existem problemas de agência pois o gerente age de
acordo com os interesses dos antigos acionistas;

iii. Existe apenas a possibilidade de emiss.o de aç~es.

1) 50 OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO

Primeiramente, admite-se que a empresa 010 tenha
oportunidade de investimento. Consideram-se duas possibilidades
de intervençl:o:a) 010 fazer nada e b) emitir aç~es no valor de
100 unidades monetárias para os novos acionistas. Tem-se os
seguintes valores de mercado :

~O FAZER NADA EHITIR AÇOE5

Bom Ruim Bom Ruim

.Ativos Liquidos L 50 50 150 150

Ativos Tangiveis A 200 80 200 80

Valor da Firma 250 130 350 230

o valor do mercado para as antigas aç~es, considerando que
nlo se irâ fazer nada serâ: 0,5 • 250 + 0,5 • 130 = 190. Jâ no
caso de se emitir aç~es, o valor das
acionistas serâ: 0,5 • 250 + 0,5. 130 =

aç~es para os velhos
190. No entanto, o
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gerente, possuidor de informaç~es assimétricas sabe o verdadeiro

valor da empresa (250, 130 , 350 ou 230).

No caso de emiss.o de aç~es e o estado assumido for Bom, a
riqueza dos antigos acionistas serâ:

[190 + (190 + 100)) • 350 = 230
Para os novos acionistas :

.
[100 + (190 + 100)] • 350 = 120

Supondo-se que o estado seja Ruim e que se emita novas

aç~es. A riqueza dos antigos acionistas serâ:
[190 + (190 + 100)) • 230 = 150
Para os novos acionistas:
[100 + (190 + 100») • 230 = 80

Sintetizando a posiç.o da riqueza dos antigos acionistas

tem-se:

Na:0 FAZER NADA EMITIR AÇOES

--------~-------------------------------------------------------
Estado Bom 250 230

Estado Ruim 130 150

---------------------------------------------------------------
Os antigos acionistas preferir.lO "~o Fazer Nada" se o

estado for Bom e "Emitir Aç~es" se o estado for Ruim. A empresa
irâ emitir aç~es apenas quando estiverem sobrevalorizadas no
mercado. Mas os novos acionistas ir.lo antecipar que o estado
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correspondente é o Ruim (aç~es sobrevalorizadas) quando da
emissl:o das açeles e sabedoque o valor da empresa é 230. Sendo
assim, o valor da riqueza dos acionistas fica :

antigos acionistas
[130 + (130 + 100)]. 230 = 130

novos acionistas
[100 + (130 + 100)] • 230 = 100

100 corresponde ao preço que os novos acionistas realmente

pagaram.

No caso do estado ser Bom, a empresa DIa deverâ emitir açeles
porque a riqueza dos antigos acionistas declinarâ para 230, o que
é pior do que a opç.o de "RIo Fazer Nada" e possuir 250.31

2) OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO

Admite-se que a empresa possa crescer captando 100 unidades
moneUrias no mercado e investindo em ativos. Assim a posiç.o em
valor de mercado dos ativos cresce de 200 para 300 e de 80 para
180 nos estados Bom e Ruim, respectivamente. O Valor Presente
~quido do projeto vale 20 e 10 para os respectivos estados.

31Os exemplos foram extra1dos de Copeland e Weston (1983),
Financial Theory and Corporate Policy, cap.tulo 14.
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IaO FAZER NADA EMITIR AÇOES

Bom Ruim Bom Ruim

---------------------------------------------------------------
Ativos Li quidos L 50 50 50 50

Valor dos Ativos A 200 80 300 180

VPL do Projeto 20 10

Valor da Firma 250 130 370 240

-------------------------~-------------------------------------
o valor de mercado para os antigos acionistas permanece o

mesmo da situaç.o anterior, 190. No caso da empresa emitir açees
e investir, o valor de mercado das açees para os antigos
acionistas se~ 0,5 • 270 + 0,5 • 140= 205. O valor de mercado
para as novas açees seri de 100 pois é o valor que foi pago.

Supondo que o gerente emita açees e que o estado seja Bom, o
valor da riqueza dos antigos acionistas ser.:
[205 + (205 + 100)] • 370= 248.

Por outro lado, supondo que o estado seja Ruim, se a empresa
emite açees, o valor da riqueza dos antigos acionistas se~:
[205 + (205 +100)] • 240= 161.

Sintetizando a posiç.o da riqueza dos antigos acionistas
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tem-se:

1«0 FAZER NADA EMITIR AÇOES

---------------------------------------------------------------
Estado Bom 250 248

Estado Ruim 130 161

---------------------------------------------------------------
Os antigos acionistas preferi~o "Nlo Fazer Nada· se o

estado assumido é Bom; e preferi~o "Emitir Açees" se o estado
assumido for Ruim. A empresa Dlo aceitarâ projeto com VPL
positivo porque o valor do projeto pode Dlo compensar o custo de
vender açees subavaliadas para os novos acionistas.

Os novos acionistas, na ocasiSo da emisslo de novas açees,
antecipam o estado Ruim e fazem com que o mercado desvalorize a
açlo.

Conclusees:

Sem oportunidade de Crescimento:

A empresa emite açees apenas se estio superavaliadas pelo
mercado. No entanto, os novos acionistas percebem que as açees
estio com preço acima do real e Dlo sl:o"enganados" pelos antigos
acionistas. Pagam um valor justo.
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No caso das aç~es serem emitidas, o mercado de
refletirâ o estado Ruim e o valor das aç~es cai de 190 para
- 31,6%.

aç~es
130,

Com oportunidade de Crescimento:

Também os antigos acionistas "RIo Fazem Nada" no estado Bom
e apenas emitem aç~es e investem no estado Ruim. Os acionistas
irao preferir quando a empresa tem oportunidade de investimentos
pois 140 > 130 quando o estado é Ruim.

A reaç.o do mercado de açees é negativa na
emisdo de novas açees, apesar de um projeto

positivo.

oportunidade de
apresentar VPL

No exemplo relatado Dao foi considerada a emisdo de
debêntures. O que aconteceria se a empresa tivesse a liberdade de
emitir as debêntures ou se utilizar de fundos internos? Os custos
relatados com a emiss.o de açees seriam eliminados (minimizados).
Isto implica na "teoria da ordem da bicada" (pecking arder
theory): os fundos internos s.o preferidos aos fundos externos;
debêntures arriscadas s.o preferidas às açees que s.o as mais
dispendiosas devido à existência de informaçees assimétricas.

Assumindo que os preços do mercado Dao refletem toda
infor.maç.o, é possivel que os gerentes
instrumentos financeiros (estrutura de capital)

utilizem-se de
para transmitir

infor.maçeesao mercado. Assim sendo, a estrutura de capital passa
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a ser relevante pois pode alterar a percepç.o do mercado na
avaliaç.o da empresa.
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9. ESTRUTURA DE CAPITAL E TEORIA DO CONTROLE

o controle da empresa, na teoria de finanças empresariais,
por vezes tem sido negligenciado. Tal fato ocorre na teoria de
estrutura de capital de MM, jâ tratato em tópicos anteriores, bem
como em outras abordagens. Neste item se tratarâ da suposiçao de
que o controle possui um valor e que por isso ele é considerado
na arquitetura da elaboraç.o da estrutura de capital de uma
empresa. A definiç.o de controle e alguns modelos onde ~o
considerados diferentes instrumentos financeiros com diferentes
poderes de controle ser.loapresentados.

9.1 CONTROLE E PRODUÇ~O

Controle é o direito de tomar decisees a respeito da
produç.o na empresa. Este é o direito que os acionistas têm
quando possuem direito de voto vinculado com suas açees. Como foi
visto no capitulo 2, se todos os acionistas concordam a respeito
das decisees de produç.o (teoria da unanimidade), o controle ~o
possui qualquer valor e o direito de voto também ~o. No
entanto, os acionistas podem divergir tanto quanto à forma da
funç.o de produç.o, como ao Iúvel de produç.o. A lucratividade de
uma empresa pode depender da escala produtiva ou de sua
velocidade de expans.o.

Os acionistas nas assembléias discutem os planos quanto à
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f~.o de produçlo e quanto ao n1vel de produçl032 • Em primeiro
lugar, decidem a respeito da funçlo de produçlo e depois sobre o
Divel de produçlo. A maioria s~ples dos votos decide a seleçlo
da funçlO de produçlo. A figura 1 ilustra o caso acima, quando
hl divergências a respeito da funçlo produçlo.

FIGURA 1.-
PERíODO I

• PE!tCODO I

••

ôv

Um investidor tem recursos no valor de D e seu plano de
consumo é J, dada a funçlo de produção PP. No entanto, ele
acredita que é possivel produzir com mais eficiência e sua idéia
é expressa atraVés da curva de produçlo P'P', a qual ele propele
na assembléia da empresa. Caso ele consiga implementar sua funçlo

32A discusslo da Eunçlo produçlo e controle Eoram extra1das de
Rydqvist (1987).
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de produç.o, o valor de sua fraç.o na empresa aumenta em AV, o
qual é o valor de se produzir mais eficientemente. Aquisiç.o de
empresas, quais produtos se deve incluir
diversificaçao, modificaçao na estrutura
de sa~rios e expans.o s.o exemplos de
divergências entre os acionistas.

em uma estratégia de
administrativa, cortes
decis~es pass1veis de

9.2 INSTRUMENTOS FINANCEIROS. CONTROLE E ESfRUTURA DE CAPITAL

o controle da empresa, como foi visto, possui um valor. As
deci&ees concernentes à produç.o podem ser discutidas e
negociadas amigavelmente, ou a empresa pode ser -atacada- e o
controle tomado por acionistas que visualizem oportunidades de
aumentar suas riquezas.

Um acionista, ou grupo controlador, pode acreditar que
possuindo um grande número de açees é capaz de bloquear mudanças
indesejadas nos planos produtivos. Desta forma, o controlador de
um grande número de aç~es possui um valor estratégico nos
conflitos que provavelmente irao ocorrer.

Suponha que existam dois acionistas e que cada um apresente
uma perspectiva distinta de demanda para os produtos da empresa,
uma acredita ser alta e o outro baixa. Cada um deles possui 30%
das aç~es e 30% dos votos, provavelmente estarao dispostos a
gastar muito dinheiro na compra de aç~es adicionais que permitirâ
o controle da empresa.

95



o caso de um empreendedor é talvez mais evidente. Muitas
vezes ele possui opiniees divergentes quanto a funç.o de produç.o
mais adequada. Ele faz de tudo para possuir o controle da empresa
e seu plano de produç.o preferido. Ainda, ele pode administrar a
empresa e em caso de tomada de controle por outro, ele pode

ser trocado por outra pessoa. Prevendo que certos conflitos

possam aparecer, o empreendedor pode colocar no mercado de
capitais açees com diferentes direitos de voto; aç.o do tipo A
com direito a 1 voto cada e aç.o do tipo B cujo grupo de cada
10 di direito a 1 voto, por exemplo33.

Para exemplificar o caso de açees com diferentes direitos de
voto e sua importância para o controle da empresa suponha-se o

seguinte caso:34

Uma empresa é privada e ~o possui açees negociadas

publicamente. Seu proprietário exige $ 180 por suas açees e $ 8
pelo controle para que seja vendida a um "rival" que estA
propenso a pagar até $200 pelas açees. Uma possivel soluç.o seria
a divi~o da diferença das proposta através da negociaç.o: (200 -
188)+ 2 = 6, o que resultaria no pagamento de 194 por parte do

"rival"•

33Açees com diferentes direitos de voto existem nos Estados Unidos
e Europa, em geral. No Brasil, no entanto, cada açKo nominativa
tem direito a um voto, mas as açees preferenciais ~o privadas
deste direito.
34 O trabalho de Grossman e Hart (1988) analisa o fenemeno do
takeover como mecanismo para a tomada do controle e o papel das
açees com diferentes direitos de voto para a escolha de uma
gerência mais eficiente e reflexos na riqueza dos acionistas.
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Imagina-se agora que o proprietàrio da empresa venda metade
de suas aç~es e que o "rival" pretenda adquirir o controle. O
gerente/proprietArio requerer.l$ 90 pelas aç~es e $ 8 pelo
controle e o "rival" estarâ disposto a oferecer $ 100 pelas açees
e pelo controle. Através da barganha é possivel que "rival" tome
o controle por $ 99.

O valor das açees para os acionistas externos cresceu de $

90 para $ 100, assumindo que seria muito dispendioso para o
"rival" negociar com os acionistas externos e que preferirâ
negociar com o gerente/proprietârio.

Supondo que o gerente/proprietârio retenha 50% dos direitos
de voto e 25% das açees, o que é permitido com as açees de duas
classes. O "rival" estarâ disposto a pagar $ 200 por todas as
açees, o que corresponderâ a $ 50 (0,25 $ 200) para o
gerente/proprietârio. Aceitando esta oferta ele perderâ $ 8 do
controle e terâ um ganho de capital de $ 5 pois sob sua gerência
as açees valeriam apenas $ 45 (0,25. $ 180), resultando numa
perda de $ 3 e, conseqUentemente, a rejeiç.o da proposta.

Sem a existência das açees com diferentes direitos de votos,
o gerente/proprietârio teria uma perda de $ 3 (-8 + 5). A criaç.o
destes tipos de açees ocorrerâ quando o valor do controle for
maior do que os ganhos de capital no caso da tomada de controle
pelo "rival".

91



Aghion e Bolten (1988) apresentam um modelo onde a ênfase é

dada entre as diferenças das debêntures e açees relativas ao
direito de controle que estes ativos financeiros ~o aos
investidores. Caminham para uma teoria da estrutura de capital da
empresa baseada no problema de alocaç.o do controle entre os

investidores.

Em termos pràticos,a aç.o dâ ao investidor um direito de
votoi enquanto a debênture ~o oferece este direito. Por outro
lado, a debênture oferece o direito de propriedade da empresa
quando esta fica insolvente. Assim, as açees permitem o direito
de propriedade da empresa aos seus acionistas, enquanto
prosseguem pagando seus compromissos fixos assumidos com os
debenturistas. Caso contrârio, a propriedade é transferida aos

credores.

A insolvência da empresa ~o implica em liquidaç.o. No caso
dos credores (debenturistas) ganharem a propriedade, eles podem
optar pela liquidaç.o ou pela reorganizaç.o da empresa.

A teoria tem por base a suposiç.o de que uma empresa precisa
obter fundos externos para financiar seus projetos. Se fossem
emitidas açees, implicaria que os antigos acionistas deveriam
dividir o controle com os novos acionistas (mesmo se os novos
acionistas possu1rem apenas uma pequena fraç.o, eles obtém algum
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controle através dos votos acumulados35).

Por outro lado, a empresa poder. emitir debêntures para se
capitalizar, o que garante aos acionistas a preservaçao de todos
os direitos de controle possu1dos (visto que paguem os

compromissos). O agravante da debênture é a ameaça de insolvência
e o risco da perda do controle se a empresa passar por
dificuldades financeiras. Maior o Divel de debêntures, maior o
perigo de insolvência. Em s1ntese, a empresa irá. escolher sua
estrutura de capital pesando o custo marginal da diluiçao do
controle contra o custo marginal da insolvência.

Barris e Raviv (1988) desenvolvem um modelo partindo da
possibilidade de que um gerente, incumbido da gestao da empresa,
pode manipular o método e a probabilidade de sucesso de uma
tomada de controle (takeover) através da mudança da fraçao das
aç~es que possui. O gerente "incumbido" da gestao e o gerente
-rival" possuem diferentes habilidades para gerenciar a empresa.
Nesta situaçao, o valor da empresa depende do resultado da
competiçao pelo controle.

empresa que procura balancear seus ganhos de capital
A estrutura de capital 6tima é determinada pelo gerente da

proporcionados pelas suas aç~es, contra a perda de quaisquer

350 sistema de votos acumulados estabelece que o acionista é
permdtido dar a qualquer candidato do conselho diretor o Bâximo
nOmero de votos igual ao nómero de aç~es que possue vezes o
nOmero de diretores a serem eleitos.

99



beneficios pessoais provenientes do controle.

Um empreendedor/gerente I possui uma fraç.o inicial aO de
uma empresa totalmente financiada por capital próprio (aç~es). As
aç~es restantes pertencem a investidores passivos que nlo
disputam o controle. O gerente da empresa usufrui de beneficios
de controle cujo valor esperado é B, enquanto controla a empresa.
O fluxo de caixa gerado pela empresa depende da habilidade do
gerente. Hâ. dois fluxos de caixa possiveis: e

correspondentes aos niveis de habilidade 1 e 2, onde Yl > Y2•

Além do gerente incumbido da gestlo da empresa (I), os
investidores passivos, existe um gerente "rival" que deseja o
controle da empresa (R). Os agentes nlo podem observar as
habilidades dos gerentes, mas sabe-se que um deles possui mais
habilidade do que o outro.

2

GERENTE

ATUAL RIVAL

HABILIDADE
1 p (1 - p)

(1 - p) p

O valor esperado dos fuxos de caixa no caso do gerente atual
controlar a empresa é:
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No caso do gerente "rival" controlá-la tem-se:

Com o aparecimento do gerente "rival", o gerente atual
escolhe uma nova fraç~o a de suas aç~es, o que implica na mudança
da estrutura de capital. O "rival" compra as
investidores passivos.

açeles dos

Há três possibilidades de ocorrência:.
1) A participaç~o do gerente atual é pequena; mesmo o

gerente "rival" possuindo pouca habilidade, ele toma o controle
da empresa. O valor do fluxo de caixa é YR (Oferta pública bem
sucedida) .

2) A participaç~o do gerente atual é grande; mesmo se ele
possui pouca habilidade, ele se mantem no controle. O valor· do
fluxo de caixa é Yr (Oferta pública sem sucesso).

3) Para valores intermediários de a, o gerente atual irâ
vencer apenas se possuir muita habilidade. Neste caso, o melhor
candidato vence e o fluxo de caixa é Y1 (guerra de procuracees).

O valor do fluxo de caixa da empresa Y(a) depende da
participaç~o do gerente atual a, como visto nos três casos acima.
Se a "Guerra de Procuraçees" for o estado assumido, o gerente
deverâ ~ximizar o fluxo de caixa para os acionistas em geral
(inclusive externos), a para o caso 3, assumindo o estado ótimo.
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o gerente atual, no caso de procurar maximizar sua riqueza,
terâ como resultado o fluxo de caixa proporcional a sua

QOYR no caso de uma oferta pública bem sucedida e os
beneficios de controle serem perdidos,

QOY1 + B no caso de uma oferta pública sem sucesso, o
controle permanece,

QOY1 + pB se houver guerra de procuraç~o, os beneficios s~o
retidos com a probabilidade p.

o gerente atual tem uma participaç~o inicial na empresa de
QO. Ele pode ter sua participaç~o aumentada se a empresa emitir
debêntures e recomprar as aç~es dos investidores passivos. A
emiss~o de debêntures compromete o valor esperado dos beneficios
de controle pois B diminui com o aumento das debêntures36• Desta
forma, é aconselhâvel que o gerente atual escolha o mais baixo
Divel de emiss~o de debêntures permitido em cada estado.

Na situaç~o de uma bem sucedida oferta pública, a empresa
não deverá.ter debênture para atingir o ponto ótimo. Geralmente,
quando ocorre "guerra de procuraç~esn, existe certo Divel de
debêntures e, para garantir que a oferta pública nl:o obtenha

360 aumento das debêntures aumenta a probabilidade de falência da
empresa, aumenta o monitoramento por parte dos credores e
acarreta menor fluxo de caixa livre, resultando em menor
liberdade de aç~o do gerente.
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sucesso, é necessârio um n1vel mais elevado de debêntures. As
empresas visadas pela tomada de controle têm o n1vel de
debêntures mais elevado que a média e aquelas cujas ofertas
pública ~o foram um sucesso emitiram mais debêntures do que a
média das que obtiveram sucesso na oferta pública ou "guerra de
procuraç~es".

Em resumo, o valor da empresa depende do resultado da luta
pelo "takeover", pois as partes em conflito possuem diferentes
habilidades para gerenciar a empresa. o controlador
(administrador/gerente) possui a habilidade de manipular o método
e a probabilidade do sucesso da tomada do controle através da
alteraçao de suaparticipaçao na empresa. Desde que a

participaçao do controlador (administrador/gerente) é determinada
indiretamente pela estrutura de capital da empresa, o que envolve
uma ponderaçao entre o ganho de capital na posic~o de controlador
e o fim do beneficio pessoal no caso da perda do controle; tal
fato implica em uma teoria da estrutura de capital.
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10. CONCLUS:A:O

Dos estudos empiricos sobre Estrutura de Capital vinculados

a Teoria da Agência, Teoria da Sinalizaç~o e Teoria de Controle

uma vis~o detalhada é encontrada no artigo de Barris e Raviv

(1991).37

Quatro padrees sistemâticos foram identificados:

i. O mercado reage desfavoravelmente ao ananc Lo de J

financiamento externo. A reaç~o do mercado é mais negativa ante o

anâncio de emiss~o de novas aç~es do que do uso de capital de

terceiros;
ii. A resposta do mercado ao anúncio do aumento (diminuiç~o)

da alavancagem é positiva (negativa);
iii. A resposta do mercado ao anúncio de transaç~es que

impliquem no aumento (diminuiç~o) no percentual

pertencentes ao administrador é positiva (negativa);

de aç~es

iv. A resposta do mercado ao que se pode interpretar como

implicito aumento (diminuiç~o) nos fluxos de caixa futuros é

positiva (negativa).

No desenvolvimento da Teoria de Finanças Empresariais a

teoria de estrutura de capital desenvolvida por Modigliani e

37Neste artigo os autores sintetizam os inúmeros testes emFtricos
realizados a respeito da Teoria da Agência, Teoria da Sinalizaç~o
e Teoria do Controle com diferentes técnicas estatisticas I
econométricas. Apesar dos diversos fatores apontados pelas
teorias, n~o foi possivel ainda se chegar a um principio geral
que determinasse a Estrutura de Capital das empresa.
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Miller se tornou e tem sido a teoria dominante. Os pressupostos
de MM descrevem um estado ideal e ~o hâ sustentaçao para seus
pressupostos; no entanto, apesar do fracasso, esta é a teoria

considerada como aceita até o momento •

Conforme citaçao de Weston (1989), na literatura de

estrutura de capital tem sido impotente para resolver importantes
questees visto que múltiplos fatores influenciam a estrutura de
capital; desta forma, os testes emp1ricos se tornaram deveras
complexos •••" A evidência emp1rica tem sido impotente para
validar uma das teorias da estruturade capital. Os testes
e~ricos sao muito sofisticados; chega-se a um resultado, mas
sem a força suficiente para resolver as controvérsias existentes.

Uma das criticas que se faz à Economia e também à Teoria de

Finanças Empresariais é a de que seus pressupostos sao

irrealistas e por isso é irrelevante ou inaplicâvel à realidade,
ou simplesmente falsos. Ainda, devido a isso, Dlo s.o disciplinas
cientificas [Mello (1990)]. Mello faz uma separaç.o entre os
objetivos da ciência pura (ciência bâsica) e os da ciência
aplicada e que tal distinç.o serve para:

11
i. ~o se confundir a aplicabilidade prâtica"ou utilidade de

uma teoria com verdade do que ela diz;
ii. Dlo se manter a idéia errOnea de que somente teorias,

verdadeiras têm aplicaç~es prâticas ou de que uma teoria

verdadeira é necessariamente mais útil do que uma teoria falsa;
iii. ~o se confundir teste cientifico de teorias com exames
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de suas chances e perspectivas de aplicaç~o prâtica e
iv. levar-se em conta mais claramente as diferenças entre

habilidades, talento e interesses que envolvem dedicar-se a um
ou a outro de dois campos profissionais distintos.

Arida (1991) afirma que na história do pensamento economico
as divergências ~o s~o resolvidas porque uma das teses foi
falseada, mas sim porque a outra teve maior poder de

convencimento. O vencedor é aquele que tem maior poder de
convencimento, aquele que torna suas idéias mais plaus1veis e que
é capaz de formar consenso em torno de suas afirmaçees.

Nota-se que a resoluç~o para o que Myers (1984) chamou de
"O Quebra-Cabeça da Estrutura de Capital" ~o parece estar
próxima. Como as empresas escolhem a sua estrutura de capital
parece ser um fenomeno pouco conhecido. Apesar das proposiçees
de HM serem irrealistas, elas têm seu grande mérito no fato de
estimularem a produç.o intelectual a respeito do tema estrutura
de capital e assim impulsionarem o estudo de finanças de uma
orientaç.o institucional para uma orientaç.o teórica.
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