
Fundação Pedro Leopoldo 

Mestrado Profissional em Administração 

 

 

 

 

 

 

O Risco Sistêmico e o Custo de Capital: Um Estudo Aplicado ao Setor 

Cimenteiro no Brasil 

 

 

Daniel José Utsch Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 

2015



 

Daniel José Utsch Santos 

 

 

 

 

 

 

 

O Risco Sistêmico e o Custo de Capital: Um Estudo Aplicado ao Setor 

Cimenteiro no Brasil 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado Profissional em Administração, 
da Fundação Pedro Leopoldo, como 
requisito parcial para a obtenção do título 
de Mestre em Administração. 

Área de concentração: Gestão em 
Organizações 

Linha de pesquisa: Estratégias 
Corporativas 

Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Lamounier 
Locatelli 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 

Fundação Pedro Leopoldo 

2015 



 

 

658.404          SANTOS,Daniel José Utsch 

S237r                    O risco sistêmico e o custo de capital : um es- 

                      tudo aplicado ao setor cimenteiro no Brasil / Daniel 

                      José Utsch Santos. 

                     - Pedro Leopoldo: FPL, 2015. 

 

                             86 p.                                            

                        

                     Dissertação Mestrado Profissional em Administração.    

                     Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo – FPL , Pedro  

                     Leopoldo,  2015. 

                     Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Lamounier Locatelli 

                 

                                         

                   1. Risco Sistêmico. 2. Custo de Capital. 

                   3. Indústria Cimenteira. I. LOCATELLI, Ronaldo 

                    Lamounier ,orient. II. Título.       

                     

                                              CDD: 658.404 

                                                  Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

                                     Ficha Catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira – CRB6-1590 

 



 

 



 

 

Agradecimentos 

 

Ao Senhor, nosso Deus, agradeço por tudo que tem feito na minha vida, sempre me 

sustentando, me mostrando o caminho a seguir. Estou seguro de que não chegaria 

até aqui sem o Seu direcionamento e proteção. “Por isso não tema, pois estou com 

você; não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; eu o 

segurarei com a minha mão direita vitoriosa”(Isaías 41:10). 

 

Aos meus pais, Lea e Waldomiro, que sempre fizeram tudo para que seus filhos 

tivessem uma boa educação e nunca desistissem de seus objetivos. Agradeço ainda 

pelos ensinamentos diários que construíram o meu caráter, sobre os quais hoje 

conduzo minha vida com fé, determinação, honestidade e amor. Agradeço aos meus 

irmãos, Gleison e Josiane, pela amizade, apoio e carinho, que sempre estiveram 

presentes em nosso convívio. À minha esposa, Yollanda, uma bênção de Deus em 

minha vida, pelo apoio incondicional, pelas palavras de incentivo, pela compreensão 

nos momentos de minha ausência.  

 

Quero externar minha admiração aos professores da Fundação Pedro Leopoldo, que 

contribuíram imensamente para o meu crescimento profissional e pessoal. Gostaria 

de agradecer especialmente ao meu orientador, o Professor Doutor Ronaldo 

Lamounier Locatelli, pela paciência, pelos conhecimentos compartilhados, pelas 

lições empolgantes de finanças e pela disposição que sempre teve na condução 

desta dissertação. 

 

Aos funcionários da Fundação Pedro Leopoldo, sempre dispostos a esclarecer as 

dúvidas, agradeço pela dedicação e apoio constante a todos os alunos. 

 

A todos os meus amigos e colegas de trabalho, agradeço pelo incentivo nesta 

jornada, pelo companheirismo e experiências compartilhadas. 

 

“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; todos os que cumprem os Seus 

preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre!” (Salmo 111:10). 



 

 

Resumo 

 

A indústria de cimento é de suma importância para um país emergente e de grande 
dimensão, como o Brasil, em vista da necessidade de ampliar e modernizar a 
infraestrutura socioeconômica e de melhorar as condições habitacionais da 
população. A ampliação da capacidade produtiva, bem como as fusões e 
incorporações são temas recorrentes no setor cimenteiro no país, sendo 
fundamental para a tomada de decisão empresarial o conhecimento dos riscos e do 
custo de oportunidade de capital do setor. Uma das dificuldades para a precificação 
do custo de capital de empresas cimenteiras no país se deve ao fato de que elas 
não possuem ações negociadas na Bovespa. Assim, em consonância com as 
modernas teorias de finanças corporativas, foi utilizado o método bottom up para 
estimar o risco sistêmico (beta) do setor cimenteiro, tendo sido necessário recorrer a 
informações de empresas cujos ativos são transacionados no mercado internacional. 
Os betas das empresas similares foram desalavancados, permitindo o cálculo de um 
beta médio setorial. Este beta foi realavancado considerando a estrutura de capital e 
o uso de dívida das mais importantes empresas cimenteiras que atuam no país. Em 
seguida, foi empregado o CAPM para estimar o custo de capital próprio (equity) e 
quantificar o custo de oportunidade de capital refletido pelo WACC.  Os resultados 
obtidos pelo beta alavancado sinalizam que o setor cimenteiro possui maior 
volatilidade do que a da carteira de mercado, sendo que a elevação no 
endividamento acarreta maiores riscos aos acionistas. Em contrapartida, a 
alavancagem financeira reduz o custo médio ponderado de capital pelo benefício 
fiscal gerado. Tendo em vista este trade off, foram simuladas cinco possíveis 
alternativas de uso de dívida, e o WACC da indústria cimenteira situou entre 12,7% 
a 15,1% ao ano. Os resultados alcançados nesta dissertação, com um método que 
precifica o risco interno a partir do funcionamento do mercado de capitais 
internacional, podem ser úteis para os investidores e gestores de empresas 
cimenteiras no Brasil, dadas a importância e a carência desse tipo de análise para 
este setor no mercado doméstico. 
 

Palavras-chave: Risco sistêmico, custo de capital, indústria cimenteira. 

 

  



 

Abstract 

 

The cement industry is vital for a growing and huge country like Brazil, in order to 
enlarge and modernize its infrastructure and also improve the housing conditions 
among the population. The enlargement of the productive capacity, as well as 
merges and incorporations is a recurring theme in the industry. The knowledge of the 
risks and the opportunity cost of capital are essential for the correct business 
decision-making. One of the difficulties for the accurate capital cost-pricing of cement 
companies in Brazil is due to not having stocks at BOVESPA. Thereby in accordance 
with the modern theories of corporate finance, the bottom up method was used to 
value the systemic risk (beta) in this industry, being necessary to gather information 
from companies with stocks in the international markets. The betas from similar 
companies were deleveraging, allowing the calculation of an average beta for the 
sector. This beta was leveraged again in accordance with capital structure and the 
use of debits from the largest cement companies in Brazil. After that, CAPM was 
used to calculate the own cost of the capital (equity) and measure the opportunity 
cost of capital reflected in the WACC. The results achieved by the leveraged beta 
indicate that the cement industry has a higher volatility than other stocks in the 
market, and the increase in the debit amounts bring more risks to the stockholders. 
On the other hand, the financial leverage reduces the average cost of the capital by 
the generated tax benefits. Bearing in mind this trade off, five possiblealternatives 
were simulated on the use of the debits, and the cement industry WACC stood 
between 12.7% and 15.1% a year. This essay concludes that, with a method that 
price the intern risk from the international capital market, it can be useful for the 
investors and managers from the cement companies in Brazil, in particular due to the 
lack of this kind of analyses for this industry in the domestic market. 
 
 
Keywords:  Systemic Risk , Cost of Capital , Cement Industry 
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1 Introdução 

Assim como o petróleo e o aço, o cimento é um dos pilares do crescimento 

econômico, é de vital importância para o desenvolvimento e crescimento da 

sociedade.Segundo Suzigan (1986), no Brasil, o Estado da Paraíba registrou a 

primeira atividade industrial de cimento no fim do século XIX, apesar desta atividade 

ter funcionado por apenas três meses. O produto era de boa qualidade, entretanto,a 

pequena escala de produção e a distância dos centros consumidores foram 

decisivos para o fracasso do empreendimento. 

 

Conforme Santos (2005), a indústria de cimento brasileira teve seu fortalecimento a 

partir dos anos 1930, devido principalmente a quatro fatores: 1) o crescimento do 

mercado interno e a urbanização; 2) o aumento da entrada de capital e de tecnologia 

estrangeira em nosso país; 3) os investimentos impulsionados por outros ramos da 

economia; 4) o apoio do Estado.  

 

As transformações socioeconômicas no início do século XX, impulsionadas pelo 

cultivo do café, contribuíram para o desenvolvimento do comércio, dos bancos e das 

pequenas indústrias. Aliado a isso, houve um aumento na urbanização, 

principalmente em São Paulo. Nesse contexto, o cimento e o aço tiveram um papel 

fundamental no processo de transformação (Francesconi, 1996). Paralelamente, o 

cimento passou a ser utilizado na pavimentação de rodovias, visto que o país ainda 

não detinha conhecimento petroquímico (Motoyama, 1994). 

 

De acordo com Santos (2011), as importações abasteciam o mercado brasileiro até 

o fim da década de 1950, mas já no fim de 1960 e início de 1970, com o aumento 

substancial do consumo de cimento no país, houve um incremento nos 

investimentos para a construção de novas plantas de cimento e na aquisição de 

concorrentes de menor porte.  

 

Já nos anos de 1980, em decorrência da crise econômica, houve uma estagnação 

no consumo de cimento em comparação aos anos anteriores. O Plano Real, nos 

anos 90, possibilitou uma estabilidade econômica ao Brasil, o que e foi fundamental 

para reestruturar e fortalecer as indústrias cimenteiras. Foi neste cenário que 
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ocorreu a ampliação do capital internacional e a consolidação dos maiores 

produtores de cimento no país(Prochnik, Perez & Silva, 1998). 

 

Para Santos (2011), o Brasil vivenciou um crescimento contínuo no consumo de 

cimento a partir de meados de 2003, com um período de estagnação em 2009, 

devido à crise financeira internacional. Esse período de crescimento foi impulsionado 

principalmente pelo surgimento de grandes projetos de infraestruturas, programa de 

aceleração do crescimento (PAC), projetos sociais do governo e a realização da 

Copa do Mundo (2014) e das Olimpíadas no Brasil (2016). O consumo de cimento 

no Brasil pode ser observado por meio da Figura 1. 

 

 

Figura 1- Consumo de cimento no Brasil, entre 1950 e 2014, em milhões de 
toneladas 

Fonte: Recuperado de 
http://www.snic.org.br/pdfresultado/Resultados%20Preliminares%20Dezembro%202014.pdf, em 20, 
maio2015. 

 

Por vários anos, o mercado de consumo de cimentos apresentou expressivas taxas 

de crescimento. Contudo, em 2014, o mercado cimenteiro nacional sinalizou uma 
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desaceleração em suas atividades, registrando baixo crescimento no consumo do 

produto. O crescimento apresentado foi de 1,0% em relação ao ano anterior, 

atingindo a marca de 71,7 milhões de toneladas consumidas, e as perspectivas para 

2015 também demonstram pessimismo ao crescimento do consumo de 

cimento(SNIC, 2013). 

 

Segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC), no primeiro 

trimestre de 2015, havia 92 fábricas de cimento em operação no país, pertencentes 

a 21 grupos industriais, entre nacionais e estrangeiros. A capacidade de produção 

instalada, divulgada por esses grupos, totalizaria 82 milhões de toneladas/ano. 

Entretanto, segundo os últimos levantamentos realizados pelo SNIC, estima-se que 

essa capacidade já tenha superado os 93 milhões de toneladas/ano, e com a 

finalização de todos os projetos de construção e expansão das fábricas, deve 

alcançar o nível de 100 milhões de toneladas/ano já em 2016. 

 

O maior produtor de cimento no país é grupo Votorantim, tanto em capacidade de 

produção (54,5 milhões de toneladas por ano), quanto em números de fábricas 

instaladas, totalizando 26 unidades produtoras de cimento em todo o território 

brasileiro. Em sequência em capacidade de produção estão os grupos João Santos, 

InterCement, Cimpor, Lafarge e Holcim. 

 

O setor de construção civil possui um papel fundamental na economia brasileira, e 

mesmo com a desaceleração da economia nacional, vem apresentando 

crescimento. Entretanto, é um crescimento modesto, se comparado ao do setor nos 

últimosanos, conforme mostra a Figura 2. 

 



16 
 

 
 

 

Figura 2 - Evolução da construção civil e participação do setor na economia 

Fonte: SNIC. Relatório Anual. (2013).Sindicato Nacional da Indústria do Cimento. Rio de Janeiro. 
 

 
Nos últimos anos, a indústria de construção civil sofreu influências de uma série de 

fatores relacionados a políticas econômicas, entre eles a redução dos programas 

sociais e a redução do crédito imobiliário para o financiamento habitacional, o que 

dificultou a aquisição de moradias pela população e, consequentemente, o 

lançamento de novos empreendimentos. 

 

A redução nos níveis de crescimento da atividade de construção civil impacta 

negativamente diversos setores da economia, seja pela redução dos postos de 

trabalho, renda e impostos, ou também pela geração de demanda em outros setores 

da economia.  

 

As empresas cimenteiras que atuam no Brasil estão vivenciando um cenário difícil, 

no qual os custos de suas operações estão aumentando, pela inflação, e em muitos 

casos, os ajustes superam esse índice; como exemplo, tem-se o alto reajuste da 

energia elétrica, imposto pelo governo. Em contrapartida, devido à situação atual do 

mercado, as empresas não conseguem repassar esses aumentos ao preço de seus 

produtos, e consequentemente são obrigadas a reduzir o valor de suas margens 

operacionais.  

 

Recentemente, foi anunciada a fusão mundial das empresas de cimento Lafarge e 

Holcim, criando a maior empresa do mundo em produção de cimento a 
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LafargeHolcim, cominício de suas operações no segundo semestre de 2015. Dentre 

os fatores analisados para a fusão das duas companhias, um dos mais relevantes foi 

a sinergia obtida em seus processos, principalmente no que tange à redução de 

custos, fator esse primordial para a sobrevivência da indústria nesse período 

econômico instável que assola não só o Brasil, mas também toda a economia 

mundial. 

 

Diante disso, o papel do gestor financeiro é fundamental para a trajetória futura da 

empresa, sendo a estrutura de capital e a alavancagem financeira um dos temas 

mais relevantes na tomada de decisão corporativa.  

 

Um grande desafio dos gestores financeiros é determinar a estrutura ótima de 

capital, ou seja, qual será a participação de recursos próprios e de terceiros que a 

empresa manterá.No entanto, inúmeros fatores externos (mercado de capital e 

financeiro, taxa de juros, por exemplo) e internos (tamanho da empresa, objeto 

social e qualidade dos ativos) influenciam a estrutura de capital. As relações entre as 

fontes de financiamentos, bem como os fatores internos e externos, impactam na 

determinaçãodo custo de capital da empresa. 

 

O mercado oferece inúmeras possibilidades de investimentos, cabe aos detentores 

desse capital analisar cuidadosamente cada oportunidade, considerando as 

diferentes características de cada um, quanto ao prazo, remuneração e ao risco. Em 

um ambiente no qual os recursos são escassos, o custo de oportunidade do capital 

é um fator chave na decisão de investimento, o tomador de decisão deve buscar 

oportunidades que apresentem o maior retorno possível em relação ao custo do 

capital empregado. 

 

O custo de capital também pode ser empregado como taxa de descontonos fluxos 

de caixa e na realização dos testes de impairment. Este teste tem por objetivo evitar 

que determinado ativo seja registrado por um valor superior ao seu valor 

recuperável. Para os ativos destinados a venda, pode-se comparar o valor registrado 

no balanço patrimonial com os valores atuais de vendas, já os ativos destinados ao 
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uso, confronta-se com o valor de uso, definido como o valor presente dos fluxos de 

caixa futuros estimados. 

 

Os investidores que aportam seu capital em uma empresa esperam obter, no 

mínimo, um retorno que compense os riscos deste investimento, e um prêmio por 

esse risco. Os investimentos, em geral, não estão livres de riscos, portanto devem 

ser analisados cuidadosamente. Nos anos de 1958 e 1963, Modigliani e 

Millerelaboram estudos que exploram a estrutura de capital nas empresas e suas 

influências no valor delas. Outro estudo seminal é publicado em 1964 por Sharpe, no 

qual é apresentado um modelo para ser aplicado ao mercado financeiro denominado 

CAPM (das iniciais em inglês, Capital AssetPricingModel). 

 

O modelo CAPM considera que os retornos médios dos ativos são afetados por um 

único fator de risco, chamado beta. O risco não sistêmico é específico da empresa, e 

com a diversificação, pode ser suprimido, não necessitando assim de um prêmio de 

risco. Mas, o risco sistêmico, por estar relacionado ao mercado, não pode ser 

evitado, por isso os investidores exigem um prêmio de risco.  

 

Esta dissertação pode ser considerada um estudo de caso, e almeja responder à 

seguinte pergunta: qual é o custo de capital do setor cimenteiro do Brasil? 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo principal deste trabalho é determinar o custo de oportunidade de capital 

do setor cimenteiro no Brasil. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

I. Estimar o risco sistêmico de empresas cimenteiras internacionais mediante o 

cálculo do beta alavancado. 
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II. Identificar o efeito da dívida no risco sistêmico dessas empresas pelo cálculo 

do beta não alavancado. 

III. Determinar o risco de mercado do setor de cimento no Brasil utilizando o 

betabottomup. 

IV. Identificar o efeito da estrutura de capital no risco sistêmico (beta alavancado) 

do setor de cimento do país. 

V. Quantificar o custo médio ponderado de capital do setor cimenteiro no Brasil. 

 

1.2 Justificativas e estrutura da dissertação 

 

O cálculo de risco sistêmico refletido pelo beta demanda que as ações da empresa 

objeto de estudo sejam negociadas em bolsa de valores. Entretanto, as 

organizações do ramo cimenteiro que atuam no Brasil não possuem 

ativosnegociadosna Bovespa,mas isso não impede a mensuração do risco 

sistêmico. Há um método (bottomup) que permite estimar o beta de qualquer 

firmamediante a utilização de similaresde outros países (Damodaran, 2010). 

Estemétodo poderá fornecer uma boa estimativa para o risco sistêmico de empresas 

cimenteiras no Brasil e permitir o emprego do modelo CAPM para precificar o custo 

de oportunidade do capital empregado no setor.  O uso do beta possibilita uma 

melhor precificação do custo de capital próprio, pois as estimativas incorporam o 

risco setorial. Desta forma, apresente dissertação pode oferecer elementos 

importantes para embasar análises deviabilidade de projetos de investimentos, 

análise de impairment(conforme recomendações do Comitê de Pronunciamento 

Contábil da Comissão de Valores Mobiliários – CVM)e avaliação de empresas do 

setor. 

 

Adissertação está estruturada em cinco capítulos, incluindo esta breve introdução, 

que contextualiza o tema, a questão norteadora do trabalho, os objetivos gerais e 

específicos e a justificativa para a realização do trabalho.  

 

O referencial teórico é o tema do segundo capítulo, apresentando discussões a 

respeito da estrutura de capital, o custo de capital próprio e de terceiros, o beta 
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alavancado e desalavancado, alavancagem financeira e o custo médio ponderado 

de capital. 

O terceiro capítulo é dedicado à metodologia utilizada, caracterizando-se a pesquisa 

e apresentando os procedimentos metodológicosadotados. São elencadas as 

empresas que foram consideradas para a determinação do risco sistêmico do setor 

cimenteiro, e detalhadasas fontes de dados. 

 

O quarto capítulo contém a apresentação e análise dos resultados da pesquisa, 

consoantesaos objetivos enumerados nesta introdução. 

 

E, finalmente, no quinto capítulo, são apresentadas as conclusões da dissertação e 

as limitações da pesquisa. 
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2 Referencial Teórico 

  

2.1 Estrutura de capital e o uso da dívida 

 

Uma das áreas de finança corporativa mais estudada é a que aborda a estrutura de 

capital das empresas. O foco nesse objeto foi impulsionado pelo estudo profícuo de 

Modigliani e Miller (1958), que introduziram uma nova abordagem sobre o tema. 

Entretanto, ainda persistem questões não resolvidas no que concerne às decisões 

de financiamento das empresas. 

 

A maioria das empresasnecessitam de fontes de financiamento para suas atividades 

operacionais. Devido a um capital de giro insuficiente, muitas empresas precisam de 

recursos para custear as vendas a prazo, fazer a gestão dos estoques e demais 

despesas que decorrem dos processos inerentes à atividade que exercem. 

 

Quando a organização precisa fazer um novo investimento, o administrador 

financeiro deve tomar uma importante decisão e escolher a melhor forma de levantar 

os recursos necessários para concretizar esse investimento. A empresa pode 

contrair dívida, ou optar pelo uso do capital próprio, utilizando recursos dos antigos 

acionistas ou recorrer ao mercado de capitais com emissão de ações ou de outros 

títulos. Essa escolha é muito importante, pois poderá afetar o futuro e a 

sustentabilidade econômico-financeira da companhia. 

 

A estrutura de capital de uma empresa pode ser entendida como a composição dos 

financiamentos de suas atividades. De modo geral, uma organização é constituída 

por seus ativos e passivos, sendo que no ativo são considerados os bens e direitos, 

e no passivo, suas obrigações. Sempre que há uma necessidade em realizar algum 

investimento, seja em bens ou direitos, é necessário determinar qual será a fonte de 

financiamento desse novo ativo, e registrá-la no passivo. 

 

De acordo com Brigham e Houston (1999), as empresas, ao se expandirem, 

precisarão de capital, seja de origem de terceiros ou própria. A determinação dessa 

organização entre recursos próprios e recursos de terceiros é denominada estrutura 
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de capital da empresa. Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2010, p.27), “a estrutura 

de capital indica as proporções de financiamento com capital próprio e capital de 

terceiros de curto e de longo prazo”.  

 

Na década de 1950 ocorreram diversos avanços teóricos a respeito dos riscos que 

norteiam as decisões empresariais. Até aquele8 momento, não havia nenhum 

instrumento analítico que possibilitava a mensuração dos retornos esperados de um 

determinado investimento. Assim, o avanço nas teorias de finanças possibilitaram 

novas reflexões sobre a estrutura de capital e a criação de uma nova política de 

endividamento das empresas (Marquetotti, 2014). 

 

O princípio desta nova política de endividamento está baseado no movimento 

dialético entre o aumento do valor da empresa e a vulnerabilidade de sua saúde 

financeira. Para Famá e Grava (2000, p.28) “a formulação explícita da estrutura de 

capital, por meio de uma política de endividamento, desenvolveu-se, realmente, a 

partir do estudo de Modigliani e Miller (M&M) em 1958”. 

 

Modigliani e Miller (1958) apresentaram duas proposições relacionadas à estrutura 

de capital. A proposição 1 defende que o valor da empresa não deve ser afetado por 

sua estrutura de capital em mercados perfeitos. Pela proposição 2, os autores 

defendem que o custo de capital de ações alavancadas é igual ao custo de capital 

de ações não alavancadas mais um prêmio que é proporcional ao índice capital de 

terceiros/capital próprio. 

 

O estudo de M&M, segundo Ross et al (2010, p.324 – tradução nossa) foi 

considerado “um ponto de partida das finanças modernas [...]. Antes de M&M, o 

efeito do endividamento sobre o valor da empresa era considerado complexo e 

tortuoso”.   

 

O valor de mercado de qualquer empresa é independente da sua estrutura de capital 
e é dado pelo retorno esperado às taxas apropriadas para cada classe de 
capital.1(Modigliani & Miller, 1958, p.268). 

                                                           
1 The market value of any firm is independent of its capital structure and is given by capitalizing its 
expected return at the rate pkappropriate to its class. 
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Considerando a descrição da proposição 1 de M&M, pode-se estabelecer a seguinte 

equação, a qual chamaremos de Equação 1: 

 

VL = E + D = VU(1) 

 

Sendo:  

 

VL = Valor da empresa com alavancagem 

E = Valor de mercado das ações alavancadas 

D = Valor de mercado da dívida 

VU =Valor da empresa sem alavancagem 

 

Uma empresa sem alavancagem significa que possui somente capital próprio em 

sua estrutura de capital; já uma empresa com alavancagem tem parte de sua 

estrutura de capital financiada por terceiros, por exemplo, com empréstimos ou 

financiamentos.  

 

Para ilustrar a situação idealizada por M&M, considere-se uma pizza. Essa pizza 

está dividida em duas fatias, sendo que uma fatia representa o capital próprio e a 

outra representa o capital de terceiros. Independentemente do tamanho de cada 

fatia, o somatório das duas sempre será o tamanho exato da pizza (Miller, conforme 

citado em Fernandes, 2013). 

 

Para concluir as proposições de M&M, outros autores comoBerk, Demarzo e Harford 

(2010, p.507) destacam que: 

Em mercados de capitais perfeitos, a alavancagem não afeta nem o custo de 
capital nem o valor da empresa, então a escolha da empresa quanto a sua 
estrutura de capital seria irrelevante. Entretanto, os mercados de capitais não 
são perfeitos no mundo real. (...) As proposições de M&M revelam que 
quaisquer efeitos da estrutura de capital têm, similarmente, que ser 
resultantes de fricções existentes nos mercados de capitais.  

 

Posteriormente, Modigliani e Miller (1963) reviram suas posições, reconhecendo a 

situação de mercado imperfeito, no qual existe a presença do governo exercendo 
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uma função fiscal que pode influenciar o valor da empresa desde que ela utilize 

dívida na sua estrutura de capital. 

 

Visto que os lucros das empresas sofrem tributação e que a maneira de 

contabilização das despesas financeiras pode acarretardeduções, o papel do 

endividamento deve ser observado com atenção. Neste contexto, a alavancagem 

pode ser considerada uma variável chave na decisão de financiamento, 

considerando que o valor da empresa (pela visão dos detentores de dívida e 

acionistas) é uma função crescente do endividamento. Pelo fato do uso da dívida 

trazer benefícios para a organização, M&M concluíram que seria mais vantajoso 

trabalhar com 100% de dívida (Ross et al, 2010).  

 

A partir de então, foram desenvolvidos diversos estudos para aprimorar o 

entendimento a respeito da dimensão ótima da dívida, para maximizar o valor da 

empresa e dos demais fatores que influenciam a estrutura de capital das entidades. 

Apesar de concordarem que o benefício oriundo da utilização da dívida trouxe uma 

importante contribuição para o estudo das determinantes de estrutura de capital das 

organizações, os teóricos da área de finanças consideram um absurdo apregoar o 

uso de quase 100% de dívidas na estrutura de capital (Locatelli, Nasser& Mesquita, 

2015). 

 

Essa situação não se aplica na prática, pois o nível de endividamento associado à 

empresa acarreta custos adicionais, especialmente os que se referem a custos de 

falência (Jensen &Meckling,1976; Myers, 1977; DeAngelo& Masulis,1980 como 

citado em Santos et al, 2014). Além disso, Locatelliet al (2015)salientam que pode 

haver conflitos de interesses entre os gestores e os acionistas, o que é conhecido 

como “custos de agências”; tal situação ocorre quando as decisões gerenciais 

tomadas pelos administradores não estão pautadas pelo interesse dos acionistas. 

 

2.2 Riscos e retornos 
 

O risco em termos gerais está associado a algo negativo, a alguma possibilidade de 

perda ou a ocorrência de um evento não desejável. Gitman (1997, p.202), define 
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risco como “a probabilidade de prejuízo financeiro ou, mais formalmente, a 

variabilidade de retornos associados a um determinado ativo”. De outra forma, sob a 

visão financeira, Siqueira (2003) considera o risco como o produto de uma decisão 

livre e racional de submeter-se a uma situação de ganho potencial, contudo, 

admitindo a possibilidade de perdas ou danos.  

 

Também pode ser compreendido como a variação entre o retorno esperado e o 

retorno real de determinado ativo. Para Reis (2013, p.21), “um investidor que 

comprou títulos do governo almejando ganhos de 5% ao ano e ao final do período 

obteve esse rendimento, tem em sua posse um título que se denomina como livre de 

risco”. 

 

Damodaran (2010) corrobora um elemento não muito abordado na definição do 

risco, que é a possibilidade do ganho, pois o autor considera que o risco está 

atrelado à possibilidade de receber algo distinto do que se esperava, seja positiva ou 

negativamente.  

 

Para Machina e Rotstchild (1990, como citado em Siqueira, 2003), o risco está 

associado à incerteza, por isso é importante entender a diferença entre risco e 

incerteza. Assim afirmamPindyck e Rubinfield (1994, p.179): 

 

Algumas pessoas fazem distinção entre incerteza e risco, em conformidade 
com a orientação sugerida pelo economista Frank Knight há cerca de 60 
anos. A incerteza pode ser referente a situações para as quais muitos 
resultados são possíveis, porém cada um deles apresenta probabilidades 
desconhecidas de ocorrência. O risco, por sua vez, refere-se a situações 
sobre as quais podemos relacionar todos os resultados possíveis, e 
conhecendo a probabilidade de vir a ocorrer, apresentada por cada possível 
resultado.  

  

Duarte Jr. (1996) apresentou o conceito de risco em quatro grupos: risco de 

mercado, risco operacional, risco de crédito e risco legal, elencados a seguir: 

• Risco de mercado: resulta do comportamento do preço do ativo em relação às 

condições do mercado. Para compreender as possíveis perdas ocasionadas pela 

variação do mercado, seria importante apontar e quantificar os fatores que podem 
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interferir no preço do ativo. Esses fatores podem ser divididos nas áreas de: juros, 

câmbio, acionária e mercadorias (commodities). 

 

•  Risco operacional: decorrentes de possíveis perdas relacionadas a sistemas e/ou 

controles inadequados, falhas de gerenciamento e erros humanos, os quais podem 

ser divididos em três grupos: 

 
a) risco organizacional, que pode ser entendido como uma organização deficiente 

em seus processos internos, não possui objetivos claros e específicos de longo 

prazo, não definem claramente as responsabilidades, possibilidade de 

ocorrência de fraudes e com um sistema de controle de informação deficiente; 

 

b) risco de operações, o qual está relacionado aos problemas de sobrecargas dos 

sistemas de suas instalações físicas (telefônica, elétrica, computacional), 

processamento e armazenamento de dados sem controle rígido de acesso, que 

podem ser passíveis de fraudes ou erros;  

 
c) risco de pessoal, que diz respeito aos funcionários que não estão motivados, 

de personalidade fraca, ou não possuem as competências técnicas 

necessárias.  

 

• Risco de crédito: está associada a possível perda quando uma das partes no 

contrato firmado não honra com os termos acordados. As perdas, neste sentido, 

estão relacionadas aos recursos que não serão mais recebidos. Subdivide-se em: 

 

a) risco do país, que diz respeito ao bloqueio de pagamento de recursos à 

empresas estrangeiras, como as moratórias ocorridas nos países latino-

americanos; 

 

b) risco político, quando o fluxo livre de capital é restrito entre países, estados ou 

municípios. Pode derivar de novas políticas econômicas estabelecidas pelos 

governantes, novas eleições e até mesmo de golpes militares; 

 
 



27 
 

 
 

c) risco de falta do pagamento, o qual ocorre quando uma das partes estabelecidas 

em contrato não honra com os compromissos acordados. 

 

• Risco legal: envolve as possíveis perdas por falta de amparo legal do contrato. 

Pode incluir os riscos de perdas por documentação ilegal, insuficiente ou pela 

falta de representatividade por parte do negociador. 

 

O investidor pode analisar, além do retorno esperado, a distribuição dos retornos, 

evidenciada pela variância ou desvio padrão da distribuição: a variância será maior 

quanto maior for o desvio dos retornos reais em relação aos esperados, que pode 

ser definida como positiva ou negativa (Damodaran, 2010). 

 

De acordo com Gapenski (1997 como citado em Reis, 2013), alguns pontos 

relevantes devem ser observados para um bom modelo de risco: 

 

1. Deve possibilitar uma medida de risco adequada a todos os ativos, não pode ser 

aplicável somente a um ativo específico. 

2. Deve criar um raciocínio lógico para distinguir quais são os riscos 

recompensados e quais não são.  

3. Deve retratar as medidas de risco padronizadas. O investidor deve ser capaz de 

concluir em relação ao ativo se está acima ou abaixo da média no que diz 

respeito aos riscos. 

4. Deve representar a medida de seu risco em uma taxa de retorno que o investidor 

exigirá para compensar o risco assumido. 

5. Deve ser adequado para explicar os retornos passados, e também para 

prognosticar os retornos futuros. 

 

Quanto maior o risco atribuído a um ativo, também maior será a expectativa de 

retorno deste ativo. Existem inúmeras razões que podem ser determinantes para a 

divergência entre o retorno esperado e o retorno real, e podem ser separadas em 

duas categorias: riscos específicos (conhecidos também por riscos não sistêmicos) 
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que são típicos a determinado investimento e riscos de mercado (chamado também 

de riscos sistêmicos) que se aplicam a qualquer investimento.  

 

Os riscos específicos estão relacionados a fatores individuais de cada empresa ou 

setor, podendo estar relacionados a problemas na gestão da empresa, a estratégias 

equivocadas, greves, mudança no mix de produtos ou no padrão de consumo dos 

produtos da empresa. Para Gitmam (2002), esse risco não sistêmico pode ser 

diversificável, pois está relacionado a fatores aleatórios. Damodaran (2010) 

assegura que a diversificação reduz este tipo de risco, ou ainda no seu máximo, 

pode eliminar o risco específico de uma empresa.  

 

Com uma carteira diversificada, o investidor tem menor risco percebido, visto que 

este leva em conta todos os riscos de mercado e também os riscos específicos 

característicos ao negócio de empresa. 

 

No que se refere à mitigação do risco diversificável, Póvoa (2012, p.195) cita a 

antiga teoria resumida em uma frase: “Não colocar todos os ovos na mesma cesta. 

No limite, com investimentos em diversos ativos, podemos trazer o chamado risco 

diversificável a um valor muito próximo a zero”. 

 

Os riscos pertinentes ao mercado têm a capacidade de afetar inúmeras empresas, 

dependendo do tamanho desse mercado ou país. Geralmente este tipo de risco está 

vinculado a decisões governamentais por meio de políticas monetárias e cambiais, 

como, o risco de mercado, queinclui as negociações sujeitas à variação cambial, 

taxas de juros e a desaceleração da economia. 

 

Estes riscos de mercado usualmente são denominados riscos sistêmicos ou não 

diversificáveis, uma vez que são outorgados a elementos de mercado que impactam 

todas as empresas e não podem ser eliminados mediante a diversificação. Assim, 

Gitman (2002) considera esse risco como o mais significativo, pois afeta todas as 

empresas. 
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Contextualizando o risco de mercado para a economia brasileira, Póvoa (2012, 

p.195) ilustra: 

(...) suponhamos que a situação do país fique tão complicada que um 
governo populista resolva confiscar 30% das aplicações financeiras 
indiscriminadamente, como um imposto social. Contra este risco, 
simplesmente não existe defesa e todas as aplicações em ações tendem a 
sofrer. (...) O confisco do início do governo Collor no Brasil (Plano Collor I), 
em 1990, pode ser destacado como exemplo deste tipo de risco. 

 

A medida do risco também pode ser considerada como risco total e risco 

diversificável, sendo que para um investidor de visão generalista, o modo mais 

eficiente de conseguir minimizar os riscos seria pela aplicação dos recursos em uma 

carteira de ativos, conforme se vê na Figura 3. 

 

Figura 3 -A redução do risco pela diversificação. 

Fonte: Assaf, A. Nt. (2010). Finanças Corporativas e valor. (5a ed., p.273). São Paulo: Atlas. 

 

Buscando a redução do risco total de suas aplicações, os investidores precisariam 

manter carteiras diversificadas, em vez de centralizar os investimentos em poucos 

ativos. Quanto menor for o nível de correlações entre os ativos, maiores serão as 

reduções alcançadas.  

 

Não existe modo de combater o risco de mercado. Dessa forma é primordial 

quantificar como a empresa poderá ser afetada pelas mutações do mercado, 

podendo os retornos do investimento serem mais ou menos voláteis do que o 
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mercado em geral (Marquetotti, 2014). Para Copeland, Koller e Murrin (2002), pelo 

fato do risco sistêmico não ser diversificável, é necessário que seja requerido um 

prêmio de risco para realizar o investimento. 

 

2.3 Capital próprio 
 

Pela visão contábil, o capital próprio está representado por todo o recurso investido 

na empresa pelos acionistas ou sócios e todos os recursos originários da própria 

atividade econômica da empresa. No balanço patrimonial, está registrado no 

patrimônio líquido. 

 

Segundo Gitman (2002), o capital próprio é formado por recursos dos proprietários 

das empresas, conferindo-lhes alguns direitos, como poder de voto e recebimento 

prioritário na distribuição dos lucros. Sob outra perspectiva, os proprietários não têm 

prazo estabelecido para restituição dos recursos que aplicaram na empresa. 

 

O investidor deve estar ciente de que qualquer aplicação de recursos que faça, 

estará sujeito a riscos que seguramente serão superiores ao capital de terceiros 

obtidos pela empresa. O capital de terceiros possui garantias contratuais, cláusulas 

penais, tempo certo para ser quitado. Por essa razão, possui um grau de risco 

inferior ao capital próprio empregado na empresa. 

 

Neste contexto, é fundamental conhecer os riscos antes de realizar qualquer tipo de 

investimento e ter em conta que os investimentos mais arriscados, para que sejam 

considerados atrativos, devem possuir um retorno estimado superior aos 

investimentos considerados seguros (Damodaram, 2010). Nesse mesmo sentido, 

Ross et al (2010) indicam que o investidor somente aplicaria seus recursos em um 

ativo com riscos se o retorno deste investimento compensar o risco assumido. 

 

Antes de realizar qualquer investimento em alguma empresa ou projeto, o investidor 

deve mensurar o risco que estará assumindo, estipular o prêmio que exigirá, levando 

em consideração outros ativos para investimentos sem risco. 
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Sob a perspectiva de Damodaran (2010), a dificuldade, seja na teoria ou na prática, 

está na mensuração desse risco e como transformá-lo em um retorno esperado. 

 

Em uma empresa individual, a determinação do custo do capital próprio é muito 

simples. Basta obter do proprietário a taxa de retorno, a sua expectativa de retorno e 

utilizá-la como custo do capital. 

 

Em empresas maiores, essa tarefa torna-se um pouco mais complexa, uma vez que 

os diversos acionistas ou proprietários possuem expectativas de ganhos diferentes 

e, ao mesmo tempo, isto faz com que tenha de se estimar o custo do capital 

utilizando um modelo de determinação. Dessa forma, Copelandet al (2002) 

ressaltam a dificuldade de realizar a estimativa do custo do capital próprio, pois não 

é identificado diretamente no mercado. 

 

2.4 Precificação de ativos financeiros pelo modelo CAPM 
 

 

Ao investir, os acionistas esperam uma taxa de retorno por esse investimento como 

recompensa por assumir um risco. Por essa simples definição é possível concluir 

que, quanto maior o risco do investimento, maior também será a taxa de retorno 

requerida pelo acionista. Entretanto, o ponto crucial está na mensuração desse risco 

e do seu retorno.  

 

Muitos modelos de estimativa foram desenvolvidos ao longo do tempo, evidenciando 

a importância da definição do custo de capital próprio, além de destacar o quão 

controvertido é este tema em finanças corporativas. O modelo de precificação de 

ativos financeiros CAPM é extremamente difundido entre os analistas e investidores, 

que, ao realizarem avaliações de empresas, o adotam para definir o custo de capital 

próprio. 

 

O CAPM foi originário de contribuições de vários autores, com destaque para os 

estudos de Sharpe (1964), Treynor (1961) e Lintner (1965). Segundo Bellizia (2009), 

“é um modelo de equilíbrio de mercado que possibilita a mensuração da parcela 
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relevante do risco de um ativo individual e do prêmio pelo risco em um determinado 

mercado”. 

 

Berket al (2010) salientam que o CAPM pode ser considerado um modelo de risco 

padrão adotado na maior parte das análises, pois vem sendo utilizado há muito 

tempo.  

 

Baseado na teoria de portfólio, o CAPM solucionou um dos pontos mais complicados 

relacionados à adoção prática do modelo desenvolvido por Markowitz (1952), que 

era a necessidade de calcular as covariâncias entre os ativos, já que com o aumento 

da quantidade de ativos em uma carteira, o número de covariâncias a serem 

calculadas aumenta exponencialmente. 

 

Com o novo conceito de carteira de mercado, que inicialmente contemplaria todos 

os ativos aí existentes, o número de covariâncias a serem calculadas foi 

consideravelmente reduzido: basta calcular apenas a covariância do retorno de cada 

ativo em relação à carteira do mercado, não sendo mais necessário calcular as 

covariâncias entre os retornos de todos os ativos, ou seja, combinando dois a dois 

(Fernandes, 2013). 

 

Considerando algumas premissas referentes à dinâmica do mercado e ao 

comportamento dos investidores, o CAPM determina uma relação entre risco e 

retorno. Esse modelo considera que a diversificação das carteiras possibilita ao 

investidor a eliminação de todo o risco não sistêmico, chamado também de 

específico, e considera o sistêmico como o único relevante, o qual deve ser 

mensurado.  

 

O risco sistêmico de determinado ativo, pelo CAPM, é medido pela variável β (beta), 

que pode ser entendida como a sensibilidade desse ativo em relação às variações 

do mercado. Por estarem sujeitos a este risco sistêmico, os investidores exigem um 

prêmio de risco. 

 

O CAPM pode ser representado pela Equação2, explicitada a seguir: 
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E(Ri) = RF + β x (RM – RF)  (2)   

Sendo: 

E(Ri) = taxa de retorno requerida do ativo i ou custo de capital dos acionistas 

dacompanhia i; 

RF = taxa de retorno proporcionado pelo ativo livre de risco; 

β = beta ou medida de risco sistêmico do ativo i; 

RM = taxa de retorno esperada da carteira de mercado. 

 

Póvoa (2012) e Damodaran (2010) consideram que algumas hipóteses são 

necessárias para a aplicação do modelo CAPM: 

 

1a - Não existe o custo de transação. 

2a - Os ativos são perfeitamente negociáveis e divisíveis, com total liquidez, tanto na 

compra, como na venda no mercado. 

3a - Todos os investidores possuem o mesmo nível de informação no mercado, ou 

seja, nenhum investidor tem acesso a informações privilegiadas, não existindo ativos 

que estejam com valores abaixo ou acima de seu valor justo. 

4a - O risco não sistêmico pode ser totalmente diversificável pela criação de uma 

carteira de ativos. 

5a - Presença no mercado de um ativo que seja livre de risco, pelo qual qualquer 

investidor pode captar ou emprestar recursos em quantias ilimitadas, considerada 

“taxa livre de risco”. 

 

No mundo real existem alguns questionamentos sobre essas hipóteses, referentesà 

aplicação do CAPM. Entretanto, Assaf Neto (2010) considera que essas ressalvas à 

aplicação do modelo CAPM ao mundo real não são suficientemente rigorosas para 

invalidar o modelo.  
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Póvoa (2012) observa que esse modelo é usado largamente pelos analistas e que a 

aparente simplificação dele não inviabiliza sua utilização e que a relação 

custo/benefício não justifica a adoção de um modelo mais complexo.  

 

Dessa forma, para estimar a taxa de retorno de um ativo, deve-se estimar cada um 

dos elementos presentes na Equação 2. Conceitualmente, todas as recomendações 

feitas nos livros e manuais de finanças e análise de investimentos referentes aos 

parâmetros da equação não variam significativamente. Em contrapartida, a 

aplicação prática do modelo é bastante discutida e controversa, visto que 

nenhumadas variáveis da fórmula é diretamente observável, por isso a estimativa 

deve considerar alguma proxy e/ou algum direcionamento referente ao 

funcionamento do mercado ou ao comportamento dos investidores. 
 

A taxa livre de risco (RF) faz referência a um ativo que esteja isento de qualquer 

natureza de risco. O mercado tradicionalmente considera os ativos de renda fixa, 

que por natureza são aplicações mais conservadoras, como os investimentos de 

menor risco no mercado.  Damodaran (2010) conceitua que um ativo, para ser 

considerado livre de risco, deve atender duas premissas: não possuir riscos de 

inadimplência e passível de reinvestimento, como os investimentos de cupom zero 

do governo.  

 

Segundo Póvoa (2012, p.186), “teoricamente, os governos, por serem emissores de 

moeda, apresentam um risco muito baixo de não honrar dívidas no mercado local”. 

Dessa forma, o papel público tipo bullete pós-fixado seria o ativo livre de risco mais 

apropriado. 

 

Existem diversos tipos de títulos públicos no Brasil que podem ser usados como 

referência de taxa livre de risco (Marquetotti, 2014): 

 

• LTN – Letra do Tesouro Nacional. A LTN é considerada um título prefixado e a 

sua rentabilidade é definida no ato da compra.  
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• LFT – Letra Financeira do Tesouro. A LFT é um título pós-fixado e sua 

rentabilidade acompanha a taxa básica de juros da economia, a SELIC. 

• NTN – Nota do Tesouro Nacional. As NTNs são títulos de rentabilidade pós-fixada 

(exceto a NTN-F), e possuem várias séries, cada uma com seu índice próprio de 

atualização.  

 

Póvoa (2012) salienta que a NTN-B é o título público brasileiro mais adequado como 

ativo livre de risco nas decisões de investimentos empresariais. 

 

2.4.1 Risco de mercado e o beta 
 

O coeficiente beta, representado por β, é utilizado para medir o risco não 

diversificável. O beta mensura a sensibilidade dos ativos em relação aos 

movimentos de uma carteira de mercado. Segundo Póvoa (2012), matematicamente 

o beta pode ser definido como a representação do coeficiente angular de uma 

regressão, que busca medir o grau de variação de determinado ativo em função da 

variação de outro ativo. 

 

Estatisticamente, o beta de um ativo é definido como a covariância entre o retorno 

do ativo e o retorno do mercado, dividida pela variância do retorno do mercado, de 

acordo com a Equação 3: 

 

βi= Cov (Ri,RM)(3) 

Var(RM) 

Sendo: 

Cov (Ri,RM) - covariância entre o retorno do ativo i e o retorno da carteira de 

mercado (RM); 

Var (RM) – variância do retorno da carteira de mercado. 

O beta mostra o comportamento de um ativo (pode ser uma ação), em relação ao 

conjunto do mercado, quer dizer, mensura a sensibilidade dos ativos em relação ao 
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movimento do mercado. Por definição, o beta da carteira do mercado sempre será 

igual a 1,0. 

 

Dessa forma, de acordo com a formulação do CAPM, quando um ativo possui um 

β=0, significa que o mesmo é um ativo livre de risco. Os ativos que possuem um β>1 

tem o seu movimento ampliado ao movimento do mercado, são considerados como 

ativos mais voláteis do que a carteira de mercado, sendo que qualquer variação, 

mesmo que pequena, na carteira de mercado, provoca maior variação no retorno 

destes ativos. Quando o β < 1, o ativo em questão será menos afetado que as 

variações na carteira de mercado. 

 

A estimativa do beta é significativamente influenciada por dois fatores: a definição do 

período que será utilizado para a estimativa e à frequência dos retornos do ativo e 

mercado utilizados (Damodaran, 1990, como citado em Bellizia, 2009). 

 

Não existe uma exatidão a respeito da escolha do período de tempo que deverá ser 

considerado para realizar a estimativa, cada autor define sua linha de trabalho. Mas 

deve-se levar conta que períodos muito longos podem ser inadequados, visto que a 

empresa está em constante mutação, e por essa razão, o beta estimado poderá não 

refletir a situação atual da empresa. Em contrapartida, considerar períodos de tempo 

relativamente curtos também não é adequado, já que o beta estimado pode não 

representar o cenário atual da empresa, devido ao período particular de tempo 

considerado para realizar a estimativa. 

 

Para Póvoa (2012) o prazo ideal a ser utilizado na estimativa do beta para empresas 

mais dinâmicas seria de três anos, ao passo que para empresas mais sólidas no 

mercado, esse período de observação aumentaria para seis anos. O autor faz o 

alerta para o fato de que, caso existam sinais de mudanças significativas na gestão 

da empresa ou no setor econômico, esse prazo deverá ser inferior. 

 

Ao tratar o tópico do período apropriado para a estimativa do beta, Annema e 

Goedhart (2003, como citado em Bellizia, 2009) destacam que esse índice deveria 

ser estimado a partir dos dados históricos unicamente quando exista a expectativa 
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de que as correlações históricas entre os ativos serão preservadas no futuro. 

Ademais, sugerem que deveriam ser excluídos os períodos incomuns da amostra de 

dados, citando como exemplo os períodos de crise e bolhas especulativas. 

 

No que concerne à definição da frequência dos dados usados para estimar o beta, 

deve-se atentar que a utilização de uma maior quantidade de dados oferece uma 

maior significância estatística; entretanto, também causa uma maior volatilidade 

(Bartholdy&Peare, 2000). Os autores ainda destacam que os dados diários utilizados 

para estimar os betas, mesmo conferindo uma maior significância estatística, podem 

ocasionar a redução do beta de empresas menos líquidas. Consequentemente, o 

beta apresentado não mostrará a realidade da empresa.  

 

Neste mesmo contexto, Póvoa (2012) destaca que as bases diárias e semanais 

conferem maior precisão ao índice; todavia, podem refletir de maneira mais 

acentuada os fortes movimentos de curto prazo, de modo que nos prazos 

maiores(quadrimestrais, semestrais e anuais) o efeito destes fortes movimentos de 

curto prazo é reduzido.  

 

De outra maneira, Ross et al (2010) enfatizam que existem três fatores que 

impactam a determinação do beta da empresa: a natureza cíclica das receitas, o 

nível da alavancagem operacional e o nível da alavancagem financeira. 

 

A natureza cíclica está relacionada à capacidade de geração de receita de algumas 

empresas em relação ao momento econômico de expansão ou contração. Algumas 

empresas são mais sensíveis aos períodos de recessão do mercado em relação a 

outras; entretanto, em períodos de expansão do mercado, aumentam suas receitas 

em patamares superiores. 

O segundo fator está ligado à alavancagem operacional, que engloba os custos fixos 

e variáveis da empresa. Este ponto é fundamental, pois impacta diretamente nos 

resultados da organização, pois independentemente do momento que esteja 

vivenciando, os custos fixos ocorrem, aumentando o risco de apresentar resultados 

piores em momentos de queda nas receitas. 
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Por último, a alavancagem financeira está relacionada ao nível de endividamento, 

medido pela proporção de capital de terceiros utilizado pela empresa. Quanto maior 

a participação de capital de terceiros na estrutura de capital, maior será o risco, pois 

a mesma tem a obrigação de pagar os juros devidos, mesmo em períodos onde os 

resultados não estejam favoráveis; em consequência, apresentará um maior beta 

em relação ao mercado.  

 

Para se estimar o beta, conforme salienta Damodaran (1999), existe uma alternativa 

interessante, a qual seria utilizar os betas industriais desalavancados. Ainda 

segundo o autor, o uso dessa medida assegura um resultado mais estável e também 

pode ser aplicado em organizações que não negociam ações em bolsas de valores. 

A diferenciação entre os conceitos do beta (ou beta alavancado) e o 

betadesalavancado é determinado pela estrutura de capital e seus efeitos no risco 

sistêmico da empresa. 

 

A respeito do betabottomup, Póvoa (2012) entende que a diferença dos betas 

apresentados por firmas de um mesmo setor se deve, basicamente, ao nível de 

capital de terceiros que cada uma utiliza. 

 

O custo de capital da instituição pode ser afetado pela sua estrutura de capital, 

consequentemente pode influenciar o nível de risco incorrido pelos acionistas. Ao 

analisar, por exemplo, duas empresas que atuam no mesmo segmento de negócios, 

porém com graus de alavancagem diferentes, os betas são diferentes, mas os betas 

desalavancados tendem a serem parecidos. 

 

Dessa forma, enquanto o grau de alavancagem operacional e o ramo de atividade 

determinam o betadesalavancado, o beta alavancado, além de considerar o ramo de 

atividade em que a empresa está inserida e seu grau de alavancagem operacional, 

considera também o uso de capital de terceiros. Segundo Hamada(1969), 

matematicamente, a relação entre estes dois conceitos pode ser evidenciada pela 

seguinte expressão, explicitada na Equação 4: 

 

βl = βu [1 + ((1 – t) x (D / E))]                   (4) 
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Sendo: 

βl =beta alavancado; 

βu = betadesalavancado; 

t= alíquota marginal de impostos a que a empresa está submetida; 

D= capital de terceiros (Debt); 

E= capital próprio (Equity). 

 

Sinteticamente, o procedimento para a estimativa do betabottomup ocorre da 

seguinte forma: 

1ª - Identificar o negócio em que a empresa analisada atua.  

2º - Buscar outras organizações que atuem no mesmo setor e que possuem ações 

negociadas em bolsa de valores; em seguida, obter os betas de suas regressões. 

3º - Calcular o beta não alavancado de cada empresa, considerando o índice 

dívida/capital próprio (D/E) apresentado por cada uma delas.  

4º - Calcular o beta médio setorial desalavancado. 

5º - Utilizar a relação D/E da empresa objeto da análise para alavancar o beta médio 

do setor desalavancado, obtendo assim o betabottomup. 

 

Acerca do betadesalavancado, Copelandet al (2002, p.315) ressaltam que “o beta 

não alavancado mede o risco de negócio de uma empresa por meio da remoção do 

efeito da alavancagem financeira. O beta patrimonial, estimado a partir das 

regressões do mercado, representa uma imagem do risco patrimonial da empresa”.  

 

É possível que em alguns casos seja necessária a utilização do beta de algumas 

empresas que tenham suas ações negociadas em outros países, em decorrência da 

quantidade reduzida ou inexistência de empresas locais do setor em análise. 
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Damodaran (2010) considera necessária a utilização do betade organizações que 

atuam em outros mercados, principalmente quando se está analisando mercados 

pequenos ou emergentes: 

O beta de uma empresa metalúrgica, americana, deve ser comparável ao de 
uma empresa na Indonésia? Não vemos razão para não ser. Mas, pode-se 
argumentar que uma empresa na Indonésia tem muito mais risco. Não 
discordamos, mas o fato de usarmos betas semelhantes não significa que 
acreditemos que os custos de capital próprio sejam idênticos entre todas as 
empresas metalúrgicas. (...) o prêmio de risco utilizado para estimar o custo 
de capital próprio para a empresa indonésia incorporará um prêmio de risco 
do país, ao passo que o custo de capital próprio da empresa americana, não. 
Desse modo, mesmo se os betas usados para as duas empresas forem 
idênticos, o custo de capital próprio para a empresa da indonésia será muito 
maior. Há poucas exceções a essa proposição (Damodaran, 2010, p. 208). 

 

Damodaran (2010) considera como exceções a relevância do produto ou serviço 

analisado no mercado das instituições escolhidas, pois pode ser que o grau de 

essencialidade seja distinto: 

(...) É completamente possível que os produtos ou serviços que sejam 
supérfluos em um mercado (e exijam altos betas) sejam não supérfluos em 
outros mercados (e tenham betas mais baixos). Por exemplo, o serviço de 
telefonia é visto como não supérfluo na maioria dos mercados desenvolvidos, 
mas é supérfluo em mercados emergentes. Consequentemente, o beta médio 
estimado pelo exame de empresas telefônicas em mercados desenvolvidos 
subestimará o beta real de uma empresa telefônica em mercado emergente 
(Damodaran, 2010, p.208). 

 

Nesse sentido, Copelandet al (2002) ressaltam que se pode obter uma imagem mais 

fiel do risco em organizações que atuam em mercados emergentes com a utilização 

de um beta setorial global realavancado pela estrutura de capital desta empresa 

objeto de estudo. 

 

 

 

2.4.2 O prêmio de risco do mercado 
 

A estimativa do prêmio pelo risco de mercado é controversa, pelo fato de não ser 

propriamente observável. Grande parte dos livros e textos de Finanças Corporativas 

propõe a utilização de uma base histórica de dados de uma proxyde carteira de 
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mercado, assumindo que o comportamento observado no passado fornecerá a 

melhor estimativa para prever o futuro. 

 

O prêmio de risco está representado pela taxa de retorno esperada da carteira de 

mercado (RM) deduzida da taxa livre de risco (RF). É um dos fatores mais 

determinantes no tocante aos modelos de precificação de ativos. As decisões de 

investimentos que fazem referência à alocação de recursos entre o mercado de 

títulos e ao mercado de ações são influenciadas pela relevância do prêmio pelo risco 

de mercado em uma economia. Neste sentido, Welch (2000) opina que a 

determinação do prêmio de risco não é uma necessidade exclusiva de um modelo 

específico, mas seu conceito é fundamental na área de finanças. 

 

No Brasil, conforme explica Póvoa (2012), historicamente, o perfil do investidor 

brasileiro está focado em aplicações de renda fixa, que tem gerado boa 

rentabilidade, aliado a um baixo risco e com liquidez diária. Por isso, o autor 

acrescenta que, em nosso país, o prêmio de risco que o investidor exige para se 

arriscar em um investimento de renda variável será sempre mais elevado, o que 

justifica a baixa procura pelo mercado de ações.  

 

Segundo Póvoa (2012), os analistas brasileiros frequentemente consideram a taxa 

de prêmio de risco entre 5% e 6%; contudo, o autor defende que o prêmio de risco 

seja mais elevado, pois o único registro empírico concreto no Brasil abrange o 

período de 2003 e 2010, apontando um prêmio de risco de 7,6% a.a. 

 

Com a utilização de dados históricos para a estimativa do prêmio pelo risco de 

mercado, alguns aspectos devem ser observados: a escolha do ativo livre de risco 

usado como referência para estimar o prêmio de risco, a escolha da proxyda carteira 

de mercado e a definição do período que será utilizado nas estimativas (Bellizia, 

2009). 

É importante levar em consideração o prazo médio do investimento que se deseja 

avaliar para a escolha do ativo livre de risco que servirá de base para o prêmio de 

risco. Caso a estimativa do prêmio de risco seja utilizada na análise de um 

investimento líquido e de curto prazo, uma boa estimativa seria a utilização do 
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yieldde curto prazo de um título soberano. De outra forma, Pratt eGrabowsk (2008) 

salientam que um yieldde longo prazo seria o mais indicado a ser utilizado para a 

estimativa de prêmio de risco na análise de um projeto ou na avaliação de longo 

prazo de uma empresa. Obviamente, poder-se-ia adotar a NTNB de 20 ou 30 anos, 

caso a análise se reporte à instituição cujos produtos são vendidos no mercado 

brasileiro. 

 

Uma pesquisa realizada por Graham e Harvey (2001) com executivos financeiros de 

grandes empresas norte-americanas, concluiu que a maioria destes executivos 

utilizam as taxas livres de riscos dos títulos de longo prazo do governo americano 

para estimar o prêmio de risco. Desse modo, os prêmios estimados apresentariam 

uma volatilidade menor à dos prêmios estimados considerando títulos do governo 

norte-americano de curto prazo. 

 

Outra definição crítica é a escolha da proxy de mercado. Para o modelo CAPM, a 

carteira de mercado deveria abranger todos os ativos da economia, ponderados por 

seus respectivos valores de mercado. Contudo, é sabido que esta carteira de 

mercado não existe e que, por isso, não pode ser diretamente observada, surgindo 

assim, a necessidade da adoção de uma proxypara a utilização do CAPM. 

 

A utilização da S&P 500 como proxydo mercado norte-americano é sugerida por 

vários autores, entre eles, Damodaran (1999), pois inclui as 500 maiores empresas 

do país. No mercado brasileiro, o indicador mais utilizado pelos analistas financeiros 

para carteira de mercado é o Ibovespa. 

 

Em relação ao período histórico abordado para a estimativa, existem autores que 

defendem o uso de períodos mais curtos, enfatizando que o grau de aversão ao 

risco dos investidores ao longo dos anos teria mudado (Brealey, Myers & Allen, 

2008). Porém, existem também autores que defendem a utilização de um maior 

período de tempo, pois consideram todas as fases de um ciclo econômico, o que 

minimiza distorções que podem surgir devido a um período atípico para a estimativa. 

Damodaran (1999) sugere a utilização de períodos mais curtos para a determinação 

do prêmio de risco, alegando que este prêmio teria sofrido mudanças no decorrer do 
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tempo.  Igualmente, Pettit (1999) atesta que a diminuição do prêmio de risco 

ocorrida nos últimos anos representa transformações estruturais na economia que 

ocasionaram uma redução da exposição dos investidores a risco em consequência 

de fatores como: maior liquidez do mercado, produção e demanda 

globalizada,diminuição dos custos de agência,  desenvolvimento e amadurecimento 

das políticas protetivas aos investidores, entre outros. À vista disso, o autor 

recomenda que se utilizem séries mais curtas, para que todas essas características 

possam ser devidamente consideradas na estimativa do prêmio de risco. 

 

Por fim, Salomons e Grootveld (2003) concluíram em seu estudo que, em mercados 

emergentes, o prêmio de risco é estatisticamente superior ao prêmio de risco 

observado em mercados desenvolvidos.   

 

Para finalizar esta seção, registra-se que o CAPM apresenta problemas de natureza 

conceitual e metodológica, conforme destaca Pereiro (2002).O problema de ordem 

conceitual está: 1) em sua suposta objetividade, visto que as empresas estão 

inseridas em um mercado totalmente distinto do modelo hipotético considerado; 2) o 

próprio conceito de risco utilizado pelo modelo também seria um problema, pois 

muitas pesquisas apontam o fato que o tamanho e a probabilidade de perda são 

considerados fatores mais influentes do que o retorno esperado nas decisões de 

investimento; e 3) pela incapacidade de o modelo considerar os riscos não 

sistêmicos, visto que mesmo em mercados considerados eficientes como o norte-

americano, há indícios que as variáveis não sistemáticas influências o retorno das 

ações. 

 

Pelo lado empírico, Pereiro (2002) salienta que mesmo após décadas de testes 

empíricos do modelo, não há um resultado conclusivo sobre sua eficiência. Para 

embasar seu argumento, o autor destaca os estudos realizados na década de 1970 

no mercado norte-americano, que apontaram a inexistência de uma relação direta 

entre o retorno dos ativos e o beta.  

 

Para enfatizar o problema analítico do CAPM, Pereiro (2002) cita o estudo realizado 

por Roll e Ross, em 1994 que aponta a necessidade de a carteira de mercado situar-



44 
 

 
 

se precisamente na fronteira eficiente para ser reconhecido um vínculo positivo entre 

o beta e o retorno esperado do ativo.  

 

O problema metodológico, segundo o autor, refere-se à dificuldade em se estimar 

cada um dos parâmetros da fórmula do modelo CAPM. Ressalta ainda que, para 

cada parâmetro,existem inúmeras metodologias de estimá-los, o que inclusive 

prejudica a análise comparativa entre os vários testes já realizados. 

 

Mesmo com muitos questionamentos, o CAPM continua sendo utilizado para a 

determinação do custo do capital próprio, não somente no EUA, mas em muitos 

outros países. Pereiro (2002) destaca que as principais razões para isso estão na 

simplicidade e elegância do modelo, que causam no avaliador um senso de controle 

e precisão, a despeito dos problemas associados à sua aplicação. 

 

Nesta mesma linha, Damodaran (2010) sustenta que o CAPM ainda não está morto: 

Em última análise, a sobrevivência do CAPM como padrão de risco em 
aplicações reais é a prova de seu apelo intuitivo e da falha de modelos mais 
complexos em promover melhoras significativas em termos de estimativas de 
retornos esperados. Parece-nos que a utilização criteriosa do CAPM, sem 
excessos de confiança em dados históricos, ainda é a maneira mais efetiva 
de lidar com o risco no âmbito das modernas finanças corporativas 
(Damodaram, 2010, p. 79). 

 

Dessa forma, nesta dissertação será utilizado o CAPM para estimar o custo de 

capital próprio, sendo utilizado o beta de empresas de riscos similares para 

demonstrar o risco sistêmico do setor. 

 

2.5 Capital de terceiros e o custo médio ponderado de capital 
 

O capital de terceiros está registrado no balanço patrimonial da empresa, 

representado geralmente pela conta de empréstimos e financiamentos, tanto no 

passivo circulante como no passivo não circulante. 

Consoante as discussões anteriores, o custo do capital de terceiros pode ser 

entendido como o retorno que os credores reivindicam sobre a dívida da empresa, 

considerando a atual condição de mercado, para incorrer nos riscos relacionados ao 

financiamento de suas operações.  

 



45 
 

 
 

Berket al (2010, p.420) definem que “o custo da dívida de uma empresa é a taxa de 

juros que ela teria que pagar para refinanciar sua dívida existente, como por meio de 

novas emissões de títulos da dívida”.  

 

Stewart (1990, como citado em Bellizia, 2009) enfatiza que, conceitualmente, no 

custo médio ponderado de capital, o capital de terceiros empregado deveria ser o 

custo marginal do endividamento, isto é, o custo que a empresa teria ao realizar a 

sua próxima captação de recursos. Contudo, devido à dificuldade de determinar este 

custo, o autor considera que o custo de capital de terceiros atual da empresa, quer 

dizer, os custos dos financiamentos e empréstimos que já contraiu, é uma boa proxy 

do custo marginal do endividamento.  

 

A situação de endividamento de uma empresa pode ser analisada pelo montante de 

capital de terceiros utilizado por ela. Póvoa (2012) salienta que os indicadores de 

endividamento, ademais de apresentar o tamanho relativo da dívida, devem 

evidenciar a qualidade da dívida, que está associada aos juros e prazos.  

 

Outro fator importante é que o capital de terceiros é um dos elementos para se 

identificar o grau de alavancagem da empresa. Gitman (2002) pondera que quanto 

maior o valor da dívida da empresa em relação ao seu ativo total, maior também 

será o seu grau de alavancagem. 

 

No que diz respeito aos indicadores de alavancagem, Póvoa (2012) destaca que 

eles demonstram como a empresa mantém a relação entre capital de terceiros e 

capital próprio e como consegue transformar esses recursos contraídos em ativos. 

 

 

 

2.5.1 Alavancagem financeira 

 

A definição de alavancagem financeira resulta de uma lei física a qual, segundo 

Fernandes (2013, p. 33), remete à ideia de que, em uma alavanca, “quanto maior a 

distância de ação (DA) em relação à distância de resistência (DR) medidas a partir 
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de um ponto de apoio, maior será a vantagem mecânica (VM)”. Desta forma, obtém-

se a seguinte expressão, explicitada pela Equação 5: 

 

VM = DA / DR (5) 
 

Representativamente, em finanças, temos a relação entre o capital próprio e o 

capital de terceiros. A DR tonar-se o capital próprio, e a DA, o capital de terceiros; 

VM é considerada como a relação entres estes tipos de capitais utilizados na 

empresa, obtendo, por fim, a estrutura de capital. 

 

Para Locatelliet al (2015, p.72) “a decisão de usar dívida para reforçar o capital é 

extremamente importante para a empresa, pois amplia as possibilidades de 

crescimento, mediante o financiamento corporativo de curto e longo prazo”. É 

necessário realizar estudos para identificar a estrutura ótima de capital, 

considerando os benefícios fiscais gerados por essa fonte de financiamento, bem 

como os aspectos negativos dessa linha de financiamento. 

 

O valor da empresa com a utilização de capital de terceiros (empresa alavancada), 

teria um valor final pecuniário superior àquela de emprego somente de capital 

próprio na sua estrutura de capital. Assim, o grau de alavancagem da empresa é 

obtido pela relação entre o capital de terceiros e o capital próprio, e quanto maior for 

a relação de capital de terceiros na empresa, mais alavancada está a sua situação 

financeira. 

 

Para Modigliani e Miller (1963), o mercado é imperfeito, e estas imperfeições 

decorrentes da vantagem fiscal pelo endividamento, inserem uma importante 

vantagem na utilização da alavancagem. Os juros que a empresa deve pagar aos 

credores pela utilização do capital de terceiros são descontados da base em que 

incidem os pagamentos de imposto de renda. Assim sendo, a empresa deveria usar 

prioritariamente um mix de financiamentos, com preponderância de capital de 

terceiros. 
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Contudo, segundo Gitman (1997), aalavancagem financeira impacta nos riscos da 

empresa; independentemente do desempenho dela, todos os custos que decorrem 

do uso do capital de terceiros devem ser pagos. 

 

O endividamento (alavancagem) da organização pode ocasionartensões financeiras, 

que, para Brealeyet al (2008), surgem “quando os compromissos para com os 

credores não são satisfeitos, ou o são com dificuldades”. E ainda segundo esses 

autores, essa situação, “... por vezes, significa ‘patinar’ sobre o gelo fino”. 

 

Myers (1984) conclui que existe uma hierarquia no financiamento das necessidades 

da empresa. Esse financiamento deve começar pela retenção dos lucros, passando 

em seguida ao uso de dívidas de terceiros e por último, considerar a emissão de 

ações. 

 

2.5.2 Custo de falência 

 

A utilização de capital de terceiros oferece à empresa benefícios fiscais, mas as 

pressões resultantes em uma situação de alto endividamento acarretam maiores 

obrigações provenientes de juros e de amortizações sobre os empréstimos obtidos, 

que se não forem liquidadas, levam a instituição a uma grave situação financeira. 

 

As obrigações advindas da utilização de capital de terceiros têm uma natureza 

diferente daquela oriunda do uso do capital próprio dos acionistas, visto que, apesar 

da expectativa do acionista em receber os dividendos, esses só serão distribuídos 

quando houver lucros; já os credores têm o direito de receber os juros e 

amortizações acordados nas datas estabelecidas. 

 

Nesse sentido, Ross et al (2010) afirmam que, caso as obrigações associadas ao 

uso de capital de terceiros não forem pagas, a empresa pode sujeitar-se ao risco de 

dificuldade financeira, que, em seu estado limite, pode conduzi-la à falência. Um 

maior nível de endividamento aumenta a possibilidade de a empresa não cumprir 

suas obrigações, como por exemplo, os juros, ficando assim inadimplente de dívida 

(Berket al., 2010). 



48 
 

 
 

 

Ross (1995 como citado em Gimenes, 1999) pondera acerca da composição de 

endividamento da empresa: 

Uma pergunta que pode ser feita por um aluno é: a teoria de MM com 
impostos prediz a estrutura de capital das empresas típicas? A resposta é 
infelizmente não. A teoria afirma que sempre se pode aumentar o valor da 
empresa aumentando o endividamento, o que quer dizer que as empresas 
deveriam usar o máximo possível de capital de terceiros. Isto é incompatível 
com a realidade, pois as empresas geralmente usam níveis de endividamento 
apenas moderados.  Os custos de falência ou, mais genericamente, os custos 
de dificuldades financeiras, tendem a compensar as vantagens do capital de 
terceiros.  
 

Segundo Nakamura (1992), na literatura, o risco de falência tem seu próprio sentido, 

sendo compreendido como um risco pela utilização do capital de terceiros na 

estrutura de capital, mas que não deve ser confundido com o risco financeiro de uma 

empresa. O primeiro é relacionado a níveis mais acentuados de endividamento e 

depende inclusive do risco da atividade operacional da empresa, ao passo que o 

segundo está atrelado a qualquer nível de endividamento. 

 

Young e O’Byrne (2003) afirmam que muitas instituições, em algum período de sua 

existência, apresentarão situações de insolvência e que, em determinados casos, 

chegam inclusive à falência. Essa situação de insolvência acarreta custo e, 

consequentemente, seu risco pode impactar negativamente no valor da firma. 

Surgem dois custos desta situação de insolvência: 

 

I. Custos diretos de falência: estão incluídos todos os gastos provenientes do 

processo de falência, tais como as despesas judiciais e administrativas de 

liquidação ou concordata, advogados, pareceres de peritos.   

 

II. Custos indiretos de falência: devido a sua subjetividade, é mais difícil de ser 

mensurado; entende-se como os custos associados à deterioração das relações 

da empresa com seus clientes e fornecedores. 

 

Além dos problemas que podem surgir com os clientes e fornecedores, Berket al 

(2010) relacionam outros custos atrelados à situação de dificuldade financeira da 

empresa: 
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• Custo para funcionários: A maioria das empresas oferece contratos de emprego 

de longo prazo a seus funcionários. Mas, em situações de dificuldades 

financeiras, esses compromissos assumidos podem ser ignorados e muitos 

funcionários podem ser demitidos, ou em outros casos, pode ocorrer também a 

desmotivação e a perda natural da produtividade. 

 

• Queima de ativos: As empresas em dificuldades financeiras podem ser forçadas 

a vender ativos rapidamente para levantar dinheiro, muitas vezes aceitando um 

preço aquém do seu valor real. 

 

• Taxa de juros mais elevada: Qualquer empresa que se disponha a emprestar 

dinheiro a uma outracom dificuldades financeiras, devido ao maior nível de risco 

presente na operação, exigirá um retorno proporcionalmente superior, 

aumentando ainda mais o problema da organização endividada. 

 

O princípio fundamental para a boa formação da estrutura de capital é combinar os 

recursos de capital de terceiros e capital próprio, com o propósito de equilibrar os 

benefícios fiscais obtidos com as despesas financeiras com os custos de 

insolvência, diminuindo assim o custo de capital da empresa (Young &O’Byrne, 

2003). 

 
2.5.3 Custo médio ponderado de capital 
 

Toda empresa tem como princípio fundamental propiciar um retorno de seus 

investimentos que atendam, no mínimo, à expectativa de ganho dos acionistas. 

Dessa maneira, qualquer investimento realizado pela empresa que traga um retorno 

superior ao custo de capital cria valor a seus acionistas. 

 

Os ativos de qualquer empresa podem ser financiados por capital de terceiros e 

capital próprio, e para que seja criado valor para a empresa, os custos médios 

ponderados destas fontes de capital devem ser inferiores ao retorno do investimento 

realizado.  
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O custo médio ponderado de capital (WACC) da sigla em inglês WeightedAverage 

Capital Costé a medida mais utilizada para a determinação do custo total de um 

investimento ou projeto. Demonstra a média ponderada de todos os capitais 

investidos, recursos estes que são cruciais para que a empresa desenvolva suas 

atividades operacionais. Young e O’Byrne (2003, p. 148) destacam que “o custo do 

capital de uma empresa não é função só do custo de remuneração dos capitais de 

terceiros e próprio, mas também do volume de cada uma dessas fontes na estrutura 

de capital da empresa”.  

 

De acordo com Berket al (2010, p. 417), “O custo médio ponderado de capital 

WACC é a média do custo de capital próprio e de terceiros de uma empresa 

ponderada pelas frações do valor da empresa que correspondem a ações e dívidas, 

respectivamente”.   

 

O custo médio ponderado de capital (WACC) pode ser expresso pela Equação 6: 

 

WACC= Ke x [(E/ (D+E)] + Kd x  (D / D+ E)            (6) 

 

Os pesos para a determinação do WACC são representados pela proporção do 

capital próprio (Ke) e pelo capital de terceiros (Kd). 

 

No Brasil é permitida a dedução dos juros pagos da base de cálculo do imposto de 

renda das pessoas jurídicas. Dessa forma, pode-se reescrever a Equação6 da 

maneira como se observa na Equação 7: 

 

WACC= Ke x [(E/ (D+E)] + [Kd x (1 –Tc) x (D / D+ E)]  (7) 

Sendo: 

 

WACC = Custo médio ponderado do capital; 

Kd = Custo do capital de terceiros (Despesa Financeira / Dívida); 

Tc = Alíquota de impostos sobre o resultado; 

E = Capital próprio (equity); 
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D = Dívida de curto + longo prazo; 

Ke = Custo do capital próprio. 

 

SegundoBerket al (2010), as despesas financeiras deduzidas nos resultados das 

empresas devem fazer parte do custo efetivo da dívida, ou seja, deve-se considerar 

o benefício fiscal para a determinação do custo líquido dos juros sobre o valor da 

dívida. Adicionalmente, os autores aconselham que o custo de capital de terceiros 

deve ser considerado em condições atuais, isto é, aos custos de refinanciamento e 

não se considerar os custos do momento em que a dívida foi contraída.  

 

Póvoa (2012, p.232) também salienta que “em precificação de ativos, o analista 

deve sempre usar valores de mercado, por espelharem de forma fiel a situação da 

empresa em termos de composição da estrutura de capital e poder de barganha”. 

 

A teoria de uma estrutura ótima de capital considera a existência de uma proporção 

ideal na utilização de capital próprio e de terceiro. Tal fato acarretará um menor 

custo médio ponderado à empresa. À medida que o endividamento da empresa 

aumenta, o mercado tende a cobrar maiores taxas de juros dela, pois será 

considerada como uma empresa mais arriscada. Simultaneamente, ocorre um 

aumento na percepção de risco (elevação do beta) da organização, ocasionando a 

elevação do custo de capital próprio.  

 

Quanto maior for a participação de capital de terceiros no capital total da companhia, 

um maior retorno será exigido tanto pelos credores quanto pelos acionistas ao 

realizarem investimentos na empresa. Isso quer dizer que, mesmo sabendo que a 

dívida com terceiros gera benefício fiscal para a empresa, existe um limite para que 

o uso da dívida seja vantajoso. A Figura 4 retrata o custo de capital e uso da dívida 

em uma instituição. 
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Figura 4 -Custo de capital e uso da dívida 

Fonte: baseado em Póvoa, A. (2012). Valuation: Como Precificar Ações (p.260). Rio de Janeiro: 
Campus. 

 

A Figura 4 mostra que a progressiva alavancagem vai reduzindo o WACC, mas 

somente até alcançar o ponto de estrutura ótima de capital. A partir desse ponto, o 

aumento do endividamento não resulta mais em benefício para a empresa, pois a 

elevação da participação de capital de terceiros na estrutura de capital da 

organização aumenta a percepção de riscos pelos credores e acionistas. 
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3 Metodologia 

 

Para Barreto e Honorato (1998), a metodologia de pesquisa pode ser compreendida 

como um conjunto de métodos e técnicas científicas a serem realizados no decorrer 

da elaboração da pesquisa, de maneira que se possam alcançar os objetivos 

estabelecidos, contanto que se atenda aos critérios que possibilitem uma maior 

eficácia e que possa garantir a confiabilidade das informações. 

 

Segundo Collis e Hussey (2005, p.61), a metodologia “refere-se à maneira de tratar 

o processo de pesquisa, da base teórica até a coleta de dados”. Os autores 

estabelecem alguns pontos importantes e que precisam ser considerados em 

relação aos dados e análises. Por exemplo: por que coletou os dados; onde estes 

dados foram coletados; quais dados foram levantados e quando isso foi feito; como 

esta coleta de dados foi realizada e como será feita a sua análise. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Uma pesquisa pode ser compreendida como “o procedimento racional e sistêmico, 

que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos” 

(Gil, 2009, p.17). Ainda em relação à pesquisa, Minayo (1999) define-a da seguinte 

forma: 

Entende-se pesquisa como um processo no qual o pesquisador tem uma 
atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo 
intrinsecamente inacabado e permanente, pois realiza uma atividade de 
aproximações sucessivas da realidade, sendo que esta apresenta uma carga 
histórica e reflete posições frente à realidade (Minayo, 1999, p.23). 

 
Existem inúmeros tipos de pesquisas; contudo, conforme salienta Vergara (2003), 

para a caracterização devem ser considerados dois critérios que seriam quanto aos 

fins e quanto aos meios de investigação da pesquisa. 

 

Segundo Gil (2009), as pesquisas descritivas buscam essencialmente descrever as 

características de determinada população ou fenômeno, ou pode também 

estabelecer relações pelo uso de variáveis.  
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Prosseguindo na linha de fundamentação da pesquisa, Collis e Hussey (2005) 

consideram que a pesquisa descritiva é caracterizada por descrever os 

comportamentos e fenômenos, e ainda complementam dizendo que “vai além da 

pesquisa exploratória ao examinar um problema, uma vez que avalia e descreve as 

características das questões pertinentes”. (Collis&Hussey, 2005, p.24) 

 

No tocante aos fins, a presente pesquisa é caracterizada como descritiva e 

exploratória, pois busca obter e investigar os dados pertinentes ao setor cimenteiro 

no Brasil, além da aplicação de modelos para a determinação do risco das empresas 

deste setor.  

 

Em relação aos meios trata-se, evidentemente, de um estudo de caso. Gil (2009) 

acentua que o estudo de caso é o mais apropriado para investigar um fenômeno 

contemporâneo incorporado ao seu contexto real.  

 

Yin (1989, p.23) considera que “o estudo de caso é uma inquirição empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando 

a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde 

múltiplas fontes de evidências são utilizadas”. 

 

Ainda segundo os autores, mesmo com a limitação da generalização dos resultados 

pela utilização do método de estudo de caso, ele pode ser útil para estabelecer 

algumas proposições teóricas, ou seja, para elaborar hipóteses ou construtos que 

poderão ser aplicados em estudos subsequentes.  

 

A utilização do estudo de caso sob a perspectiva do mestrado profissional enriquece 

o aprendizado do aluno e desenvolve as competências profissionais necessárias 

para a tomada de decisão no ambiente corporativo. 
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3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Os procedimentos metodológicos aplicados na elaboração da dissertação serão 

descritos neste tópico e estão focados, principalmente, nos componentes que se 

referem à estimativa do custo de capital próprio. 

Segundo Minayo (1999), o processo de investigação do conteúdo deve estabelecer 

o entendimento dos dados coletados, obter respostas às hipóteses da pesquisa e 

aumentar o conhecimento do pesquisador a respeito do tema abordado, vinculando-

o ao contexto cultural no qual está inserido.  

 

3.2.1 Retorno das ações 

 

As empresas do segmento de cimento que operam no Brasil não possuem ações 

negociadas na bolsa de valores (BOVESPA). Dessa forma, para a estimativa do 

risco sistêmico deste setor, foi necessário recorrer a empresas cimenteiras que 

operam em outros mercados internacionais e transacionam os seus ativos em 

diferentes bolsas de valores. As organizações utilizadas foram: AnhuiConch; Cemex; 

HeidelbergCement e Lafarge. Em um tópico mais adiante, serão apresentadas 

maiores informações sobre cada uma delas.  

 

Os retornos semanais dos ativos de cada uma dessas quatro empresas foram 

calculados de forma contínua, aplicando-se a seguinte equação, a qual 

denominaremos Equação 8: 

Ri,t = Ln(Pi,t / Pi,t -1)                            (8) 

Sendo: 

Ri,t = retorno do ativo, na semana t; 

Pi,t= preço do ativo, no final da semana t; 

Pi,t -1= preço do ativo, no final da semana t -1. 
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3.2.2 O custo do capital próprio 

 

O CAPM será utilizado para a estimativa do custo de capital próprio, o qual já foi 

abordado nesta dissertação, no Capítulo 2. O cálculo está baseado na Equação 2, 

que foi reproduzida a seguir: 

 

   E(Ri) = RF + β x (RM – RF) 

Sendo: 

 

E(Ri) = taxa de retorno requerida do ativo i ou custo de capital dos acionistas 

dacompanhia i; 

RF = taxa de retorno proporcionado pelo ativo livre de risco; 

β = beta ou medida de risco sistêmico do ativo i; 

RM = taxa de retorno esperada da carteira de mercado. 

 

Para a estimativa do custo do capital próprio, é necessário o levantamento de três 

componentes, como demonstrado no Referencial Teórico: 

 

• Beta: é utilizado para determinar o risco do ativo em comparação à carteira do 

mercado; 

• Taxa livre de risco: é atribuída a um título soberano; 

• Prêmio de risco: representa, para o acionista, o retorno adicional por investir em 

determinado ativo com um grau de risco. É obtido pela diferença entre a taxa de 

retorno médio de uma carteira do mercado (RM) pela taxa de um ativo livre de 

risco (RF). 

 

3.2.3 A estimativa do beta (β) 

 

O beta é utilizado para determinar a sensibilidade de um ativo em relação ao índice 

de mercado a que está atrelada. Para que seja possível determinar o risco sistêmico 

da empresa, é necessária a aplicação do cálculo do beta em seu aspecto original. 

Para isso, é empregado o uso de análise de regressão mediante o emprego do 

método dos mínimos quadrados ordinários (MQO), que vincula os percentuais de 
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retorno de determinado ativo aos percentuais de retornos do índice de mercado. A 

regressão é representada da seguinte maneira, conforme temos na Equação 9: 

  

Yt = α + βXt+ εt     (9) 

 
Sendo: 

 

Yt = retornos das ações da empresa (variável dependente). 

Xt= retorno da carteira de mercado (variável independente). 

α = é o valor médio dos retornos das empresas, quando o retorno da carteira for 

nulo. 

β = coeficiente angular da reta de regressão; mede a sensibilidade dos retornos das 

ações em decorrência das variações da carteira de mercado.  

εt= erro aleatório, ou perturbação estocástica; indica a diferença entre o valor 

observado e o valor estimado da variável dependente. 

 

A regressão pode ser utilizada para estimar ou prever os valores futuros de uma 

variável fundamentada nos valores conhecidos ou supostos de uma ou mais 

variáveis (Bruni, 2009). 

 

Para Gujarati (2000), a relação segue padrões estocásticos, isto é, os valores não 

podem ser previstos com exatidão tomando como base os valores da variável 

independente, mas podem ser estimados, e, por consequência, existe a presença de 

um erro aleatório. Assim, o modelo clássico de regressão possui premissas básicas 

sobre a distribuição de erro aleatório ou probabilidade: 

 

a) Normalidade: o εt apresenta uma distribuição normal; 

b) Média zero: E(εt) = 0; 

c) Homocedasticidade: a variância do erro deve ser a mesma para todas as 

observações, E(εt)² = σ²; 

d) Inexistência de correlação serial: o erro de um determinado período não afeta o 

erro do(s) período(s) subsequente(s), E(εt,εt) = o. 
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Neste trabalho, os modelos serão estimados mediante o uso do MQO, e analisadas 

as premissas (c) e (d), pois a ocorrência de heteroscedasticidade e/ou correlação 

serial dos erros provoca(m) danos à análise. 

 

Sabe-se que séries financeiras, geralmente, apresentam heteroscedasticidade, isto 

é, a variância do termo de erro de uma regressão não é a mesma para os diversos 

níveis da variável independente. Em decorrência disso, os estimadores do Método 

dos Mínimos Quadrados (MQO) não são eficientes, quer dizer, não dispõem a 

variância mínima (Gujarati, 2000).Assim sendo, se essas hipóteses forem rejeitadas, 

deverão ser empregados métodos de estimação alternativos para sanar o problema. 

 

Dessa forma, inicialmente, será estimado o beta alavancado das empresas, e será 

efetuada a análise estatística que englobe os testes de hipóteses sobre a 

heteroscedasticidade e sobre a correlação serial dos erros. 

 

O pressuposto da homocedasticidade é que as variações em volta da linha de 

regressão sejam constantes para todos os valores de X. Ou seja, tanto para os 

valores de X altos como para valores de X baixos, Y oscila na mesma proporção. 

Para a formulação de hipóteses, a homocedasticidade é de fundamental importância 

para a determinação de intervalores de confiança, sendo que, quando da existência 

de heteroscedasticidade, os intervalos de confiança e as faixas de aceitação 

poderão ser mais largos ou estreitos do que os corretos (Kmenta, 1994 como citado 

em Reis, 2013). 

 

3.2.4 O beta (β) não alavancado 

 

Pelo fato de não existir nenhuma empresa do setor de cimento com ativos 

negociados na bolsa de valores do país, será utilizado uma “proxy” para determinar 

o seu risco de mercado (beta). A literatura recomenda que, nesses casos, se utilize 

o método do betadesalavancado (bottomup),tambémjá abordado no presente 

trabalho, no Referencial Teórico.  
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O betadesalavancado, apresentado na Equação 4 do Capítulo 2, assume a seguinte 

forma:  

 

βl = βu [1 + ((1 – t) x (D / E))]     

Para isso, no presente estudo, é necessária a utilização de empresas do setor 

cimenteiro para quantificar os betas alavancados e, logo após, desalavancar os 

betas, desconsiderando deste modo o efeito do endividamento de cada empresa 

que compõe a amostra. Feito todos esses cálculos, é possível determinar o beta 

representativo do risco sistêmico setorial, e então, realizar a realavancagem do beta 

considerando a estrutura de capital do setor de cimento do Brasil.  

 

3.2.5 Taxa livre de risco 

 

Foi considerada a perspectiva do investidor nacional para a elaboração desta 

dissertação. É importante salientar a dificuldade em se determinar um ativo livre de 

risco. Contudo, essa dificuldade não está presente somente no mercado de capitais 

brasileiro, mas também em grande parte dos países emergentes.  

 

A dificuldade é decorrente da falta de um título público emitido pelo governo 

brasileiro que seja realmente livre de risco de default. Tal fato pode ser notado 

mediante a comparação do rendimento de um título emitido pelo governo brasileiro, 

denominado em dólares, com outros títulos de prazos médios similares emitidos pelo 

governo norte-americano. Por essa comparação, fica evidenciado que os títulos 

públicos brasileiros apresentam rendimentos maiores do que os títulos norte-

americanos em decorrência do maior nível de risco a eles imputado (Bellizia, 2009). 

Nesse sentido, Sanvicente e Minardi (2006) salientam que essa diferença de 

rentabilidade é usualmente mencionada como uma medida do risco do país. 

 

Analistas como Póvoa (2012) consideram que a NTNB (Nota do Tesouro Nacional 

série B) é o título que mais se assemelha a um título livre de risco. Dessa maneira, 

pela perspectiva do investidor nacional, a taxa livre de risco será composta pela 

NTNB, que tem a sua remuneração indexada ao IPCA (Índice de Preço ao 

Consumidor Amplo) mais uma taxa de juros que é definida no ato da compra. Em 
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razão do IPCA ser um indicador ex-post, é necessário que se utilize uma previsão de 

inflação. Assim, para este estudo, foi considerado como taxa média de inflação de 

longo prazo o centro da meta inflacionária do país, que atualmente está em 4,5% ao 

ano. 

 

3.2.6 Prêmio de risco 

 

Alguns autores como Young e O’Byrne (2003), Copelandet al (2002), Damodaran 

(2010), Póvoa (2012)recomendam a utilização de prêmio de risco entre 5% e 6%. 

Para este estudo, arbitramos a taxa de 5% para o prêmio de risco, visto que a taxa 

livre de risco já possui embutida uma sobretaxa em decorrência da insegurança do 

mercado local (Marquetotti, 2014). 

 

Para evitar questionamentos futuros referentes ao resultado da estimativa do custo 

de capital próprio, é importante que o arbitramento do prêmio de risco esteja 

aderente ao mercado em análise. Segundo Rochman (2009), os valores históricos 

não são suficientes para a determinação do prêmio de risco, mas deve-se considerar 

também as perspectivas futuras da macroeconomia, do segmento de atuação e da 

empresa.   

 

3.3 Unidade de análise 

 

Para a estimativa do custo de capital do setor de cimento do mercado brasileiro, foi 

necessário recorrer a empresas similares que atuam em outros mercados, para 

determinar o risco do mercado. Foram escolhidas 4 empresas que atuam em 

diversos mercados e que possuem perfil similares: AnhuiConch; Cemex; 

HeidelbergCement e  Lafarge. 

 

3.3.1 AnhuiConch 

 

A empresa AnhuiConch foi fundada em 01 de setembro de 1997 e foi a primeira 

empresa do setor a negociar ações na bolsa de Hong Kong ainda no mesmo ano de 

sua fundação. Com altos investimentos realizados na construção de grandes e 
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modernas fábricas de cimento e aproveitando a alta demanda do mercado chinês, 

rapidamente conseguiu expandir suas atividades.  

 

A capacidade de produção de clínquer e de cimento do grupo foi de 24,5 milhões de 

toneladas e 36,9 milhões de toneladas, respectivamente, em todo o ano de 1997. No 

final de 2014, o grupo apresentou uma capacidade de produção de clínquer de 212 

milhões de toneladas e 264 milhões de toneladas de cimento ao ano. O grupo 

produziu em 2014 um total de 197 milhões de toneladas de clínquer e 219 milhões 

de toneladas de cimento, representando um crescimento em relação ao mesmo 

período anterior de 11% e 18%, respectivamente. 

 

Atualmente, além de abastecer o mercado chinês, a AnhuiConch exporta seus 

produtos para mais de 20 países, como os Estados Unidos, e outros de regiões da 

Europa, África e Ásia. Na Tabela 1 são apresentadas algumas informações 

econômico-financeiras sobre a empresa. 

 

Tabela 1 

Dados financeiros AnhuiConch 

 (Expresso em: RMB'000)* 2014 2013 2012 2011 

Receita líquida de vendas 58.964.535 54.200.612 45.062.826 48.146.857 

Lucro operacional 13.823.479 11.742.679 7.015.803 14.960.294 

Total do Ativo 102.253.097 93.094.480 87.523.523 84.003.416 

Total Passivo 33.026.013 34.692.721 36.720.402 37.554.590 

Total Patrimônio Líquido 69.227.084 58.401.759 50.803.121 46.448.826 
Nota: * RMB é a abreviação da moeda chinesa Renminbi. 

Fonte: Relatório anual de relações com investidores, 2014. Recuperado de 
http://www.conch.cn//news_file/20154179297349.pdf, 20, abril, 2015. 

 
A Figura 5 oferece-nos dados sobre o lucro operacional da AnhuiConch. 



 

 

Figura 5 -Lucro Operacional AnhuiConch

Fonte: Recuperado de http://www.conch.cn//news_file/20154179297349.pdf

Em 2011, a empresa apresentou um crescimento no volume de vendas de clínquer e 

cimento de 15,2% em relação a 2010, com a 

e despesas operacionais

operacional. Apesar do aumento no volume de vendas da ordem de 18,3% em 2012, 

a empresa sofreu com a queda no preço médio de vendas, o que impacto

consideravelmente na queda do resultado operacional neste mesmo ano. Em 2013 e 

2014 houve um aumento no volume de vendas de cimento e clínquer

9,2% respectivamente, e uma recuperação no preço médio de vendas, contribuindo 

assim para a elevação da margem do lucro operacional.

 

3.3.2 Cemex 

 

O grupo Cemex foi fundado em 1906, com a construção da planta de cimento 

Hidalgo, no norte do México. Ano após ano, o grupo 

em construções e aquisições de novas plantas de cimento em to

mexicano, estando presente

negociar seus ativos na bolsa de valores mexicana e,

aquisição do grupo Cimentos Guadalajara, se tornou o maior produtor de cimento do 

México. Somente a partir de 1992 o grupo iniciou suas expansões por todo o mundo, 

primeiramente com a aquisição das duas maiores empresas cimenteiras da 

Espanha. Nos anos subsequentes realizou
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em 20, abril, 2015) 
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outras plantas de cimento em diversos países, como: Estados Unidos, Venezuela, 

Costa Rica, Panamá, Colômbia, República Dominicana etc. Atualmente, possui 

atividades em mais de 50 países em todo o mundo. 

 

No final de 2014, a capacidade instalada de produção de cimento do grupo foi de 

93,7 milhões de toneladas ao ano. Atualmente, o grupo concentra a maior parte de 

suas vendas no Norte Europeu, Estados Unidos e México.A Figura 6 mostra o 

percentual de vendas da Cemex por região, no ano de 2014. 

 

 

 

 

  México 
  Estados Unidos 

  Norte Europeu 

  Caribe e América central e do Sul 
  Mediterrâneo 
  Ásia 

 

Figura 6 - Vendas por região da Cemex 

Fonte: Relatório anual de relações com investidores, 2014. Recuperado de 
http://www.cemex.com/CEMEX_AR2014/index.html, em 20 de maio de 2015. 

 

Observando-se, na sequência, a Figura 7, percebe-se que o grupo apresentou um 

crescimento em suas receitas no período de 2006 e 2007, mantendo uma 

estabilidade em 2008. Entretanto, no período pós-crise de 2008, teve um declínio em 

seus níveis de receita, com uma ligeira estabilização, até 2014. 

 
 
 

Percentual de vendas 

por região - 2014 



 

 

Receita líquida de vendas(em milhões de dólares)

Figura 7 -Histórico Receita líquida da Cemex

Fonte: Relatório anual de relações com investidores, 2014.
http://www.cemex.com/CEMEX_AR2014/index.html

Como consequência, o lucro operacional do grupo, apresentou o mesmo movimen

observado na receita líquida, conforme se vê na Figura 8.

 
Lucro operacional(em milhões de dólares)
 

Figura 8 -Lucro operacional da Cemex

Fonte: Relatório anual de relações com investidores, 2014.
http://www.cemex.com/CEMEX_AR2014/index.html

 

3.3.3 HeidelbergCement

 

A empresa foi fundada em 1874 em Heidelberg, Alemanha. Inicialmente, produzia 

cerca de 80 mil toneladas de cimento por ano. Entre 1899 e 1913, a empresa 

adquiriu outras pequenas

Sul. Até os anos 50, o grupo investiu em ampliação e modernização de suas plantas 

de cimento. Na década de 1950, a reconstruçãoalemã dá origem a um
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Fonte: Relatório anual de relações com investidores, 2014.
http://www.cemex.com/CEMEX_AR2014/index.html, em 20 de maio de 2015.  

Como consequência, o lucro operacional do grupo, apresentou o mesmo movimen

observado na receita líquida, conforme se vê na Figura 8. 

Lucro operacional(em milhões de dólares) 

Lucro operacional da Cemex 

Fonte: Relatório anual de relações com investidores, 2014. Recuperado de 
http://www.cemex.com/CEMEX_AR2014/index.html, em 20 de maio de 2015.  
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Fonte: Relatório anual de relações com investidores, 2014. Recuperado de 
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econômica impressionante, e entre 1950 e 1965, a indústria da construção cresceu 

600%, impulsionando consideravelmente os volumes de venda de cimento da 

empresa. Em 1963, o grupo iniciou suas atividades no exterior, com a aquisição de 

uma participação em uma empresa de cimento na França, e a partir de então, 

passou a investir em vários mercados internacionais, como Estados Unidos, Reino 

Unido, Turquia, Noruega, Suécia, China e em diversos países africanos. Atualmente 

está presente em mais de 40 países nos cinco continentes. Em 2014, a capacidade 

instalada de produção de cimento foi de 129 milhões de toneladas. Na Figura 9 

pode-se observar o mercado de atuação da HeidelbergCement. 

 

 

  Europa ocidental e do norte 
  América do Norte 
  Europa Oriental - Ásia Central 
  Ásia-Pacífico 
  África - Bacia do Mediterrâneo 

 

Figura 9 -Mercado de atuação da HeildelbergCement 

Fonte: Reunião geral anual, 2015. Recuperado 
dehttp://www.heidelbergcement.com/en/system/files_force/assets/document/hc_annual_report_2014.
pdfem 20, abril, 2015) 

 

Nos últimos anos, o volume médio de vendas de cimento e clínquer foram de 83,3 

milhões de toneladas ao ano. Em 2014 esse volume foi de 81,8 milhões de 



 

 

toneladas, 4,7% superior ao

a Receita Líquida xo Volume de Vendas da 

Figura 10-Receita Líquida x Volume de Vendas da HeildelbergCement

Fonte: Relatório anual de relações com investidores, 2014.
dehttp://www.heidelbergcement.com/en/system/files_force/assets/document/hc_annual_report_2014.
pdfem 20, abril, 2015) 

 
Na Figura 11, podemos visualizar o lucro operacional da empresa, no mesmo 

período: 

Figura 11- Lucro Operacional da 

Fonte: Relatório anual de relações com investidores, 2014.
http://www.heidelbergcement.com/en/system/files_force/assets/document/hc_annual_report_2014.pdf
em 20, abril, 2015) 
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toneladas, 4,7% superior ao mesmo período do ano anterior. A Figura 10 apresenta 

Volume de Vendas da HeildelbergCement de 2008 a 2014. 

Receita Líquida x Volume de Vendas da HeildelbergCement

Fonte: Relatório anual de relações com investidores, 2014.
http://www.heidelbergcement.com/en/system/files_force/assets/document/hc_annual_report_2014.

podemos visualizar o lucro operacional da empresa, no mesmo 

Lucro Operacional da HeidelbergCement 

Fonte: Relatório anual de relações com investidores, 2014.
http://www.heidelbergcement.com/en/system/files_force/assets/document/hc_annual_report_2014.pdf
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A Figura 10 apresenta 

de 2008 a 2014.  

 

Receita Líquida x Volume de Vendas da HeildelbergCement 

Fonte: Relatório anual de relações com investidores, 2014. Recuperado 
http://www.heidelbergcement.com/en/system/files_force/assets/document/hc_annual_report_2014.
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Fonte: Relatório anual de relações com investidores, 2014. Recuperado de 
http://www.heidelbergcement.com/en/system/files_force/assets/document/hc_annual_report_2014.pdf 
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Nos últimos anos,os resultados operacionais da 

HeidelbergCementapresentaramestabilidade, como demonstrado na Figura 11.  

 

3.3.4 Lafarge 

 

O grupo Lafarge foi fundado em 1833 na região Ródano-Alpes da França. Iniciou 

suas atividades com a extração de calcário, e contava com duas grandes vantagens, 

uma geológica e a outra geográfica. O calcário da região é de excelente qualidade e 

pode ser usado para substituir a argamassa, e o rio Ródano tornou relativamente 

fácil o transporte das mercadorias.  O primeiro grande projeto da empresa foi o 

“Canal de Suez”, em 1864. Mesmo com restrições em sua capacidade produtiva, 

conseguiu concluir o empreendimento. Em 1866 iniciou suas operações na Argélia e 

no Norte da África.  

 

Desde sua fundação, o grupo investiu em pesquisas e desenvolvimento de novos 

produtos e tecnologias, e esta característica ainda persiste nos dias atuais. Uma das 

patentes do grupo é o cimento branco, que possui as mesmas propriedades técnicas 

do cimento cinzento, porém oferece qualidades estéticas adicionais. Foi pioneira na 

utilização de resíduos industriais como combustível alternativo, tendo como base os 

resíduos industriais e agrícolas, como casca de café, casca de arroz, pneus, 

solventes e farinha de osso.  

 

Na década de 1950, tornou-se líder na produção de cimento na França e na África 

do Norte, no mesmo período em que iniciou suas atividades na América do Norte, 

com a construção de uma fábrica no oeste do Canadá. Em 1959 construiu sua 

primeira fábrica de cimento no Brasil, localizada na cidade de Matozinhos, em Minas 

Gerais. Em 1970 já era a maior produtora de cimento do Canadá e em 1980 

alcançou a liderança em toda a América do Norte. Desde então, vem realizando 

massivos investimentos em aquisições e construções de fábricas na Espanha, 

Áustria, Indonésia, Alemanha, China, Coreia do Sul, Índia, etc. Atualmente tem 

operações em mais de 60 países, em toda parte do mundo.  Por meio da Figura 12, 

pode-se observar a distribuição geográfica da Lafarge e seu lucro líquido por região. 
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Figura 12 -Distribuição Geográfica da Lafarge e lucro líquido por região 

Fonte: Relatório anual de relações com investidores, 2014.Recuperado de 
http://www.lafarge.com/sites/default/files/atoms/files/03232015-press_publication-
2014_annual_report-uk.pdf, em 20, abril, 2015) 

 

Na Tabela 2, pode-se visualizar o lucro operacional da Lafarge, por região: 
 
Tabela 2 
Lucro Operacional por região da Lafarge 

Lucro Operacional 

por Região 2014 2013 2012 

(milhões de euros) (milhões de euros) (milhões de euros) 

Europa Ocidental 291 264 507 

América do Norte 578 552 558 

Europa Oriental 226 201 256 

Oriente Médio e África 1,043 1,032 1,242 

América Latina 150 240 296 

Ásia 433 505 564 

TOTAL 2,721 2,794 3,423 

Fonte: Relatório anual de relações com investidores, 2014.Recuperado de 
http://www.lafarge.com/sites/default/files/atoms/files/03232015-press_publication-
2014_annual_report-uk.pdf;em 20, abril, 2015) 
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As principais regiões que concentram as atividades do grupo estão no Oriente Médio 

e na África e América do Norte, respectivamente. O lucro operacional nos dois 

últimos anos se manteve no mesmo patamar; contudo, ainda não está no mesmo 

nível apresentado em 2012. A perspectiva apresentada no último relatório (ano base 

2014) é que o grupo comece a retomada do crescimento dos resultados 

operacionais em 2015 e 2016. 

 

3.4 Fonte de dados 

 

Diferentes bases de dados foram utilizadas para obter os dados necessários para as 

análises: 

 

• Para estimar o beta do setor cimenteiro, foram utilizados os dados semanais, 

compreendendo o período de dezembro de 2011 a dezembro de 2014 das 

seguintes empresas:  

 

a) AnhuiConch: Utilizados os retornos das ações da empresa negociadas no 

mercado de Hong Kong. O índice de mercado considerado da bolsa de 

valores de Hong Kong foi o HangSeng Index (HSI). 

 

b) Cemex: Os retornos das ações da Cemex foram obtidos na bolsa de valores 

de Nova Iorque. O índice de mercado utilizado foi o S&P 500, o qual é 

composto pelas 500 ações das principais empresas de diversos setores que 

atuam no mercado norte-americano. 

 

c) HeidelbergCement: Foram utilizados os retornos das ações da 

HeidelbergCement da bolsa de valores de Londres. O índice de mercado 

utilizado foi o FTSE 100, considerado como o principal índice dessa bolsa. 

 
d) Lafarge: Os retornos das ações da empresa foram obtidos na bolsa de 

valores de Paris. O índice de mercado considerado foi o CAC40, que reúne 

as 40 maiores empresas cotadas nessa bolsa. 
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• No site do Tesouro Direto foram coletadosos dados sobre a NTNB Principal 2035, 

que foi utilizada para refletir a taxa livre de risco. 

 

• Os balanços patrimoniais e os demonstrativos de resultados das empresas foram 

utilizados como fonte de dados para obter a estrutura de capital e o custo da 

dívida de cada empresa. 

 

Os dados dos retornos das ações de cada empresa e dos índices de mercados 

foram obtidos no Yahoo Finance.Os betas foram estimadosutilizando-se o 

softwareEviews 6.0. 
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4 Análise dos Resultados 
 

Este trabalho tem como objetivo principal determinar o risco sistêmico e o custo de 

oportunidade de capital do setor cimenteiro no Brasil. Conforme apresentado no 

capítulo 2, o modelo CAPM foiutilizado para a determinação do custo de capital 

próprio. Tal modelodepende de três informações básicas: a taxa livre de risco, 

refletida por um título soberano; o prêmio de risco intrínseco do mercado financeiro; 

e o risco sistêmico da empresa. 

 

O primeiro passo realizado foi a estimava do risco sistêmico, mediante estimativa da 

regressão entre as variações da carteira de mercado e as variações dos preços das 

ações de cada empresa. Tendo em vista que no mercado brasileiro não há 

empresas do setor de cimento com negociação em bolsa de valores, deve-se 

empregar o método bottomup. Dessa forma, foram selecionadasquatro empresas do 

setor de cimentoque possuem negociação de seus ativos em bolsas de valores 

internacionais(Cemex–carteira de mercado S&P 500; AnhuiConch–carteira de 

mercado HSI; HeildelbergCement –carteira de mercado FTSE 100; e Lafarge – 

carteira de mercado CAC40) para a estimativa do risco sistêmico do setor. Após a 

estimativa do beta de cada uma delas, considerou-se o seu endividamento para 

obter os respectivos betas desalavancados, em seguida, com esses dados foi 

possível estimar o beta médiodesalavancado do setor de cimento. Considerando 

esse beta médio setorial e utilizando uma estimativa da composição de capital do 

setor cimenteiro do Brasil, realizou-se a estimativa do custo de capital próprio do 

setor no país. 

 

4.1 Determinação do risco sistêmico de empresas cimenteiras internacionais 

 

4.1.1 O beta da Cemex 

 

O beta da Cemex foi estimado de forma tradicional, mediante o método dos mínimos 

quadrados ordinários, utilizando a equação de regressão, que associa o retorno de 

um ativo aos retornos do índice de mercado (em %). 
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A Tabela 3 retrata o resultado da regressão, apresentando os coeficientes estimados 

e os testes estatísticos. 

 

Tabela 3 

 Estimativa de Beta da Cemex 

 
Variável Dependente Retorno (%) das Ações Ordinárias da Cemex 

Variável Coeficientes Erro Padrão Estatística t Prob. 

 
C 

 
0,002583 

 
0,003366 

 
 0,767342 

 
0,4440 

S&P500 2,096045 0,216781   9,668952 0,0000 

                     R² = 0,376229                               R² ajustado = 0,372205 

                       F = 93,48863               D-W = 2,013436 

Nota: Número de observações 158 – variações equivalente a três anos. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verifica-se que o valor de beta é 2,0961 e é estatisticamente significativo,o que 

permite rejeitar a hipótese H0, segundo a qual o beta é zero. Ao aceitar essa 

hipótese alternativa, pode-se cometer o chamado Erro do Tipo 1, que é rejeitar H0 

quando essa hipótese é verdadeira.A probabilidade de significância próximo de zero 

diz que a amostra revela forte evidência para a rejeição de H0. 

Verifica-se, assim, que o risco sistêmico da empresa é bem mais elevado do que a 

da carteira de mercado, por ser um produto mais sujeito aos ciclos econômicos. Em 

termos de ajuste de modelo, o R² revela que 37% da variação da açãoé explicado 

pela variação do mercado. Como o risco que está sendo medido é o sistêmico, 

deve-se ponderar que outros importantes fatores não estão sendo considerados 

para explicar os retornos proporcionados pelos ativos da Cemex. Tal resultado não 

constitui surpresa e, de acordo com Damodaran (2004), isso pode ser observado em 

várias empresas e mercados. Entretanto, a regressão é válida, o que é confirmado 

pela estatística F, estatisticamente significativa. 

 

Tendo em vista a possibilidade de ocorrer relação serial dos resíduos da regressão, 

testou-se sua presença utilizando o Teste Breusch-Godfrey, ilustrado na Tabela 4, 

conforme sugerido por Gujarati (2010). 
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Pode-se aceitar a H0 de não observância de correlação serial dos erros, visto que a 

probabilidade referente ao Qui-quadrado é maior que o nível de 5%. Esse é um 

resultado desejado, em conformidade com os pressupostos do modelo de 

regressão, também explicitados na Tabela 4. 

 
Tabela 4 

Teste Breusch-Godfrey para Verificação de Autocorrelação - Cemex* 

 
Estatística F 
 

 
0,77649 
 

Prob. F (2,153) 0,4618 

Nº Obs x R² 1,577525 Prob. Qui-quadrado (2) 0,4544 

 Nota: *Variável dependente: Resid. 
 Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 
Foi realizado também o Teste de White para testar a presença ou não de 

heteroscedasticidade, pois quandoocorre, os estimadores continuam sendo não 

tendenciosos, mas deixam de ser eficientes. Isso viola os pressupostos básicos do 

modelo de regressão, e na construção de intervalos de confiança para a elaboração 

dos testes de hipótese,estes poderão ser mais largos ou estreitos do que os 

corretos. 

 
Verifica-se, na Tabela 5, contudo, queos testes não permitem rejeitar a hipótese nula 

(homoscedasticidade), uma vez que a probabilidade de significância é elevada e 

superior nível aceitável de 5%.Como H0 não pode ser rejeitada, aceita-se que os 

erros apresentam variância constante. 

 
Tabela 5 
Teste White para Verificação de Heteroscedasticidade - Cemex* 
 

 

 

 

Nota:*Variável dependente: Resíduo 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tendo em vista essas considerações, será adotado, neste estudo, o valor debeta 

alavancado para a Cemex de 2,096045, conforme estimado pelo modelo. 

Estatística F 0,097357 Prob F (2,1233) 0,9072 

Nº Obs x R² 0,195156 Prob. Qui-quadrado (2)           0,9070 
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Para as demais empresas, serão apresentadas apenas as estimativas das 

regressões, pois não foram detectados problemas de autocorrelaçãoe 

heteroscedasticidade. 

 

4.1.2 O beta da AnhuiConch 

 

Os resultados para a AnhuiConch estão retratados na Tabela 6. O valor do beta 

estimado é de 1,222351, sendo o coeficiente estatisticamente significativo.  

 

Tabela 6 

Estimativa do beta da AnhuiConch 

Variável Coeficientes Erro Padrão Estatística t Prob. 

C 0,000939 0,003594 0,261141 0,7943 

HSI 1,222351 0,174348 7,010971 0,0000 

R² = 0,240768               R² ajustado = 0,235870 

F = 49,15372           D-W = 2,114551 

Nota: Número de observações 158 – variações equivalente a três anos. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Verifica-se que em um outromercado, o risco sistêmico da indústria de cimento 

refletido pelo betaé, também, superior a 1,0, podendo-se afirmar que os retornos da 

AnhuiConch são mais voláteis que os da carteira de mercado (HSI). Dessa forma, 

quando o HSI sobe, por exemplo, 5%,espera-se que os retornos proporcionados 

pela AnhuinConch a seus investidores subam um pouco mais que 6%.Assim, dada a 

maior volatilidade do setor, quando ocorre a queda nos retornos da carteira de 

mercado, a retração observada no retorno das ações da AnhuiConch será maior. 

 

4.1.3 Obeta da HeidelbergCement 

 

Em relação HeidelbergCement, foiencontrado um coeficiente betatambém 

estatisticamente significativo, conforme se pode observar na Tabela 7. 
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Tabela 7 

Estimativa do beta da HeidelbergCement 

Variável Coeficientes Erro Padrão Estatística t Prob. 

 
C 

 
-0,002237 

 
0,002362 

 
-0,947368 

 
0,3449 

FTSE100  1,368709 0,140968   9,709359 0,0000 

                     R² = 0,378188                           R² ajustado = 0,374177 

F = 94,27166D-W = 2,023652 

Nota: Número de observações 158 – variações equivalente a três anos. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

O valor estimado do betafoi de 1,368709, valor essebem próximo ao da AnhuiConch.  
 

4.1.4 O beta da Lafarge 

 

Os resultados da regressão da Lafarge estão retratados na Tabela 8. O beta 

calculado exibe o valor de 1,304740, com probabilidade de significância muito baixa.  

 
Tabela 8 

Estimativa do beta da Lafarge 

Variável Coeficientes Erro Padrão Estatística t Prob. 

 
C 

 
-0,002237 

 
0,002107 

 
-1,32443 

 
0,2592 

CAC 40  1,304740 0,097397 13,39616 0,0000 

                     R² = 0,536563                           R² ajustado = 0,532573 

                       F = 179,4572 D-W = 1,612358 

Nota: Número de observações 158 – variações equivalente a três anos. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Além do mais, a estatística F é altamente significativa, e o poder de explicação do 

modelo é bem elevado (R² ajustado = 0,53). 

 

Em nenhuma das empresas analisadas foram identificados problemas nas 

estimativas realizadas de autocorrelação e heteroscedasticidade.  

 

A Tabela 9 apresenta um sumário dos riscos sistêmicos (betas alavancados) 

daindústria cimenteira em diferentes mercados. 
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Tabela 9 

Risco sistêmico das empresas do setor 

Empresas  Beta Alavancado 

AnhuiConch 1,222351 

Cemex 2,096045 

HeidelbergCement 1,368709 

Lafarge 1,304740 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Verifica-se que todos os betas são maiores do que 1, revelando a já referida maior 

volatilidade do setor às variações de suas respectivas carteiras de mercado. 

Entretanto, observa-se que o risco sistêmico da Cemex é bem alto e fora do padrão 

observado para as demais empresas. Conforme discutido no Referencial Teórico, tal 

discrepância pode ser resultado de uso de dívida e alta alavancagem financeira. 

Este tema será analisado em seguida. 

 

4.2 Alavancagem financeira e seus impactos nos riscos sistêmico das 

empresas do setor 

 

Ao considerar apenas a fonte de financiamento proveniente do capital próprio, 

obtém-seosbetas não alavancados (βu) das empresas da amostra. Esses foram 

obtidos utilizando-se a Equação 4apresentada no Capítulo 2 desta dissertação. Os 

betas não alavancados das empresas foram calculados considerando o risco 

sistêmico (beta), a alíquota de imposto de renda e a relação de dívida/patrimônio de 

cada uma das empresas da amostra.  

 

4.2.1 Cálculo do beta não alavancado das empresas internacionais do setor 

cimenteiro 

 

A estrutura de capital de cada empresa referenciada a 31 de dezembro de 2014 está 

apresentada na Tabela 10. Constatou-se que a Cemex apresenta o maior grau de 

alavancagem financeira, enquanto a AnhuiConch é mais conservadora, no que 

tange à utilização de capital de terceiros em sua estrutura de capital. 



77 
 

 
 

Tabela 10 

Relação Dívida Patrimônio Líquido das Empresas 

Empresa Dívida* Patrimônio Líquido* Dívida/Patrimônio Líquido 

AnhuiConch 22.141 55.764 0,40 

Cemex 230.298 148.318 1,55 

HeidelbergCement 8.784 11.585 0,76 

Lafarge 13.662 14.555 0,94 

Nota: *valores referentes à AnhuiConch em Yuan (CNY), valores referentes à Cemex em pesos 
mexicano (MXN), demais empresas em euros (EUR). 

Fonte: Balanço patrimonial do exercício 2014, obtido no site das empresas. Recuperado de 
http://www.lafarge.com/sites/default/files/atoms/files/03232015-press_publication-
2014_annual_report-uk.pdf;http://www.cemex.com/CEMEX_AR2014/index.html; 

http://www.conch.cn//news_file/20154179297349.pdf;http://www.heidelbergcement.com/en/system/file
s_force/assets/document/hc_annual_report_2014.pdf, em 20, abril, 2015) 
 

O endividamento das empresas acarretaa elas os chamados “Custo de Dificuldades 

Financeiras”.Dessa forma, é prudente desconsiderar o efeito do endividamento, para 

que sejam refletidos no beta unicamente os riscos inerentes à atividade operacional. 

Tal premissa é baseada na utilização de 100% de capital próprio na estrutura de 

capital da empresa para determinar o betadesalavancado. 

 

Conforme discutido no Referencial Teórico, ao desconsiderar o efeito do 

endividamento das empresas, os betas desalavancados revelam similaridades, com 

o beta da Cemex situando-se próximo ao beta médio da amostra. 

 

Tabela 11 

Betas desalavancados das empresas 

Empresas 
Beta 

Alavancado 
Dívida/Patrimônio 

 Líquido 
Taxa de Tributo 

(%) 
Beta 

Desalavancado 

AnhuiConch 1,2224 0,40 25% 0,9419 

Cemex 2,0960 1,55 30% 1,0044 

HeidelbergCement 1,3687 0,76 30% 0,8941 

Lafarge 1,3047 0,94 33% 0,8010 

Beta do Setor   
  

0,9103 

Fonte: dados da pesquisa. 
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O betadesalavancado do setor cimenteiro, calculado pela média simples dos betas 

desalavancados das empresas, situou-se em 0,9103, sendo este o valor que será 

empregado (bottomup) para refletir o risco sistêmico do setor cimenteiro no Brasil. 

 

4.2.2 Quantificação do risco sistêmico do setor cimenteiro mediante o 

betabottomup 

 

O efeito da alavancagem financeira afeta diretamente o custo do capital próprio. 

Considerando a estimativa realizada do beta não alavancado do setor,foram 

determinadas cinco alternativas em relação à dívida/patrimônio líquido para o cálculo 

do betabottomupdo setor cimenteiro no Brasil. Os percentuais (D/E) considerados 

foram fundamentados na estrutura de capital das empresas analisadas para simular 

o impacto da alavancagem no risco sistêmico do setor cimenteiro, o que se pode 

observar na Tabela 12. 

 

Tabela 12 

Betabottomup do setor cimenteiro no Brasil para diferentes níveis de dívida 

Alternativas 
A B C D E 

D/E = 30% D/E = 60% D/E = 90% D/E = 120% D/E = 150% 

Alíquota de imposto 34% 34% 34% 34% 34% 

D/E 30% 60% 90% 120% 150% 

Betadesalavancado do setor 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Estimativas do betabottomup 1,09 1,27 1,45 1,63 1,81 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

À medida que ocorre o aumento do uso de capital de terceiros, observa-se a 

elevação do risco sistêmico do setor, representado pelo betabottomup. O efeito da 

alavancagem financeira aumenta em 66% o risco sistêmico do setor, comparando o 

primeiro nível de endividamento (alternativa A) com o último nível de endividamento 

(alternativa E). Nesse sentido, é importante as empresas ponderarem 

cautelosamente o nível de endividamento que estão adotando, pois, o maior uso de 

alavancagem financeira acarretará um aumento em seu custo de capital próprio. 
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4.3 Custo do capital próprio e o custo da dívida do setor cimenteiro no Brasil 

 

A estimativa do custo do capital próprio do setor cimenteiro no Brasil foi realizada 

empregando-se o CAPM, conforme discutido nos capítulos anteriores. Para a 

adoção deste modelo, além do cálculo do beta do setor, foram consideradosa 

remuneração de um ativo livre de risco e um prêmio de risco de mercado no Brasil. 

 

Nesta pesquisa, o ativo livre de risco foi composto pela Nota do Tesouro Nacional – 

Série B (“NTN-B”) principal com vencimento em 2035 e pelo centro da meta da 

inflação. A taxa de remuneração da NTN-B 2035 era de 7,5% na data de 

12/09/2015, e presumindo que a inflação, em média, situe no patamar do atual 

centro da meta de inflação (4,5% ao ano), a taxa livre de risco estimada é da 

ordemde 12,0%. 

 

Conforme discutido no Referencial Teóriconesta dissertação, o prêmio de risco 

considerado foi de 5%. Introduzindo os dados levantados na Equação 2, obtêm-se 

os retornos esperados pelos investidores em diferentes alternativas de alavancagem 

financeira, conforme o que se vê na Tabela 13. 

 
Tabela 13 
Custo do Capital Próprio 

Alternativas A B C D E 

D/E = 30% D/E = 60% D/E = 90% D/E = 120% D/E = 150% 

Taxa livre de risco BR 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 

NTNB 2035 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 

Estimativa de inflação de longo prazo 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

Betabottomup 1,09 1,27 1,45 1,63 1,81 

Prêmio de Risco 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Estimativas de custo de capital próprio 17,5% 18,4% 19,3% 20,2% 21,1% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 
Estimado o custo de capital próprio, é necessário determinar o custo da dívida 

(capital de terceiros) do setor cimenteiro no Brasil. Para o levantamento do custo da 

dívida, foi considerado o custo médio ponderado do capital de terceiros de 2013 e 
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2014 das principais empresas cimenteiras instaladas no Brasil: Cimpor, 

Holcim,Intercement, Liz, Tupi e Votorantim Cimentos.O custo médio da dívida antes 

do benefício fiscal destas empresas situou-se em10,9% a.a. 

 

Após a estimativa do custo de capital próprio e do custo de capital de terceiros, o 

próximo passo será calcular o WACC, que é tema da seção seguinte. 

 

4.4 Custo médio ponderado de capital – WACC 

 

O cálculo do custo médio ponderado de capital – WACC foi obtido pela Equação 7. 

A Tabela 14 retrataas estimativas do WACC do setor cimenteiro no Brasil para as 

cinco alternativas de estrutura de capital abordadas neste estudo. 

 

Tabela 14 

WACC – Setor cimenteiro no Brasil 

 
A B C D E 

Alternativas D/E = 30% D/E = 60% D/E = 90% D/E = 120% D/E = 150% 

Participação Capital Próprio 77% 63% 53% 45% 40% 

Participação Capital Terceiros 23% 38% 47% 55% 60% 

Alíquota Imposto sobre resultado 34% 34% 34% 34% 34% 

Custo Capital Terceiros (Kd) 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 

Custo Capital Próprio (Ke) 17,5% 18,4% 19,3% 20,2% 21,1% 

Estimativa do WACC 15,1% 14,2% 13,5% 13,1% 12,7% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Consoante às formulações de M&M, pode-se verificar na Tabela 14 que, ao 

aumentar a participação de capital de terceiros na estrutura de capital da empresa, o 

custo médio ponderado de capital diminui. Entretanto, a utilização da alavancagem 

financeira deve ser utilizada com cautela, devido aosdiscutidos custos de falência, 

os quais poderão trazer sérias dificuldades financeiras para a empresa.  
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5 Considerações Finais 
 

Esta dissertação teve por objetivo analisar o risco sistêmico e o custo de capital do 

setor cimenteiro no Brasil. As empresas deste segmento de mercado vêm passando 

por um período conturbado com a desaceleração da economia nacional e com os 

altos índices de inflação que exercem forte impactono mercado em que atuam, seja 

em parcerias com grandes construtoras, ou nas vendasdiretas para os pequenos 

varejistas.  

 

Este setor exige um alto investimento em suas operações, seja para a expansão de 

suas atividades operacionais, ou para as manutenções do seu parque fabril. Nesse 

sentido, é importante que o gestor financeiro atente para a melhor estrutura de 

capital a ser adotada, sendo prudente no uso da alavancagem financeira e sempre 

observando o custo de capital a que essas transações são submetidas.  

 

Primeiramente, em decorrência do modelo de análise adotado,o estudo procurou 

mensurar o nível de sensibilidade do setor cimenteiro em relação a uma carteira de 

mercado. Como não existem empresas cimenteiras que transacionam seus ativos no 

mercado nacional, foi necessário recorrer ao método bottomup, extraindo 

informações de empresas que possuem ações negociadas em bolsas de valores 

internacionais. As empresas utilizadas neste estudo foram: AnhuiConch; Cemex; 

HeidelbergCement e Lafarge, tendo sido levantadosos retornos semanais de seus 

ativos negociadoseos respectivos retornos da carteira de mercado no qual são 

transacionados. O período da amostragem foi de 30/12/2011 a 29/12/2014, 

totalizando 158 observações. As regressões foram estimadas com o uso do software 

Eviews 6.0, sendo apresentados os testes estatísticos pertinentes. 

 

Os betas desalavancados das organizações analisadas apresentaram similaridades 

entre si, sendo o menor valor β=0,80 e o maior valor β=1,00, evidenciando que o 

risco sistêmico de empresas do setor é bem similar, mesmo considerando os 

diferentes mercados em que atuam. O beta setorial desalavancadofoi da ordem de 

β=0,91, resultado da média simples dos betas desalavancadosdas empresas 

analisadas. 
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A partir destebeta setorial foi estimadoo risco sistêmico do setor cimenteiro no Brasil, 

considerando-se cinco alternativas com diferentes níveis de alavancagem financeira. 

A relação mais baixa de dívida/capital próprio considerada foi de 30%, e,nesse 

cenário, o betaalavancado do setor situou-se em 1,09. Caso fosse adotada uma 

alavancagem mais agressiva, por exemplo, índice (D/E) de 150%, o beta se elevaria 

para 1,81.  

 

O estudo mostrou que o uso de alavancagem financeira contribuiu para o aumento 

dos riscos inerentes ao negócio. Contudo, essa relação entre o nível de 

endividamento e o aumento no risco do negócio não é linear; o efeito no risco é 

proporcionalmente menor do que a variação do índice de alavancagem financeira.  

 

Com o uso das teorias de finanças apresentadas, foram realizadas estimativas do 

custo de capital próprio,empregando-se o CAPM, e do custo médio ponderado de 

capital pelo WACC. Procurando refletir o impacto de adoções de diferentes 

estruturas de capital, foram consideradas cinco alternativas, com maior ou menor 

alavancagem financeira. 

 

O custo de capital próprio pode oscilar entre 17,5% e 21,1%, dependendo da 

escolha por maior ou menor uso de dívida. Por sua vez, o custo de capital de 

terceiros para o setor cimenteiro no Brasil foi obtido pela média ponderada do custo 

da dívida das principais empresas cimenteiras no país, de 2013 e 2014, e situou-se 

em 10,9%a.a.  

 

Baseado nas alternativas analisadas nesse trabalho, o WACC, com uma estrutura 

de capital com menor participação de capital de terceiros, situou-se em 15,1% a.a, 

enquanto em uma estratégia mais alavancada, o custo cai para 12,7% a.a. É 

importante salientar que, apesar da relevância do benefício fiscal oriundo do uso da 

dívida, o maior endividamento implica na elevação de riscos derivados do intitulado 

“Custo de Dificuldades Financeiras”, de tal forma que essa estratégia de 

financiamento do investimento deve ser vista com a devida cautela. 
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Os procedimentos e metodologias apresentados nesta dissertação podem ser 

empregados em estudos similares. Espera-se que os resultados aqui alcançados, 

com um método que precifica o risco interno a partir do funcionamento do mercado 

de capitais internacionais, possam ser úteis para os investidores e gestores de 

empresas cimenteiras no Brasil, dadas a importância e a carência deste tipo de 

análise para este setor no mercado doméstico. 
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