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Utilização de capital de terceiro nas pequenas e medias empresas 

Resumo 

A alavancagem financeira no contexto empresarial se define como um 

termo genérico para multiplicar a rentabilidade das empresas, tanto na 

rentabilidade de capitais próprios ou  dos lucros dos acionistas. No estudo será 

mostrado como as pequenas e medias empresas podem se beneficiar a utilizar 

esse tipo de estratégia, todos os riscos e retornos que podem gerar através de 

fórmulas que mostrem a sua liquidez e rentabilidade e também os retornos 

obtidos ao longo do tempo, mostrando se o investimento é viável ou não.  Será 

realizada uma análise de situações comuns através de balanços e 

questionários para  identificar os  erros e acertos ao tomar como decisão usar 

desse tipo de capital, mostrando exemplos e indicadores que possam auxiliar o 

administrador de pequena e média empresa a se comportar diante de 

situações problema conseguindo obter o maior rendimento possível. Portanto, 

o resultado obtido através do projeto, será a utilização do capital de terceiro 

para alavancagem de uma forma correta e descomplicada, onde será possível 

o administrador de pequenas e medias empresas possam medir os risco e 

retornos possíveis através do uso desse tipo de ferramenta.  

 
Palavras chave: rentabilidade, alavancagem financeira, liquidez, risco x retorno. 
 

Introdução 

Atualmente muitas empresas de pequeno e médio porte têm encontrado 

dificuldades de se manter no mercado atual, devido a alta concorrência e o alto 

poder de fogo de empresas maiores. Para essas empresas não percam sua 

competitividade e consigam se estabelecer sólidas no mercado, existem 

diversas ferramentas que auxiliam no crescimento econômico  tal como a 

utilização do capital de terceiros. Definimos como capital de terceiros todas as 

obrigações relacionadas ao passivo real ou passivo exigível e também os 

investimentos feitos por entidades externas, como por exemplo temos o 

financiamento de empréstimos. 

Esse é um assunto de extrema importância para qualquer tipo de 

empresa, seja ela uma pequena empresa familiar ou uma multinacional 



renomada, pois o uso de capital de terceiros é uma base importante que se 

deve levar em conta na hora do planejamento de uma empresa. 

A empresa não vive somente de capital próprio, pois em um determinado 

momento, certas escolhas devem ser tomadas, e para isso um capital extra 

deve requisitado, como por exemplo um empréstimo. Porem na atual 

sociedade e no contexto que envolvem pequenas e medias empresas, o uso de 

capital de terceiros acaba tendo uma visão negativa, por causa dos riscos 

envolvidos não só no ato da utilização de capital de terceiros, como também 

em uma nova inovação na empresa em questão. Pois uma decisão nem 

sempre pode acabar gerando o retorno esperado, assim causando uma 

situação ainda pior da anterior em que se encontrava a empresa. 

Em resposta a essa cultura mal vista da utilização do capital de terceiros 

em empresas de pequeno e médio porte, será mostrado no decorrer do 

trabalho que a utilização dessa ferramenta não deve ser tão temida, e que nas 

maiorias das vezes os benefícios envolvidos compensam o risco corrido, assim 

possibilitando o crescimento da empresa em diversos níveis. 

Portanto o objetivo central deste trabalho será mostrar como empresas 

de pequeno e médio porte pode se beneficiar de uma forma correta e 

sustentável da utilização de capital de terceiros para um crescimento 

equilibrado e forte. 

 

Objetivos 

Os objetivos tratados nesse trabalho serão mostrar como empresários e 

donos de pequenas e medias empresas podem utilizar o capital de terceiros 

visando sempre o maior retorno possível. Será indicado ferramentas que tais 

empresários possam utilizar a fim de medir a rentabilidade da empresa e a 

ajudar a escolher a melhor forma possível de se aplicar tal investimento na 

empresa. 

Metodologia 

Neste capitulo, apresentam-se os materiais utilizados e os 

procedimentos realizados para o desenvolvimento do trabalho. 



Para a elaboração do trabalho, foram utilizados balanços publicados de 

pequenas e medias empresas, para podermos ter como exemplo, a 

porcentagem de capital de terceiros que diferentes empresas usam em sua 

administração.  

Entrevistas com proprietários de pequenas e medias empresas, sobre 

seus pontos de vistas e opiniões referente a utilização de capital de terceiros 

em suas empresas e qual seria a forma que achavam correta de utilizar e 

analisar seus riscos x retornos para tal investimento. 

 

Desenvolvimento 

As empresas atualmente tem como principal objetivo a maximização de 

resultados pelo investimento do acionista. Para isso, a captação de recursos se 

mostra uma operação de extrema importância no mundo financeiro quando a 

empresa necessita desenvolver um novo produto, expandir o parque industrial, 

reduzir custos, modernização, entre vários outros objetivos. (FERREIRA, 

2005). 

De acordo com Tófoli (2008), grande parte do capital que circula na 

empresa passa pela intermediação de um agente financeiro, que irá realizar 

toda a parte de troca de recursos de acordo com a necessidade da empresa. 

Para isso, Tófoli (2008) cita alguns pontos que de acordo com o que as 

instituições oferecem. Dentre eles: movimentação de dinheiro através de 

cheques; débitos gerais e conta corrente; seguros; aplicações financeiras; 

financiamento de micro, pequenas e médias empresas. 

A função do crédito segundo Silva (2008) é justamente obter a 

captação de recursos para conseguir financiar os investimentos e consumo dos 

agentes com situação orçamentária com deficiência nos bancos. Com isso, o 

crédito se mostra muito importante porque consegue fazer a empresa aumentar 

o nível de atividade, estimular em consumo maior, e facilita a execução dos 

projetos. 

Porém, antes de mais nada, a empresa deve passar por uma análise 

de crédito por meio de instrumentos financeiros e estatísticos, a fim de 

realmente mostrar se consegue honrar com o compromisso de pagar o crédito 

que foi concedido. ( ASSF NETO; LIMA, 2011, p.680). 



Essa análise irá expor todos os dados da empresa a fim se levar em 

consideração inúmeros fatores que irão determinar a capacidade, o caráter, o 

capital e as condições para a organização. 

Através disso Tófoli (2012) explica que existem dois tipos de análise de 

crédito: análise vertical ou horizontal. A análise vertical se mostra como um 

estudo de todas as alterações dos demonstrativos financeiros ao longo de um 

certo tempo. Já a análise horizontal avalia-se a evolução de números 

calculados a partir de resultados consecutivos. 

 

Tipos de transações financeiras  

 

 Financiamento através do BNDS 

 

O BNDS é uma empresa que tem como função oferecer apoio aos 

empreendedores para que promova desenvolvimento no país e 

conseqüentemente melhore a qualidade de vida do povo brasileiro. Com isso, 

segundo Assaf Neto; Lima (2011) reforça que os créditos oferecidos pelo 

BNDS tem característica de financiamento de longo prazo, sobretudo para 

capital fixo, e acima de tudo oferece vantajosos custos com relação a seus 

concorrentes. 

 

Empréstimos bancarios 

 

De acordo com FERREIRA (2005), hoje vemos dois tipos de 

empréstimos bancários, sendo eles:  

A) Compromissos de empréstimos: são empréstimos mais longos o qual o 

valor é tomado de uma só vez e que existe a revisão da taxa de juros em 

certos períodos. 

B) Linhas de crédito: são acordos de curto prazo estabelecidos entre a 

empresa e o um banco, e este por vez disponibiliza um determinado valor para 

que a empresa usa sempre que houver necessidade. 

 

Títulos de Renda Fixa 



Os títulos de renda fixa são de acordo com Ferreira (2005) papéis 

negociados no mercado que tem vencimento, juros, bônus alem do que um 

rendimento pré-fixado. 

Dentre eles podemos destacar os CDB`s (certificado de depósito 

bancário), caderneta de poupança, fundos de investimento, letras de câmbio, 

debêntures e letras hipotecárias. 

 

Arrendamento Mercantil 

 

Arrendamento mercantil, mais conhecido como leasing, é um tipo de 

contrato para locação de um bem, o qual proporciona a opção do locatário 

renovar sempre o contrato ou adquirir o bem por um preço fixo. Com isso, 

temos dois tipos de contrato. O leasing operacional temos a compra opção da 

compra do bem e o locatário terá o direito de uso pelo período estabelecido. Ja 

no leasing financeiro é estabelecido com antecedência a opção de compra e já 

é feita a transferência do bem para a propriedade. (FERREIRA 2005). 

 

Mercado de Valores Patrimoniais 

 

Para Ferreira (2005) o mercado de valores patrimoniais explica-se pelo 

mercado de ações. Atualmente sendo o segundo maior mercado que retêm 

recursos para as corporações, é os valores patrimoniais são negociados em 

papéis, como ações ordinárias e ações preferenciais. 

As ações ordinarias dão o direito do acionista participar dos votos da 

empresa, ir a assembleias de acionistas e opinar por determinados assuntos da 

organização. 

Já as ações preferenciais pagam dividendos aos seus acionistas. 

Também são emitidas em verias classes e podem dar ou não o direito de se 

converterem em ações ordinárias. Geralmente esse tipo de ação não tem a 

opção para voto. 

 

Analise financeira de pequenas e medias empresas 

 

A análise financeira é um estudo mediante de levantamentos de dados 



que consistem em relações diversas que entre si que possam conhecer a real 

situação da empresa a respeito de um determinado ponto de vista levantar os 

defeitos de uma administração. 

Segundo TEIXEIRA, as pequenas e médias empresas no Brasil sofrem 

pelas mudanças rápidas que ocorrem no mundo dos negócios. Com a abertura 

da economia brasileira houve muita competitividade de produtos e políticas 

com resultados incomuns e principalmente concorrência. (TEIXEIRA, 2001, p. 

32) 

Resultados 

Como apresentado ao decorrer do trabalho, o capital de terceiros pode 

significar a vida ou a morte de uma empresa, principalmente se tratando de 

pequenas e medias empresas que não dispõem de grandes quantidades de 

capital. 

O capital de terceiros, também chamado de Grau de Endividamento, é 

aplicado pela formula abaixo: 

PCT = PC + ELP x 100 

      PL 

Sendo:  

PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo  

PL = Patrimônio Líquido 

Com isso, é possível saber quanto de capital de terceiro é utilizado para 

pagar o capital próprio. 

Podemos observar isso de acordo com o exemplo abaixo: 

Ativo Valores Passivo Valores 

Circulante  R$  335.676,00  Circulante R$  263.692,00 

Realizável a L/ Prazo  R$     82.303,00  Exigível a L/Prazo R$     77.166,00 

Permanente  R$  210.622,00  Patrimônio Líquido R$  287.743,00 

Total do Ativo  R$  628.601,00  Total do Passivo R$  628.601,00 

 



O Capital de Terceiros é formado pela soma do Passivo Circulante com 

o Exigível a Longo Prazo. Note que o PC de R$ 263.692,00 somado ao ELP de 

R$ 77.166,00 resulta num Capital de Terceiros de R$ 340.858,00. Dividindo R$ 

340.858,00 pelo Patrimônio Líquido de R$ 287.743,00, obtém-se 118,46%, que 

significa que para cada R$ 100,00 de Capital Próprio, a empresa utiliza R$ 

118,46 de Recursos de Terceiros. 

No ponto de vista financeiro para a empresa, o entendimento que se dá 

é de ‘’quanto maior, pior’’, pois quanto mais for esse índice menor é a liberdade 

de decisões financeira e uma maior dependência desses terceiros.  

Porém no ponto de vista de obtenção de lucro para a empresa, isso 

poder vantajoso, desde que as remunerações pagas a esses capitais não 

sejam menor do que o lucro obtido em aplicações da empresa. 

Para poder analisar se esse índice é bom ou ruim, deve-se observar 

alguns pontos, tais como: 

A. Os prazos de vencimento das dívidas a Longo Prazo; 

B. A origem dos empréstimos (debêntures, empréstimos e financiamentos 

bancários, etc.); 

C. No caso de países com inflação, a ausência de correção monetária; 

 

4.1 Pequena x Grandes Empresas 

No que se diz respeito as grandes empresas, a utilização do Capital de 

terceiros é ainda mais evidente em relação as pequenas empresas. 

Isso se da por causa de uma maior demanda de capital e investimentos 

que uma grande empresa tem, para poder se manter no mercado. 

Tendo isso em vista, segue abaixo uma comparação entre duas 

empresas do mesmo ramo, porém com dimensões diferentes. 

 

Pequena empresa do ramo de combustível. 

Ativo Valores Passivo Valores 

Circulante  R$   1.599.604,00  Circulante  R$      502.355,00  

Realizável a L/ Prazo  R$      326.820,00  Exigível a L/Prazo  R$   1.691.596,00  

Permanente  R$      525.801,00  Patrimônio Líquido  R$      258.275,00  

Total do Ativo  R$  2.452.225,00  Total do Passivo  R$  2.452.225,00  



*Dados de 2016 – Mil de reais 

 

PCT: 502.355,00 + 1.691.596,00  x 100 = 849,46% ou seja, para cada             

                     258.275,00 

R$100,00  de capital próprio, a empresa utiliza R$ 849,46 reais de capital de 

terceiro. 

Grande empresa do ramo de combustível. 

Ativo Valores Passivo Valores 

Circulante  R$        88.052,00  Circulante  R$        71.245,00  

Realizável a L/ Prazo  R$           8.069,00  Exigível a L/Prazo  R$        80.871,00  

Permanente  R$      231.544,00  Patrimônio Líquido  R$      175.549,00  

Total do Ativo  R$      327.665,00  Total do Passivo  R$      327.665,00  

*Dados de 2016 – Milhões de reais 

PCT: 71245,00 + 80871,00  x 100 = 86,65% ou seja, para cada R$  

                     175549 

100,00 milhões de capital próprio, a empresa utiliza R$ 86,65 milhões de 

capital de terceiro. 

Nota-se que a quantidade de capital de terceiro utilizado é bem diferente 

uma da outra, tendo em vista o tamanho e poder financeiro de cada empresa. 

Isso tem impacto diretamente no valor do produto e serviço prestados 

pelas empresas, pois com uma alta taxa de utilização desse capital, o preço 

médio da mercadoria/serviço tende a aumentar para poder cobrir tal divida 

imposta pelo uso desse capital. 

Como foi observado ao longo do trabalho, uso de capital de terceiros é 

praticamente obrigatório em algum momento da vida das empresas. 

Seja ele para cobrir despesas, fazer investimentos que renderão lucro no 

futuro, ou até mesmo por uma emergência que posso a vir ocorrer. Não se 

pode dizer qual é a melhor forma de se utilizar tal ferramenta, pois isso varia de 

situação a situação. 

Primeiramente deve-se fazer um estudo detalhado do ambiente 

empresarial, e ver se essa é a melhor opção no momento.   



Existe muita vantagem em se usar tal ferramenta na empresa, porem 

com uma má administração desse recurso, isso pode significar a falência da 

mesma, o que pode ocasionar divida judicial não somente para a empresa, 

como também para os sócios proprietários. 

Não existe uma administração ideal para as empresas, principalmente 

se tratando da parte financeira, por isso para poder ter sucesso é prioritário que 

se entenda corretamente como funciona essa ferramenta que se chama Capital 

de terceiros, e saber medir entre seus riscos e retornos, e principalmente 

conhecer a empresa, pois de nada adianta fazer uma plano estratégico 

perfeito, se a empresa não conseguir cumprir o planejamento. 

Considerações Finais 

Pudemos observar no decorrer do trabalho, que em determinado 

momento da vida de uma empresa, ela necessitara usar o capital de terceiros, 

seja para quitação de dividas ou para financiamento próprio. Porem deve ficar 

atento, pois deve levar em conta o período financeiro em que se encontra a 

empresa e o mercado financeiro mundial, a relação entre risco x retorno que tal 

investimento pode proporcionar para a empresa. 

Em vez de as pequenas e medias empresas achem que utilizar o capital 

de terceiro seja sinônimo de divida, ou fracasso na administração financeira, 

delas devem olhar com olhos de oportunidade de crescimento, pois como 

mostrado ao longo de trabalho, o capital de terceiro é uma fonte que tem a 

função de ajudar as empresas, sejam elas em momentos críticos ou de 

prosperarão. 

O mundo financeiro as empresas, sejam elas pequenas ou 

multinacionais é incrivelmente vasto e complexo, porém o que separa uma 

empresa do sucesso do fracasso são as escolhas que seus presidentes ou 

administradores tomam no decorrer de sua vida útil, pois um bom administrador 

de empresas, seja ele formado ou não, proprietário de empresa ou não, é a 

avaliação e decisão dos benefícios e consequências que cada escolha traz a 

empresa. 
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