
�

� � � � � � � � 	 
 � � � � � �� � � � � � 	 � 	 �


 � ���� � � � � � � � � � �� � �� �

�� � � �� 	 �  ! �  ! "  �

�

Método alternativo para a estimação do custo do capital próprio – 
aplicação prática aos indicadores de criação de valor 

 
Ana Isabel Martins 

ESGHT, Universidade do Algarve 
aimartin@ualg.pt 

 
 
 

Resumo 
 

A evolução dos mercados económicos promoveu o desenvolvimento da noção de 
Gestão pelo Valor e dos indicadores de criação de valor. As dificuldades na obtenção 
de variáveis essenciais e a desadequação dos métodos tradicionais existentes na teoria 
financeira para a grande maioria das entidades alvo de avaliação, inviabilizam 
frequentemente a aplicação desta metodologia ou a obtenção de valores minimamente 
credíveis. É apresentado um método alternativo aos métodos tradicionais para a 
estimação do custo do capital próprio e uma aplicação prática aos novos indicadores 
de criação de valor dos 37 principais bancos a operar em Portugal em 2007. 
 
Palavras-chave: custo do capital próprio; criação de valor; valor económico; valor 
intrínseco 

 
 
 

1. A gestão pelo valor e os indicadores de criação de valor 
 

A pressão para a mudança imposta pela concorrência crescente, pela 

evolução da tecnologia e pela globalização da economia permitiu a promoção da 

competitividade das empresas e conduziu ao aparecimento de novas abordagens 

e métodos de gestão. Uma destas novas abordagens, designada por Value 

Management (Gestão pelo Valor) traduz uma relação entre a satisfação de um 

produto ou serviço e os recursos necessários para a sua realização. 

A ideia de que a principal responsabilidade da gestão é acrescentar valor 

ganhou uma grande dinâmica e aceitação geral a partir de 1986 aquando da 

publicação do livro Creating Shareholder Value por Rappaport (1986) nos 

Estados Unidos. Nos dez anos seguintes (década de 90) a globalização de 

mercados, a intensificação da competição e a imensa onda de privatizações, 

promoveram a noção de valor criado para o accionista como principal medida de 

performance por todo o mundo. 
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Actualmente, a maximização do valor para o accionista é a atitude 

politicamente correcta assumida por toda a classe de gestores intermédios e de 

topo nos Estados Unidos. O valor para o accionista prevalece nos relatórios de 

gestão, revistas da especialidade, encontros de analistas financeiros, discursos e 

apresentações. Em termos gerais, a missão do gestor é maximizar o valor para o 

accionista, através da maximização do valor de mercado da empresa e da 

realização de investimentos com valor actual líquido positivo. 

As tradicionais medidas de avaliação do desempenho assentes na lógica 

contabilística, tais como o crescimento dos resultados ou das vendas, podem não 

implicar criação de valor para o accionista. A existência de diferenças 

conceptuais significativas entre Cash-flows e Resultados e o desenvolvimento da 

óptica da criação de valor promoveram a criação dos denominados novos 

indicadores de performance, tais como a Taxa Interna de Rendibilidade Efectiva 

(TIRE), o Valor Económico Criado (Economic Value Added – EVA), o Valor de 

Mercado Acrescentado (Market Value Added - MVA) ou o Valor Intrínseco 

Acrescentado – VIA (Intrinsic Value Added). 

Todos estes indicadores partilham o conceito base de lucro económico ao 

invés do tradicional lucro contabilístico. Economistas e contabilistas diferem na 

própria noção de lucro. Para um contabilista o lucro constitui o excesso de 

rendimentos sobre os gastos e impostos e é medido pela rendibilidade. Para um 

economista é necessário incorporar nas medidas de rendibilidade o custo de 

oportunidade do capital próprio. Uma empresa pode ser rentável 

contabilisticamente, mas não o ser em termos económicos, se não satisfazer a 

rendibilidade mínima exigida pelos seus accionistas, que deve reflectir a 

rendibilidade esperada num investimento de risco semelhante.  

O MVA mede a criação de valor para os accionistas comparando o valor de 

mercado da empresa (com base na cotação oficial das suas acções, por exemplo) 

com o valor total investido pelos accionistas ao longo do tempo. Ou seja, uma 

empresa acrescenta valor de mercado quando o seu valor actual no mercado 

(market capital) é superior ao valor investido pelos accionistas (invested capital). 

O MVA pode ser calculado da seguinte forma:  
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CapitalInvestedCapitalMarketMVA −=   (1) 
 
Fonte: Uyemura, Kantor e Pettit (1996: 95) 
 
 

O MVA é normalmente considerado como a melhor medida de criação de 

valor para os accionistas. Contudo a dificuldade em avaliar as unidades de 

negócio a preços de mercado, a volatilidade sistemática do mercado para o preço 

das acções e o facto de a maioria das empresas não ser cotada em bolsa, 

inviabiliza, na maioria dos casos, a utilização do mesmo como indicador de 

desempenho (Uyemura et al., 1996). 

Criado pela consultora financeira Stern Stewart & Co. em 1982, o EVA®1 

constitui uma medida de avaliação do desempenho financeiro de uma empresa 

que evidencia o resultado económico criado ou acrescentado e que, desta forma, 

está directamente relacionado com o valor criado para o accionista. O EVA tem 

vindo a ganhar crescente importância para as empresas enquanto indicador de 

avaliação de desempenho e de gestão, dado que evidencia o capital investido e os 

respectivos gastos e rendimentos obtidos com a sua gestão.  

Considera-se que uma empresa acrescenta valor económico quando consegue 

gerar um resultado maior do que o custo do capital investido, podendo ser 

calculado da seguinte forma:  

 

nnnn kInvestidoCapitaltREVA ×−−= −1)1(
  (2) 

 
Fonte: Young e O’Byrne (2001: 35) 
 
 

Com: 

Rn (1 - t) : Resultados líquidos de impostos2  

���������������������������������������� �������������������
1 O EVA® é uma marca registada. 
2 Numa perspectiva de capital total os resultados correspondem ao valor dos resultados 
operacionais líquidos de imposto e, numa perspectiva de capital próprio, os resultados 
correspondem ao valor dos resultados líquidos. Todos os indicadores utilizados nesta 
metodologia devem ser ajustados de forma a reflectir a sua realidade económica actual. 
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Cap Invn-1 : Capital Investido existente no início do ano 

kn   : custo do capital do ano n que representa a remuneração mínima 

  exigida pelos investidores3 

 

Diz-se que houve criação de valor no ano n quando o EVAn é positivo e 

destruição de valor no ano n quando o EVAn é negativo.  

Noutra perspectiva: o EVA representa o montante remanescente entre o 

resultado obtido (rn) e a taxa de retorno mínima exigida pelos investidores (kn), 

face a alternativas de investimento noutros activos de risco semelhante. Neste 

caso: 

 

)(1 nnnn krInvestidoCapitalEVA −×= −  (3) 

 
Fonte: Young e O’Byrne (2001: 46) 
 
 

Este método é denominado método das taxas e é um dos mais utilizados pelos 

analistas, uma vez que permite avaliar a criação (ou destruição) de valor de uma 

forma muito simples. Dado que o capital investido é sempre positivo, basta 

comparar a rendibilidade dos capitais investidos (rn) com o seu respectivo custo 

de oportunidade (kn), nomeadamente, se rn  >  kn há criação de valor e se rn  <  kn 

há destruição de valor. A ideia fundamental neste conceito do EVA assenta no 

diferencial entre a rendibilidade dos capitais investidos e o custo das diferentes 

fontes de financiamento utilizadas.  

Os resultados das empresas são contabilizados de acordo com os princípios de 

contabilidade geralmente aceites, que frequentemente não reflectem a sua 

realidade económica actual, o que promove a necessidade de se efectuarem 

diversos ajustamentos (Uyemura et al., 1996; Fiordelisi e Molyneux, 2004, 2006; 

Carretta et al., 2008). 

O cálculo do EVA para as instituições financeiras, por exemplo, exige alguns 

ajustamentos específicos. Fiordelisi e Molyneux (2004) referem o indicador EVA 
���������������������������������������� �������������������
3 Numa perspectiva de capital total o custo do capital corresponde ao custo médio ponderado e 
numa perspectiva de capital próprio corresponde ao custo do capital próprio. 
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específico para a banca (EVA®bkg), que é obtido a partir do EVA standard 

(EVA®std) devidamente ajustado de um conjunto de operações específicas deste 

negócio. A fórmula de cálculo mais utilizada nos estudos sobre a banca é a 

seguinte: 

 

)( 1 nnnn capitalofcostInvestedCapitalNOPATEVA ×−= −   (4) 

 
Fonte: Fiordelisi e Molyneux (2006: 5) 
 
 

As adaptações a efectuar centram-se essencialmente sobre os resultados de 

forma a obter o resultado operacional líquido de impostos (Net Operating Profit 

After Tax – NOPAT). Embora a Stern Stewart & Co. tenha identificado cerca de 

160 ajustamentos necessários para o apuramento do resultado económico, os 

ajustamentos mais comuns nos estudos empíricos sobre instituições financeiras 

recaem sobre as contas de imparidades e provisões para perdas, impostos, 

contabilização de títulos e eventos não-correntes (tais como despesas de 

reestruturação) (Uyemura et al., 1996). 

Contudo, indicadores como o EVA ou o MVA podem não ser os mais 

apropriados. Considere-se a seguinte situação: uma empresa que identifica uma 

oportunidade de negócio, decide avançar com um determinado projecto que 

implica a realização de um investimento em novos activos e a contratação de 

mais pessoal. O retorno desse investimento pode ocorrer apenas em períodos 

posteriores, sendo o EVA do primeiro período penalizado por via do aumento 

dos gastos com pessoal, sem que isso represente, necessariamente, um 

decréscimo da sua eficiência.  

Tabak et al. (2005) defendem a utilização do VIA, calculado segundo a 

expressão: 

 

( )( )
en

nenn
n k

PLkRL
PLVIA

×−
+=

  (5)
 

 
 Fonte: Tabak et al. (2005: 369) 
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O VIA representa o valor do investimento inicial (incorporado no Património 

Líquido - PLn) adicionado do valor dos lucros futuros esperados (RL), 

actualizados à taxa de remuneração mínima exigida pelos accionistas (ke), 

segundo uma renda perpétua4. Desta forma, se o VIA aumentar de um período 

para o outro, deduz-se que o banco acrescentou valor, dado que foi mais eficiente 

em termos económicos. 

Para a grande maioria das empresas o apuramento destes indicadores pode 

tornar-se uma tarefa difícil, devido a dificuldades na obtenção de boas 

estimativas de variáveis essenciais que, devido ao seu carácter de natureza 

confidencial, não são normalmente conhecidas pelas entidades avaliadoras. Por 

outro lado, os métodos tradicionais existentes na teoria financeira para realizar 

tais estimativas são, normalmente, mais apropriados a grandes empresas com 

informação financeira específica ou a empresas cotadas em bolsa. 

Sendo o custo do capital próprio uma dessas variáveis essenciais, centramos 

o nosso objecto de estudo na apresentação de um método alternativo aos métodos 

tradicionais para a sua estimação, com o objectivo de simplificar a aplicação da 

metodologia da gestão pelo valor em empresas não cotadas.  

Apresentadas as questões fundamentais associadas à gestão pelo valor, são 

resumidos no ponto seguinte os principais métodos tradicionalmente utilizados 

para a estimação do custo do capital próprio. No ponto 3 é apresentado o método 

alternativo, com uma aplicação prática aos indicadores de criação de valor dos 37 

principais bancos a operar em Portugal no ano de 2007. O ponto 4 resume as 

principais conclusões e limitações do estudo. 

 

 

 

 
���������������������������������������� �������������������
"
�) VIA tem por base a noção de lucro residual, que corresponde ao lucro líquido deduzido da 

remuneração do capital, que, por sua vez, é resultado do produto entre o valor dos investimentos 
e o retorno exigido pelos accionistas.�
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2. Métodos de estimação do custo do capital próprio 

 

Podemos definir o custo de oportunidade do capital como «a rendibilidade 

que um investidor poderia obter num investimento de risco semelhante» (Neves, 

2002: 111). Desta forma, verifica-se que o custo de oportunidade do capital 

incorpora quer a noção de rendibilidade, quer a noção de risco. Segundo 

Esperança e Matias (2005: 234) «o capital próprio não apresenta um custo explícito, 

ou seja, um custo estabelecido contratualmente. O capital próprio possui um custo 

implícito que se traduz no rendimento mínimo exigido pelos accionistas».  

 Sendo os capitais próprios uma fonte de financiamento da empresa é de 

esperar que os respectivos proprietários do capital (sócios ou accionistas) 

venham a exigir uma determinada remuneração pelo seu investimento. Neste 

contexto, é habitual a aplicação do termo custo do capital próprio (ke) para a 

remuneração mínima exigida ou esperada pelos mesmos. Contudo, esta 

informação reveste normalmente carácter confidencial e o seu valor real ou 

efectivo não é dado a conhecer a entidades externas à empresa. Neste contexto, é 

necessária a sua estimação, recorrendo a variáveis proxy ou a aproximação de 

valores, tomando por referência valores conhecidos de outras empresas 

consideradas semelhantes em termos de rendibilidade e risco.   

Existem diversos modelos na teoria financeira para estimar a rendibilidade 

esperada para os capitais próprios, estando todos eles estreitamente ligados ao 

conceito de risco. Um dos modelos mais simples e utilizados frequentemente, 

principalmente no âmbito da análise de investimentos, recorre à seguinte 

expressão: 

 

( ) ( ) ( )[ ] 1111 321 −+++= tttke  (6) 

 
Fonte: Caldeira (2001) 
 
 

A fim de avaliar a atractividade da empresa ou do projecto 

comparativamente a investimentos alternativos, os investidores consideram como 
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remuneração base a taxa real de remuneração dos activos sem risco (t1), à qual é 

acrescentada um prémio de risco (t2), que representa a remuneração adicional 

exigida para cobrir o risco específico associado à empresa ou ao projecto, 

corrigida pela taxa anual média de inflação (t3). 

O Modelo do Capital Asset Pricing Model (CAPM) ou Modelo dos Activos 

Financeiros em Equilíbrio foi desenvolvido a partir dos conceitos introduzidos 

por Harry Markowitz em 1952, sobre a formação de carteiras de acções e 

constitui o modelo de referência na teoria financeira para a determinação de 

remunerações de acções face ao seu nível de risco de mercado. 

Este modelo é amplamente utilizado pelos analistas financeiros dado que 

estabelece uma relação directa entre o risco e a rendibilidade exigida pelos 

accionistas de uma empresa. Diversos autores utilizam o Modelo do CAPM no 

cálculo do custo do capital próprio para o cálculo do EVA®bkg (Fiordelisi e 

Molyneux, 2004; Carretta et al., 2008). Também Tabak et al. (2005) utilizam o 

Modelo do CAPM no cálculo do valor intrínseco. 

Segundo este modelo, o custo do capital próprio (ke) exigido aos gestores de 

uma empresa, representa o retorno que os investidores esperam de um 

investimento dado o seu risco específico e é calculado pela seguinte expressão: 

 

( )fmfe RRRk −+= β
 (7) 

 
Fonte: Neves (2002: 112) 
 
 

Com: 

Rf  : rendibilidade dos activos sem risco5 

Rm : rendibilidade esperada do mercado 

(Rm - Rf): prémio de risco esperado do mercado6 

���������������������������������������� �������������������
5 Normalmente referenciada a uma taxa de rendibilidade assumida pelo Estado (exemplo: taxa 
de juro dos Bilhetes de Tesouro ou das Obrigações do Tesouro). 
6 Geralmente baseado em dados históricos. Representa a diferença entre a média da taxa de 
retorno das acções no mercado e a média da taxa dos activos sem risco num determinado 
período. Os factores que, em termos gerais, mais contribuem para a sua dimensão são a 
variância da economia, o risco político e a estrutura do mercado. 
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� : risco ou beta do activo7 

 

O Modelo do CAPM assenta na premissa de que os mercados são eficientes, 

que a relação entre risco e rendibilidade é estável no tempo e que o investidor é 

avesso ao risco e, deste modo, exige para maiores níveis de risco maiores taxas 

de rendibilidade. 

O Modelo de Gordon é um modelo amplamente utilizado pelos analistas 

financeiros para explicar ou estimar a cotação oficial de uma acção. Segundo o 

modelo, o valor actual de mercado (P0) esperado para uma acção é função das 

expectativas em relação aos dividendos futuros esperados (DIV1), actualizados à 

taxa de remuneração exigida pelos investidores (e que reflecte o risco 

percepcionado por estes) (ke), segundo uma renda perpétua e de crescimento 

constante (g). Utilizando a cotação actual da acção de uma empresa, podemos 

estimar o risco implícito na mesma, que representa a remuneração mínima 

exigida pelos investidores face ao risco percepcionado, ou seja, o custo do capital 

próprio implícito no valor de mercado da empresa, da seguinte forma: 

 

g
P

DIV
ke +=

0

1

 (8) 

 
Fonte: Neves (2002: 188)  
 
 

O Modelo dos Práticos constitui um modelo bastante simplista, em que a 

rendibilidade mínima exigida pelos accionistas é determinada pela remuneração 

média do capital alheio (kd) (assente normalmente na taxa de juro do mercado), 

adicionada de um determinado prémio de risco (δ). Ou seja, os investidores 

exigem à empresa uma remuneração adicional pelo facto de investirem na 

mesma, comparativamente e em alternativa a uma aplicação remunerada de um 

���������������������������������������� �������������������
7 Existem diversos e complexos modelos na teoria financeira para estimar o �. É habitual a 
utilização de modelos construídos a partir das informações do mercado financeiro e com base na 
taxa de juro dos activos sem risco, na rendibilidade bolsista periódica da empresa e na 
rendibilidade periódica do mercado, frequentemente representada por um índice (como o índice 
PSI 20 por exemplo).  
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investimento a prazo numa instituição bancária. O principal problema que se 

coloca na aplicação deste modelo é a definição do prémio de risco mais 

apropriado. Segundo este modelo: 

 

δ+= de kk
  (9) 

 
Fonte: Neves (2002: 161)  
 
 

Modigliani e Miller (1958; 1963) definem o custo do capital próprio a partir 

do custo económico (ku), que corresponde à rendibilidade exigida pelos 

investidores numa empresa sem endividamento e do custo do capital alheio (kd), 

ponderado pela estrutura de capital existente, segundo a expressão: 

 

( ) ( )t
PróprioCap

Passivo
kkkk duue −−+= 1

 (10) 

 
Fonte: Neves (2002: 171) 
 
 

Para todos estes modelos, os valores do capital próprio e alheio devem ser 

avaliados a preços de mercado, mas por razões de conveniência, os valores 

utilizados são normalmente os contabilísticos. Além disso, alguns destes modelos 

têm uma aplicação restrita, sendo mais adequados a empresas cotadas em bolsa. 

Como é sabido, em qualquer país há mais empresas não cotadas do que cotadas, 

com a agravante que nem todos os mercados financeiros são eficientes, não 

reflectindo as cotações, a todo o momento, o justo valor da empresa.  

Graham e Harvey (2001) inquiriram 392 directores financeiros (Chief 

Financial Officer – CFO) americanos quanto à aplicação prática de teorias 

financeiras e verificaram que o Modelo do CAPM é o mais utilizado (73,5%), 

principalmente por parte das grandes empresas, directores executivos (Chief 

Executive Officer – CEO) com formação superior e empresas cotadas em bolsa. 

Brounen et al. (2004) aplicaram o mesmo inquérito a 313 CFO na Europa e 

verificaram que apenas entre 53% e 64% das empresas calculam o seu custo de 
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capital, sendo o Modelo do CAPM o método mais utilizado (entre 45% e 56%) e 

registando este uma maior importância se o CEO assumir posição na estrutura de 

propriedade da empresa. Os CFO de empresas não cotadas referiram que apenas 

utilizavam a taxa referida pelos investidores. Em ambos os estudos verifica-se 

que os CFO aplicam um único nível de custo de capital, considerado como valor 

de referência para a empresa, independentemente do projecto a ser analisado ou 

da sua localização.    

 

 

3. Método alternativo de estimação do custo do capital próprio 

 

A metodologia assente na notação de rating de crédito, referida por Neves 

(2002) para o cálculo do custo do capital alheio, serviu de base ao 

desenvolvimento do método alternativo de estimação do custo do capital próprio 

proposto neste estudo. Os valores estimados obtidos são posteriormente 

utilizados para o cálculo dos indicadores de criação de valor dos 37 principais 

bancos a operar em Portugal, para o período de 2007. 

Diversos autores referem a necessidade de incorporar nos modelos de 

avaliação de desempenho dos bancos, variáveis que reflictam, para além da 

rendibilidade, a criação de riqueza, o risco e os custos de oportunidade para os 

accionistas (Koch e MacDonald, 2003; Fiordelisi e Molyneux, 2004, 2006; 

Tabak et al., 2005). 

O valor criado para os accionistas do sector bancário foi calculado com base 

na noção de VIA, segundo a perspectiva dos capitais próprios de Tabak et al. 

(2005), de acordo com a expressão (5). Uma alternativa viável teria sido a 

utilização do EVA. 

Para tal foi necessário estimar uma variável proxy para o custo do capital 

próprio dada a inexistência de informação publicada sobre a mesma. O facto de 

existirem muito poucos bancos cotados em bolsa dificulta ou impossibilita o 

cálculo do valor do risco específico (�), inviabilizando a utilização do Modelo do 

CAPM. Em alternativa foi utilizado o modelo tradicional segundo a expressão 
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(6), em que t1 constitui a taxa média de rendibilidade de obrigações do tesouro de 

2007 (Banco de Portugal, 2009), sendo o respectivo valor nominal de 4,18% e 

valor real de 1,74% e t3 foi calculada com base no índice harmonizado de preços 

no consumidor de 2007, de acordo com a mesma fonte, sendo o respectivo valor 

de 2,4%.  

O prémio de risco (t2) associado ao banco foi estimado com base na 

metodologia alternativa proposta neste estudo, a qual assenta na notação de 

rating atribuído pelas principais consultoras mundiais aos bancos da amostra. 

Descreve-se seguidamente as três principais etapas da metodologia aplicada: 

 

1. Os custos do capital próprio foram calculados, de acordo com o Modelo do 

CAPM, para 4 bancos cotados e com informação sobre o seu risco específico8. 

 
Quadro 1: Cálculo do ke de acordo com o Modelo CAPM 

 

 B1 B2 B3 B4 
Rf 4,18% 4,18% 4,18% 4,18% 
�  1,34 1,16 1,03 1,27 
Rm - Rf 5,54% 5,54% 5,54% 5,54% 
ke 11,6% 10,6% 9,9% 11,2% 

 
 

2. Foram atribuídos valores aos prémios de risco para cada classe de rating 

segundo as principais consultoras internacionais (Standard & Poors, Fitch e 

Moody’ s) e a Companhia Portuguesa de Rating (vide Quadro 3). Os valores dos 

prémios de risco para cada classe foram ajustados de forma a atingir valores de 

custo de capital próprio próximos dos obtidos por via do Modelo do CAPM para 

os 4 bancos da etapa anterior. O prémio de risco de cada banco foi atribuído de 

acordo com o seu rating de longo prazo.9  

 
 

���������������������������������������� �������������������
8 Os valores para as variáveis � e (Rm – Rf) foram determinados de acordo com a informação 
disponível no site do Prof. Aswath Damodaran (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, 
consultado em 25.03.2009) calculado com base na informação da Bloomberg e da Standard & 
Poors. 
9 Aos bancos que não possuem qualquer rating específico, foi atribuído o prémio de risco 
associado ao rating da empresa-mãe ou do grupo que detém maior percentagem do seu capital. 
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Quadro 2: Cálculo do ke de acordo com o Modelo Alternativo 
 

 B1 B2 B3 B4 
t1 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 
t2 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 
t3 7,00% 5,75% 5,75% 7,00% 
ke 11,5% 10,2% 10,2% 11,5% 
ke (CAPM) 11,6% 10,6% 9,9% 11,2% 

 

Quadro 3: Prémios de Risco por classes de rating 

S&P Fitch Moodys CPR Pr 
Risco Classe de Rating Descritivo 

AAA AAA Aaa AAA 3,00% Prime Capacidade extremamente forte para 
cumprir os compromissos financeiros. 

AA+ AA+ Aa1 AA+   
High Grade Capacidade muito forte para cumprir 

os compromissos financeiros. AA AA Aa2 AA 5,75% 
AA- AA- Aa3 AA-   
A+ A+ A1 A+   

Upper Medium Grade 

Capacidade forte para cumprir os 
compromissos financeiros, mas algo 
susceptível a condições económicas 
adversas e alterações de conjuntura. 

A A A2 A 7,00% 

A- A- A3 A-   

BBB+ BBB+ Baa1 BBB+   
Lower Medium 
Grade 

Capacidade adequada para cumprir os 
compromissos financeiros, mas mais 
sujeita a condições económicas 
adversas que a categoria anterior. 

BBB BBB Baa2 BBB 7,25% 

BBB- BBB- Baa3 BBB-   

BB+ BB+ Ba1 BB+   
Non Investment 
Grade Especulativo 

Menos vulnerável no curto prazo, mas 
sujeita a grandes incertezas e exposta 
a condições empresariais, financeiras 
e económicas adversas. 

BB BB Ba2 BB 8,50% 

BB- BB- Ba3 BB-   

B+ B+ B1 B+   

Altamente 
especulativo 

Mais vulnerável a condições 
empresariais, financeiras e 
económicas adversas mas, de 
momento, tem capacidade para 
assumir os compromissos financeiros. 

B B B2 B 10,00% 

B- B- B3 B-   

CCC+ 

CCC 

Caa CCC 12,00% Riscos substanciais 

Actualmente vulnerável e dependente 
de condições empresariais, financeiras 
e económicas favoráveis para assumir 
os compromissos financeiros. 

CCC Ca CC 14,00% Extremamente 
especulativo Actualmente muito vulnerável. 

CCC- C C 16,00% Em incumprimento 

Foi desencadeado um processo de 
falência, ou similar. Probabilidade 
iminente de incumprimento dos 
compromissos financeiros. 

D 
DDD   

D 
  

Em incumprimento 
O emitente encontra-se presentemente 
em incumprimento de compromissos 
financeiros. 

DD   18,00% 
D     

Fonte: Elaborado pela autora com base na informação disponível em www.thinkfn.com�
10  

���������������������������������������� �������������������
10 Notação de Risco de Crédito, disponível em 
http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Nota%C3%A7%C3%A3o_de_risco_de_cr%C3%A9dito, 
consultado em 17.03.2009. 
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3. Para os bancos em que não há qualquer referência de rating, o custo do capital 

próprio11 foi estimado de acordo com a metodologia proposta por Sarkis (2007) 

uma vez que se pretendia incluir na amostra o maior número de bancos possível. 

Esta metodologia permite obter a melhor estimativa para dados em falta através 

da aplicação da distribuição beta. O valor em falta é estimado de acordo com a 

estrutura de dados existentes na amostra e calculado com base na seguinte 

expressão, que define a distribuição de probabilidades: 

 

 

6

40 pm
e

VVV
V

++
=

  (11)
 

 
Fonte: Sarkis (2007: 317) 
 
 

Com, 

Ve: valor estimado para o valor em falta 

V0: valor mais elevado da variável observado na amostra  

Vm: valor médio da variável observado na amostra 

Vp: valor mais baixo da variável observado na amostra  

 

O valor estimado do custo do capital próprio foi de 11,7%, que equivale à 

categoria de risco de lower medium grade.   

 

%7,11117,0
6

102,0113,04146,0 =�=+×+= keke VV
 (12)

 

 
 

���������������������������������������� �������������������
11 A estimação do prémio de risco através da mesma metodologia proporciona o mesmo valor 
estimado para o custo do capital próprio. 
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Uma variante a esta metodologia poderá ser a atribuição dos prémios de risco 

com base no rácio de solvabilidade12 ao invés da notação de rating. Veja-se, a 

título de exemplo, o Quadro 4. 

 

  
Quadro 4: Prémios de Risco por rácio de solvabilidade 

 
Rácio de 

Solvabilidade 
Prémio de 

Risco 
  B1 B2 B3 B4 

≤≤≤≤ 8,0% 14,00%  t1 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 
8,1% - 8,5% 6,75%  t2 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 
8,6%-9,5% 6,35%  t3 6,00% 6,00% 5,50% 6,00% 
9,6% - 10,0% 6,00%  ke 10,4% 10,4% 9,9% 10,4% 
10,1%-10,5% 5,75%  ke (CAPM) 11,6% 10,6% 9,9% 11,2% 
10,6% - 11,5% 5,50%       
11,6% - 13,5% 3,50%       
≥≥≥≥ 13,6% 2,50%       

 

 

O gráfico 1 cruza os níveis de valor criado obtidos com o custo de capital 

próprio estimado. Os marcadores de posição encontram-se discriminados 

segundo o factor dimensão/negócio, sendo os bancos de maior dimensão os 18 

bancos com mais de 15 balcões e os de menor dimensão os restantes 19, 

especializados em determinados segmentos de mercado ou áreas de negócio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������������������������������������� �������������������
12 De acordo com a Instrução n.º 16/2004 do Banco de Portugal, o rácio de solvabilidade 
constitui o quociente entre os fundos próprios e os activos e elementos extra patrimoniais 
ponderados pelo risco das contrapartes nas operações e nunca deve ser inferior a 8%.  
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Gráfico 1: Valor intrínseco acrescentado vs. custo do capital próprio 
 

 
 
 

Embora o posicionamento dos eixos de apoio seja puramente subjectivo, o 

nível de significância do teste de Mann-Whitney revela que os bancos de maior 

dimensão apresentam valor intrínseco mais elevado. Os bancos BES, BCP e BPI 

apresentam bons níveis de VIA e de remuneração de capitais (quadrante superior 

direito). Também o Banco Santander Totta e a CGD apresentam bons resultados 

embora com um nível de remuneração de capitais menor (quadrante inferior 

direito). A maioria dos bancos de pequena dimensão assegura uma boa 

remuneração de capitais (entre 11,5% e 12%) mas baixos níveis de VIA 

(quadrante superior esquerdo). O nível de significância do teste de Mann-

Whitney não rejeita a hipótese de igualdade do nível de remuneração de capitais 

próprios entre bancos de diferentes dimensões, ou seja, o factor dimensão parece 

não ter influência na remuneração dos capitais próprios dos bancos. Apenas os 

bancos Barclays e Itaú apresentam VIA negativo dado que registaram Resultados 

Líquidos negativos em 2007. 
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4. Conclusões 

 

A existência de metodologias de estimação do custo do capital próprio 

inadequadas, ou de difícil aplicação, a um grande número de empresas promove 

a procura de métodos alternativos para a obtenção de variáveis proxy de forma a 

viabilizar a aplicação de novas abordagens de gestão. A inexistência de 

informações financeiras específicas sobre a empresa a avaliar promove, 

frequentemente, a utilização de valores de outras empresas de rendibilidade e 

risco semelhantes. Esta tarefa é, em muitos casos, difícil ou mesmo impossível. 

Deste modo, os resultados obtidos não reflectem a realidade da empresa avaliada. 

O método alternativo para a estimação do custo do capital próprio proposto neste 

estudo contorna este problema, uma vez que assenta nas características de 

rendibilidade e risco da própria empresa, reflectidas na sua notação de rating, 

atribuído pelas principais consultoras financeiras mundiais, minimizando 

enviesamentos nos resultados obtidos. A notação de rating está disponível para 

um grande número de empresas não cotadas, o que permite alargar a aplicação de 

determinadas metodologias a um maior número de empresas.    

A grande maioria dos investidores reconhece elevada qualidade e 

objectividade às notações de rating, devido à boa reputação das agências e à 

consistência das respectivas análises. Contudo, não é possível eliminar 

determinados factores, tais como erros de avaliação do risco, situações pontuais 

extraordinárias das condições económicas, financeiras ou políticas ou interesses 

estratégicos específicos, que podem enviesar ou influenciar de forma 

significativa o justo valor de indicadores envolvidos na análise. Indirectamente, o 

modelo alternativo proposto também está sujeito à influência destes factores. 

Além disso, a sua aplicação está limitada a empresas com notação de rating ou 

incluídas em grupos empresariais que disponham do mesmo, não constituindo 

solução para um elevado número de pequenas e médias empresas. Propõe-se, 

nestes casos, a utilização alternativa do rácio de solvabilidade.       
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