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Resumo: A pesquisa a partir de observações em estudos relativos à relação existente entre o
endividamento de curto e longo prazo com a deterioração dos indicadores econômico-financeiros e
níveis de rentabilidade, levaram-me a buscar na literatura e fiz revisão conceitual para participar de
processo seletivo para docência em pós graduação em finanças, fazendo referência ao trabalho de
Modigliani e Miller (1958), sendo que para eles não fazia diferenciação aos Custos de Capitais e
regime de tributação, no que se refere ao valor de mercado da empresa. Para mim, só teria validade
para o mercado americano e não teria verdadeiro atualmente no Brasil. Desta forma, realizei estudos
comparativos de indicadores elaborados por mim autor e os propostos por Damodaran (2010), com as
Empresas Integrantes do ISE-Índice de Sustentabilidade Empresarial e algumas empresas em
Recuperação Judicial, baseados nas Demonstrações Financeira recentes, trazendo resultados
interessantes.
Palavras-chave: Custo Médio de Capital Ponderado. ISE-Índice de Sustentabilidade Empresarial –
Rating – Endividamento Empresarial – Rentabilidade
Abstract: This research that was write watching studies related to relationship between Short and Long
Term Debts with the deterioration of the economic-financial and levels of profitability indicators,
made me to seek in literature and made conceptual revision to participate in selection process of
Specialization Financial Teaching, referring to the work of Modigliani and Miller (1958), where they
did not made difference to the Capital costs and taxation regime, regarding the market value of the
company. To me, it would only be valid for the U.S. market and would not currently true in Brazil.
Thus, I conducted comparative studies of indicators developed by me and those proposed by
Damodaran (2010), looking for Enterprise of ISE-Corporate Sustainability Index and some companies
in Reorganization according Brazilian Bankruptcy Law, based on recent Financial Statements,
bringing interesting results.
Keywords: Weighted Average Cost of Capital. ISE-Corporate Sustainability Index. Rating. Corporate
Debts. Profitability.
_____________________________________________________________

1 Objetivo

Este trabalho buscará como o nível de Endividamento de Curto e Longo Prazo afeta os Custos
de Capitais investidos nas organizações e por conseqüência influenciando os seus resultados
econômico-financeiros. O que incentivou que desenvolvesse o presente trabalho foi
Mestrado Integrado em Administração – AD HOMINES/RADIAL. Professor de Finanças na FMU, São
Paulo/SP e de Contabilidade e Custos na FESP, São Paulo/SP. Diretor do Comitê de Controladoria da ANEFAC.
CFO da AAFM/BRAZIL. E-mail: lroberto2006@gmail.com
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monografia desenvolvida no Curso de Pós Graduação em Finanças, bem como experiência
acadêmica e profissional na busca da Estrutura de Capital Ótima, cuja resposta pode ser
obtida no exemplo de Lemes Jr, Rigo e Cherobim (2010), bem como observar comparativo de
indicadores elaborados pelo autor e os propostos por Damodaran (2010) das Empresas
Integrantes do ISE-Índice de Sustentabilidade Empresarial e algumas empresas em
Recuperação Judicial, baseados nos balanços de 2012, 2011 e 2010.

2 Revisão Bibliográfica

Vejamos o que tem a dizer os autores de trabalhos recentes apresentados:
Fortunato, Motta e Russo (2010) em artigo CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO EM
MERCADOS EMERGENTES: UMA ABORDAGEM EMPÍRICA NO BRASIL COM O
DOWNSIDE RISK apresenta o seguinte resumo: Este artigo visa testar empiricamente a
proposta de Estrada (2000) para as empresas que compõem o Ibovespa, avaliando se para
mercados emergentes existem outras medidas de risco sistemático diferentes do beta do
capital asset pricing model (CAPM). Dessa forma, testou-se o downside risk que capta a parte
negativa do retorno. Além de dados em cross section, utilizaram-se dados em painel, como
uma contribuição adicional ao trabalho de Estrada (2000). Os resultados encontrados não
confirmam que o downside risk seja uma medida apropriada ao mercado brasileiro. Outras
medidas de risco apresentaram melhor correlação com o retorno, permitindo o calculo do
custo de capital com valor diferente daquele obtido pela aplicação do beta. De acordo com
Estrada (2000), os resultados sugerem que os mercados emergentes estão em posição
intermediária entre os mercados integrados e segmentados, tal como confirmado para o
mercado brasileiro.
Bastos, Nakamura e Basso (2009) em artigo DETERMINANTES DA ESTRUTURA
DE CAPITAL DAS COMPANHIAS ABERTAS NA AMÉRICA LATINA: UM ESTUDO
EMPÍRICO CONSIDERANDO FATORES MACROECONÔMICOS E INSTITUCIONAIS
tem o seguinte resumo: “Pesquisas recentes têm evidenciado que os fatores específicos dos
países, como os ambientes legal, institucional e econômico, influenciam a estrutura de capital
das empresas. O presente estudo investiga os determinantes da estrutura de capital, utilizando
painel de dados, para uma amostra de 388 empresas pertencentes às sete maiores economias
da América Latina (México, Brasil, Argentina, Chile e Peru), no período 2001-2006. A partir
de seis indicadores do nível de endividamento, foi evidenciado que os fatores específicos da
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firma – liquidez corrente, rentabilidade, market to book value e tamanho – apresentam os
resultados mais significantes. A teoria do pecking order é a que melhor explica os resultados
obtidos. Os resultados para os fatores macroeconômicos e institucionais não foram tão
robustos, exceto para as variáveis; crescimento do PIB e em menor grau para as proxies sobre
relevância do mercado de capitais, carga fiscal e tempo de abertura de um novo negócio.”
Pareja e Tham (2009) apresentam, no artigo CÁLCULO DO VALOR DE MERCADO
E A SOLUÇÃO DA CIRCULARIDADE ENTRE VALOR E CUSTO MÉDIO
PONDERADO DE CAPITAL CMEPC, o seguinte resumo: “A maioria dos livros apresenta o
cálculo do custo médio ponderado de capital como: CMePC = Kd×(1-T)×D% + Ke×E%, em
que Kd é o Custo de Capital de Terceiros antes dos Tributos; T, Alíquota de Imposto; D%, o
porcentual dos Empréstimos em Relação ao Ativo Total; Ke, o Custo do Capital Próprio; e
E%, o porcentual do Patrimônio Líquido sobre o Ativo Total. Todos eles necessitam (mas não
com suficiente ênfase) que os valores para calcular D% e E% sejam valores de mercado.
Muito embora se dedique atenção especial para calcular Kd e Ke, pouco esforço é destinado
ao cálculo correto de seus valores de mercado. Isso significa que há inúmeros pontos que não
são suficientemente esclarecidos: valores de mercado, localização no tempo, ocorrência do
pagamento de tributos, a variação do CMePC ao longo do tempo e circularidade no cálculo do
CMePC. O objetivo deste artigo é esclarecer esses conceitos, resolver o problema da
circularidade e discutir algumas ideias geralmente ainda obscuras. Igualmente, algumas
sugestões são apresentadas para o cálculo ou estimação do custo do capital próprio.”
No trabalho de Silva e Quelha (2006), cujo título é Sustentabilidade Empresarial e o
Impacto no Custo de Capital Próprio das Empresas de Capital Aberto, que chamou atenção
por tratar-se da vinculação com Sustentabilidade, tema de estudo da Instituição de ensino que
leciono desde fevereiro/2010, que trata no seu resumo assim: Este trabalho apresenta o
impacto no custo de capital próprio para as empresas brasileiras de capital aberto face à
adoção dos princípios de sustentabilidade. O conceito de desenvolvimento sustentável tem se
aprimorado num processo contínuo de reavaliação da relação existente entre: crescimento
econômico, a sociedade civil e o meio ambiente. O triple-bottom-line das dimensões
econômica, ambiental e social da sustentabilidade tem emergido como um modelo de
interpretação pelas empresas, embora cada uma dessas dimensões represente um grande
desafio. O segmento corporativo vem atendendo às demandas cada vez maiores da sociedade
frente a essas questões, ficando a dúvida quanto à legitimidade dessas ações e o
questionamento relativo ao papel das empresas na economia e na sociedade. Para avaliar o
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impacto no custo de capital próprio, foi implementado um modelo de decomposição do beta
em medidas contábeis de risco, incluindo uma variável referente à sustentabilidade. O
resultado confirma a expectativa de que ao aderir aos padrões de sustentabilidade a empresa
reduz o risco corporativo medido pelo risco sistemático, determinando a redução do custo de
capital e aumento do valor econômico.
Para conhecer o Custo de Capital, comparativamente entre o Brasil e EUA, Martelac,
Pasin e Pereira (2010), que tem a seguinte sinopse a seguir, que pode ser lido no site:
http://www.pearson.com.br/produtos_detalhes.asp?id_p=0&livro_cod=9788576053712&pag_
id=2&area_pai=21:
Referência absoluta - assim pode ser descrito o livro Avaliação de empresas: um guia para
fusões & aquisições e private equity, que aborda de maneira abrangente os principais tópicos
da área de gestão de valor, sob o ponto de vista brasileiro, utilizando uma linguagem
acessível, capaz de desmistificar o tema. Agora com Fernando Pereira ao lado de Roy
Martelanc e Rodrigo Pasin, o livro traz dois novos capítulos que tratam da visão dos fundos
de private equity sobre avaliação de empresas e do estudo de caso da Anhanguera
Educacional, ilustrando um dos casos de maior sucesso da história brasileira do setor de
private equity. Ideal para estudantes de graduação em administração e alunos de pósgraduação voltada para finanças dominarem o tema avaliação de empresas, este livro também
é uma referência completa sobre fusões & aquisições para empresários, executivos e analistas
atualizarem e aprimorarem seus conhecimentos nesta atividade. Já na página 152 apresenta as
fórmulas:
Brasil => Rn = (1 + Rr) (1 + πBR) -1
EUA =>

Rr = 1 + Re – 1
1 +πEUA

Onde:
Rn = Custo de Capital Nominal no Brasil
Rr =Custo de Capital real
πBR =

Inflação Projetada para Brasil

Re = Custo de Capital Nominal nos EUA
πEUA= Inflação Projetada para os EUA
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Póvoa (2012, p.260) busca demonstrar graficamente a Estrutura Ótima de Capital, pois
a medida que ocorre redução do Endividamento do PL(Patrimônio Líquido) na mesma
proporção observa-se a redução do WACC ou Custo Médio Ponderado de Capital até o ponto
mínimo (Estrutura Ótima) e depois começa a aumentar, como abaixo:

ENDIVIDAMENTO DO PL

WACC=Weighted Average Cost of Capital
Ou CMPC=Custo Médio Ponderado de Capital
Ke

Quadro 16.1 EITEMAN (2013, p.393)
Custo de Capital

Faixa do Custo de Capital Mínimo

KWACC

Kd(1 –t)

16%

6%

Grau de Endividamento%=Total da Dívida
Total do Ativo

30% 40%

60%

100%

Onde: Ke = Custo do Capital Próprio
KWACC = Custo Médio Ponderado de Capital depois dos impostos
K d(1 – t) = Custo da Dívida depois dos impostos
Julgo conveniente apresentar o exemplo de Lemes Jr, Rigo e Cherobim (2010, p. 226),
traz o seguinte quadro, onde é possível observar que quando o endividamento atinge 70%,
coluna 12, na linha 8, obtém seu menor custo de capital (ke=15,70%) e ao mesmo tempo o
maior valor para a empresa R$ 47.770.70.
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Onde:
CTo=capital total (capital próprio + capital de terceiros)
CP=capital próprio
CT=capital de terceiros
LAJIR=lucro antes de juros e de Imposto de Renda
j=juros ou despesas financeiras
LLDIR=lucro líquido depois do Imposto de Renda
LPA=lucro por ação
kt=custo de capital de terceiros
kp=custo de capital próprio
ke=custo de capital da empresa
RF1=risco financeiro, definido como CT/CP
RF2=risco financeiro, definido como CT/CTo
RF3=risco financeiro, definido como j/LAJIR
Valor=Valor da empresa, definido como LAJIR (1- IR(25%) ) / Ke
Ações=número de ações, ordinárias e preferenciais.
Em notícia de DCI de 4/julho/2013 alerta sobre os riscos da tributação sobre os
dividendos, com a manchete “Companhias abertas querem evitar imposto em dividendos”,
sendo o início da notícia: “A Associação Brasileira das Companhias Abertas(Abrasca) alerta
para o risco da cobrança do imposto de renda (IR) em dividendos (lucro societário) sobre a
parcela que exceder o lucro fiscal das empresas desde o ano de 2008.” Com as palavras,
proferidas após o 15º Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de
Capitais, pelo presidente da ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas o
Sr. Antonio Castro, assim: “Nós vamos conversar com o Ministério da Fazenda, pois o
parecer 202 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) pode trazer impacto negativo
ao mercado de capitais e afugentar os investidores. Estamos tentando dialogar para ver se essa
opinião poderá ser revertida.” Mais adiante questiona o presidente da Abrasca: “Vamos dizer
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que essa medida vá para frente, podemos alertar que o público que recebeu dividendos desde
2008 pode ser tributado retroativamente sobre o excedente do lucro fiscal. Se uma empresa
tem 200 mil acionistas, como se irá chegar a esse público.”
Sobre a tributação dos dividendos, contida no Parecer 202 de 7/fevereiro/2013, que
pode ser lido na íntegra2 e traz a seguinte ementa: “Regime Tributário de Transição. Lucros e
dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas. Art. 15 da Lei nº 11.941, de
27/05/2009, e art. 10 da Lei nº 9.249, de 26/12/1995. O lucro a ser considerado para fins da
isenção prevista no art. 10 da Lei nº 9.249, de 1995, é o lucro fiscal obtido com a aplicação do
Regime Tributário de Transição, de que trata o art. 15 da Lei nº 11.941, de 2009, e não o lucro
societário obtido com base nas regras contábeis da Lei nº 6.404, de 1/12/1976 com as
alterações trazidas pela Lei nº 11.638, de 28/12/2007. Memorando nº 469/2012-RFB/Gabin,
de 23/05/2012.”

3 Motivação

Além de ter sido objeto de estudo desenvolvido no curso de Pós-graduação em
Finanças no ICES/CRA-MG&UFMG-1982/84, fiz revisão conceitual para participar de
processo seletivo para docência em Pós-graduação em Finanças, fazendo referência ao
trabalho de Modigliani e Miller (1958), sendo que para eles não diferenciavam os Custos de
Capitais e o regime de tributação, no que se refere o valor de mercado da empresa. Para mim,
só teria validade para o mercado americano, ao menos época do texto, bem como não
encontra parâmetro de aceitação atualmente no Brasil.
Aqui também farei menção ao proposto por Guimarães (2006, p. 42) que apresenta
como as Agências de Risco S&P, MOODY´s e BACEN tratam da Classificação de Riscos:

2

http://dados.pgfn.fazenda.gov.br/dataset/pareceres/resource/2022013
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Já à página 43 assim se manifesta: “A classificação de crédito traduz uma ampla gama
de informações quantitativas e qualitativas em uma categoria ordinal simples. A simplicidade
das categorias permite que até mesmo investidores pouco sofisticados possam comparar o
risco de crédito relativo de diversos instrumentos. É bastante fácil compreender que títulos
com classificação “B” apresentam risco superior a títulos com classificação “A”. A
classificação indica, assim, a probabilidade objetiva (i.e., atuarial) de inadimplência ou perda.1
E, apesar de serem baseadas em diferentes metodologias e descrições de categorias [Crouhy
(2000) e Saunders (2000)], frequentemente as classificações feitas por diferentes agências são
semelhantes, com um coeficiente de correlação de Spearman superior a 0,94 [Basel
Committee on Banking Supervision (2000, p. 96)]. Para ilustrar esse ponto, a Tabela 2
apresenta as taxas de inadimplência acumuladas históricas, conforme reportadas pela
Moody’s, e a Tabela 3 mostra as taxas semelhantes reportadas pela Standard & Poor’s. Essas
tabelas descrevem a proporção de firmas que inadimpliram, o que é uma estimativa estatística
da real probabilidade de inadimplência.”
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Já à página 44 apresenta a seguinte tabela:

Com o seguinte comentário sobre a Tabela 3: “Nota-se que, quanto melhor for a
classificação de crédito, menor a probabilidade de inadimplência. Nota-se ainda que, quanto
maior o prazo da operação, maior a probabilidade de inadimplência, ou seja, o risco de crédito
aumenta com o prazo da operação. Além disso, espera-se que a inadimplência esteja associada
a outras variáveis que caracterizam a operação, como o porte da empresa contratante, o setor
de atuação e o tipo da operação contratada”.

4 Comparativo entre pesquisadores
A partir de Damodaran (2010, p. 82) também disponível no site3 o quadro a seguir
apresenta a quantidade de empresas observadas em cada classificação de risco em cada
indicador com as medianas no triênio 1997-1999 nos Estados Unidos:
3

ftp://nite2.myftp.org/Public/Software/podborka-knig-po-

forex[torrentino.ru]/www.247free.org/Damodaran,%20Aswath%20-%20Investment%20philosopies.pdf,
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MEDIANA -Triênio 1997-1999

Indicadores
AAA AA A
BBB BB B
CCC
1-Cobertura de Juros antes dos Impostos (vezes) 17,5 10,8 6,8 3,9 2,3 1,0 0,2
2-Cobertura de Juros EBITDA (vezes)
21,8 14,6 9,6 6,1 3,8 2,0 1,4
3-Recursos Operacionais / Dívida Total (%)
105,8 55,8 46,1 30,5 19,2 9,4 5,8
4-Fluxo de Caixa Operacional Livre /Dívida
Total (%)
55,4 24,6 15,6 6,6 1,9 -4,5 14,0
5-Retorno s/Capital Fixo antes IR (%)
28,2 22,9 19,9 14,0 11,7 7,2 0,5
6-Receita Operacional / Vendas (%)
29,2 21,3 18,3 15,3 15,4 11,2 13,6
7-Endividamento LP / Capital (%)
15,2 26,4 32,5 41,0 55,8 70,7 80,3
8-Endividamento Total / Capitalização (%)
26,9 35,6 40,1 47,4 61,3 74,6 89,4
EMPRESAS
10 34 150 234 276 240
23
Para Rocca e Santos Jr (2013, p. 51) o quadro abaixo mostra, no período, “tanto para
empresas abertas como para as maiores fechadas verificou-se que, em média, os custos de
exigível financeiro são inferiores à rentabilidade de seus ativos (ROA), portanto em condições
de serem utilizados para sustentar suas operação e financiar seus investimentos”
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Observando o resultado do Prêmio Abrasca de Criação de Valor em ABRASCA
(2013, p. 86) apresenta o desempenho de 2009-2011:

Em Iudícibus (2012, p. 246/7) apresenta o conceito da década de 70 e só recentemente
adotado pela área corporativa no Brasil, no que se refere ao EBITDA (Earnings Before
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ou LAJIDA (Lucro antes dos Juros,
Impostos, Depreciação e Amortização)
ROB-Receita Operacional Bruta
(-) Deduções
(=) ROL-Receita Operacional Líquida
(-) CPV/CMV-Custo dos Produtos Vendidos ou Custo das Mercadorias Vendidas
(=) LB/MB-Lucro Bruto ou Margem Bruta
(-) Despesas Operacionais
(=) Lucro Operacional
(+) Despesas Financeiras
(+/-) Amortização de Ágio
(+) Amortizações
(-) Despesas Não Recorrentes
(=) EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
ou LAJIDA(Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização)
Porém, a Instrução CVM 527, emitida em 4/outubro/2012, em seu artigo 3º traz:
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Art. 3º O cálculo do LAJIDA e do LAJIR não pode excluir quaisquer itens
não recorrentes, não operacionais ou de operações descontinuadas e será
obtido da seguinte forma:
I – LAJIDA - resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o
lucro, das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras e das
depreciações, amortizações e exaustões;
II – LAJIR – resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o lucro
e das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras.

Já Zdanowicz (2012) quando trata das vantagens e limitações do EBITDA, nas página
123/124 apresenta as seguintes limitações: “b) omitir as situações econômicas e financeiras
para empresas que apresentem alto grau de endividamento [...] e) não aplicável em
instituições financeiras, pois despesas financeiras são foco da atividade operacional.”

5 Contribuições
Uma das contribuições oferecidas neste trabalho é trazer, a partir da revisão
bibliográfica e experiência profissional, da geração dos Anexos I e II, onde no Anexo I.1 e
Anexo I.2 observamos o desempenho (de 2012, 2011 e 2010) das 36 empresas integrantes do
ISE - Índice de Sustentabilidade Empresarial e no Anexo II o desempenho (de 2012, 2011 e
2010) de 13 empresas que estão ou estiveram em Recuperação Judicial e OGX e MPX(devido
às circunstâncias atuais), comparativamente com os 7 (sete) indicadores atribuídos
empiricamente, quais sejam:
(Divid+JSCP) / EBITDA=>Comparação do percentual de Dividendos pagos adicionados aos
Juros sobre Capital Próprio pagos em relação ao EBITDA
DF / EBITDA=>Estabelecer a relação percentual das Despesas Financeiras Brutas sobre o
EBITDA
DF / ROL=> Percentual das Despesas Financeiras Brutas em relação às Receitas
Operacionais Líquidas
(Divid+JSCP) / PLM=> Comparação do percentual de Dividendos pagos adicionados aos
Juros sobre Capital Próprio pagos em relação ao Patrimônio Líquido Médio
(PFCP + PFLP) / AT=>Participação do Passivo Financeiro de Curto Prazo, ou seja,
(Parcelas de Curto Prazo de Empréstimos+Dívidas em Partes Relacionadas+Parcelamento de
Dívida Tributária) + Passivo Financeiro de Longo Prazo, ou seja, (Parcelas de Longo Prazo de
Empréstimos+Dívidas em Partes Relacionadas+Parcelamento de Dívida Tributária) em
relação ao Ativo Total
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CT / PL=>Capitais de Terceiros (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) / Patrimônio
Líquido, que representa o percentual de dívidas de Curto e Longo Prazo em relação ao
Patrimônio Líquido.
DF/(PFCP + PFLP)=>Participação percentual das Despesas Financeiras em relação ao
Passivo Oneroso, representado por Passivo Financeiro de Curto Prazo, ou seja, (Parcelas de
Curto Prazo de Empréstimos+Dívidas em Partes Relacionadas+Parcelamento de Dívida
Tributária) + Passivo Financeiro de Longo Prazo, ou seja, (Parcelas de Longo Prazo de
Empréstimos+Dívidas em Partes Relacionadas+Parcelamento de Dívida Tributária), como
demonstrado no trabalho de Rocca e Santos Jr (2013).
Aos 8 (oito) indicadores propostos por Damodaran (2010, p. 82) faço a seguinte
adequação à realidade brasileira:
1-Cobertura de Juros antes dos Impostos=>(Resultado Antes do Resultado Financeiro e
Tributos + Despesas Financeiras Brutas) / Despesas Financeiras Brutas
2-Cobertura de Juros EBITDA=>EBITDA(obtido do Relatório de Administração ou
calculado conforme instrução CVM 527/2010) / Despesas Financeiras Brutas
3-Recursos Operacionais / Dívida Total=>(Resultado Líquido + Depreciações e
Amortizações) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)
4-Fluxo de Caixa Operacional Livre / Dívida Total=>Caixa Líquido das Atividades
Operacionais, obtido da Demonstração de Fluxo de Caixa / (Passivo Circulante + Exigível a
Longo Prazo)
5-Retorno s/Capital Fixo antes do IR=>(Resultado Antes dos Tributos + Despesas
Financeiras Brutas) /[(CT atual + CT ano anterior)+(PL atual + PL ano anterior)] / 2
6-Receita Operacional / Vendas=>Resultado Antes Result Financeiro e Tributos / Receita
Operacional Líquida
7-Endividamento

Longo

Prazo/Capital=>Exigível

Longo

Prazo/(Exigível

Longo

Prazo+Patrimônio Líquido)
8-Endividamento Total / Capitalização=>(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) /
Passivo Total

6 Conclusões
As principais conclusões que podemos chegar, diante dos Anexos I.1 e Anexo I.2,
onde são verificados o desempenho relativo aos exercícios de 2012, 2011 e 2010 das 36
Empresas integrantes do ISE-Índice de Sustentabilidade Empresarial, entre maio e agosto de
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2013, sendo que a despeito de integrar posição diferenciada no Mercado de Capitais
brasileiro, 16 (44,44%) destas empresas tinham, em 2012, um Índice de Endividamento Total
do Patrimônio Líquido acima de 100% e o que chama a atenção é que os Bancos tinham
Índice entre 618% para o Santander e 1.547% do Banco do Brasil. Em consequência os
Bancos apresentaram as Despesas Financeiras Brutas em relação às Receitas Operacionais
entre 72% no Santander até 80% no Bradesco. No que se refere aos indicadores de
Damodaran (2010), das 36 empresas do ISE apenas 13 (36%) estavam classificadas no rating
de AAA e Santander, Bradesco e Eletrobrás estavam classificadas como rating CCC e D.
Já no que se refere ao Anexo II, onde são verificados o desempenho relativo aos
exercícios de 2012, 2011 e 2010 das 13 empresas que estão ou estiveram em Recuperação
Judicial, conforme consta no cabeçalho a data do último ato proferido pela justiça, e OGX e
MPX (em virtude da situação do Grupo, pois a OGX cujas ações chegaram a valer, em
outubro/2010, R$ 24,00 em julho/2013 chegou a ser negociada a R$ 0,37), sendo que os 7
indicadores elaborados pelo autor confirmam as dificuldades enfrentadas por todas, mas no
caso dos indicadores de Damodaran (2010), observamos que 8 (53%) das 15 empresas
analisadas estavam como rating CCC e D.
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