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Identificar as principais fontes de financiamento e determinar o
custo de capital da organização.
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 O capital de uma empresa está todo investido no ativo, com o objetivo de gerar
retornos adequados. Esse capital é fornecido pelos proprietários (sócios) e por
terceiros. Portanto, as duas principais fontes de financiamento das atividades das
organizações constituem os recursos próprios e os recursos de terceiros.

 A utilização de recursos de terceiros é necessária uma vez que as empresas, muitas
vezes, não possuem capital próprio para investir em um dado projeto e as
oportunidades não esperarão que a empresa poupe o suficiente para investir. Como
consequência, as empresas terão que lançar mão de empréstimos.

 Os recursos de terceiros podem ser de curto ou longo prazo, conforme o prazo de
exigibilidade.

 No limite, pode-se dizer que há três fontes de financiamento: capital próprio, capital
de terceiros de longo prazo e capital de terceiros de custo prazo. Cada fonte de
financiamento possui um custo de captação associado.
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 Para fins de análise e tomada de decisão sobre estruturas de capital, são
considerados somente os fundos permanentes e de longo prazo.
Entretanto, pela escassez do capital de longo prazo, o capital de curto prazo
pode assumir importância significativa em algumas empresas.

 A melhor estrutura de capital para uma empresa é aquela em que a relação
entre recursos próprios e capital de terceiros de longo prazo produza o
menor custo de capital. Porém, ainda não existem teorias conclusivas sobre
a estrutura ótima de capital, ou seja, qual a participação de recursos
próprios e de terceiros que conduz ao menor custo.
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O capital próprio apresenta natureza distinta do capital de terceiros:

• Diferentemente dos credores, os detentores de capital próprio (sócios,
cooperados) são proprietários da empresa.
• Reivindicações sobre os resultados (sobras) e ativos são secundárias.
• Não há prazo de vencimento para os recursos aplicados na organização –
forma permanente de financiamento.
• Tratamento tributário diferenciado – o custo explícito do capital de terceiros
é geralmente inferior ao custo explícito do capital próprio, uma vez que as
despesas com pagamento de juros relativos ao capital de terceiros são
despesas dedutíveis para fins de cálculo do lucro tributável.



6

 As cooperativas precisam financiar seus investi mentos, seja através de
capital próprio dos sócios existentes, seja através de capital obtido de
novos associados, ou ainda através de intermediários financeiros. Da
composição percentual de cada fonte de financiamento e de seus
custos, surge o custo médio ponderado de capital.

 O custo de capital de terceiros é o retorno que os emprestadores
exigem por seus recursos.
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 O custo do capital próprio é o retorno que os proprietários (associados)
exigem por sua participação no financiamento permanente da cooperativa.

 De maneira geral, a empresa busca uma estrutura de capital adequada que
maximize a riqueza dos proprietários. É comum encontrar na estrutura de
capital das empresas os mais diversos tipos de fontes de financiamento. Para
encontrarmos o custo de capital da empresa, temos que calcular o custo de
capital médio ponderado dos custos de todas as fontes de financiamento.

 O custo do capital de terceiros pode ser determinado analisando-se o perfil da
dívida da cooperativa em termos de taxas de juros e encargos financeiros,
após o imposto de renda, já que as despesas podem ser deduzidas do lucro
tributável.
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O custo do capital próprio pode ser determinado pelos seguintes
métodos:

• Identificação com o custo de oportunidade em relação a outras
alternativas de investimento.
• Estimativa em relação às expectativas de sobras a serem distribuídas
aos cooperados.
• Identificação com uma taxa de retorno histórica.
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 O custo de capital consiste na taxa de juros que representa o custo
médio dos recursos captados pela empresa em suas diversas fontes,
sejam próprias ou de terceiros.

 O custo de capital funciona como vínculo básico entre as decisões de
investimento de longo prazo da empresa e a riqueza dos proprietários. É
o “número mágico” usado para decidir se um investimento proposto
permiti rá aumentar ou reduzir a riqueza do proprietário da empresa.
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A gestão financeira nas organizações consiste basicamente em captar e aplicar
recursos. Essa aula tratou da captação de recursos por parte das cooperativas. Os
recursos necessários para as atividades da empresa podem ser provenientes dos seus
donos (recursos próprios) ou de fontes externas, tais como bancos (recursos de
terceiros). Cada fonte possui um custo associado. A empresa deve buscar aplicar os
recursos a taxas superiores aos custos envolvidos na sua captação, pois assim estará
maximizando o seu valor e contribuindo para a geração de riqueza aos proprietários.
O custo de capital, que representa o custo médio do mix das fontes de captação
utilizadas, vincula as decisões de financiamento com as decisões de investimento da
empresa.


