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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é analisar o parâmetro beta e o custo de capital dos 

acionistas de uma carteira de empresas de diferentes segmentos da economia brasileira, 

calculando seus betas e o custo de capital dos acionistas. O período de análise esta 

compreendido entre jan/2000 e maio/2009, com intervalos comparativos entre 2002, 

2005 e 2008. 

 

 A fundamentação teórica foi baseada na Teoria de Precificação de Ativos de 

Capital (CAPM) e as análises foram executadas com base em dados históricos como 

preço da ação, preço dos índices de mercado como Ibovespa e S&P500, retorno da taxa 

livre de risco e expectativa de inflação,  obtidos em diferentes fontes de informação 

mercadológica disponíveis no mercado. 

 

Os estudos realizados mostraram que o cálculo do beta e do custo de capital dos 

diferentes segmentos pode ser feito com base no beta local e não apresenta 

autocorrelação. 

 

 Observou-se ainda, que quando comparados individualmente o beta das 

empresas e o retorno oferecido pelas ações ao longo do intervalo de tempo supracitado, 

apresenta-se uma correlação em valores estatisticamente relevantes, principalmente nos 

períodos que antecedem a crise de liquidez ocorrida no 2º semestre de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The objective of this Dissertation is to analyze the beta parameter and the Equity 

Cost of Capital of a company’s portfolio from different segments of the Brazilian 

Economy, calculating its beta and its equity cost of capital. 

 

The covered period of analysis is from January 2000  to  may 2009, with 

comparative intervals in December 2002, dec 2005 and dec 2008. 

The analysis was based on  CAPM (Capital Assets Pricing Model) and was carried out 

using data from historical basis of stock price, Market Index like Ibovespa and S&P 

500, Risk Free rate  and inflation index, from several secondary market information 

sources available in the market.   

 

The analysis showed that  the beta parameter and the equity cost of capital can 

be found having its beta computed through the regression of local stocks and the 

Ibovespa index. 

  

When compared the beta parameter and its stock return through the period of time 

above mentioned we will find  correlation statistically significant, especially before 

2008.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Quando investidores decidem investir recursos em uma empresa, eles esperam 

que a empresa retribua o investimento com uma taxa de retorno satisfatória sob o ponto 

de vista dos investidores. 

 

Na perspectiva da empresa, o retorno esperado pelos investidores deve ser 

aquele necessário para cobrir os custos com a utilização dos recursos mais um prêmio 

pelo risco assumido no negocio, a este resultado podemos chamar de Custo de capital. 

 

Podemos analisar o Custo de capital através de três diferentes perspectivas: 

 

- Pela perspectiva dos ativos de uma determinada empresa, o custo de capital seria a 

taxa a ser usada para descontar os fluxos de caixa esperados da empresa, trazendo-os a 

valor presente;  

 

- Pela perspectiva dos passivos, seria o custo econômico da empresa para atrair e reter 

capital num ambiente competitivo, no qual os investidores analisam cuidadosamente as 

oportunidades de investimento;  

 

- E finalmente, pela perspectiva do investidor, onde o Custo de capital seria o retorno 

exigido ou esperado por alguém por um determinado investimento em dívida ou em 

capital próprio de uma determinada empresa. 

 

Segundo Brealey-Myers-Allen (2008), o custo de capital das empresas é 

definido como o retorno esperado de um portfólio contendo todos os ativos existentes 

da empresa.  Isto é,  o custo de oportunidade do capital para investimentos nos ativos da 

empresa ou, a taxa de desconto apropriada para os projetos com risco médio da 

empresa. Normalmente, um portfólio inclui capital próprio e capital de terceiros.  

 

O verdadeiro custo de capital das empresas depende do risco dos projetos nos 

quais a empresa esta envolvida. Se a empresa não detém quantidade significante de 

dívida, então o custo de capital se aproximará da taxa de retorno exigida para 
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investimento nas ações da empresa. Então, o custo de capital da empresa será maior ou 

menor conforme o risco do projeto a ser analisado.  

 

As empresas podem obter recursos para financiar suas atividades de diferentes 

maneiras, sendo as mais comuns a emissão de ações ordinárias ou preferenciais, a 

emissão de dívida e a retenção de lucros. 

 

Se o capital obtido pela empresa vier da emissão de ações, o custo de capital será 

a taxa de retorno do capital próprio. Como a maioria das empresas utiliza-se de mais de 

um meio de captação de recursos, o custo de capital da empresa, utilizado para analisar 

a viabilidade de projetos de investimento, deverá ser uma média dos vários tipos de 

capital envolvidos no processo. Esta média é conhecida como Custo Médio Ponderado 

de Capital – CMPC ou WACC (Weighted Average Cost of Capital). 

       

A correta avaliação de projetos, assim como de empresas, pode ser feita de 

diferentes formas, sendo as mais usuais a avaliação pelo método do Fluxo de Caixa 

Descontado, pelo método dos Múltiplos e pelo método das Opções Reais.  

 

À exceção do método dos Múltiplos, que se baseia em comparações entre 

empresas ou projetos do mesmo setor, ou considerados semelhantes, permitindo obter 

rapidamente uma estimativa do valor da empresa através da utilização de índices ou 

múltiplos como Preço/Vendas, Preço/Lucro, Preço/Valor Contábil etc., o método do 

Fluxo de Caixa Descontado e o de Opções Reais, se baseiam na determinação do valor 

presente dos fluxos de caixa futuros, envolvendo uma probabilidade de ocorrência 

destes fluxos, no caso das Opções Reais. 

 

 A determinação do valor correto depende fundamentalmente da taxa de 

desconto á ser utilizada. 

 

A possível aprovação ou recusa de projetos pode influenciar diretamente no 

futuro das empresas, assim, utilização de uma taxa de desconto calculada corretamente 

irá favorecer a tomada de decisões de natureza estratégica para as empresas.   
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Santos (2005) afirma que o “o custo de capital é um instrumento utilizado para 

se trazer os fluxos de caixa da empresa a valor presente, e deve refletir o risco do 

negócio”.  O risco do negócio pode ser medido de diferentes maneiras, como veremos 

adiante, e sua importância é fundamental na determinação do custo de capital das 

empresas. 

 

Segundo Damodaran (2002), um investidor ao comprar ações de uma empresa 

está exposto a vários tipos de risco. Alguns com características específicas da empresa, 

conhecidos como risco específico ou risco diversificável e outro com efeitos mais 

amplos conhecido como risco de mercado ou risco não-diversificável. 

 

Brealey-Meyers-Allen (2008) afirma que fatores como a variabilidade do 

faturamento,  a alavancagem operacional e a alavancagem financeira, influenciam direta 

e indiretamente o risco não-diversificável das empresas.  

   

Segundo Sanvicente e Minardi (1999), é cada vez maior o numero de empresas 

que se utilizam métodos como Resultados Econômicos para avaliar seu desempenho. 

Estas metodologias são utilizadas para determinar desde a geração de valor para o 

acionista até a remuneração dos executivos da empresa. Como a maioria das 

metodologias utiliza-se do custo de capital, a correta determinação do mesmo se faz 

fundamental. 

 

Para se determinar o custo de capital de uma empresa, é preciso determinar o 

custo do capital próprio, ou do acionista, e o custo do capital de terceiros e suas 

respectivas proporções. Como a determinação do custo de capital de terceiros não 

envolve dificuldades, a não ser o valor presente das dividas, neste trabalho focaremos na 

determinação do custo do capital próprio, ou do acionista e sua variável principal, 

conhecida como Beta. 

 

Segundo Damodaran (2002), para um investidor, o risco de um ativo é o risco 

adicionado pelo ativo ao portfólio de ativos do investidor. Então, assumindo que os 

investidores detenham  o portfólio de mercado, o risco de um ativo individual, será dado 

pelo risco adicionado pelo ativo ao portfólio de mercado.  
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Para determinar a contribuição do risco do ativo em relação ao mercado é 

necessário calcular o retorno passado do ativo em relação a seu benchmark, e esta 

informação precisa ser confiável, isto é, os ativos utilizados no cálculo teriam que ser 

líquidos, ou seja, negociados diariamente em volume satisfatório para não causar 

distorções estatísticas que invalidem o resultado. 

 

Apesar de ainda não dispormos de evidenciais empíricas que confirmem o nível 

de integração dos mercados, grandes empresas optam cada vez mais por captar recursos 

em diferentes mercados, devido, dentre outras razões a diversificação de seus 

investimentos através do globo.  

 

Infelizmente ao calcularmos o custo de capital de empresas iniciantes, não é 

possível determinar o retorno dos ativos já que a empresa na maioria das vezes não tem 

o capital aberto e por conseqüência negociada em bolsa. Assim, para calcularmos o 

risco da empresa precisamos fazê-lo por comparação, ou com o risco de outra empresa 

com características semelhantes, ou com o risco do setor em que ela atua. 

 

Ao optar pela utilização do risco de uma empresa semelhante, faz-se necessário 

escolher criteriosamente os parâmetros de comparação, o que nem sempre é fácil, em se 

tratando de empresas iniciantes. 

 

Para resolver o problema, Damodaran (2002) propõe a adoção do risco do setor 

desalavancado, isto e, calculado para uma empresa (setor) sem dívidas como base para 

determinação do risco da empresa iniciante.   

 

Com respeito às pequenas empresas ou iniciantes, Damodaran (2002) propõe a 

utilização de um prêmio adicional ao cálculo do risco da empresa, chamado de prêmio 

pela liquidez.  Isto se deve as possíveis distorções que ocorrem quando o volume de 

títulos negociados da empresa é pequeno, podendo ficar dias sem negociação. 

 

Se uma ação não é negociada, seu preço não reflete o movimento do mercado, o 

que leva a redução da covariância entre a ação e o mercado, e por conseqüência gerando 

um beta de baixo valor.   
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1.1 Objetivos  

 

 

O objetivo deste trabalho será determinar o parâmetro beta utilizado no cálculo 

do Custo de capital do Acionista e o custo de capital do acionista para as empresas dos 

diferentes segmentos da economia brasileira, tendo como base o beta calculado 

localmente (Bovespa).  

 

Como conseqüência dos dados obtidos ao longo do trabalho, apresenta-se 

também uma metodologia para o cálculo do Beta e do Custo de capital para os 

diferentes segmentos da economia brasileira e a análise dos resultados obtidos.  

 

Ao calcular o custo de capital ajustado ao risco de um investimento qualquer, 

deve-se estar preparado para responder questões relevantes que surgirão ao longo do 

processo.  

 

  A localização do projeto, por exemplo, será relevante, pois, como o modelo 

adotado neste trabalho será o CAPM, Capital Asset Pricing Model, desenvolvido por 

Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966), que utiliza o prêmio de risco do 

mercado para determinação do custo de capital, qual seria o prêmio a ser utilizado, local 

ou da origem do capital?  

 

Respostas para estas questões passam pela determinação do nível de integração 

dos mercados envolvidos na transação. 

 

Para calcular corretamente o custo de oportunidade de capital dos acionistas de 

uma empresa, é necessário, dentre outras propostas: 

 

- Discutir os modelos teóricos de determinação do custo de capital próprio;  

- Discutir as metodologias utilizadas na determinação dos parâmetros;  

- Comparar os resultados obtidos e avaliar suas capacidades explanatórias. 
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E, também devemos abordar diversos aspectos do processo de avaliação de 

ativos, assim como as dificuldades relativas ao mercado brasileiro, e as opções 

propostas por diferentes autores para a resolução do problema. 

 

Para atingir os objetivos citados, utilizamos como referência de uma carteira 

setorial, aquelas apresentadas por duas instituições financeiras com relevante 

participação no mercado acionário, Itaú e Fator no ano de 2008. 

 

Ao longo do trabalho tentaremos esclarecer questões que envolvem o processo 

de determinação do custo do capital próprio, ou do acionista. Estas questões passam 

pela compreensão do processo de avaliação de ativos e sua relação com o custo de 

capital.  

 

Serão detalhados os modelos utilizados para determinação da taxa de retorno do 

acionista, evidenciados principalmente pelo CAPM e diversos modelos derivados, 

citados por Pratt (2000), assim como o APT (Arbitrage Pricing Model) desenvolvido 

por Ross (1999) e o Fama-French Three Factor Model. 

 

Serão detalhadas as fontes de informação utilizadas para obtenção dos dados 

necessários ao estudo aqui apresentado. Fontes de informação como Bloomberg e 

Economática, que se tornaram confiáveis fontes de informação sobre as bolsas de 

valores e outros ativos. 

 

O estudo procurará tratar ainda, da definição de ativo livre de risco, parâmetro 

fundamental do CAPM proposto por Sharpe (1964) e cuja definição suscita debate no 

meio acadêmico. Sua definição no mercado brasileiro levanta importantes dúvidas, e 

como veremos serão contornadas com a utilização de um ativo livre de risco do 

mercado americano. 

 

O prêmio de risco será estudado e sua determinação será efetuada com base em 

estudo do Ibbotson, que apura médias de longo prazo e cuja escolha para utilização 

neste estudo será tomada com base nos estudos efetuados por Fama (1965). 
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Veremos ainda o coeficiente β, que relaciona o risco de mercado ao risco do 

ativo avaliado. É parâmetro fundamental do CAPM e amplamente estudado no mercado 

americano. No caso brasileiro, devido ao pequeno histórico do prêmio de risco positivo, 

ainda não é devidamente pesquisado no mercado local. 

 

Como veremos a frente, existem analistas que defendem a utilização de betas 

equivalentes de empresas americanas, no entanto, neste trabalho utilizaremos o beta 

calculado a partir de dados locais. 

 

Discutiremos ainda a aplicação do risco-país para o modelo proposto por 

Damodaran (2002) e as fontes de informação utilizadas. As opções residem em, se 

aplicamos o risco-país por ser um risco sistemático que deve ser aplicado em mercados 

correlacionados ou se devemos considerá-lo um risco diversificável em se tratando de 

mercados globalmente diversificados. 

 

Ao final do estudo foi realizada uma comparação entre os resultados obtidos 

para os betas dos diferentes segmentos da economia brasileira e os betas divulgados por 

Damodaran para mercados emergentes em seu site (www.damodaran.com). 

 

Nesta pesquisa procuramos apenas estudar os parâmetros utilizados no modelo 

adotado para cálculo do beta e do custo de capital, compreender o processo e determinar 

os valores mais adequados, a serem aplicados. 

 

 

1.2 Teste de Hipóteses 

 

 

Como o objetivo do trabalho será verificar o parâmetro beta e o custo de capital 

das empresas dos diferentes segmentos da economia brasileira, utilizaremos o teste de 

hipótese para verificar a existência de possíveis diferenças estatisticamente significantes 

entre os betas das empresas dos diferentes segmentos da economia brasileira. 
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As comparações foram executadas utilizando-se os procedimentos dos Testes T 

e F e através das estatísticas de Durbin-Watson. 

 

Será testada desta maneira a hipótese nula (H = 0) da não existência de 

diferenças significantes na amostra estudada, contra a hipótese alternativa (H ≠ 0) da 

provável existência de diferenças significantes na amostra.  

 

Será testada também a Hipótese nula (H = 0) da existência de correlação 

estatisticamente significante entre a evolução dos retornos históricos e a respectiva 

evolução dos betas das empresas ao longo do período de tempo estudado, contra a 

hipótese alternativa (H ≠ 0) da provável inexistência de correlações estatisticamente 

significantes.    

 

 Será testada a Hipótese nula (H = 0) da não existência de diferenças 

significantes entre os betas obtidos para os diferentes segmentos da economia 

calculados neste trabalho e os betas divulgados no endereço eletrônico 

www.damodaran.com para os mercados emergentes. 

   

Ao final deste trabalho analisaremos as possíveis correlações existentes entre o 

beta das empresas e a relação D/E, o grau de alavancagem operacional e a variabilidade 

da receita liquida das empresas, que segundo Damodaran(2002) influcnciam 

diretamente na formação do beta.  

 

Tentaremos ainda responder se os resultados obtidos com o modelo escolhido 

são estatisticamente consistentes e fornecem estimativas que possam ser adotadas para o 

cálculo do beta e do custo de capital próprio (ou do acionista) dos diferentes segmentos 

da economia, o que poderia contribuir para a melhor compreensão dos estudos de custo 

de capital do mercado acionário brasileiro.  
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1.3 Estrutura 

 

 

O trabalho esta estruturado em cinco capítulos conforme abaixo: 

 

(i) O Capitulo I traz a introdução e apresentação; 

(ii) O capitulo II traz o referencial teórico, com uma revisão bibliográfica onde 

se explicam os modelos utilizados no trabalho; 

(iii) No capitulo III apresentamos a metodologia, os métodos de estimação dos 

parâmetros utilizados na determinação do custo de capital próprio e a base de 

dados tomada como referência; 

(iv) No capitulo IV serão apresentados e discutidos os resultados obtidos com a 

aplicação do modelo; 

(v) O capitulo V irá apresentar as conclusões e recomendações.  
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

        

     

2.1 O custo de capital para as empresas  

 

 

A escassez de recursos financeiros leva as empresas a disputar avidamente o 

capital disponível, oferecendo diferentes projetos de investimento, e, levando os 

investidores a optar entre aqueles considerados os mais rentáveis. Esta disputa pelo 

capital tem um custo, conhecido como custo de capital da empresa. 

 

O custo de capital tem estado no centro do debate sobre Avaliação de 

Investimentos por décadas. É uma das variáveis chave no processo de Avaliação de 

Investimento, sendo discutido intensamente nos meios acadêmicos e empresariais.  

 

Vários são os modelos e metodologias propostos para calcular o custo de capital 

do acionista e das empresas, neste estudo tentaremos explicitar alguns deles. 

 

Desde que Modigliani e Miller (1958), explicaram de forma clara a estrutura de 

capital das empresas, o modelo  de avaliação de ativos tem estado no centro da teoria de 

finanças e são usualmente utilizados para calcular as taxas de desconto utilizadas nas 

analises dos mais diversos projetos de investimento. 

 

Calcular de forma correta e clara, o custo de capital dos investidores, assumidos 

aqui como investidores racionais, e o custo de capital das empresas, apesar de parecer 

ser uma tarefa fácil, envolve variáveis sensíveis a vários fatores que podem alterar 

radicalmente os valores obtidos com cada modelo de avaliação. 

 

Este é um dos maiores problemas que as empresas enfrentam quando da 

determinação de seus orçamentos de capital, isto é, a falta de uma metodologia 

consensual para o cálculo do custo de capital.  
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Conforme Solomon (1955), uma prática bastante comum é limitar o orçamento 

de capital num ano qualquer à quantidade de recursos disponíveis internamente. Outra 

abordagem visa utilizar uma taxa de barreira (cut off rate) e usá-la como taxa mínima de 

retorno para aprovar os projetos propostos. A utilização destes métodos, é finalizada 

pela comparação do custo de capital com a taxa de retorno dos projetos, que, se forem 

maiores, serão implementados. 

 

No caso brasileiro, a determinação do custo de capital das empresas tem 

crescido em interesse, por várias razões, dentre elas, a estabilização da economia, a 

adoção de políticas de governança corporativa pelas empresas e novas formas de medir 

a criação de valor para o acionista. 

 

Novos projetos não devem ser implementados caso não gerem valor aos 

acionistas. A medição do valor gerado ao acionista pode ser feita de varias formas, 

como por exemplo, o valor econômico agregado, o valor de mercado adicionado, o 

valor presente líquido, a TIR, etc. A comparação do resultado obtido pelas empresas, 

com o seu respectivo custo de capital tem sido utilizado também para a remuneração de 

seus executivos.  

 

Para quase todas essas métricas, faz-se necessário a comparação com uma taxa 

mínima de atratividade, ou custo de capital. 

   

O custo de capital da empresa pode ser definido como o retorno esperado de um 

portfólio contendo todos os ativos da empresa. Dito de outra forma é o custo de 

oportunidade do capital para investimentos nos ativos da empresa e representa a taxa de 

desconto apropriada para projetos de risco-médio da empresa.  

 

Se a empresa não detém divida, o Custo de capital se iguala a taxa esperada de 

retorno das ações da empresa. 
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Brealey-Meyers-Allen (2008) afirma que o Custo de capital da Empresa não 

deve ser utilizado para avaliar projetos com risco maior ou menor que o risco médio dos 

projetos da empresa. Segundo os autores, cada projeto deveria ser avaliado por seus 

próprios custos de oportunidade ajustados ao risco. O verdadeiro custo de capital 

depende de onde o mesmo será utilizado.  

 

Calcular de forma correta o custo de capital é variável-chave num mundo 

integrado e competitivo, onde a aprovação ou rejeição de projetos pelas empresas pode 

determinar o sucesso ou o fracasso de toda uma estratégia empresarial. 

 

Como será mostrado mais a frente, o custo de capital das empresas pode ser 

calculado como uma média ponderada entre o capital próprio e o capital de terceiros 

investidos na empresa, e é conhecido como WACC.  

 

O objetivo deste trabalho, no entanto, é determinar o custo do capital próprio, ou 

do acionista. 

  

Em avaliação de projetos, é comum separar as decisões de investimento das 

decisões de financiamento, então, para calcularmos o Valor Presente Liquido de 

projetos, descontamos os fluxos de caixa da firma (FCFF) gerados pelo projeto, por 

uma taxa de desconto que embuta todos os custos da empresa, tanto do capital próprio 

quanto de terceiros.  

 

A taxa de desconto, neste caso, é o custo de capital da empresa, também 

conhecido como WACC (Weighted Average Cost of Capital). 

 

Segundo Damodaran (2002), para calcular o valor presente dos ativos, 

descontamos os fluxos de caixa da empresa (FCFF), pelo WACC, então temos: 

 

VPL  =  ∑
∞

= +0
tWACC)(1

FCFFt

t
                               (1) 
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Onde: 

 

VPL         é o valor presente liquido do projeto. 

FCFF       é o fluxo de caixa  liquido da firma. 

WACC     é o custo médio ponderado de capital. 

 

Ainda segundo o autor, o FCFF (Free cash flow from the Firm) é o resultado da 

subtração do fluxo de caixa operacional liquido (NOPAT) pelo reinvestimento, sendo o 

reinvestimento dado por:  

 

Reinvestimento = Depreciação – Capex – Var. do Capital de Giro Operacional. 

 

O FCFF pode então ser descrito como: 

 

 =  NOPAT [  EBIT * (1-T) ] 

 +  Depreciação e  amortização  

 =  Fluxo de Caixa Operacional 

  -  CAPEX (Investimento) 

  -  Variação do Capital de Giro Operacional 

 =  FCFF  ( Fluxo de Caixa da Empresa )  

 

O WACC (Weighted Average Cost of Capital) ou custo Médio Ponderado do 

Capital pode ser descrito como a média ponderada entre o custo do capital de terceiros e 

o custo do capital próprio, e, deve conter a decisão de financiamento da empresa, então: 

 

WACC  =   ped R
A
PR

A
E  T)1(R

A
D

++−                  (2) 

 

Onde: 

 

D     é o valor de mercado do capital de terceiros. 

Rd   é o custo do capital de terceiros. 

A     é o valor de mercado do capital total investido. 

E     é o valor de mercado do capital próprio ordinário. 
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Re   é o custo do capital próprio ordinário. 

P     é o valor de mercado do capital próprio preferencial. 

Rp   é o  custo do capital próprio preferencial. 

T     é a alíquota de imposto de renda corporativo. 

 

Observe-se que em países onde a legislação local não diferencie o capital 

ordinário do preferencial, em termos de risco, alocando ambos no patrimônio liquido, 

especificado no balanço patrimonial da empresa (caso brasileiro), o 3º termo da equação 

perde sentido. 

 

 

2.2 O custo de capital próprio   

 

 

Vários são os modelos utilizados para precificar ativos de capital, porém três 

deles ganharam notoriedade por sua definição clara e aplicação relativamente simples, 

são eles:  

 

- O CAPM ou Capital Asset Pricing Model, desenvolvido por Sharpe (1964) e Lintner 

(1965), e suas variações, que desde seu desenvolvimento vem sendo largamente 

utilizado. 

 

- E os modelos multifatoriais, sendo o APT, ou Arbitrage Pricing Model, desenvolvido 

por Ross (1976) e o FAMA-FRENCH Three Factor Model, desenvolvido por Fama e 

French (1994) os mais conhecidos. 

 

O CAPM por ser o mais utilizado acabou por ganhar versões mais complexas e 

que tentam explicar mais detalhadamente o custo de oportunidade dos investidores. 
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2.2.1 Capital Asset Pricing Model -   CAPM 

 

 

O CAPM inicialmente proposto por Sharpe (1964) e Lintner (1965) é um dos 

precursores do processo de determinação do custo de capital próprio. Sendo largamente 

utilizado, foi tomado como base para o desenvolvimento de vários modelos 

complementares utilizados em mercados menos desenvolvidos (emergentes).  

 

O desenvolvimento do CAPM se iniciou a partir dos estudos de Sharpe (1964) 

sobre a Fronteira Eficiente de Investimentos dos Ativos com Risco, desenvolvida 

inicialmente por Markowitz (1952) em seu artigo Portfólio Selection (1952).  

 

Segundo Securato (1996), através da idéia de utilizar um único “ativo padrão”, 

neste caso chamado de “carteira de mercado”, Sharpe (1964) conseguiu contornar um 

dos problemas da Teoria sobre avaliação de Carteiras, proposta por Markowitz (1952), 

que era a determinação das covariâncias entre os retornos dos ativos que iriam compor 

as várias carteiras a serem analisadas.  

 

Ainda segundo Securato (1996), “seria possível, comparar o retorno de cada 

ativo com o ativo padrão e examinar o grau de correlação linear entre eles. A carteira de 

mercado seria formada por todos os ativos de risco da economia.” 

 

Após propor um modelo para a fronteira eficiente de ativos com risco, partindo 

do conceito de um único ativo padrão, Sharpe (1964), propôs aquele que seria o modelo 

mais utilizado para precificação de ativos de capital- CAPM (em conjunto com Lintner e 

outros). 

 

O CAPM parte de algumas premissas, definidas como hipóteses do modelo. 

Sharpe-Alexander-Bailey (1995) afirmam que para simplificação do modelo, deve se 

abstrair da complexidade total da situação a ser estudada e focar apenas nos elementos 

mais importantes. Estas premissas precisam ser simples de forma a prover o grau de 

abstração que permita o sucesso no desenvolvimento do modelo. 

As hipóteses são: 
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1- Investidores avaliam portfólios através do retorno esperado e do desvio-padrão 

da taxa de retorno ao longo de um certo período. 

 

2- Investidores nunca estão satisfeitos, então, quando dada a opção de escolha entre 

dois portfólios idênticos, eles sempre escolherão aquele com maior retorno 

esperado.  

 

3- Investidores são avessos ao risco, então, quando dada a opção de escolha entre 

dois portfólios idênticos, eles escolherão aquele com menor risco, isto é, menor 

desvio-padrão. 

 

4- Os ativos individuais são infinitamente divisíveis. 

 
5- Há uma taxa livre de risco onde os investidores podem aplicar ou captar 

recursos. Seria a taxa que remunera ativos sem risco, que os investidores podem 

comprar ou vender a qualquer tempo. 

 
6- Não há a existência de impostos ou custo de transações. 

 

Sharpe-Alexander-Bailey (1995) ainda incluem outras quatro hipóteses as seis 

anteriores: 

 

7- Todos os investidores têm o mesmo período de investimento. 

 

8- A taxa livre de risco é a mesma para todos os investidores. 

 
9- A informação e disponibilizada gratuita e instantaneamente a todos os 

investidores. 

 

10- Todos os investidores têm expectativas homogêneas, significando que eles têm a 

mesma percepção em relação aos retornos esperados, desvios-padrão e 

covariância dos ativos. 
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      As premissas adotadas pelo CAPM procuram enquadrar o modelo num caso bem 

especifico. Sharpe-Alexander-Bailey (1995) afirmam que deste modo seria possível 

analisar, não como um individuo deveria investir, mas sim, o que aconteceria com os 

preços dos ativos se todos investissem da mesma maneira. Assim, examinando o 

comportamento coletivo de todos os investidores no mercado, seria possível 

desenvolver a natureza da relação do equilíbrio resultante entre cada ativo de risco e seu 

retorno. 

 

Em equilíbrio, os investidores obteriam o mesmo portfólio tangente, já que as 

premissas adotadas para o retorno esperado dos ativos de risco, as variâncias e 

covariâncias, e a taxa livre de risco seriam as mesmas para todos os investidores.    

 

Como os investidores dispõem do mesmo conjunto eficiente de portfólios, os 

diferentes investidores escolherão diferentes portfólios, partindo do mesmo conjunto 

eficiente, isto devido às diferentes sensibilidades ao risco e ao retorno a que estarão 

expostos, i.e. as suas diferentes curvas de indiferença. 

 

Sharpe-Alexander-Bailey (1995) definem isto como o Teorema da Separação: 

“A combinação ótima de ativos de risco para um determinado investidor pode ser obtida 

sem nenhum conhecimento das preferências do investidor relativas ao risco e ao 

retorno.” 

 

Na análise do portfólio tangente, em equilíbrio, a proporção dos ativos presentes 

no portfólio deverá ser igual aquela do portfólio de mercado, ou seja, aquele portfólio 

que inclui todos os ativos negociados no mercado.           

 

Segundo Damodaran (2002), o fato do portfólio de mercado incluir todos os 

ativos de risco, não deveria ser uma surpresa, pois se a diversificação reduz a exposição 

a riscos específicos da empresa, e, não havendo custos de transação, a lógica seria 

diversificar ao limite, mantendo uma pequena quantidade de cada ativo negociado na 

economia. Este seria o portfólio de Mercado. 
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Sharpe-Alexander-Bailey (1995) definem o portfólio de mercado como um 

portfólio contendo todos os ativos onde a proporção investida em cada ativo 

corresponde ao valor relativo de mercado. O valor relativo de mercado de um ativo é 

simplesmente igual ao valor agregado de mercado do ativo dividido pela soma dos 

valores agregados de todos os ativos.   

 

Sharpe (1964) mostra que sob determinadas condições e com a introdução de um 

ativo livre de risco ao portfólio de mercado, para qualquer combinação entre estes 

ativos, o retorno esperado Er e o desvio-padrão σ deverão ter valores que estarão sobre a 

linha reta entre os pontos representando os dois ativos, conforme mostra o Gráfico 1 

abaixo. 

     

Gráfico 1 -  SML 

 
Fonte:  Adaptação de Sharpe (1964) 

 

Em seu artigo, Sharpe (1964) argumenta ainda que em equilíbrio, haverá uma 

relação linear entre o retorno esperado e o desvio padrão do retorno para combinações 

eficientes dos ativos de risco. Isto significa que os preços dos ativos de capital se 

ajustarão de tal forma que um investidor racional, que siga os princípios da 

diversificação demonstrados por Markowitz (1952), será capaz de atingir qualquer 

ponto desejado ao longo da reta de mercado de capitais ou Capital Market Line, 

 
 
 
      Er                                                                        Capital Market Line 
 
 
 
 
 
       Rf 
 
 
 
                                                                      σ 
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demonstrada no gráfico 1 acima. Observe-se que todos os portfólios que não contenham 

o portfólio de mercado e a taxa livre de risco se encontrarão abaixo da CML. 

 

A inclinação da CML é igual à diferença entre o retorno esperado do portfólio de 

mercado e o retorno do ativo livre de risco dividido pela diferença entre seus riscos        

(Rm – Rrf) / σm. Como o ponto de interceptação vertical da reta é Rrf, a reta 

característica da CML é:     

 

                 p
m

fm
fp σ

σ
]RR [  R  R −

+=                                     (3)  

 

Onde pR  e σp se referem ao retorno esperado e ao desvio-padrão de um portfólio 

eficiente,  mR  e  fR , são o retorno da carteira de mercado e o retorno do ativo livre de 

risco.  

                                                       

Ao estudar a CML e suas derivações Sharpe (1964) observou que o retorno 

obtido para cada unidade de risco envolvia o risco do portfólio, que pelo principio da 

diversificação reduziria o risco total to ativo ao risco sistemático. 

 

Risco sistemático é a parcela do risco total do ativo que não pode ser eliminada 

pela diversificação. Elton e Gruber (1995) estimaram que uma carteira de ações com 

mais de 30 ativos poderia obter os ganhos da diversificação. 

   

Assim, para uma combinação de um ativo de risco qualquer i e um portfólio 

eficiente g, o risco desta combinação, medido pelo desvio-padrão será dado por:         

 

 

          ]  ) -1(2  ²)²-(1  ²² [ giiggiig σ σσρσαα αασ ++=                (4) 
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Onde: 

 

igσ         :      Desvio-padrão  do portfólio. 

α            :      Quantidade do ativo i. 

) -1( α       :      Quantidade do ativo g.   

iσ         :      Desvio-padrão do ativo i. 

gσ         :      Desvio-padrão do portfólio g. 

igρ         :      Correlação entre o ativo i  e o portfólio g. 

 

                           

e o  retorno esperado do portfólio será dado por: 

  

                  giig R )-(1R  R αα +=                              (5) 

 

Onde: 

 

Rig    :  Retorno do portfólio ig. 

Ri     :   Retorno do ativo i. 

Rg     :   Retorno do portfólio g.  

 

 

Derivando e igualando as equações, assumindo o portfólio g como o portfólio de 

mercado m, e associando-se a CML Sharpe (1964) obteve: 

 

              
fm

m

im

iimm

RRRR −
=

−
− σσρσ

                              (6) 
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A equação (6) explica grande parte da resposta de Ri a mudanças em Rm. Resolvendo-

se a equação para Ri, obtemos: 

                            

                  
m

iim
fmf

σ
σρ)RR( R  Ri −+=                           (7)    

 

Onde: 

 

iR            :  Retorno esperado do ativo i. 

fR           :  Retorno do ativo livre de risco. 

mR          :  Retorno esperado da carteira de mercado. 

m

iim

σ
σρ     :  Componente do risco total, conhecido como Risco sistemático. 

 

 

O termo  ρimσi / σm que também pode ser representado em termos da 

covariância, ),( miCov / σ
2

m
, é um componente do risco total do ativo, conhecido como 

Risco sistemático. O restante seria a parcela do risco não correlacionada, chamada de 

Risco não sistemático. 

 

Aquela porção do risco do ativo que é relativa à correlação com o retorno da 

combinação, não pode ser diversificado quando o ativo de risco e adicionado a esta 

combinação. 

 

O termo “
m

iim

σ
σρ

“ da equação acima é conhecido como beta (β) e representa a 

relação ou correlação entre o retorno do ativo de risco e o retorno do portfólio de 

mercado.   

 

Assim, temos: 

 

)(R  R fmifi RR −+= β                           (8) 
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Onde:  

 

iR     é o  retorno do ativo de  risco i; 

Rf     é o  retorno do ativo livre de risco; 

R m   é o  retorno do portfólio de mercado; 

fm RR −   é conhecido como premio de risco; 

iβ  (beta) é o componente do risco sistemático do ativo de risco i. 

 

A equação acima é a equação básica do CAPM conhecida como Security Market 

Line - SML.  

 

A equação estabelece que o retorno esperado de um ativo i qualquer, é função 

linear do retorno do ativo livre de risco, do risco sistemático do ativo i (beta) e do 

premio de risco, definido, como a diferença entre o retorno da carteira de mercado e o 

retorno do ativo livre de risco.  

 

O coeficiente beta ( iβ ), descrito como  

 

        
σ

β 2
),(

m

miCov
i =         ou             iβ  =  

m

iim

σ
σρ

                   (9) 

 

Onde: 

 

),( miCov   é a covariância entre o ativo i e o mercado. 

ρim      é a correlação entre o ativo i e o mercado m. 

σi        é o desvio-padrão do ativo i. 

σm      é o desvio-padrão do mercado. 

σ
2

m
     é a variância do mercado. 
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Brealey-Meyers-Allen (2008) definem o beta como a sensibilidade do ativo i em 

relação aos movimentos de mercado.  

 

Conforme Ross (2002), o beta pode ser definido como a contribuição 

padronizada de um ativo i ao risco de uma carteira ampla e diversificada. 

 

O beta histórico de ativos negociados publicamente (bolsas) pode ser 

determinado através da regressão dos retornos do ativo contra os retornos do mercado 

(portfólio) índice em que o ativo esta inserido.   

 

Deve-se observar que o beta obtido de forma histórica, apesar de muito 

utilizado, não oferece garantia de ser um bom estimador do beta a ser utilizado na 

determinação do custo de capital.   

 

Dentre vários trabalhos questionando o CAPM, Fama e French (1992) 

atualizaram e resumiram evidências empíricas mostrando que a relação entre o β (beta) 

e o retorno médio das ações é menos inclinada do que previsto pelo modelo de Sharpe 

(1964). 

 

 Usando modelos de regressão, confirmaram que o tamanho, a relação P/L, D/PL 

e P/PL, contribuem para a explicação do retorno esperado das ações obtido pelo beta de 

mercado. Seus resultados não confirmaram, no entanto, que o retorno médio das ações é 

positivamente relacionado ao beta de mercado.  

 

Segundo Fama e French (2004), as estimativas do CAPM para o custo do capital 

do acionista de ações com altos betas, são muito altas (comparadas a media histórica 

dos retornos) e as estimativas para as ações com baixos betas são também muito baixas.   

 

Apesar dos resultados obtidos por Fama e French (1992), outros trabalhos 

acadêmicos publicados em 1992 mostraram resultados contraditórios aos encontrados 

por Fama e French (1992), como por exemplo, o estudo conduzido por Kothari, 

Shanken e Sloan (1992) que concluíram que os retornos (calculados anualmente) 

refletiam compensação significante para o risco medido pelo beta.    
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Black (1993) também publicou artigo criticando os resultados obtidos por Fama 

e Fench (1992), onde afirmou que os resultados obtidos por Fama e French não 

provavam que o beta não tinha poder explanatório para o modelo. 

Ao contrário, Black (1993) demonstrou que os resultados obtidos mostravam uma 

relação, mesmo que fraca, entre o beta e o retorno obtido para o período analisado.  

 

Damodaran (2002) cita que índices de mercados emergentes possuem elevada 

concentração em poucos papeis, resultando em  estimativas pouco confiáveis dos betas, 

e a medidas pouco confiáveis do risco de mercado. 

 

Stulz (1981-1984) argumenta que devido à internacionalização do capital, a 

aplicação de modelos de CAPM padrão, sofre distorções, quando aplicados a países 

com diferentes taxas de inflação, cestas de consumo e diferentes oportunidades de 

investimentos.  

 

 

2.2.2 Modelos inspirados no CAPM 

 

 

Tentando corrigir estas “deficiências” do CAPM padrão, foram criados vários 

modelos alternativos ou complementares, inspirados no CAPM. Dependendo do grau de 

segmentação ou grau de integração dos mercados, podem-se adotar diferentes 

abordagens para a determinação do custo de capital.  

 

Bodnar, Dumas e Marston (2003) propõem três modelos: CAPM Global, CAPM 

Local e CAPM Multifator.  

 

 

2.2.2.1   CAPM Global 

 

 

Com a integração dos mercados financeiros, surgiram modelos propondo 

correções ao modelo de Sharpe (1964) e Lintner (1965). Stulz (1999) propôs um modelo 

global. Continuou usando premissas básicas do CAPM, alterando as variáveis para o 
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cenário global, e adotando a premissa de mercados totalmente integrados, onde 

investidores mantém carteiras globais.  

 

Para mercados financeiros completamente integrados, um investidor qualquer 

não estaria sujeito ao risco pais, pois pelo principio da diversificação, o investidor 

diversificaria em um portfólio global, então: 

 

                 )RR(R fglg −+= mgfgi R β                       (10) 

 

 

Onde: 

 

iR     é o  retorno esperado do ativo i. 

fgR   é  o retorno do ativo livre de risco global. 

mgR  é o retorno da carteira de mercado global. 

lgβ   é o beta da empresa local, calculado em relação à carteira de mercado global. 

 

 

2.2.2.2   CAPM  Local 

 

 

Caso os mercados financeiros não sejam integrados, ou seja, haja alguma 

barreira para entrada ou saída do capital, um investidor racional qualquer estará sujeito 

ao risco local, ou seja, ao risco do país em cujo mercado esta investindo.  

 

Pereiro (2002) e Bodnar, Dumas e Marston (2003) enfatizam que em mercados 

segmentados, caso dos emergentes, o investidor esta sujeito a outros riscos que não 

podem ser desprezados. Dentre eles temos: 

 

 - Risco devido a crises políticas. 

 - Risco devido à expropriação de ativos por parte do governo. 

 - Risco inflacionário. 
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 - Risco de liquidez por  imposição de barreiras de saída ao capital. 

 - Risco cambial. 

 - Risco de default pelo governo. 

 

Assim, ao investir em mercados segmentados o mais adequado seria utilizar o 

CAPM local, descrito abaixo: 

 

                 )RR ( RR flmlllfl −+= βi         (11) 

 

cfgfl RR R +=     

 

iR    é o  custo do capital do acionista da empresa i. 

flR    é  o retorno do ativo livre de risco local. 

fgR   é  o retorno do ativo livre de risco global. 

cR    é  a  prêmio de risco do país. 

llβ     é o  beta da empresa local calculado em relação ao mercado local.  

mlR    é o  retorno da carteira de mercado local. 

 

Com relação ao mercado local, Damodaran (2002) sugere uma versão 

modificada do CAPM Local,  

 

            )R()RR(  R  R cfifi λβ +−+= m             (12) 

 

Onde: 

 

iR            é  o retorno esperado do ativo i. 

fR           é o retorno do ativo livre de risco para mercados maduros. 

fRR −m   é  o prêmio de risco de mercado para mercados maduros. 

cR          é  o prêmio de risco do país em relação ao mercado maduro. 

λ       é  a divisão entre a proporção da receita da empresa, obtida no mercado local, e, a 

proporção media da receita obtida localmente, de uma típica empresa local.  
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Damodaran (2000) define a taxa livre de risco global como sendo aquela 

representada por mercados considerados maduros, assim sendo, seria adotada a taxa 

livre de risco oferecida pelo mercado norte-americano, o beta seria calculado em relação 

a empresas do setor em mercados maduros, desalavancados através da equação de 

Hamada: 

 

            ]T)-(1 D/E  1 [  ul += ββ            (13) 

 

Onde:  

 

βl       é o beta alavancado da empresa. 

βu       é o beta desalavancado da empresa. 

D/E    é a relação entre o debt (divida) e o equity (pl) da empresa. 

T       é a alíquota de imposto. 

 

E então, alavancados para a estrutura de capital da empresa alvo. Damodaran inclui 

ainda o prêmio de risco pais (Rc), e define como exemplo de mercado maduro o 

mercado norte-americano. 

 

Conforme citado acima, a equação de Hamada (13) prevê o ajuste do beta pelo 

nível de alavancagem financeira da empresa ou projeto. Note-se que a empresa pode se 

alavancar tanto de forma Operacional e/ou Financeira. 

  

Segundo Brigham-Ehrhardt (2005) a alavancagem operacional pode ser definida 

como a quantidade de custos fixos que são utilizados nas operações de uma determinada 

empresa. Pode ainda ser definida como a capacidade de uma determinada empresa em 

utilizar as variações nos custos fixos para aumentar os efeitos das vendas sobre o 

resultado operacional. 

 

Alavancagem  financeira, segundo Brigham-Ehrhardt (2005) pode ser definida 

como o nível de utilização de divida na estrutura de capital de uma determinada 

empresa.   
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2.2.2.3    CAPM Multifator 

 

   

Para mercados que não sejam totalmente integrados, nem totalmente 

segmentados, Bodnar, Dumas e Marston (2003) propõe a utilização do CAPM 

Multifator ou Multibeta: 

 

)RR(  )RR(  RR filfie −+−+= mlmefi ββ                 (14) 

 

iR              é  o retorno esperado do ativo i. 

fR              é o retorno do ativo livre de risco.  

ieβ             é  o beta do ativo i para mercados globais. 

fRR −me     é o premio de risco para mercados globais. 

ilβ               é o beta do ativo i para o mercado local. 

fRR −ml      é o premio de risco para o mercado local. 

 

Bodnar, Dumas e Marston (2003) afirmam que em modelos multifatores, a 

medida do risco não é unidimensional. Ao contrario, existem varias dimensões nas quais 

um investidor estará exposto simultaneamente.  

 

De acordo com os autores, o modelo multifator seria o mais apropriado para 

empresas que atuam em mercados cujo grau de integração e segmentação não sejam 

plenos, o que parece ser o caso de mercados considerados emergentes.  

 

Bodnar, Dumas e Marston (2003) procuram enfatizar a relevância da 

segmentação dos mercados na decisão sobre qual dos modelos utilizar para determinar o 

custo de capital das empresas. Os autores consideram que os mercados são segmentados 

se os investidores de um determinado país tem acesso apenas aos ativos emitidos nesse 

país. Neste caso, então o beta seria calculado em relação ao mercado local.  

 

Na hipótese de mercado totalmente integrado, isto é, com investidores tendo 

acesso a diferentes ativos em diferentes países, teríamos carteiras globais e 
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possivelmente diversificadas. Nesta condição, o beta deveria ser calculado em relação a 

uma carteira global. 

 

Caso os mercados não sejam totalmente segmentados nem totalmente 

integrados, teríamos que determinar o beta tanto para a carteira local e para a carteira 

global, utilizando o modelo multifatorial, citado anteriormente para determinar o 

Retorno dos ativos.     

 

 

2.3    Modelos não inspirados no CAPM 

 

 

Conforme visto anteriormente, vários são os modelos baseados no CAPM, que 

conforme Pereiro (2001) continua a ser o modelo mais utilizado, apesar de várias serem 

as criticas quanto a sua eficiência (Fama e French, 2004).  

 

Tentando uma nova abordagem para determinação do custo de capital, mas 

ainda baseando-se no modelo de fatores, Ross (1976) propôs o APT. 

 

 

2.3.1   ARBITRAGE PRICING THEORY     

 

 

Em 1976,  Ross  propos  “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing”.  O 

APT é um modelo multifatores de risco-retorno mais sofisticado, onde o risco advém de 

dados macroeconômicos e pressupõe que o retorno dos ativos é gerado por uma série de 

fatores setoriais e gerais de mercado. 

 

Enquanto o CAPM faz várias premissas, o APT se baseia em poucas, uma delas 

é que cada investidor , quando dada a opção, optara por aumentar o retorno sem 

aumentar o risco. Os investidores são racionais e o mercado é eficiente.  

 

Apesar de consideram tanto o risco sistemático, quanto o risco não sistemático, o 

APT mede de forma diferente o risco sistemático, ou risco de mercado. 
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  Enquanto para o CAPM o risco de mercado e capturado através do portfólio de 

mercado, o APT admite a existência de múltiplas fontes de risco sistemático e mede a 

sensibilidade do ativo as mudanças em cada fonte de risco, gerando assim, diferentes 

betas (fatores betas). 

 

Segundo Damodaran (2002) estes betas teriam muitas das características dos 

betas propostos pelo CAPM. 

 

Então, o retorno esperado de um ativo, segundo o APT, é dado por: 

 

]R-)[E(R...]R-)[E(R]R-)[E(RRR)(E fnnf22f11f βββ ++++=        (15) 

 

Onde: 

 

fR              é o retorno esperado de um portfólio com beta igual a zero. 

E( jR )  é  o retorno esperado para um portfólio com o fator beta = 1 para o fator j, e  

beta = 0 para todos os outros fatores, sendo  j = 1,2,3....n fatores.   

1β              é a sensibilidade do ativo  a qualquer mudança no fator j.  

f1 R-)E(R    é o premio de risco para cada fator previsto no modelo. 

 

Segundo Damodaran (2002), o CAPM pode ser considerado um caso especial do 

APT, onde há apenas 01 único fator econômico relacionado aos retornos do mercado, e 

onde o portfólio de mercado e dado por: 

 

                 E(R) =  Rf + βm [ E(Rm) – Rf ]           (16) 

 

O APT requer estimativas de cada fator beta e os respectivos prêmios de risco, em 

adição ao retorno da taxa livre de risco. 
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A análise dos fatores resulta em duas medidas: 

 

1-       Especifica o numero de fatores comuns que afetam os dados históricos. 

2-      Determina o beta de cada investimento, relativamente a cada fator comum, e 

provê uma estimativa do premio de risco oferecido por cada fator. 

 

 

2.3.2 FAMA-FRENCH THREE FACTOR MODEL 

 

 

Eugene Fama e Kenneth French publicaram em 1992 um artigo intitulado “The 

Cross-Section of expected Stock Returns” onde criticaram o modelo CAPM tradicional 

por não medir adequadamente os retornos dos ativos. Suas pesquisas apresentadas no 

artigo não apoiavam a premissa fundamental do CAPM de que os retornos dos ativos é 

positivamente relacionada aos betas de mercado. 

 

Apesar das conclusões de Fama e French (1992) terem sido posteriormente 

criticadas por diversos artigos, cujas conclusões foram diferentes daquelas obtidas por 

eles, como os trabalhos de Chan e Lakonishok (1993) e Fischer Black (1993), e Fama e 

French (1994) o Three Factor Model para determinação do retorno esperado dos ativos. 

 

Além do fator de mercado, presente no CAPM, o modelo proposto por Fama e 

French(1992) adicionava também o tamanho e o risco financeiro como fatores 

determinantes do retorno dos ativos. 

 

No contexto de Fama e French(1992), o tamanho é medido pela capitalização de 

mercado da empresa, isto é, empresas pequenas seriam mais arriscadas que empresas 

grandes e os investidores deveriam ser agraciados com um prêmio adicional por 

investirem em ativos de pequeno porte.  

 

Empresas com maior book-to-market value (VPA/P) também demonstravam 

maior risco e nesse caso, os investidores também deveriam receber um prêmio 

adicional. 
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O modelo Fama-French three factor é representado pela seguinte equação: 

 

                    (17) 

 

Onde: 

 

                  é o retorno esperado do ativo i; 

                       é a taxa de retorno do ativo livre de risco; 

                      é o coeficiente de mercado da regressão de Fama-French; 

                    é o premio de risco esperado do mercado; 

  é o coeficiente SMB (small minus big) da regressão   de Fama- 

French; 

  é  prêmio de risco esperado SMB, estimado como a        diferença    

entre a média anual histórica dos retornos os portfólios das pequenas 

empresas e das grandes empresas; 

          é coeficiente HML(High minus low) da regressão de Fama- French; 

       é o prêmio de risco esperado HML, estimado como a  diferença    entre 

a média anual histórica dos retornos das ações com alto Book-to-

market value e low-book-to-market value. 

       

O modelo proposto por Fama e French (1992) pode ser visto também como uma 

extensão do CAPM, onde o CAPM tradicional foca apenas na covariância do ativo com 

o mercado como um todo, e o modelo proposto por Fama e French (1992) adiciona dois 

elementos adicionais : book-to-market value e o tamanho do ativo. 

 

 

2.4    O Custo médio ponderado de capital da empresa  

 

 

O  WACC (weighted average cost of capital) ou  CMPC (custo médio ponderado 

de capital)  é o custo de capital da empresa. Nada mais é do que uma média ponderada 

entre o custo do capital próprio e o custo liquido do capital de terceiros. Demonstrada 

pela equação  (2). 
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Ao utilizar o WACC admitimos que a empresa tenha, ou objetive, uma estrutura 

de capital ideal ou ótima.  O fundamento baseia-se nos estudos de Miller e Modigliani 

(1958) sobre Estrutura de Capital com impostos. 

 

De acordo com o modelo proposto por Miller e Modigliani (1958), uma empresa 

poderia obter capital de terceiros indefinidamente, e o beneficio fiscal gerado pela 

divida impactaria diretamente o valor da empresa. De forma análoga, o aumento no 

endividamento reduziria o custo de capital através do beneficio fiscal. 

 

O problema nesta análise é que ao aumentar o endividamento e a relação D/E, 

estaria aumentando também o risco de falência, o que resultaria num aumento do custo 

da divida e do custo de capital próprio, eliminando assim o benefício gerado pelo 

endividamento.  

 

Então, o objetivo de uma empresa qualquer seria chegar a relação D/E ótima, de 

forma a minimizar o custo de capital, maximizando assim o seu valor.  
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3       ESTUDO DO CUSTO DE CAPITAL DAS EMPRESAS BRASILEIRAS 

 

 

3.1    Especificação dos modelos utilizados neste trabalho 

 

 

Analisando os modelos de precificação de ativos apresentados anteriormente, a 

escolha do modelo a ser utilizado neste trabalho dependerá de alguns fatores, como: 

 

- Nível de integração ou segmentação dos mercados a serem analisados; 

- Identificação do índice de mercado (proxy) a ser utilizado na análise; 

- Determinação do risco assumido pelos investidores;   

 

E, devido aos resultados obtidos por Pereiro (2002) e Bodnar, Dumas e Marston 

(2003), adotaremos o modelo proposto por Damodaram (2000), especificado na equação 

(12), visto que calcularemos o custo de capital para um determinado numero de 

empresas localizadas no Brasil, utilizando o mercado local (Brasil) e o mercado 

americano como proxys. 

 

Teremos então o modelo de custo de capital a ser utilizado: 

 

1 - O modelo que irá avaliar o custo de capital com base no investidor externo (EUA), 

utilizando como Proxy o índice americano S&P500, sendo utilizado como taxa livre de 

risco o T-bond americano para 10 anos de maturidade, o premio de risco médio do 

S&P500 e o beta calculado localmente com base no Ibovespa, sendo adaptado para a 

estrutura de capital da empresa alvo e o risco pais medido pelo EMBI, calculado pelo JP 

Morgan; 

 

Até o momento não existe consenso sobre qual a melhor metodologia a ser 

adotada para o calculo do custo de capital de empresas que atual de forma local e 

empresas que atuam de forma global.  
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A divergência se dá em duas frentes no cálculo do beta e no prêmio de risco a 

ser imputado no modelo (CAPM). Dentre as várias propostas podemos citar as de Stultz 

(1981) e Bodnar (2003).   

 

Para determinar os prêmios por risco de mercado podemos utilizar duas 

metodologias bastante conhecidas, a ex-ante e a ex-post.  

 

A metodologia ex-ante, desenvolvida nos anos 70 e utilizada por SanVicente e 

Minardi (1999b), não é a mais utilizada, mas oferece uma perspectiva mais atualizada 

para o prêmio de mercado.  Esta metodologia estima o prêmio baseado nos preços de 

mercado, que em teoria, devem refletir o retorno exigido pelo investidor com base nas 

informações correntes.  

 

A metodologia ex-post, é a mais utilizada (Damodaran (2002)), e baseia-se na 

média histórica longa dos retornos de um índice de mercado (ações) comparada a um 

ativo livre de risco (risco de default).  

 

Apesar de bastante utilizada, essa metodologia relativiza o impacto das 

condições atuais da economia no prêmio histórico, devido ao período demasiado longo, 

que acaba por diluir impactos positivos ou negativos de curto prazo. 

 

Evidências da maior eficiência da metodologia ex-ante foram citados por Fama e 

French (2002).  Os autores observaram que: 

 

- Na metodologia ex-ante, a aversão ao risco embutida no prêmio se manteve constante 

durante o período analisado, enquanto na metodologia ex-post, o prêmio praticamente 

dobra na segunda metade do século; 

 

- A metodologia ex-post sugere que, na média, os retornos dos investimentos feitos da 

segunda metade do século em diante, não foram rentáveis; 

 

- Na metodologia ex-ante, observa-se menor erro-padrão das estimativas;   

Para determinação do premio de risco de mercado através da metodologia ex-ante, 

utilizamos a equação de Gordon (1962), conforme abaixo: 
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                     (17) 

 

        é o preço de mercado atual da ação.. 

D1     é o dividendo a ser pago ao final do ano. 

Re     é o retorno esperado pelo investidor. 

g        é a taxa de crescimento do lucro, i.e. dos dividendos.    

 

Observe-se que g pode ser determinado por: 

g  =    RR *  ROE              (18) 

 

Onde: 

 

RR        é a taxa de reinvestimento , dada por ( 1 – Pay out  ) 

ROE     é  o retorno sobre o patrimônio liquido,  dado por   LL / PL. 

 

Para obtermos o retorno esperado das ações que compõe a carteira de mercado, 

basta resolver a equação para Re, e já que os preços podem ser obtidos diretamente do 

mercado, teremos: 

 

Re =    +   g                        (19) 

 

Como o dividendo D1 é o dividendo a ser pago no próximo ano, podemos 

estimá-lo através da equação: 

 

D1 =  Do *  ( 1 + g )                        (20) 

 

 

Onde: 

 

Do  é o  último dividendo pago. 
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Para estimarmos o retorno da carteira do mercado, podemos aplicar a equação 

(19), assumindo que o retorno do índice de mercado será dado pela média dos retornos 

dos ativos que compõe este índice, então, teremos: 

 

E(Rm) =  ∑     (  ) +  ∑     ( g )         (21) 

 

Substituindo D1 pela equação (20), teremos    * (1 + g), e já que o dividendo 

D0   já é conhecido, assim como o preço P0 , é possível então, calcular o dividend Yield  

para cada ação que compõe o índice, e sua respectiva média, assim como a média dos 

g’s de cada ação componente do índice e sua respectiva média.    

 

 

3.2 Metodologia 

 

 

A metodologia ex-post sendo a mais utilizada pelo mercado, será aquela que 

utilizaremos neste trabalho para determinar o custo de capital dos principais setores da 

economia brasileira.    

 

Para a aplicação da metodologia ex-post precisaremos determinar a taxa livre de 

risco e o premio de risco a ser aplicado na equação 12, proposta por Damodaran (2002, 

p.206): 

 

)R()RR(  R  R cfifi λβ +−+= m             (12) 

 

e que será utilizada na determinação do custo de capital dos diferentes setores da 

economia brasileira. 

 

De acordo com a metodologia ex-post, a determinação da taxa livre de risco e do 

prêmio de risco deverá ser feita com base na media histórica. 
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Como não dispomos de base histórica confiável no longo prazo no mercado 

brasileiro, utilizaremos os dados do mercado americano, disponibilizados e atualizados 

anualmente pelo Instituto Ibbotson através da publicação SBBI, que é publicado 

anualmente, o qual calcula o retorno médio das ações, títulos de longo prazo, títulos de 

curto prazo e a inflação, no período entre 1926 e 2007.  

 

O premio de risco esperado, pode ser definido como o retorno adicional que um 

investidor espera receber para compensar o risco adicional associado ao investimento 

em ações, em oposição ao que receberia se investisse em ativos livres de risco.  

 

Como premio de risco não pode ser observado diretamente no mercado, nós 

devemos estimá-lo. Na metodologia ex-post, utilizamos dados históricos para a 

determinação do premio de risco, e o fazemos, conforme a equação: 

 

 

ERP = ∑   ( ) - ∑   ( )      (22) 

  

ERP  é  Premio de risco das ações. 

     é  Retorno esperado da ação. 

   é  Retorno da taxa livre de risco.  

 

 

  A escolha da media aritmética ao invés da geométrica tem por objetivo se 

manter em linha com o modelo utilizado para calculo do custo de capital, o CAPM, que 

é um modelo aditivo, onde o custo de capital é dado pela soma das partes. 

 

Ao tentarmos medir o premio de risco histórico das ações devemos atentar para 

detalhes que podem impactar no resultado final, como por exemplo: 

 

-  Índice de Mercado a ser adotado como Proxy para a carteira de mercado;   

-  A taxa livre de risco a ser adotada; 

- Intervalo de tempo utilizado no calculo dos retornos; 
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Segundo Damodaran (2002), o índice de mercado de ações a ser escolhido como 

referência deve refletir o comportamento do mercado como um todo. Em nosso modelo 

utilizaremos o S&P500, devido ao grande numero de empresas listadas. Observe-se que 

devido à alta correlação com o NYSE, também poderíamos optar pelo último.  

 

Para o mercado local utilizaremos o IBX 100, formado pelas 100 ações 

ponderadas com base no valor de mercado, que apesar de ainda não possuir uma série 

histórica confiável será utilizado como referência local. 

 

A taxa livre de risco a ser utilizada deverá ser aquela que mais se aproxima do 

período do fluxo de caixa das empresas avaliadas, assim, optaremos pelos T-Bonds de 

10 anos, como referência do mercado americano e a média de retorno dos Globals de 10 

anos, acrescida da expectativa cambial como referencia para a taxa livre de risco local.   

 

Deve-se observar que a escolha da metodologia ex-post para utilização no 

trabalho, foi feita não somente com base na utilização pela maior parte dos analistas de 

mercado, mas também baseada no fato que, de acordo com Cootner (1964), o mercado 

se comporta de forma randômica, em acordo com a Ramdom-Walk Hypothesis. 

 

Uma medida estatística da aleatoriedade do retorno de uma série pode ser 

determinada pela sua auto-correlação. Uma correlação positiva indicaria que os retornos 

são previsíveis de um período ao seguinte, e são positivamente relacionados. Isso 

significa que o retorno de um período seria uma boa estimativa para o retorno do 

próximo período.  

 

Uma correlação negativa, ao contrario, indicaria que o retorno do próximo 

período seria inversamente relacionado com o retorno do período atual.  Uma correlação 

serial próxima de zero indicaria que o retorno seria aleatoriamente, ou randomicamente 

determinado de um período para o outro. 

 

De acordo com Fama (1965), há pouca ou nenhuma evidencia de correlações 

seriais, ou alto grau de dependência entre dados diários, semanais ou quinzenais, que 

permitam negar a hipótese de preços de mercado aleatoriamente determinados. 
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A hipótese dos preços serem aleatoriamente determinados tem sido questionada 

por vários autores, no entanto, evidências que contradizem a hipótese no longo prazo 

ainda não foram evidenciadas. 

 

O significado da evidência supracitada, é que o prêmio de risco das ações deste 

ano não deverá ser dependente do prêmio de risco das ações do ano anterior.  Isto 

significa que não deverá haver um padrão nos prêmios de risco das ações no passado, 

tornando difícil prever o prêmio de risco das ações deste ano baseado no premio de 

risco do ano anterior. 

 

Assumindo que a melhor estimativa do valor esperado de uma variável, cujo 

comportamento foi aleatório no passado é sua “média aritmética ou geométrica” dos 

seus valores passados, optaremos pela utilização da metodologia ex-post para 

determinação do premio de risco das ações.    

 

Pratt (2000) sugere que no calculo do premio de risco, deve ser adotado o 

período mais longo, pois incluiria diferentes ciclos econômicos.  

 

Apesar de acreditar que os retornos no longo prazo propostos por Ibbotson, 

parecem não condizer com a realidade, Damodaran (2002) sugere que a adoção de um 

período mais longo em virtude do alto desvio-padrão que escolha de um período mais 

curto poderia acarretar. 

    

Como fonte de informação, utilizaremos os dados históricos divulgados pelo 

Instituto Ibbotson, publicados no livro SBBI edição 2008. Utilizaremos o premio de 

risco das ações “large caps” no período de 1926-2007 cujo valor é 7,10% a.a. 
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3.3 Escolha da amostra 

 

 

A escolha das empresas que irão compor cada setor será feita com base na 

carteira adotada por duas importantes corretoras de valores  atuantes no mercado de 

ações brasileiro, a Itaú Corretora e a Fator Corretora. 

 

Então, visando evitar possíveis distorções, decidimos compor os setores com as 

ações com maior liquidez no mercado local. 

 

Observe-se que devido à falta de ações com liquidez suficiente para cada setor, 

algumas ações foram incluídas mesmo não fazendo parte, no momento, do índice 

Ibovespa. Tal opção, não deve influenciar o resultado, devido à alta correlação entre os 

índices Ibovespa e o IBX.  
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A carteira setorial será composta conforme abaixo: 

 

Tabela  1  -  Empresas por Setor  

 
Fonte :  Autor. 

 

 

 

 

AEROESPACIAL LOGISTICA / TRANSPORTES
Embraer All America Latina

CCR Rodovias
MRV

TRANSPORTE AEREO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Gol Duratex
Tam Eternit
ALIMENTOS / BEBIDA / FUMO SAUDE
Ambev Dasa
Sadia
Souza Cruz
AUTO PECAS MINERACAO
Marco Polo Vale
Randon
BENS DE CAPITAL PAPEL E CELULOSE
Confab Aracruz
Weg Suzano Papel

Votorantim CP
BIOCOMBUSTIVEL / ACUCAR PETROQUIMICA
Cosan Braskem
Sao Martinho Unipar
COMERCIO PETROLEO E GAS
Lojas Americanas Comgas
Lojas Renner Petrobras
Pao de Acucar Ulrapar
CONSTRUCAO CIVIL SANEAMENTO BASICO
Cyrella Copasa
Gafisa Sabesp
PDG Realty
COSMETICOS SIDERURGIA
Natura Cia Siderurgica Nacional

Gerdau Part
Usiminas

EDUCACAO INTERNET / SOFTWARE
Anhanguera Unit IdeiasNet

Totvs
Uol

ENERGIA ELETRICA TELECOMUNICACOES
Cemig FIXAS
Copel Brasil Telecom Part
CPFL Energia Net
Eletropaulo Metropolitana Telemar Norte Leste Part Pn
Tractebel Telesp Operac
FERTILIZANTES MOVEIS
Fosfertil Telemig Celular Part

Tim Part
Vivo Part

INSTITUICOES FINANCEIRAS CALL CENTER
Banco do Brasil Contax
Banco Itau Holdings
Bradesco
LOCACAO DE VEICULOS TEXTIL E CALCADOS
Localiza Alpargatas

Grendene



54 
 

3.4 Taxa de retorno do ativo livre de risco 

 

 

Existem algumas definições para ativo livre de risco, uma delas sintetiza o ativo 

livre de risco como o ativo cujo retorno esperado é idêntico ao retorno observado, 

significando uma variância igual a zero, ou, em outras palavras, um beta igual a zero. 

 

Há que considerar ainda, que o investimento em um ativo livre de risco deve 

embutir a certeza de recebimento, isto é, ser livre do risco de default.  

 

Segundo Damodaran (2002), títulos de governos seriam os melhores exemplos 

de ativos livre de risco, já títulos de empresas privadas não deveriam ser considerados 

livres de risco, a não ser que sejam garantidos por algum ativo livre de risco. 

 

Vários podem ser as proxys de ativos livre de risco. O consenso de mercado, é 

que os títulos do tesouro americano seriam os melhores exemplos de ativos livres de 

risco, por conta do governo americano nunca ter dado um default. 

 

As taxas livres de risco mais utilizadas são aquelas apresentadas pelos treasury 

notes de longo prazo, 10 anos e 30 anos, e os treasury bills, de curto prazo.  

 

Damodaram (2002) argumenta que os títulos de curto prazo, treasury bills, por 

sofrerem mais fortemente o impacto de mudanças nas projeções do mercado, impacto 

da liquidez e forte influência da atuação do Banco Central americano na administração 

dos fed funds, acabam por não refletir adequadamente as expectativas inflacionárias, 

não representando assim, o retorno ideal da taxa livre de risco. 

  

Com respeito ao mercado brasileiro, Fama, Barros e Silveira (2002) testaram 

três ativos como possíveis proxys para a taxa livre de risco local: A Poupança, o C-bond 

e o CDI. 

 

A poupança e o CDI foram consideradas aproximações adequadas, enquanto o 

C-Bond foi rejeitado por apresentar uma correlação positiva com outros ativos da 

economia. 



55 
 

   

O ativo livre de risco adotado no estudo é o Treasury note (T-bond) de 10 anos 

americano. A taxa de retorno (yield) do ativo será aquela divulgada pela Blommberg, 

como fechamento para o dia 8/05/2009. 

  

 

3.5 Estimação dos betas 

 

 

O CAPM – Capital Asset Pricing Model define que uma vez que um ativo 

repouse sobre sua Security Market Line (SML), ele estará dependente de seu beta. O 

beta mede o risco sistemático de um ativo e pode ser estimado através da equação (9) 

definida anteriormente ou através da regressão entre o retorno do ativo e o retorno do 

índice de mercado no qual ele esta inserido.  O beta é tipicamente medido pela 

regressão. Para calcular o retorno dos ativos, utilizamos a equação: 

 

 

Ret =    1             ( 22 ) 

 

Ret     Retorno total do ativo; 

       Preço do ativo no intervalo de tempo t; 

    Preço do ativo no intervalo de tempo t-1; 

D        Dividendos no intervalo de tempo t. 

 

A equação de regressão a ser utilizada para calcular o beta e definida como: 

 

                 ( 22 ) 

 

Onde : 

 

Ra     é o retorno  do portfólio ou do ativo; 

Rrf     é o retorno esperado do ativo livre de risco; 

       é a constante da regressão; 
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β        é o beta do portfólio ou do ativo; 

Rm    é o retorno do mercado; 

ε        é o erro da regressão. 

 

Para estimação dos betas, utilizaremos a regressão entre as ações e os índices 

escolhidos. (IBOV e IBX 100). 

Devemos atentar que a escolha do IBOV ou IBX será indiferente devido à alta 

correlação entre os dois índices. 

  

Segundo Damodaran (2002), os betas podem ser influenciados pelo modo como 

o processo de estimação é realizado. Para tanto é fundamental escolher corretamente o 

Índice de Mercado, o intervalo de tempo e a freqüência dos dados a serem utilizados.  

 

Para corrigir possível viés gerado pela falta de sincronia entre os preços de 

fechamento do ativo e os preços de fechamento do índice de mercado, que são cotados 

de forma discreta e continua respectivamente, gerando possíveis erros na regressão, 

Sanvicente e Minardi (1999) propõe a utilização de um estimador de variáveis, 

desenvolvido por Scholes e Williams (1977), definido como: 

 

 

BETA =        
  

 

 

Onde : 

 

    é o coeficiente da regressão entre  ,   e  ,  ; 

      é o coeficiente da regressão entre  ,   e ,  ; 

      é o coeficiente da regressão entre  ,    e  , ; 

         é a correlação entre  ,   e   ,  . 
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Um dos primeiros acadêmicos a verificar se os betas históricos são estimativas 

confiáveis do risco sistemático futuro foi Blume (1975).   

 

De acordo com estudo apresentado por ele, os coeficientes betas estimados por 

regressões tendem, no longo prazo, a convergir para a media dos coeficientes beta de 

longo prazo, ou seja, 1.  

 

Isto significa que betas históricos altos (> 1) tendem a superestimar betas em 

futuros períodos de tempo, e betas históricos baixos (< 1) tendem a subestimar betas em 

períodos futuros. 

   

O autor então propõe um ajuste no calculo do beta, conforme a equação abaixo: 

 

            1  

 

     e o beta ajustado; 

 

      e o beta histórico. 

 

De acordo com o autor, empresas de risco extremo, alto ou baixo, tendem a ter 

menos riscos com características extremas. ao longo do tempo. 

 

 

3.5.1   A escolha do período de tempo 

 

 

O período de tempo a ser escolhido para o cálculo do beta pode variar de 1 a 10 

anos, ou mais. Todavia, a escolha de período de tempo muito longo para o calculo do 

beta pode levar a interpretações incorretas devido a possíveis mudanças na estrutura de 

capital da empresa, alem de informações adicionais irrelevantes.  

 

Também não devemos utilizar intervalos muito curtos, pois poderia embutir 

ocorrências atípicas no calculo do beta que não se repetiriam. 
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A maioria dos autores e empresas utiliza o período de cinco anos com retornos 

mensais para o cálculo do beta, no entanto esta não deixa de ser uma decisão arbitrária, 

que visa incluir o máximo de dados possível sem incluir, no entanto, informação 

irrelevante. A idéia seria cobrir o máximo de eventos econômicos possíveis. 

 

No entanto, devido à globalização e a integração dos mercados, as empresas tem 

alterado suas estruturas de capital com mais freqüência e por conta disso, betas 

calculados por períodos mais longos podem embutir informação incorreta sobre o a 

empresa. 

 

Efeitos como desregulamentação dos mercados, aberturas comerciais etc. podem 

influenciar diretamente na forma de administrar as empresas, afetando seu beta.  

 

Como exemplo destas mudanças podemos citar o setor de telecomunicações, que 

sofreu alterações dramáticas nos últimos anos, devido à desregulamentação e a novas 

tecnologias, que forçaram as empresas a aumentar o nível de alavancagem, 

influenciando fortemente o beta.  

 

Um aumento na alavancagem financeira aumenta o risco financeiro a ser 

assumido pelos acionistas, e o resultado é um aumento no beta da empresa. 

 

Em nosso trabalho devido à recente desregulamentação dos mercados locais e 

fortes variações na taxa de cambio, resolvemos adotar o período de dois anos com 

freqüência de retornos semanais. 

 

Optamos por semanal ao invés de diário devido à possível adição de ruídos, que 

reduziriam a qualidade estatística da regressão. 

 

Como é possível calcular o beta de forma estatística para qualquer empresa que 

tenha um período de retornos de dois anos no mínimo, pode ser que nem todos tenham 

significância estatística. Para corrigir possíveis erros, devemos utilizar um tratamento 

estatístico nos dados ao avaliar a qualidade dos betas. 
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Para avaliar a qualidade dos dados vamos aplicar o teste T. Este teste verificará 

se o coeficiente beta obtido é estatisticamente diferente de zero, num certo nível de 

confiança. Convém observar que o teste T não mede a acuidade do valor encontrado 

para o beta, mas apenas indica se o coeficiente beta encontrado é  estatisticamente 

diferente de zero. 

 

Também serão analisados os R² e os p-values das regressões. 

  

 

3.5.2    O beta setorial 

 

 

Como o objetivo deste estudo e calcular o beta e o custo de capital dos diferentes 

setores, duas abordagens podem ser utilizadas: 

 

- Cálculo do beta e custo de capital de cada empresa e posterior calculo do beta e custo 

de capital do setor usando ponderação; ou 

- Cálculo dos betas das empresas e posterior cálculo do beta setorial, aplicando os 

prêmios de risco e taxa livre de risco para calcular o custo de capital do setor. 

 

Como os betas calculados para as empresas individualmente pode não ser 

correto, alguns analistas utilizam o beta setorial para determinar o risco sistemático das 

empresas.  

 

Esta metodologia é utilizada principalmente quando a empresa não tem capital 

aberto ou são empresas iniciantes (start-up’s).  Através do beta de um determinado setor 

o analista calcula o beta de uma determinada empresa, utilizando-se da equação de 

Hamada, citada anteriormente. 

 

O problema nesta abordagem consiste na dificuldade de encontrar empresas que 

não façam parte de conglomerados, ou cuja receita advinda de uma determinada divisão 

do conglomerado seja responsável pela maioria da receita obtida pelo grupo, tarefa 

difícil de encontrar em mercados semi-desenvolvidos como o nosso.   

 



60 
 

Para calcular o Beta setorial, adotamos a metodologia proposta por Kaplan e 

Peterson (1998) onde, após desalavancado o beta de cada empresa pela equação de 

Hamada, este é alavancado novamente pela relação D/E do setor, e então, é ponderado 

pela participação dos ativos da empresa no total de ativos do setor. 

 

 

3.5.3 O índice de mercado 

 

 

 O CAPM pressupõe que a medida ideal de mercado a ser usada na equação de 

regressão deve ser aquela que represente toda a economia, ponderada pelo respectivo 

valor de mercado. 

 

 Como esta medida ainda é impossível de ser obtida, adota-se um índice que 

mais se aproxime da carteira de mercado. 

 

No mercado americano, devido aos índices de eficiência obtidos  vários são os 

índices disponíveis ( S&P, NYSE, NASDAQ). No caso brasileiro ainda faltam índices 

com a respectiva representatividade da carteira de mercado. O que mais se aproxima, 

seria o IBX 100.  

 

No entanto, como o objetivo do estudo é verificar o beta e custo de capital das 

empresas do Ibovespa, vamos utilizá-lo como proxy da carteira de mercado.  

Observe-se que devido à alta correlação entre o Ibovespa e o IBX, a escolha entre 

ambos é independente. 

 

 Para o mercado americano, Damodaran (2002), sugere a adoção do S&P 500, 

visto que inclui as 500 maiores empresas da economia, dando uma boa 

representatividade. 

 

 No caso brasileiro, Fama e Penteado (2002) compararam o Ibovespa e o IVM 

(Índice do valor de mercado) como carteiras de mercado e concluíram pelo IVM como 

Proxy, isto devido à divergência obtida entre os betas, quando calculados pelo Ibovespa 

e pelo IVM, onde se observou que o IVM apresentava betas mais agressivos. 
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3.6 O cálculo do prêmio de risco 

 

  

Ao estimar o prêmio de risco do mercado, questões sobre qual a metodologia a 

ser adotada surgirão ao longo do processo. A escolha da metodologia correta ou a que 

melhor de adapta a realidade local é uma decisão que influenciará diretamente no custo 

de capital do acionista e por conseqüência, no custo de capital da empresa. 

 

 SanVicente e Minardi (1999) enfatizam que o premio de risco para o mercado 

brasileiro não deve ser calculado com base em dados históricos devido a fatores como 

“pequena série de dados positivos”, “turbulência vivenciada no mercado no período 

relativamente recente” e “as privatizações que afetaram a expectativa de prêmio de risco 

do mercado”.     

 

 Conforme Leal (2002), o premio de risco calculado para o mercado brasileiro 

no período entre jan/74 e Nov/01 foi negativo em mais de 50% do período analisado. 

 

 Com base nas informações acima, e como já mencionado anteriormente na 

definição da metodologia ex-post, neste estudo optaremos por adotar o  premio de risco 

divulgado pelo instituto Ibbotson para o período de 1926-2007, para empresas “large-

caps” do mercado americano. 

 

 A escolha do premio de risco do mercado americano em detrimento do 

brasileiro se dá, devido ao pequeno histórico de tempo em que o prêmio de risco é 

positivo. 

 

 A não adoção da metodologia ex-ante utilizada por SanVicente e Minardi 

(1999) se dá devido à conturbada situação atualmente vivenciada pelo mercado 

financeiro mundial, pois com a queda acentuada das bolsas, e aumento da volatilidade, 

poderia comprometer substancialmente as expectativas de retorno do mercado, 

influenciando no prêmio de risco.    
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3.7 O risco-país 

 

 

Com a consistente integração dos mercados financeiros, a questão do risco- país 

tem sido cada vez mais discutida, tanto entre acadêmicos e entre os profissionais de 

mercado. 

 

É consenso entre os analistas e acadêmicos, a necessidade de um ajuste ao na 

taxa de desconto a ser utilizada na avaliação de projetos a serem implantados em 

economias emergentes quando comparados aqueles aplicados em economias 

desenvolvidas. O prêmio adicionado aos títulos do governo americano, cobrado pelos 

investidores para adquirir títulos de economias emergentes é uma demonstração clara da 

necessidade deste ajuste na taxa de desconto.  

 

 Damodaram (2002) propõem a adição, além do prêmio de risco, do prêmio pelo 

controle, mas devido às diferenças existentes entre a legislação vigente nos diferentes 

países, alguns autores preferem assumir que as ações ordinárias já embutem um prêmio 

especifico, que estaria refletido no preço (retorno) da ação e conseqüentemente em seu 

beta. 

 

 Damodaran (2002) propõe ainda um ajuste técnico já citado anteriormente na 

equação (12).    

 

 Como proxy para o risco-país, utilizaremos o risco pais medido pelo    EMBI  

(Emerging Market Brazilian Index) calculado pelo JPMorgan até recentemente.  

 

Observe-se que na ausência deste, poderá ser utilizada a média de SWAP’s sobre 

títulos soberanos divulgada pela agencia Broadcast. 
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3.8   Dados utilizados na determinação do custo de capital do acionista   

 

 Taxa de retorno do ativo livre de risco (preço de fechamento do T-Bond para 10 

anos  em 08/05/2009, divulgada pela Bloomberg) :  3,20% aa 

 

 Premio de risco para o mercado americano ( Diferença entre o Retorno de 

Mercado obtido pelo S&P 500  e a taxa de retorno do ativo livre de Risco para 

Large Caps  calculada  pelo Instituto Ibbotson e divulgada no livro SBBI  edição 

2008 ) :   

 

 Risco-país  medido pelo EMBI –Emerging Market Brazilian Index, calculado e 

divulgado pelo J.P.Morgan (Fonte : Broadcast )   :  250 pontos base = 2,5% 

 

 Expectativa da Inflação brasileira  para o período de 01 ano divulgada pelo 

relatório Focus do Banco Central do Brasil   =   4,5%aa . 

 

 Expectativa da inflação americana para o período de 01 ano divulgada pela 

Bloomberg =  2,5% aa 
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3.9 Questões metodológicas 

 

 

3.9.1 O tipo de pesquisa 

 

 

Baseado em critérios de classificação proposto por Vergara (1997), a presente 

pesquisa, quanto aos fins, pode ser classificada como descritiva, pois é baseada na 

aplicação de modelos para estimação do custo de capital próprio. 

 

Segundo Vergara (1997), o objetivo da pesquisa descritiva é determinar as 

características de uma população ou de um fenômeno, estabelecendo também, possíveis 

correlações entre as variáveis. Não tem como objetivo, explicar os fenômenos que 

descreve. 

 

Ainda segundo Vergara, quanto aos meios, esta pesquisa pode ser  classificada 

como telematizada e bibliográfica, pois a fundamentação teórica é baseada em material 

disponível a todos , através de publicações cientificas e bases de dados como 

Bloomberg e Economática. 

 

 

3.9.2 O universo da pesquisa 

 

 

Segundo Vergara (1997), o universo da pesquisa consiste no conjunto de 

elementos com as características que serão objeto do estudo, e a amostra é a parte do 

universo escolhido a partir de um critério de representatividade. 

 

O universo de pesquisa é formado por empresas brasileiras com capital aberto e 

listadas na Bovespa. 

 

O critério de representatividade para a determinação da amostra foi baseado no 

conceito de “liquidez”, ou seja, aquelas empresas que apresentaram um determinado 

numero mínimo de negócios diariamente. 
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Assim, segundo Vergara (1997), a amostra pode ser considerada não 

probabilística, já que foi baseada em acessibilidade e tipicidade, onde os elementos que 

compõe a amostra são considerados representativos da população alvo. 

 

Para a determinação da amostra, foram escolhidas as empresas listadas 

atualmente na Bovespa e citadas na Tabela 1.  A carteira setorial esta determinada na 

Tabela 2. 

 

Para a determinação do beta das empresas listadas, foram coletados dados no 

período entre 01/01/2000 e 09/05/2009 de todas as ações listadas na tabela (1), e os 

dados do Ibovespa e Ibx no mesmo intervalo de tempo. 

 

Os retornos das ações foram obtidos em moeda local (R$).  Utilizando-se os 

preços de fechamento semanal das ações, calculados segundo a equação (22). 

 

 

3.9.3 O Tratamento dos dados e a amostra 

 

 

O modelo CAPM, assim como vários outros, exige alguns pressupostos como 

normalidade e ausência de autocorrelação entre os retornos, de modo a não impactar nas 

estimativas dos betas das ações. 

 

Nas investigações do teste de hipóteses e na análise da variância, a utilização 

apropriada de um procedimento estatístico depende cumprimento de um conjunto de 

pressupostos. 

 

Os pressupostos necessários a análise de regressão são semelhantes aqueles 

utilizados na análise da variância, sendo considerados análises lineares. 
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Os principais pressupostos da regressão são: 

 

- Normalidade 

- Homocedasticidade 

- Independência dos erros 

- Linearidade 

 

A normalidade requer que os valores de Y sejam normalmente distribuídos em 

relação a X.  

 

A homocedasticidade pressupõe que as variações em torno da linha de regressão 

sejam constantes para todos os valores de X. Isto é, Y varia na mesma proporção, tanto 

para valores de X baixos como para valores de X altos. A homocedasticidade é 

fundamental para a determinação dos coeficientes de regressão. 

 

A independência dos erros requer que o erro seja independente para cada valor 

de X. E fundamental quando se analisa dados coletados ao longo de um determinado 

período de tempo. 

 

A linearidade pressupõe que a relação entre as variáveis deva ser linear.  

 

O modelo de regressão básico pressupõe que consideremos a independência de 

resíduos. Esse pressuposto é muitas vezes violado quando os dados são obtidos ao longo 

de períodos seqüenciais de tempo. A existência de um viés pode ocorrer uma vez que 

um resíduo pode ser idêntico a outro em pontos adjacentes no tempo. 

Esse padrão e chamado de autocorrelação e pode comprometer seriamente a validade do 

modelo de regressão. 

 

Para verificar a existência de autocorrelação nos retornos utilizados no calculo 

do beta e nos valores obtidos no custo de capital, utilizaremos a metodologia conhecida 

como Estatística de Dublin-Watson. 

 

Essa estatística mede a correlação entre cada resíduo e o resíduo para o período 

de tempo imediatamente anterior ao analisado. 
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Esta estatística é definida pela formula: 

 

D =  ∑  
∑  

Onde : 

 

  é o resíduo no período de tempo i. 

 

O procedimento estatístico para determinação dos betas foi o dos mínimos 

quadrados. Foram feitos ajustes propostos por Schoeles e Willians (1977) e Blume 

(1975), já citados anteriormente. 

 

 

3.9.4 Poder explanatório do modelo  

   

 

Alem de procurar determinar o beta e o custo de capital das empresas dos 

diferentes segmentos da economia brasileira, este trabalho também propõe comparar a 

evolução dos betas das empresas nos diferentes setores com os retornos das ações das 

empresas e outros fatores relevantes na determinação do beta, e desta forma tentar 

verificar a existência de correlações estatisticamente significantes.  

 

Estimar o beta dos diferentes segmentos da economia permitirá gerar um 

ranking com o nível de risco de mercado, partindo do pressuposto de que quanto maior 

o risco medido pelo beta setorial, maior é o risco de mercado daquele setor. 

 

Para atingir os objetivos propostos avaliou-se o poder explanatório do modelo de 

cálculo do beta e do custo de capital estudado com a evolução dos retornos das ações no 

período entre 2000 e 2009 através de uma análise cross-section. 
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3.9.4.1 Análise de dados  

  

  

Na análise de dados foi utilizada a análise cross-section que procura avaliar a 

capacidade de um modelo de prever resultados futuros baseado em informações 

passadas, a análise da regressão e a correlação entre o beta estimado para cada empresa 

em diferentes intervalos de tempo e a evolução do retorno da ação no mesmo período de 

tempo, além da estatística Durbin-Watson e a estatística T nos cálculos dos betas. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capitulo apresentaremos os diversos resultados obtidos nas análises dos 

betas, do custo de capital do acionista por empresa, o beta setorial e o custo de capital 

do acionista por setor. 

 

 Os resultados obtidos foram divididos em três subseções. A primeira subseção 

contém o resultado dos betas, sua evolução nos intervalos de tempo estudados, sua 

comparação com os índices de endividamento, faturamento e alavancagem operacional, 

e sua análise estatística. A segunda subseção contém o resultado obtido com os custos 

de capital dos acionistas para todas as empresas que compõe a carteira analisada, sua 

evolução ao longo do intervalo de tempo estudado, sua comparação com os índices de 

endividamento e sua análise estatística. A terceira subseção contém os resultados 

obtidos para o beta setorial e o custo de capital dos acionistas dos diferentes segmentos  

da economia, assim como sua análise estatística.  

 

 A tabela 2 apresenta o número de empresas analisadas por setor. Como 

mencionado no capítulo 3, as empresas foram escolhidas com base em modelo setorial 

adotado por duas instituições financeiras que atuam fortemente no mercado de ações.   

 

Tabela 2 – Setor / Número de Empresas 

 

 
  Fonte :  Autor. 

 

SETOR NUM. EMPRESAS SETOR NUM. EMPRESAS
AEROESPACIAL 1 LOGISTICA / TRANSPORTES 3
TRANSPORTE AEREO 2 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 2
ALIMENTOS / BEBIDA / FUMO 3 SAUDE 1
AUTO PECAS 2 MINERACAO 1
BENS DE CAPITAL 2 PAPEL E CELULOSE 3
BIOCOMBUSTIVEL / ACUCAR 2 PETROQUIMICA 2
COMERCIO 3 PETROLEO E GAS 3
CONSTRUCAO CIVIL 3 SANEAMENTO BASICO 2
COSMETICOS 1 SIDERURGIA 3
EDUCACAO 1 INTERNET / SOFTWARE 3
ENERGIA ELETRICA 5 TELECOMUNICACOES 7
FERTILIZANTES 1 CALL CENTER 1
INSTITUICOES FINANCEIRAS 3 TEXTIL E CALCADOS 2
LOCACAO DE VEICULOS 1
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4.1 Comparativo entre as estimativas de custo de capital do acionista – Análise 

dos betas 

 

 

Para a análise dos betas, variável fundamental para o cálculo do custo de capital 

do acionista, verificamos inicialmente se há existência de autocorrelação entre os dados 

de cada empresa analisada.  

 

O objetivo será analisar, na visão de investidores com diferentes percepções de 

risco, os diferentes betas obtidos investigando por métodos estatísticos se existem 

restrições que possam que possam questionar a qualidade dos betas obtidos.  

 

Na Tabela 3 são descritos os betas obtidos para cada empresa para os intervalos 

de tempo, calculados segundo a metodologia proposta por Blume (1975), os p-values 

obtidos e os resultados das estatísticas de Dublin-Watson. 

 

    Tabela 3 – Betas 

 

 
  

 

EMPRESAS / SETOR Periodos Beta Ajustado p-value Estatistica
de tempo M. Blume Durbin-Watson

AEROESPACIAL
Embraer 01/06 a 05/09 0,757256       0,0012938    1,970308556
TRANSPORTE AEREO
Gol 01/06 a 05/09 0,891047       0,0000000    2,084446006
Tam 01/06 a 05/09 0,821358       0,0000000    1,919799038
ALIMENTOS / BEBIDA / FUMO
Ambev 01/06 a 05/09 0,690090       0,2177033    2,301185259
Sadia 01/06 a 05/09 0,977283       0,0000000    2,158113947
Souza Cruz 01/06 a 05/09 0,658897       0,0644967    1,981387238
AUTO PECAS
Marco Polo 01/06 a 05/09 0,952946       0,0000011    2,108953661
Randon 01/06 a 05/09 0,949956       0,0000017    2,280124079
BENS DE CAPITAL
Confab 01/06 a 05/09 0,677374       0,1949756    2,279407182
Weg 01/06 a 05/09 0,826445       0,0075889    2,054540983
BIOCOMBUSTIVEL / ACUCAR
Cosan 01/06 a 05/09 1,024895       0,0000000    2,071164043
Sao Martinho 01/06 a 05/09 1,029739       0,0000000    1,889210023
COMERCIO
Lojas Americanas 01/06 a 05/09 1,045999       0,0000001    2,126994503
Lojas Renner 01/06 a 05/09 0,917101       0,0000000    2,452179818
Pao de Acucar 01/06 a 05/09 0,896790       0,0005970    2,021368036
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    Tabela 3 – Betas (cont.) 

 
 

 

 

 

 

 

EMPRESAS / SETOR Periodos Beta Ajustado p-value Estatistica
de tempo M. Blume Durbin-Watson

CONSTRUCAO CIVIL
Cyrella 01/06 a 05/09 1,307878       0,0000000    2,231709567
Gafisa 01/06 a 05/09 1,349367       0,0000000    1,974819324
PDG Realty 01/06 a 05/09 1,013197       0,0000000    2,363584986
COSMETICOS
Natura 01/06 a 05/09 0,617537       0,0176049    2,376716172
EDUCACAO
Anhanguera Unit 01/06 a 05/09 0,494286       0,0014071    1,741573639
ENERGIA ELETRICA
Cemig 01/06 a 05/09 0,731855       0,2889307    1,921175824
Copel 01/06 a 05/09 0,771457       0,1550645    2,327303913
CPFL Energia 01/06 a 05/09 0,696667       0,4573122    2,44900435
Eletropaulo Metropolitana 01/06 a 05/09 0,667744       0,0000000    2,423758191
Tractebel 01/06 a 05/09 0,670260       0,2827989    2,499953488
FERTILIZANTES
Fosfertil 01/06 a 05/09 0,793235       0,0007000    2,181072687
INSTITUICOES FINANCEIRAS
Banco do Brasil 01/06 a 05/09 1,053929       0,0000001    2,481305834
Banco Itau Holdings 01/06 a 05/09 1,156439       0,0000002    2,177571921
Bradesco 01/06 a 05/09 1,075714       0,0001724    2,113776116
LOCACAO DE VEICULOS
Localiza 01/06 a 05/09 1,058116       0,0000000    2,352832493
LOGISTICA / TRANSPORTES
All America Latina 01/06 a 05/09 1,091448       0,0000000    2,236197267
CCR Rodovias 01/06 a 05/09 0,761094       0,0103643    2,392454274
MRV 01/06 a 05/09 1,263300       0,0000000    1,937230029
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Duratex 01/06 a 05/09 1,118214       0,0000000    2,353157782
Eternit 01/06 a 05/09 0,827829       0,0000094    2,162248079
SAUDE
Dasa 01/06 a 05/09 0,992779       0,0000010    2,44028271
MINERACAO
Vale 01/06 a 05/09 1,040015       0,0026145    2,351664404
PAPEL E CELULOSE
Aracruz 01/06 a 05/09 1,055522       0,0000000    1,707572305
Suzano Papel 01/06 a 05/09 0,822640       0,0078243    2,251596691
Votorantim CP 01/06 a 05/09 1,049621       0,0000000    1,613287093
PETROQUIMICA
Braskem 01/06 a 05/09 0,845950       0,0000031    2,197617715
Unipar 01/06 a 05/09 0,698721       0,1336634    2,220929066
PETROLEO E GAS
Comgas 01/06 a 05/09 0,610115       0,0027568    2,190865683
Petrobras 01/06 a 05/09 1,050270       0,0002051    2,064077547
Ulrapar 01/06 a 05/09 0,663590       0,0062881    2,468922735
SANEAMENTO BASICO
Copasa 01/06 a 05/09 0,801980       0,0003100    2,27815786
Sabesp 01/06 a 05/09 0,898118       0,0121275    2,169189667
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    Tabela 3 – Betas  (cont.) 

 

 
    Fonte : Autor 

 

Os dados utilizados no cálculo do beta foram analisados para se verificar a 

existência de homocedasticidade, normalidade e autocorrelação no período de 01/2006 a 

05/2009, usando-se um intervalo de confiança de 95%..  

 

Tanto a homocedasticidade como a normalidade são pressupostos da regressão. 

A homocedasticidade requer que as variações em torno da linha de regressão sejam 

constantes para todos os valores dos retornos da ação. A normalidade, requer que os 

valores dos retornos da ação sejam normalmente distribuídos. 

  

Os resultados obtidos confirmam a hipótese nula, de normalidade e 

homocedasticidade. Os p-values obtidos para os betas confirmam a significância dos 

resultados obtidos. 

 

 

EMPRESAS / SETOR Periodos Beta Ajustado p-value Estatistica
de tempo M. Blume Durbin-Watson

SIDERURGIA
Cia Siderurgica Nacional 01/06 a 05/09 1,208958       0,0000000    2,034379598
Gerdau Part 01/06 a 05/09 1,244428       0,0000000    2,281001419
Usiminas 01/06 a 05/09 1,164485       0,0000000    2,199504612
INTERNET / SOFTWARE
IdeiasNet 01/06 a 05/09 0,949797       0,0000000    2,062954602
Totvs 01/06 a 05/09 1,040015       0,0026145    2,351664404
Uol 01/06 a 05/09 0,669887       0,0009358    2,102538977
TELECOMUNICACOES
FIXAS
Brasil Telecom Part 01/06 a 05/09 0,904838       0,0000192    1,948563686
Net 01/06 a 05/09 0,977617       0,0000220    2,341709436
Telemar Norte Leste Part Pn 01/06 a 05/09 0,792057       0,0004045    2,092313617
Telesp Operac 01/06 a 05/09 0,532970       0,2947758    2,271804828
MOVEIS
Telemig Celular Part 01/06 a 05/09 0,597480       0,4328987    2,01576882
Tim Part 01/06 a 05/09 0,895112       0,0000014    1,864705419
Vivo Part 01/06 a 05/09 0,984759       0,0000000    1,818196694
CALL CENTER
Contax 01/06 a 05/09 0,658545       0,0791542    1,982341093
TEXTIL E CALCADOS
Alpargatas 01/06 a 05/09 0,685527       0,0695045    1,848382829
Grendene 01/06 a 05/09 0,552970       0,0805698    1,813623138
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 Para a verificação da autocorrelação foi executado o teste estatístico de Durbin-

Watson, e os valores encontrados, com pequenas exceções, confirmam a hipótese nula 

da não existência de autocorrelação entre os valores obtidos para os betas. 

 

Foram executados também testes estatísticos T , com o objetivo de verificar se 

os coeficientes betas encontrados seriam estatisticamente diferentes de zero para um 

intervalo de confiança de 95%. Os resultados encontrados foram satisfatórios para 99% 

dos betas encontrados. 

   

Podemos concluir então que os resultados obtidos para o beta são 

estatisticamente significantes, podendo ser utilizados no cálculo do custo de capital do 

acionista das empresas listadas.  

 

  

4.2 Comparativo entre as estimativas de custo de capital  –  Análise do custo de 

capital do Acionista 

 

 

Após testar a adequação dos betas, utilizamos os mesmos para calcular o custo 

de capital do acionista, associando-o a outras variáveis. Esta análise visa identificar se 

dentre os diferentes setores estudados, existem diferenças estatisticamente significantes 

entre si. Utilizaremos novamente a estatística de Durbin-Watson. 

 

O teste busca identificar, dentre os diferentes setores, se existem diferenças 

estatisticamente significantes entre as estimativas para o custo de capital do acionista. 

Desta forma, seria possível identificar, de acordo com o modelo de cálculo adotado, 

quais seriam os setores mais arriscados para o investimento, sob a ótica de um 

investidor racional. 

 

Na tabela 4 são apresentados os custos de capital do acionista de todas as 

empresas utilizadas na amostra, organizados em ordem decrescente. São apresentados 

os valores para os betas, a taxa livre de risco e o prêmio de risco utilizado no cálculo do 

custo de capital do acionista.   
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Tabela 4 – Custo de capital do Acionista por empresa 

 

 
 Fonte :  Autor 

 

 

 

 

 

EMPRESAS Intervalo Beta Ajustado Re Relacao Relacao
de tempo M. Blume D/E D/A

Gafisa 01/06 a 05/09 1,3494                18,54% 96,30% 28,00%
Cyrella 01/06 a 05/09 1,3079                18,24% 97,50% 27,40%
MRV 01/06 a 05/09 1,2633                17,92% 27,50% 15,90%
Gerdau Part 01/06 a 05/09 1,2444                17,78% 115,20% 39,30%
Cia Siderurgica Nacional 01/06 a 05/09 1,2090                17,52% 218,40% 46,20%
Usiminas 01/06 a 05/09 1,1645                17,20% 44,50% 24,30%
Banco Itau Holdings 01/06 a 05/09 1,1564                17,14% 1349,10% 93,10%
Duratex 01/06 a 05/09 1,1182                16,87% 62,60% 32,10%
All America Latina 01/06 a 05/09 1,0914                16,67% 197,70% 41,90%
Bradesco 01/06 a 05/09 1,0757                16,56% 1226,50% 92,50%
Localiza 01/06 a 05/09 1,0581                16,43% 257,70% 67,40%
Aracruz 01/06 a 05/09 1,0555                16,41% 1021,80% 82,90%
Banco do Brasil 01/06 a 05/09 1,0539                16,40% 1641,20% 94,30%
Petrobras 01/06 a 05/09 1,0503                16,37% 45,80% 21,70%
Votorantim CP 01/06 a 05/09 1,0496                16,37% 143,70% 46,40%
Lojas Americanas 01/06 a 05/09 1,0460                16,34% 1232,90% 60,30%
Vale 01/06 a 05/09 1,0400                16,30% 47,10% 24,40%
Totvs 01/06 a 05/09 1,0400                16,30% 92,30% 40,30%
Sao Martinho 01/06 a 05/09 1,0297                16,23% 36,40% 20,30%
Cosan 01/06 a 05/09 1,0249                16,19% 68,40% 30,80%
PDG Realty 01/06 a 05/09 1,0132                16,11% 58,70% 26,70%
Dasa 01/06 a 05/09 0,9928                15,96% 211,90% 54,80%
Vivo Part 01/06 a 05/09 0,9848                15,90% 96,80% 33,60%
Net 01/06 a 05/09 0,9776                15,85% 66,60% 28,90%
Sadia 01/06 a 05/09 0,9773                15,85% 2080,70% 62,60%
Marco Polo 01/06 a 05/09 0,9529                15,67% 172,70% 48,50%
Randon 01/06 a 05/09 0,9500                15,65% 83,10% 29,50%
IdeiasNet 01/06 a 05/09 0,9498                15,65% 44,00% 19,60%
Lojas Renner 01/06 a 05/09 0,9171                15,41% 48,90% 22,30%
Brasil Telecom Part 01/06 a 05/09 0,9048                15,32% 84,80% 25,10%
Sabesp 01/06 a 05/09 0,8981                15,27% 65,40% 33,50%
Pao de Acucar 01/06 a 05/09 0,8968                15,26% 63,20% 25,20%
Tim Part 01/06 a 05/09 0,8951                15,25% 45,60% 21,90%
Gol 01/06 a 05/09 0,8910                15,22% 140,50% 27,80%
Braskem 01/06 a 05/09 0,8460                14,90% 325,70% 52,80%
Eternit 01/06 a 05/09 0,8278                14,76% 3,60% 2,30%
Weg 01/06 a 05/09 0,8264                14,75% 99,20% 37,40%
Suzano Papel 01/06 a 05/09 0,8226                14,73% 204,30% 58,90%
Tam 01/06 a 05/09 0,8214                14,72% 148,10% 7,00%
Copasa 01/06 a 05/09 0,8020                14,58% 43,20% 26,30%
Fosfertil 01/06 a 05/09 0,7932                14,51% 1,30% 0,60%
Telemar Norte Leste Part Pn 01/06 a 05/09 0,7921                14,51% 214,20% 36,10%
Copel 01/06 a 05/09 0,7715                14,36% 23,20% 14,10%
CCR Rodovias 01/06 a 05/09 0,7611                14,28% 235,80% 59,40%
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Tabela 4 – Custo de capital do Acionista por empresa (cont.) 

 

 
 Fonte :  Autor 

 

 

        A tabela 4, acima, mostra de forma clara o custo de capital do acionista para 

todas as empresas componentes da amostra. Conforme análise dos dados utilizando-se a 

estatística de Durbin-Watson, também não se verificou autocorrelação entre os valores 

apresentados.  

 

 Analisando-se a tabela 4, é possível observar que apesar de algumas empresas 

apresentarem um elevado grau de alavancagem financeira, demonstrado nas relações 

D/E , nem sempre as mesmas apresentam os maiores betas e por conseqüência maiores 

custos de capital do acionista. Várias podem ser as explicações para empresas com 

menor grau de alavancagem financeira apresentarem maior custo de capital, dentre elas 

podemos citar : 

 

- O setor em que a empresa atua oferece maior risco; 

- A empresa é uma start-up; 

- A empresa é de pequeno porte e o mercado exige um prêmio de risco mais elevado 

para operar com a mesma; 

- A ação da empresa apresenta baixa liquidez, o que poderia distorcer o beta. 

EMPRESAS Intervalo Beta Ajustado Re Relacao Relacao
de tempo M. Blume D/E D/A

Embraer 01/06 a 05/09 0,7573                14,25% 72,00% 20,00%
Cemig 01/06 a 05/09 0,7319                14,07% 78,50% 30,20%
Unipar 01/06 a 05/09 0,6987                13,83% 872,70% 75,60%
CPFL Energia 01/06 a 05/09 0,6967                13,81% 142,90% 44,20%
Ambev 01/06 a 05/09 0,6901                13,77% 63,80% 29,60%
Alpargatas 01/06 a 05/09 0,6855                13,73% 38,00% 20,50%
Confab 01/06 a 05/09 0,6774                13,67% 2,10% 1,30%
Tractebel 01/06 a 05/09 0,6703                13,62% 93,90% 35,70%
Uol 01/06 a 05/09 0,6699                13,62% 4,90% 3,70%
Eletropaulo Metropolitana 01/06 a 05/09 0,6677                13,61% 56,80% 15,50%
Ulrapar 01/06 a 05/09 0,6636                13,58% 79,00% 38,00%
Souza Cruz 01/06 a 05/09 0,6589                13,54% 2,40% 1,40%
Contax 01/06 a 05/09 0,6585                13,54% 77,10% 22,00%
Natura 01/06 a 05/09 0,6175                13,24% 68,70% 22,70%
Comgas 01/06 a 05/09 0,6101                13,19% 139,30% 39,50%
Telemig Celular Part 01/06 a 05/09 0,5975                13,10% 14,10% 7,60%
Grendene 01/06 a 05/09 0,5530                12,77% 17,80% 13,80%
Telesp Operac 01/06 a 05/09 0,5330                12,63% 37,20% 18,70%
Anhanguera Unit 01/06 a 05/09 0,4943                12,35% 11,10% 7,40%
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 Na maioria das vezes, o impacto de um baixo beta é o fator determinante no 

baixo custo de capital do acionista. Uma empresa pequena ou iniciante, apresentar um 

baixo beta, poderia ser uma distorção causada, por exemplo, pela baixa liquidez que as 

ações de empresas pequenas apresentam nas bolsas de valores. Muitas ações não são 

negociadas diariamente, e, neste caso, seu preço não estaria refletindo o movimento do 

mercado, o que acabaria reduzindo a covariância com o próprio mercado, resultando 

num beta artificialmente baixo. 

 

Devemos observar que apesar dos resultados para a relação D/E não 

aparentarem estar diretamente correlacionados com os betas obtidos, isto não invalida a 

Hipótese de Pecking-Order proposta por Myers (1984), que prevê que empresas com 

alta taxa de crescimento normalmente necessitam de grandes quantidades de capital de 

terceiros, o que acaba por levar os índices de endividamento e alavancagem a níveis 

mais altos, devido principalmente a relutância dos administradores em emitir novas 

ações para financiar seus orçamentos de capital. 

  

Neste trabalho não foram analisados retornos de empresas que não apresentavam 

pelo menos um negócio por dia no intervalo de tempo utilizado para calcular os betas.  

 

 De acordo com Brealey-Meyers-Allen (2008), o grau de alavancagem financeira 

afeta diretamente o beta da empresa, de acordo com a equação (13) de Hamada e se 

reflete no custo de capital do acionista (CAPM) e no custo de capital da empresa 

(WACC).  

 

 O fato da maior alavancagem não representar o maior beta para algumas das 

empresas analisadas, não é relevante, pois, conforme Damodaran(2002), além da 

alavancagem financeira, o cálculo do beta é influenciado por fatores diversos, como 

variabilidade no faturamento e alavancagem operacional, e como é medido ao longo de 

um intervalo de tempo, e a relação D/E foi medida pontualmente no final do ano de 

2008, é possível que a empresa tenha alterado a estrutura de capital no final do período 

de análise, e dessa forma seu efeito não foi  captado pelo beta.  
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4.3 Comparação entre as estimativas dos betas e custo de capital e o retorno 

das ações  – Comparação por intervalo de tempo. 

 

  

 Para analisarmos o comportamento dos betas e do custo de capital ao longo do 

tempo e a evolução do retorno das ações, foram calculados os betas em três diferentes 

períodos de tempo: 01/2000 a 12/2002 , 01/2003 a 12/2005 e 01/2006 a 12/2008, e 

comparados com o retorno das ações ao final de cada período. O objetivo será verificar 

a existência de correlações entre o beta ao longo do tempo e o retorno das ações da 

empresa.   

  

 Segundo Brealey-Meyers-Allen (2008), o valor presente dos ativos de uma 

empresa sem crescimento pode ser determinado, de forma simplificada, por PV = FCF1 

/ WACC. A relação mostra que o custo de capital varia de forma inversamente 

proporcional ao valor dos ativos da empresa. 

 

 Se confirmada a existência de uma correlação inversa entre o beta e por 

conseqüência o custo de capital, e a valorização da empresa, representado pelo retorno  

de suas ações, então teremos atingido o objetivo desta análise. Abaixo é apresentada a 

tabela com os valores obtidos para o beta, o custo de capital do acionista e o retorno das 

ações para os períodos de tempo citados anteriormente. 

 

 A Tabela 5 – Correlações, apresentada abaixo, especifica os valores encontrados 

para os betas, o custo de capital do acionista, a correlação e o R²  obtido para cada 

intervalo de tempo pesquisado.  

 

 Observe-se que as variáveis citadas anteriormente, somente foram calculadas 

para os intervalos de tempo onde existem os betas e por conseqüência o custo de capital 

do acionista, e os respectivos retornos das ações, ficando de fora aquelas ações que não 

atenderam os requisitos. 
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Tabela 5 – Correlações betas x retorno das ações 

 

 
Fonte :  Autor 

 

EMPRESAS Intervalo Beta Ajustado Retorno Re
de tempo M. Blume acao Correlacao R²

Embraer 01/06 a 05/09 0,7573 -47,66% 0,01802 0,00032 14,25%
01/03 a 12/05 0,8095 65,86% 16,33%
01/00 a 12/02 0,7444 119,16% 26,15%

Ambev 01/06 a 05/09 0,6901 25,16% -0,75134 0,56452 13,77%
01/03 a 12/05 0,6078 628,99% 14,86%
01/00 a 12/02 0,6313 56,08% 25,33%

Sadia 01/06 a 05/09 0,9773 -27,31% -0,46724 0,21832 15,85%
01/03 a 12/05 0,6254 489,65% 14,98%
01/00 a 12/02 0,5866 3,20% 25,01%

Souza Cruz 01/06 a 05/09 0,6589 109,18% -0,62343 0,38867 13,54%
01/03 a 12/05 0,7850 118,97% 16,15%
01/00 a 12/02 0,5787 147,81% 24,96%

Marco Polo 01/06 a 05/09 0,9529 100,03% -0,39402 0,15525 15,67%
01/03 a 12/05 0,6369 75,61% 15,07%
01/00 a 12/02 0,4877 132,96% 24,30%

Confab 01/06 a 05/09 0,6774 62,56% 0,99833 0,99665 13,67%
01/03 a 12/05 0,6942 198,63% 15,49%
01/00 a 12/02 0,6995 255,78% 25,83%

Lojas Americanas 01/06 a 05/09 1,0460 38,52% -0,72008 0,51851 16,34%
01/03 a 12/05 0,7863 903,28% 16,16%
01/00 a 12/02 0,8574 50,57% 26,97%

Pao de Acucar 01/06 a 05/09 0,8968 -5,20% -0,58802 0,34577 15,26%
01/03 a 12/05 0,6459 48,60% 15,13%
01/00 a 12/02 0,7036 -13,00% 25,86%

Cemig 01/06 a 05/09 0,7319 45,19% 0,69675 0,48546 14,07%
01/03 a 12/05 1,0808 303,61% 18,30%
01/00 a 12/02 0,9341 -17,30% 27,52%

Copel 01/06 a 05/09 0,7715 74,59% -0,35885 0,12877 14,36%
01/03 a 12/05 1,0515 78,18% 18,09%
01/00 a 12/02 1,0132 -26,85% 28,09%

Tractebel 01/06 a 05/09 0,6703 59,24% 0,91211 0,83195 13,62%
01/03 a 12/05 0,8900 449,79% 16,91%
01/00 a 12/02 0,5730 109,37% 24,91%

Fosfertil 01/06 a 05/09 0,7932 179,31% -0,01590 0,00025 14,51%
01/03 a 12/05 0,6052 277,92% 14,84%
01/00 a 12/02 0,6084 80,99% 25,17%
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Tabela 5 – Correlações beta x retorno das ações ( cont.) 

 

 
Fonte :  Autor 

 

EMPRESAS Intervalo Beta Ajustado Retorno Re
de tempo M. Blume acao Correlacao R²

Banco do Brasil 01/06 a 05/09 1,0539 59,86% -0,10548 0,01113 16,40%
01/03 a 12/05 0,9833 400,86% 17,59%
01/00 a 12/02 0,9400 47,20% 27,56%

Banco Itau Holdings 01/06 a 05/09 1,1564 49,68% -0,78099 0,60994 17,14%
01/03 a 12/05 0,8448 270,15% 16,58%
01/00 a 12/02 0,9895 19,72% 27,92%

Bradesco 01/06 a 05/09 1,0757 27,09% -0,99993 0,99987 16,56%
01/03 a 12/05 0,8556 387,82% 16,66%
01/00 a 12/02 1,0778 18,75% 28,56%

CCR Rodovias 01/06 a 05/09 0,7611 64,69% -0,07725 0,00597 14,28%
01/03 a 12/05 0,6512 1181,54% 15,17%
01/00 a 12/02 0,5916 -61,73% 25,05%

Duratex 01/06 a 05/09 1,1182 23,81% -0,21431 0,04593 16,87%
01/03 a 12/05 0,7628 246,13% 15,99%
01/00 a 12/02 0,6700 -6,55% 25,61%

Eternit 01/06 a 05/09 0,8278 234,79% 0,99027 0,98064 14,76%
01/03 a 12/05 0,5172 101,22% 14,20%
01/00 a 12/02 0,5600 99,35% 24,82%

Dasa 01/06 a 05/09 0,9928 84,67% 0,17712 0,03137 15,96%
01/03 a 12/05 1,2394 157,35% 19,46%
01/00 a 12/02 1,1494 -61,05% 29,08%

Vale 01/06 a 05/09 1,0400 61,40% -0,81572 0,66540 16,30%
01/03 a 12/05 0,7151 200,24% 15,64%
01/00 a 12/02 0,5359 142,50% 24,65%

Aracruz 01/06 a 05/09 1,0555 -67,39% -0,39912 0,15930 16,41%
01/03 a 12/05 0,5771 70,28% 14,63%
01/00 a 12/02 0,5676 56,51% 24,88%

Suzano Papel 01/06 a 05/09 0,8226 20,28% 0,27101 0,07345 14,73%
01/03 a 12/05 0,7797 190,24% 16,11%
01/00 a 12/02 0,5016 43,40% 24,40%

Votorantim CP 01/06 a 05/09 1,0496 -25,67% -0,95544 0,91287 16,37%
01/03 a 12/05 0,6668 37,09% 15,29%
01/00 a 12/02 0,6477 69,53% 25,45%

Braskem 01/06 a 05/09 0,8460 -63,14% 0,99677 0,99355 14,90%
01/03 a 12/05 1,3220 536,88% 20,06%
01/00 a 12/02 0,8157 -44,68% 26,67%
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Tabela 5 – Correlações beta x retorno das ações ( cont.) 

 

 
Fonte :  Autor 

 

 

EMPRESAS Intervalo Beta Ajustado Retorno Re
de tempo M. Blume acao Correlacao R²

Unipar 01/06 a 05/09 0,6987 -45,35% 0,81628 0,66632 13,83%
01/03 a 12/05 0,8764 235,16% 16,81%
01/00 a 12/02 0,7150 137,97% 25,94%

Comgas 01/06 a 05/09 0,6101 62,73% 0,70665 0,49936 13,19%
01/03 a 12/05 0,9625 455,27% 17,44%
01/00 a 12/02 0,8429 25,04% 26,86%

Petrobras 01/06 a 05/09 1,0503 85,55% 0,37957 0,14407 16,37%
01/03 a 12/05 0,9622 258,18% 17,44%
01/00 a 12/02 0,8133 28,13% 26,65%

Ulrapar 01/06 a 05/09 0,6636 114,82% 0,69180 0,47858 13,58%
01/03 a 12/05 0,5194 79,16% 14,21%
01/00 a 12/02 0,5575 40,25% 24,80%

Copasa 01/06 a 05/09 0,8020 8,26% 14,58%

Sabesp 01/06 a 05/09 0,8981 82,12% 0,52690 0,27762 15,27%
01/03 a 12/05 0,9409 119,66% 17,29%
01/00 a 12/02 0,9070 -39,18% 27,33%

Cia Siderurgica Nacional 01/06 a 05/09 1,2090 212,28% 0,25357 0,06430 17,52%
01/03 a 12/05 0,9684 501,94% 17,49%
01/00 a 12/02 0,8187 31,99% 26,69%

Gerdau Part 01/06 a 05/09 1,2444 36,12% -0,10259 0,01052 17,78%
01/03 a 12/05 1,0488 464,53% 18,07%
01/00 a 12/02 0,8988 49,21% 27,27%

Usiminas 01/06 a 05/09 1,1645 60,50% 0,75946 0,57678 17,20%
01/03 a 12/05 1,2052 992,47% 19,21%
01/00 a 12/02 1,0484 -37,42% 28,35%

Totvs 01/06 a 05/09 1,0400 61,40% -0,70724 0,50019 16,30%
01/03 a 12/05 0,7151 200,24% 15,64%
01/00 a 12/02 0,5359 142,50% 24,65%

Brasil Telecom Part 01/06 a 05/09 0,9048 16,68% -0,97546 0,95152 15,32%
01/03 a 12/05 0,9845 14,75% 17,60%
01/00 a 12/02 1,2071 -31,62% 29,49%

Net 01/06 a 05/09 0,9776 -47,66% 0,97215 0,94507 15,85%
01/03 a 12/05 1,0831 65,86% 18,32%
01/00 a 12/02 1,2007 119,16% 29,45%
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Tabela 5 – Correlações beta x retorno das ações ( cont.) 

 

 
Fonte :  Autor 

 

 

 

Uma análise Cross-section foi realizada no grupo de empresas procurando 

verificar a correlação entre o custo de capital do acionista obtido pelo modelo e o 

retorno das ações nos diferentes intervalos de tempo. Conforme é apresentado na tabela 

5, foi verificada a existência de correlações. 

 

Os valores obtidos para as correlações e R², no entanto, devem ser 

criteriosamente estudados, pois devido à amostra de apenas três períodos para 

comparação, é possível que tenham ocorrido distorções, que poderiam ser eliminadas se 

analisadas para um maior período de tempo.  

 

EMPRESAS Intervalo Beta Ajustado Retorno Re
de tempo M. Blume acao Correlacao R²

Telemar Norte Leste Part 01/06 a 05/09 0,7921 15,11% -0,33168 0,11001 14,51%
01/03 a 12/05 0,9893 84,67% 17,64%
01/00 a 12/02 1,1814 -21,42% 29,31%

Telesp Operac 01/06 a 05/09 0,5330 50,24% -0,19153 0,03668 12,63%
01/03 a 12/05 0,7789 132,47% 16,10%
01/00 a 12/02 0,9132 4,49% 27,37%

Telemig Celular Part 01/06 a 05/09 0,5975 30,79% -0,49774 0,24775 13,10%
01/03 a 12/05 0,9751 69,46% 17,53%
01/00 a 12/02 1,2622 -19,60% 29,89%

Tim Part 01/06 a 05/09 0,8951 -29,78% -0,05905 0,00349 15,25%
01/03 a 12/05 1,0551 129,94% 18,12%
01/00 a 12/02 1,1872 -52,43% 29,35%

Vivo Part 01/06 a 05/09 0,9848 7,54% -0,93150 0,86770 15,90%
01/03 a 12/05 1,1710 -15,48% 18,96%
01/00 a 12/02 1,3060 -84,35% 30,21%

Alpargatas 01/06 a 05/09 0,6855 25,16% 0,30117 0,09071 13,73%
01/03 a 12/05 0,6487 628,99% 15,15%
01/00 a 12/02 0,4839 56,08% 24,27%



82 
 

 Levando-se em conta a observação acima, note-se que o poder explicativo do 

modelo, medido pela variável R², também é relevante, principalmente quando analisado 

no período anterior a 2008. 

 

Acreditamos que a explicação para o baixo poder explicativo do modelo para 

algumas empresas, quando incluído o último período, ou seja, aquele com o preço das 

ações em dezembro de 2008, ocorreu devido a crise financeira que assolou os mercados 

no segundo semestre de 2008, que impactou fortemente a liquidez das empresas, 

refletindo diretamente no preço das ações.  Como o beta é calculado por um período 

mais longo, acabou por não refletir o aumento do risco ocorrido no final do período 

analisado. 

 

 Conforme Bodnar, Dumas e Marston et al.(2003), alguns aspectos na 

determinação do beta e do custo de capital do acionista estão relacionados ao grau de 

internacionalização dos mercados. Integração e segmentação são elementos 

fundamentais a serem observados quando se pretende estimar o custo de capital do 

acionista em mercados segmentados e com baixo nível de integração, pois como 

observado no modelo utilizado para cálculo, o beta e os prêmios de risco de mercado 

sofrem grande influência do mesmo.      

 

 A análise da tabela 5 – Correlação nos mostra que o modelo adotado fornece 

estimativas para o custo de capital do acionista que nominalmente e em termos 

absolutos apresentam diferenças, que embutem algum significado financeiro e que 

poderão ser utilizadas para tomada de decisão de investimento.   
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4.3.1 Comparações entre as estimativas dos betas e o faturamento, relação D/E e 

a alavancagem operacional.   

  

 

 Segundo Brealey-Myers-Allen (2008) o beta é influenciado por diversos fatores, 

sendo os principais a variabilidade do fluxo de caixa gerado pelo faturamento da 

empresa, o grau de alavancagem operacional determinado pela relação entre o altos 

custos fixos em relação aos custos variáveis, o grau de alavancagem financeira e até 

pela longevidade dos fluxos de caixa dos projetos, que tornariam os projetos mais 

longos mais expostos a variações na taxa livre de risco e no premio de risco do que 

projetos com fluxos de caixa de curto prazo. Projetos com esta característica teriam 

betas mais elevados, mesmo não tendo alto nível de alavancagem operacional. 

  

 A tabela 6, apresentada abaixo, apresenta os resultados obtidos na análise das 

correlações e os R² entre os betas das empresas, o faturamento, a alavancagem 

operacional e a alavancagem financeira. 

  

Segundo Damodaran(2002), a flutuação demasiada no faturamento das empresas 

causaria distorções no beta, e assim deveria haver alguma correlação entre a incerteza 

no fluxo de caixa da empresa e  o aumento ou diminuição do risco observado no 

mercado, medido pelo beta. 

 

 Apesar de a análise direta entra o beta e o faturamento não significar exatamente 

a mesma coisa que a análise da variação deste, a opção pela utilização do faturamento 

em relação à variação do mesmo ocorreu devido a existência de apenas três dados 

utilizados na analise, o que permitiria calcular a variação para apenas dois períodos, o 

que acabaria por distorcer o resultado da correlação. Optou-se então pela análise direta 

sobre a evolução do faturamento.  

 

O significado desta análise deve ser relativizado, pois conforme Brealey-Myers-

Allen (2008), a estabilidade no fluxo de caixa deveria se refletir na diminuição do risco, 

refletindo um beta menor, observado no mercado. No entanto as correlações 

encontradas foram positivas e também negativas e como o faturamento esta em números 

absolutos, seria necessário analisar outras variáveis que possam ter levado ao aumento 
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ou a diminuição do faturamento, como por exemplo o investimento e também a inflação 

sobre os preços dos produtos. Então, serão analisadas com mais relevância as 

correlações entre o índice D/E e a alavancagem operacional.  

    

Os resultados obtidos indicam a existência de algumas correlações  diretas   e 

inversas entre o beta e o faturamento, o beta e a alavancagem financeira  e também entre 

o beta e a alavancagem operacional. 

 

 Damodaran(2002)  sugere que como os betas obtidos através de regressões 

sofrem possíveis distorções devido a questões como liquidez do ativo observado no 

mercado, e a liquidez sofre quando ocorrem crises financeiras como a ocorrida em 

2008, devem ser relativizadas possíveis conclusões quanto a inexistência de correlações 

fortes em relação aos ativos analisados.  

 

 Na tabela 6  são apresentados os resultados das correlações e R² para todas as 

empresas que atingiram os requisitos mínimos necessários para o cálculo das 

correlações, no entanto, como pode ser observado na tabela 6, para algumas empresas 

como bancos não foi possível obter a alavancagem operacional para os 3 períodos 

estudados, então, optou-se por deixar em branco a análise relativa a correlação entre o 

beta e a alavancagem operacional para estas empresas.  
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Tabela 6 – Correlações beta x determinantes 

  

 
Fonte : Autor 

 

 

                    Correlacoes
Intervalo B eta R elacao Grau de a lav B eta  X B eta  X B eta  X

EM P R ESA S de tempo A justado D / E F aturamento o peracio nal F aturamento D / E A lav o per

M . B lume % % R ² R ² R ²

Embraer 01/06 a 05/09 0,75726 72,00 11.881.608    1,90 -0,01496 0,82480 0,76251
01/03 a 12/05 0,80948 76,80 9.140.533      2,00 0,00022 0,68029 0,58142
01/00 a 12/02 0,74442 58,70 7.836.858      1,40

Ambev 01/06 a 05/09 0,69009 63,80 20.899.468    2,50 0,57319 0,14325 0,96077
01/03 a 12/05 0,60777 36,30 15.958.565    2,10 0,32855 0,02052 0,92308
01/00 a 12/02 0,63129 108,60 7.325.302      2,10

Sadia 01/06 a 05/09 0,97728 2080,70 10.728.642    3,60 0,91943 0,98983 0,52143
01/03 a 12/05 0,62535 139,40 7.318.438      2,80 0,84536 0,97976 0,27189
01/00 a 12/02 0,58665 254,20 4.238.843      3,50

Souza Cruz 01/06 a 05/09 0,65890 2,40 5.300.616      2,00 0,23986 0,63093 0,91757
01/03 a 12/05 0,78499 61,40 3.726.985      2,10 0,05753 0,39807 0,84193
01/00 a 12/02 0,57873 30,30 2.818.611      1,70

Marco Polo 01/06 a 05/09 0,95295 172,70 2.532.163      2,10 0,99371 0,68893 -0,04790
01/03 a 12/05 0,63693 97,70 1.709.078      2,60 0,98745 0,47463 0,00229
01/00 a 12/02 0,48770 133,10 1.481.607      2,00

Confab 01/06 a 05/09 0,67737 2,10 2.270.218      1,50 -0,98533 0,76504 0,58530
01/03 a 12/05 0,69416 8,80 1.783.105      1,40 0,97088 0,58528 0,34258
01/00 a 12/02 0,69952 56,40 1.461.974      2,10

Lojas Americanas 01/06 a 05/09 1,04600 1232,90 6.975.090      2,50 0,88723 0,93483 -0,25267
01/03 a 12/05 0,78632 418,20 2.767.090      2,50 0,78717 0,87391 0,06384
01/00 a 12/02 0,85743 323,50 1.577.239      3,40

Pao de Acucar 01/06 a 05/09 0,89679 63,20 18.033.110    3,60 0,76446 0,16633 0,97558
01/03 a 12/05 0,64593 48,30 13.413.396    3,40 0,58440 0,02766 0,95176
01/00 a 12/02 0,70365 81,20 9.454.669      3,40

Cemig 01/06 a 05/09 0,73186 78,50 10.890.319    1,20 -0,53883 -0,59449 0,09153
01/03 a 12/05 1,08080 68,70 8.235.621      1,20 0,29034 0,35342 0,00838
01/00 a 12/02 0,93410 59,60 5.118.662      9,70

Copel 01/06 a 05/09 0,77146 23,20 5.458.778      1,20 -0,56858 0,85724 -0,99201
01/03 a 12/05 1,05150 37,30 4.853.536      1,00 0,32328 0,73486 0,98408
01/00 a 12/02 1,01319 46,90 2.668.551      1,00

Tractebel 01/06 a 05/09 0,67026 93,90 3.441.044      1,20 0,39944 -0,99873 0,21768
01/03 a 12/05 0,89004 56,70 2.599.847      1,30 0,15955 0,99746 0,04738
01/00 a 12/02 0,57296 107,00 1.375.275      1,30

Fosfertil 01/06 a 05/09 0,79323 1,30 3.429.472      1,10 0,95031 -0,70776 -0,99989
01/03 a 12/05 0,60518 34,80 2.025.222      1,20 0,90310 0,50092 0,99977
01/00 a 12/02 0,60842 119,80 1.410.587      1,20
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Tabela 6 – Correlações beta x determinantes (cont.) 

 

 
Fonte : Autor 

                    Correlacoes
Intervalo B eta R elacao Grau de a lav B eta  X B eta  X B eta  X

EM P R ESA S de tempo A justado D / E F aturamento o peracio nal F aturamento D / E A lav o per

M . B lume % % R ² R ² R ²

Banco do Brasil 01/06 a 05/09 1,05393 1641,20 57.115.713    0,00 0,86818 -0,54673
01/03 a 12/05 0,98332 1401,40 33.315.960    -1,90 0,75373 0,29892
01/00 a 12/02 0,93997 2124,60 36.726.598    

Banco Itau Holding 01/06 a 05/09 1,15644 1349,10 64.740.522    -0,20 0,92003 0,99613
01/03 a 12/05 0,84481 872,00 20.292.190    -1,00 0,84645 0,99228
01/00 a 12/02 0,98951 1129,90 24.214.191    

Bradesco 01/06 a 05/09 1,07571 1226,50 57.610.974    0,00 0,43766 0,99904
01/03 a 12/05 0,85560 975,20 33.701.225    3,63 0,19155 0,99809
01/00 a 12/02 1,07782 1216,40 31.913.379    

CCR Rodovias 01/06 a 05/09 0,76109 235,80 2.734.214      1,20 0,97417 -0,16154 -0,76905
01/03 a 12/05 0,65119 109,90 1.954.354      1,20 0,94901 0,02610 0,59144
01/00 a 12/02 0,59163 298,40 1.000.337      1,50

Duratex 01/06 a 05/09 1,11821 62,60 1.913.604      1,70 0,98105 0,93723 -0,94725
01/03 a 12/05 0,76277 56,20 1.270.577      1,80 0,96245 0,87841 0,89728
01/00 a 12/02 0,67000 49,10 866.884         1,90

Eternit 01/06 a 05/09 0,82783 3,60 544.221         2,00 0,95814 0,38576 -0,39732
01/03 a 12/05 0,51719 3,60 349.026         2,30 0,91803 0,14881 0,15787
01/00 a 12/02 0,56002 0,00 308.123         1,90

Vale 01/06 a 05/09 1,04002 47,10 70.540.994    1,10 0,99994 -0,81292 -0,77202
01/03 a 12/05 0,71515 52,10 33.992.841    1,10 0,99988 0,66084 0,59601
01/00 a 12/02 0,53585 114,00 14.678.335    1,20

Aracruz 01/06 a 05/09 1,05552 1021,80 3.696.930      1,40 0,68217 0,99850 0,99986
01/03 a 12/05 0,57710 95,90 3.332.255      1,20 0,46535 0,99701 0,99971
01/00 a 12/02 0,56761 135,40 2.033.642      1,20

Suzano Papel 01/06 a 05/09 0,82264 204,30 4.063.596      1,50 0,84710 -0,19589 0,79789
01/03 a 12/05 0,77973 114,40 2.786.991      1,60 0,71758 0,03837 0,63663
01/00 a 12/02 0,50161 185,20 2.068.415      1,40

Votorantim CP 01/06 a 05/09 1,04962 143,70 2.990.918      1,80 0,25013 0,58811 0,88633
01/03 a 12/05 0,66679 94,90 3.417.990      1,60 0,06257 0,34588 0,78557
01/00 a 12/02 0,64768 136,00 2.061.391      1,40

Braskem 01/06 a 05/09 0,84595 325,70 17.959.507    1,70 0,14066 -0,95269 -0,99858
01/03 a 12/05 1,32196 118,20 13.075.080    1,40 0,01979 0,90762 0,99716
01/00 a 12/02 0,81567 441,90 6.433.611      1,70

Unipar 01/06 a 05/09 0,69872 872,70 4.594.205      3,50 -0,26624 -0,55042 -0,64247
01/03 a 12/05 0,87639 95,10 2.311.171      1,50 0,07088 0,30296 0,41276
01/00 a 12/02 0,71504 73,30 1.151.849      1,70

Comgas 01/06 a 05/09 0,61012 139,30 3.989.074      1,30 -0,68569 -0,82058 0,64945
01/03 a 12/05 0,96249 93,40 2.512.906      1,40 0,47017 0,67334 0,42178
01/00 a 12/02 0,84286 76,10 1.266.521      1,50
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Tabela 6 – Correlações beta x determinantes (cont.) 

 

 
Fonte : Autor 

 

 

 

 

                    Correlacoes
Intervalo B eta R elacao Grau de a lav B eta  X B eta  X B eta  X

EM P R ESA S de tempo A justado D / E F aturamento o peracio nal F aturamento D / E A lav o per

M . B lume % % R ² R ² R ²

Petrobras 01/06 a 05/09 1,05027 45,80 215.118.536  1,20 0,98181 -0,99177 -0,78332
01/03 a 12/05 0,96223 57,00 136.605.078  1,30 0,96395 0,98362 0,61359
01/00 a 12/02 0,81334 89,70 69.176.155    1,30

Ulrapar 01/06 a 05/09 0,66359 79,00 28.267.983    3,10 0,94978 0,23492 0,74569
01/03 a 12/05 0,51936 80,00 4.693.848      2,50 0,90209 0,05519 0,55605
01/00 a 12/02 0,55751 49,00 2.994.506      2,00

Sabesp 01/06 a 05/09 0,89812 65,40 6.351.672      1,60 -0,24164 -0,03025 -0,65962
01/03 a 12/05 0,94095 78,60 4.953.363      1,50 0,05839 0,00091 0,43509
01/00 a 12/02 0,90696 109,40 3.767.147      1,50

Cia Siderurgica Na 01/06 a 05/09 1,20896 218,40 14.002.871    1,20 0,98146 0,91360 -0,79167
01/03 a 12/05 0,96838 135,90 10.037.587    1,20 0,96327 0,83467 0,62674
01/00 a 12/02 0,81869 138,60 5.165.309      1,40

Gerdau Part 01/06 a 05/09 1,24443 115,20 41.907.845    1,40 0,99725 -0,90145 -0,82562
01/03 a 12/05 1,04883 217,70 21.245.748    1,40 0,99450 0,81260 0,68165
01/00 a 12/02 0,89876 217,70 9.161.712      1,60

Usiminas 01/06 a 05/09 1,16448 44,50 15.706.529    1,10 0,85640 -0,97251 -0,96825
01/03 a 12/05 1,20517 39,30 13.040.726    1,10 0,73343 0,94578 0,93751
01/00 a 12/02 1,04836 297,00 6.633.852      1,20

Brasil Telecom Pa 01/06 a 05/09 0,90484 84,80 11.296.835    2,20 -0,99994 -0,93504 -0,26330
01/03 a 12/05 0,98453 87,10 10.138.684    5,40 0,99987 0,87429 0,06933
01/00 a 12/02 1,20711 67,10 7.071.368      2,20

Net 01/06 a 05/09 0,97762 66,60 3.690.409      2,80 -0,92455 0,90211 0,86355
01/03 a 12/05 1,08314 127,10 1.593.082      2,40 0,85479 0,81381 0,74571
01/00 a 12/02 1,20070 1227,30 1.150.657      12,20

Telemar Norte Le 01/06 a 05/09 0,79206 214,20 18.735.910    2,30 -0,96994 -0,89342 0,49334
01/03 a 12/05 0,98934 123,50 16.747.394    1,90 0,94079 0,79820 0,24338
01/00 a 12/02 1,18144 118,10 11.873.953    2,70

Telesp Operac 01/06 a 05/09 0,53297 37,20 15.978.985    1,90 -0,90955 -0,54644 -0,93737
01/03 a 12/05 0,77888 23,50 14.395.101    1,70 0,82727 0,29859 0,87866
01/00 a 12/02 0,91322 31,70 10.088.114    1,70

Telemig Celular P 01/06 a 05/09 0,59748 14,10 1.560.965      5,50 -0,99316 0,86721 -0,99062
01/03 a 12/05 0,97514 22,80 1.148.934      3,50 0,98636 0,75206 0,98132
01/00 a 12/02 1,26222 111,40 947.406         2,60
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Tabela 6 – Correlações beta x determinantes  (cont.) 

 

 
Fonte : Autor 

 

 

 Como citado anteriormente, ao analisarmos os resultados obtidos, apresentados 

na tabela 6, para as correlações entre o beta e grau de alavancagem  operacional, o beta 

e o índice D/E e  sobre o beta e o faturamento, é possível observar a existência de 

correlações superiores. 

 

Ao analisarmos a correlação entre o beta e o índice D/E, encontramos 

correlações superiores a +/- 0.70 em  26  das 40 empresas analisadas que atingiram os 

requisitos para o calculo das correlações. Se reduzirmos o limites de correlação para   

+/- 0.50 encontraremos correlações significantes em 31 das 40 empresas listadas. 

 

 Ao analisarmos a correlação entre o beta e o grau de alavancagem operacional 

para as empresas listadas, encontramos correlações superiores a +/- 0.70 em 23 das 40 

empresas listadas, e  quando reduzimos o limite de correlação para +/- 0.50, 

encontramos correlações significantes em 29 das 40 empresas listadas.   

 

 Ao analisarmos a correlação entre o beta e o faturamento, e não sobre a variação 

do deste, e mesmo não sendo possível afirmar que a existência ou não de correlações 

entre o beta e a evolução do faturamento teria o mesmo significado que a correlação 

entre a variação do faturamento, os resultados obtidos para as correlações superiores a  

                    Correlacoes
Intervalo B eta R elacao Grau de a lav B eta  X B eta  X B eta  X

EM P R ESA S de tempo A justado D / E F aturamento o peracio nal F aturamento D / E A lav o per

M . B lume % % R ² R ² R ²

Tim Part 01/06 a 05/09 0,89511 45,60 13.080.965    7,60 -0,95151 -0,22912 -0,87502
01/03 a 12/05 1,05512 4,80 2.918.215      2,80 0,90537 0,05249 0,76567
01/00 a 12/02 1,18721 38,00 891.264         3,00

Vivo Part 01/06 a 05/09 0,98476 96,80 15.469.664    3,60 -0,99566 0,52248 -0,43651
01/03 a 12/05 1,17098 129,30 7.473.066      5,00 0,99135 0,27298 0,19054
01/00 a 12/02 1,30598 111,20 3.390.593      2,10

Alpargatas 01/06 a 05/09 0,68553 38,00 1.658.790      3,90 0,97400 -0,49227 -0,93895
01/03 a 12/05 0,64873 18,50 1.356.997      3,20 0,94867 0,24233 0,88163
01/00 a 12/02 0,48390 42,10 891.002         6,90
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+ / - 0.70 foram de 26 da 40 empresas listadas.  Quando reduzimos o limite mínimo para 

a correlação a +/- 0.50, encontramos correlações significantes em 31 das 40 empresas 

listadas. 

 

 

4.4 Análise do beta e do custo de capital do acionista setorial 

 

 

O beta e o custo de capital setorial foram calculados tomando por base o modelo 

de cálculo do beta e do custo de capital do acionista para cada empresa. Como 

mencionado no capitulo três, foi utilizada a metodologia proposta por Kaplan e Peterson 

(1998), adotando o total de ativos de cada empresa e seu somatório como referencial do 

setor para ponderação dos betas.  

 

Em seguida foi calculado o beta seguindo o procedimento de cálculo do beta de 

uma carteira proposto por Damodaran(2002), isto é, a soma ponderada dos betas 

desalavancados das empresas componentes do setor e posteriormente alavancados 

conforme a a equação (13) utilizando o índice D/E calculado com os dados das 

empresas utilizadas neste trabalho como componentes do setor. O mesmo procedimento 

foi adotado para cálculo do custo de capital do setor. 

 

 Devido à inexistência de valores comparativos para cada setor, não foi possível 

executar a metodologia do intervalo de Bonferoni de forma a verificar a existência de 

amostras estatisticamente diferentes entre si. 

 

Abaixo apresentamos as tabelas com os resultados obtidos para o beta setorial e 

o custo de capital setorial do acionista de empresas situadas em diferentes segmentos  da 

economia brasileira, conforme proposto no capitulo três. 
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Tabela 7 – Beta setorial e custo do capital do acionista setorial 

 

 
Fonte : Autor 

 

 Foi utilizada estatística t e o p-value nos valores da tabela 7, acima, objetivando 

identificar se os betas e os Re obtidos seriam estatisticamente diferentes de zero num 

nível de significância de 95%. Os resultados obtidos confirmam esta hipótese.  

 

 O resultado obtido na análise dos betas para o p-value foi 0,000000, menor que 

0,05, indicando que os betas são estatisticamente diferentes de zero. O resultado 

também se aplica ao Re. 

 

 

 

SETORES Intervalo Re Beta 
de tempo Setorial Setorial

AEROESPACIAL 01/06 a 05/09 14,25% 0,75731
TRANSPORTE AEREO 01/06 a 05/09 14,79% 0,83134
ALIMENTOS / BEBIDA / FUMO 01/06 a 05/09 13,46% 0,64785
AUTO PECAS 01/06 a 05/09 15,71% 0,95821
BENS DE CAPITAL 01/06 a 05/09 14,37% 0,77301
BIOCOMBUSTIVEL / ACUCAR 01/06 a 05/09 16,19% 1,02501
COMERCIO 01/06 a 05/09 15,00% 0,86016
CONSTRUCAO CIVIL 01/06 a 05/09 17,77% 1,24324
COSMETICOS 01/06 a 05/09 13,24% 0,61762
EDUCACAO 01/06 a 05/09 12,35% 0,49443
ENERGIA ELETRICA 01/06 a 05/09 13,95% 0,71470
FERTILIZANTES 01/06 a 05/09 14,51% 0,79326
INSTITUICOES FINANCEIRAS 01/06 a 05/09 16,66% 1,08929
LOCACAO DE VEICULOS 01/06 a 05/09 16,43% 1,05807
LOGISTICA / TRANSPORTES 01/06 a 05/09 16,21% 1,02783
MATERIAIS DE CONSTRUCAO 01/06 a 05/09 16,60% 1,08215
SAUDE 01/06 a 05/09 15,96% 0,99287
MINERACAO 01/06 a 05/09 16,30% 1,04012
PAPEL E CELULOSE 01/06 a 05/09 15,68% 0,95379
PETROQUIMICA 01/06 a 05/09 14,81% 0,83428
PETROLEO E GAS 01/06 a 05/09 16,27% 1,03590
SANEAMENTO BASICO 01/06 a 05/09 15,27% 0,89714
SIDERURGIA 01/06 a 05/09 17,34% 1,18325
INTERNET / SOFTWARE 01/06 a 05/09 14,81% 0,83373
TELECOMUNICACOES 01/06 a 05/09 14,38% 0,77441
FIXAS 01/06 a 05/09 13,98% 0,71937
MOVEIS 01/06 a 05/09 15,32% 0,90396
CALL CENTER 01/06 a 05/09 13,54% 0,65855
TEXTIL E CALCADOS 01/06 a 05/09 13,22% 0,61462
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 A análise dos custos de capital setorial, descrita na tabela 7, acima, mostra que o 

Custo de capital do Acionista estimado pelo modelo adotado neste estudo e o Risco de 

mercado do setor, medido pelo beta é percebido de forma diferente entre os setores. 

Apesar de em vários setores, a quantidade de empresas não ser suficientemente grande 

para ser considerada uma boa amostra, ainda permite inferir sobre os setores mais 

arriscados da economia brasileira. 

 

 O modelo adotado para cálculo do custo de capital do setor utiliza variáveis do 

mercado americano como o prêmio de risco e a taxa de retorno do ativo livre de risco e, 

ao contrário de utilizar betas calculados para o mercado americano adaptando-as para o 

mercado brasileiro, o modelo utilizado neste trabalho utiliza o beta observado 

localmente.  

 

 Esta abordagem, não geraria distorções, pois segundo Stultz (1981), a possível 

distorção poderia acontecer em casos de mercados não integrados, o que já não é o caso 

da Bovespa.  

 

 A análise dos resultados obtidos e apresentados na tabela 7 através da estatística 

de Durbin-Watson, foi inconclusiva quanto à presença de autocorrelações, que poderiam 

colocar em dúvida os resultados obtidos. Isto também esta em linha com os resultados 

obtidos para o custo de capital do acionista calculado individualmente. 

 

 

4.5 Comparativo entre os betas setoriais obtidos nesta estudo e os betas 

setoriais para mercados emergentes divulgados no site 

www.damodaran.com. 

  

Como citado anteriormente, não é divulgado no mercado local o cálculo dos 

betas setoriais para os diferentes segmentos da economia. Como esta é uma informação 

de grande importância na determinação custo de capital do acionista para as empresas, 

comparamos os resultados obtidos nesta trabalho para o beta setorial com o beta setorial 

para mercados emergentes citado por Damodaran (2002),  divulgado no site 

www.damodaran.com.  A tabela 8  exibe as estimativas dos betas setorias obtidos neste 

estudo e os betas setoriais divulgados no site www.damodaran.com. 
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Tabela 8 -  Comparativo entre betas setoriais calculados neste estudo e betas setoriais  

para mercados emergentes divulgados no site www.damodaran.com .  

 

 
              Fonte : Autor  

 

Visto que no beta e no custo de capital do setor apresentado na tabela 7 não há 

análise comparativa a fazer, utilizamos os resultados citados por Damodaran (2002) e 

divulgados em seu site www.damodaran.com e incluímos na tabela 8 acima, de forma a 

analisar possíveis diferenças estatisticamente significantes entre os valores obtidos por 

Damodaram (2002) e este estudo.  

 

Na inexistência de diferenças estatisticamente significantes entre os valores 

(resíduos) obtidos, os resultados podem ser utilizados como uma estimativa de beta e 

EMPRESAS / SETORES Intervalo beta alavancado betas setorias
de tempo do setor Damodaran

AEROESPACIAL 01/06 a 05/09 0,75731 0,77437
TRANSPORTE AEREO 01/06 a 05/09 0,83134 0,85938
ALIMENTOS / BEBIDA / FUMO 01/06 a 05/09 0,64785 0,60789
AUTO PECAS 01/06 a 05/09 0,95821 0,70051
BENS DE CAPITAL 01/06 a 05/09 0,77301 0,91581
BIOCOMBUSTIVEL / ACUCAR 01/06 a 05/09 1,02501 0,77955
COMERCIO 01/06 a 05/09 0,86016 0,73194
CONSTRUCAO CIVIL 01/06 a 05/09 1,24324 0,97593
COSMETICOS 01/06 a 05/09 0,61762 0,86000
EDUCACAO 01/06 a 05/09 0,49443 0,73569
ENERGIA ELETRICA 01/06 a 05/09 0,71470 0,54644
FERTILIZANTES 01/06 a 05/09 0,79326 0,93579
INSTITUICOES FINANCEIRAS 01/06 a 05/09 1,08929 0,59241
LOCACAO DE VEICULOS 01/06 a 05/09 1,05807 0,52494
LOGISTICA / TRANSPORTES 01/06 a 05/09 1,02783 0,96332
MATERIAIS DE CONSTRUCAO 01/06 a 05/09 1,08215 0,63874
SAUDE 01/06 a 05/09 0,99287 1,09726
MINERACAO 01/06 a 05/09 1,04012 1,04415
PAPEL E CELULOSE 01/06 a 05/09 0,95379 0,92879
PETROQUIMICA 01/06 a 05/09 0,83428 0,91123
PETROLEO E GAS 01/06 a 05/09 1,03590 1,11689
SANEAMENTO BASICO 01/06 a 05/09 0,89714 0,90994
SIDERURGIA 01/06 a 05/09 1,18325 0,94082
INTERNET / SOFTWARE 01/06 a 05/09 0,83373 1,24404
TELECOMUNICACOES 01/06 a 05/09 0,77441 1,33706
FIXAS 01/06 a 05/09 0,71937 0,69876
MOVEIS 01/06 a 05/09 0,90396 0,76219
CALL CENTER 01/06 a 05/09 0,65855 0,67788
TEXTIL E CALCADOS 01/06 a 05/09 0,61462 0,95124
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custo de capital dos setores, desde que as empresas componentes da amostra 

representem parcela significante do total das empresas deste setor.  

 

 À priori, o numero de empresas componentes dos setores não é representativo, 

visto ser pequeno o numero de empresas com o capital aberto, em determinados setores, 

mas , se levarmos em consideração a que as empresas envolvidas no estudo representam 

mais da metade dos ativos de cada setor, é possível utilizá-las como referência para os 

respectivos setores, mesmo quando há somente uma empresa no setor, como no caso da 

indústria aeroespacial. 

 

 Utilizamos a estatística t para verificar a existência de diferenças significantes 

entre os valores obtidos para os betas. Executou-se um teste de hipóteses com a hipótese 

nula H=0 confirmando haver diferenças significantes entre os valores calculados no 

trabalho e os valores divulgados no site citado anteriormente. A hipótese não nula        

H ≠ 0 confirmando não haver diferenças significantes entre as amostras analisadas. 

 

O resultados obtidos para o teste t e o p-value, -0,2382 e  0,813 > 0,05, 

respectivamente, nos leva a não rejeitar a hipótese nula, ou seja os resultados obtidos 

para os betas setoriais obtidos neste estudo e os betas para mercado emergente 

divulgados no endereço eletrônico www.damodaran.com são estatisticamente diferentes    

entre si.  

 

 É claro que isto não invalida o cálculo dos betas setoriais executados neste 

trabalho, especificamente pelas razões  a seguir: 

 

- As amostras utilizadas por Damodaran são bem maiores que as utilizadas neste 

trabalho. 

 

-  O trabalho divulgado no endereço eletrônico www.damodaran.com envolve todos os 

mercados emergentes, o que força comparações entre mercados que não 

necessariamente dispõe do mesmo grau de regulamentação, eficiência e integração,e 

que segundo Stulz (1984) é condição importante para o calculo dos betas.  
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-   O resultado divulgado pelo endereço eletrônico não esta devidamente atualizado com 

dados da crise financeira que atingiu o mercado em 2008, ao contrário das análises 

executadas neste estudo, cujos dados contábeis estão atualizados até 12/2008 e os 

preços estão atualizados até maio de 2009.     

 

 Os betas e Re’s calculados neste trabalho e apresentados na tabela 7 e na tabela 

6 oferecem uma boa ferramenta para construção de portfólios de investimento. A 

diferença nos indicadores de Risco verificada neste estudo entre empresas de grande 

porte e de pequeno porte pode contribuir de forma significativa na escolha de portfólios 

de maior ou menor risco.  

 

 A conclusão final é que os valores obtidos nas análises anteriormente 

apresentadas, num intervalo de confiança de 95%, apontam para a rejeição da hipótese 

nula (H = 0), isto é, não existem diferenças estatisticamente significantes nos valores 

estudados na amostra, e o valor p = 0, indicando ser plausível, não somente a adoção do 

modelo para cálculo do beta e do custo de capital do acionista dos diferentes setores, 

como também contribui com evidências de uma relação estatisticamente significante 

entre a o beta e a alavancagem financeira, o grau de alavancagem operacional e o 

retorno das ações.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

5.1 Conclusões 

 

Um dos objetivos fundamentais deste trabalho foi calcular o beta e o custo de 

capital do acionista para empresas dos diferentes setores da economia, e também 

verificar se havia alguma correlação positiva (negativa) entre a evolução do beta ao 

longo do tempo e o retorno das ações destas empresas. 

  

Foi aceita a hipótese nula (H=0) de que não existem diferenças significantes nos 

valores obtidos para o beta e para o custo de capital do acionista das principais empresas 

dos diferentes setores da economia, assim como também foi aceita a hipótese nula 

(H=0) confirmando a existência de correlação estatisticamente significante entre a 

evolução do beta e o retorno oferecido pelas ações analisadas. 

 

Foi testada e rejeitada a hipótese nula da não existência de diferenças 

significantes entre os betas obtidos para os principais segmentos da economia brasileira 

calculado neste trabalho e os betas citados por Damodaran (2002) divulgado no 

endereço eletrônico www.damodaran.com. 

 

Os resultados encontrados eram esperados, com exceção dos valores obtidos nos 

R² e na correlação para os períodos mais recentes, que sofreram forte impacto por conta 

da grande queda observada no preço das ações.   

 

 Como não ainda não há consenso sobre o melhor modelo a se adotar para a 

estimativa do custo de capital do acionista, a revisão teórica proposta por este trabalho 

poderá auxiliar aos profissionais e outros interessados no assunto, através da 

apresentação das diferentes metodologias e da adoção de um modelo para a estimativa 

do custo de capital do acionista. 

  

 O modelo adotado para estimar o custo de capital do acionista gerou diferentes 

valores para o custo de capital dos principais setores da economia. 
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A analise dos resultados para os betas e custo de capital do acionista entre os setores 

mostrou que com algumas exceções, as diferenças encontradas foram estatisticamente 

significantes.  

   

As considerações devem ser analisadas com cautela, devido ao pequeno numero 

de empresas analisadas por setor e intervalo de confiança utilizado. 

 

Como citado no capitulo três deste estudo, a adoção do modelo escolhido para 

cálculo do beta e do custo de capital do acionista, com a adoção dos respectivos prêmios 

de risco de longo prazo, faz sentido dentro da Random Walk Hypothesis, proposta 

inicialmente por Maurice Kendall (1953) e da Hipótese de Eficiência de Mercado, 

conforme descrito por Brealey-Meyers-Allen (2008).  

 

 De acordo com a hipótese de eficiência do mercado, a arbitragem entre os 

participantes do mercado eliminaria rapidamente qualquer oportunidade de ganho em 

excesso, levando os preços de mercado de volta ao seu valor justo. O nível de eficiência 

seria dado por três estágios: fraca, semi-forte e forte. 

 

 Mesmo sem confirmar o nível de eficiência do mercado local, é possível fazer 

algumas inferências qualitativas sobre as correlações encontradas, a relação D/E e o 

custo de capital do acionista. 

 

Então, se o preço refletir toda a informação disponível sobre o ativo, a evolução 

dos retornos e a evolução dos betas , pelo menos em parte, deverá refletir inversamente 

a evolução dos preços dos ativos. Os resultados obtidos nas análises das correlações e 

através dos R², permitem esta conclusão.   

   

 Os resultados obtidos ao calcularmos os betas setoriais, conforme explicitado 

nas tabelas 7 e 8, e a comparação com os resultados divulgados pelo endereço eletrônico 

www.damodaran.com, são coerentes e mesmo a rejeição da hipótese nula, deve ser 

relativizada,  conforme argumentos explicitados no final do capítulo 4.  
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5.2  Limitações do estudo 

 

 

Este trabalho apresenta algumas limitações, que conforme Pereiro (2001) vão 

desde a escolha do modelo ideal para a estimação do custo de capital do acionista, que, 

como mostrado na revisão teórica podem ser as mais diversas, até a escolha da amostra, 

que no caso deste trabalho, foi reduzida, devido principalmente a falta de liquidez 

apresentada por alguns papeis dos diferentes setores da economia. 

 

Convém realçar ainda, que para uma comparação mais eficiente entre os valores 

estimados para o beta e o custo de capital do acionista nos diferentes intervalos de 

tempo passado, seria necessário que todas, ou grande parte das empresas listadas no 

trabalho apresentassem negociação em todos os períodos de tempo adotados no estudo, 

o que não ocorreu com um numero razoável de empresas, cujas ações ainda não haviam 

sido lançadas antes de 2006. 

 

Observamos também que os betas adotados foram calculados para períodos 

médios de 3 anos. Conforme Damodaran (2002), a baixa liquidez da ações pode afetar 

diretamente o resultado dos betas obtidos através de regressões no mercado. Como a 

crise financeira que atingiu o mercado em 2008 ocorreu no 2º semestre,  reduzindo 

drasticamente a liquidez, acabou por influenciar a formação dos preços de algumas das 

ações analisadas neste trabalho, e por conseqüência, causar distorções nos betas da 

empresas listadas. 

 

O período de análise do custo de capital versus o preço das ações é relativamente 

pequeno, envolvendo apenas 3 períodos de 3 anos cada.   
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5.3 Sugestões 

 

 

Como sugestão para trabalhos futuros, acreditamos que seria relevante verificar 

a correlação entre beta e o preço das ações para períodos de tempo mais longos. 

  

 Sugerimos o estudo da correlação entre os betas e a alavancagem operacional e a 

variação na receita liquida para períodos mais longos. 

 

Sugerimos também o aumento da amostra de empresas de forma a englobar o 

maior numero possível de empresas com capital aberto e assim estimar de forma mais  

acurada o custo de capital do acionista para os diversos setores da economia.   
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