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Custo do Capital 

 
Dando sequência ao post “Custo de Oportunidade”, abordaremos uma das 

maneiras que esse custo é utilizado para analisar a viabilidade econômica de um 

negócio e compara-lo à outros empreendimentos.   

Trata-se da remuneração sobre o capital investido, que pode ser calculado 

quando existe o conhecimento dos custos e receitas totais do negócio e, 

consequentemente, o lucro ou quanto a aplicação está rendendo em questões 

monetárias.   

É importante levar em consideração que ao escolher um determinado 

projeto são renunciadas outras possibilidades de remuneração, caso o recurso 

fosse aplicado em outra oportunidade de investimento, ou seja, o custo de 

oportunidade do capital.   

Portanto um projeto sempre possui um retorno mínimo esperado, que 

seria o rendimento que outro empreendimento traria caso a escolha fosse 

diferente.   

Esse retorno esperado é denominado de “Taxa Mínima de Atratividade 

(TMA)”, que varia de acordo com o investimento, no qual em cada caso possui 

uma relação única entre risco e retorno. Dessa maneira, aplicações mais arriscadas 

costumam exigir uma TMA maior, isto é, um custo de oportunidade mais elevado.   

Isso se deve ao fato de que o empreendedor poderia estar obtendo 

remuneração com outros tipos de aplicações menos arriscadas, como a renda 

fixa, onde a rentabilidade é definida no momento da aplicação. Esse investimento 

pode ser feito através de títulos privados, públicos ou de bancos, como por 

exemplo: Commercial pappers, LTNs ou CDBs.   

Essa situação pode ser exemplificada de maneira simplificada da seguinte 

maneira:   

Um empresário investe na produção de uma determinada cultura 

R$100.000,00 e tem o lucro líquido anual de R$15.000,00. Teoricamente, seu 

rendimento estaria sendo de 15% ao ano.    

Caso ele tivesse feito uma aplicação em algum tipo de renda fixa e tivesse 

fechado o rendimento a 8% ao ano ele poderia estar ganhando R$8.000. Então, 

se optasse pela primeira opção estaria deixando de ganhar esse valor, ou seja, 

sua taxa mínima de atratividade seria de 8% ao ano.   

Deve-se considerar que para o produtor arriscar-se em aplicar nessa 

cultura e tendo em vista que ela é suscetível a diversos fatores como clima e 
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variação de preços, esse investimento deveria render mais do que a taxa mínima 

de atratividade.   

Portanto é importante compreender que cada projeto possui inúmeras 

variáveis a serem levadas em conta, e o conceito de custo de oportunidade sobre 

o capital auxilia no processo de tomada de decisão, pois muitas vezes o produtor 

pensa que seu negócio é rentável, mas ao analisar de fato sua aplicação, muitas 

vezes aquele empreendimento não valeria a pena.   

Cabe então ao empreendedor, buscar entender cada vez mais as 

ferramentas de análise de custos de um projeto e a equipe de projetistas do 

grupo ADECA Agronegócios auxilia o investidor nesta empreitada. 


