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RESUMO 

 

Esta dissertação teve por objetivo estimar a geração de valor de empresas do setor 
elétrico brasileiro, sendo baseado em uma amostra intencional composta de seis 
importantes empresas do setor dos segmentos geração, transmissão e distribuição. 
Ademais, procurou-se investigar a existência de uma relação entre geração de valor 
e retornos aos acionistas. Em consonância com as modernas teorias de finanças 
corporativas foi empregado o modelo que apura o risco sistemático das empresas, 
mediante o cálculo do beta. Para tal, utilizou-se análise de regressão e o método dos 
mínimos quadrados ordinários e, quando necessário, estimou-se o modelo 
condicional, também conhecido como GARCH-M. Para quantificar a geração de 
valor foi necessário estimar o custo de capital das empresas (WACC). Para tanto, foi 
levantado o custo de capital próprio com o emprego do modelo de precificação de 
ativos financeiros (CAPM), sendo que o custo da dívida foi obtido das 
demonstrações financeiras das organizações. O return on invested capital(ROIC), 
também necessário para a determinação do EVATM, foi calculado através do 
levantamento do lucro operacional líquido após imposto de renda (NOPAT) das 
empresas, bem como o montante do capital investido. Em relação aos riscos do 
setor, medido pelo beta alavancado, constatou-se que, conforme as expectativas, 
por ser um setor cujo desempenho oscila menos do que outros nos diferentes ciclos 
econômicos, o coeficiente situa-se entre 0,30 a 0,40, exceto na empresa ENEVA. 
Nesta empresa, cujo modelo de negócio implementado pelo antigo controlador foi 
mais arriscado e resultou em uma empresa mais alavancada, observou-se uma 
elevação do risco, sendo o beta estimado da ordem de 0,64.A empresa que se saiu 
melhor em termos de geração de valor foi a CEMIG, cujo resultado pode ter sido 
influenciado pela estratégia seguida de não aderir, plenamente, ao modelo de 
renovação de concessões decorrentes da Lei 12.783/2012.Em decorrência, foi 
beneficiada pela escassez de energia e negociação de contratos de fornecimento no 
mercado livre. Contudo, são incertas as repercussões desta decisão no médio 
prazo, pois de acordo com as normas do setor, a empresa perdeu as concessões 
das usinas de Jaguara, São Simão e Miranda, as quais tenta recuperar no âmbito do 
judiciário. As demais destruíram valor em todos os anos analisados (CESP, COPEL 
e ENEVA), ou em alguns deles (CPFL Energia e LIGHT).O estudo investigou, 
também, uma possível relação existente entre a geração de valor e os retornos 
propiciados aos seus acionistas. De um lado, foi evidenciado que não existiu, nas 
empresas e período analisado, relação positiva entre estas variáveis, mas de outro, 
foi detectado que as empresas que tem uma relação market-to-capital mais elevada, 
conseguiram atender melhor as expectativas de seus acionistas. 
 

Palavras-chave: EVATM. Retorno aos acionistas. Setor de energia elétrica. 



 

 

ABSTRACT 
 

This work aimed to estimate the generation of value of companies in the Brazilian 
electricity sector, being based on a composite sample of intentional six major 
segments of the generation sector companies, transmission and distribution. In 
addition, we sought to investigate the existence of a relationship between value 
creation and shareholder returns. In line with modern theories of corporate finance 
we used the model that clears the systematic risk of the companies through the beta 
calculation. To do this, regression was used for analysis and the ordinary least 
squares method and, where necessary, an estimated conditional model, also known 
as GARCH-M. To quantify the generation of value was necessary to estimate the 
cost of capital injections (WACC). It was thus raised the cost of capital with the use of 
financial asset pricing model (CAPM), and the cost of debt was obtained from the 
financial statements of organizations. The return on invested capital (ROIC), also 
necessary for determining the EVATM was calculated by raising the net operating 
profit after income tax (NOPAT) of companies, and the amount of capital invested. 
With regard to risks in the sector, as measured by beta leveraged, it was found that, 
as expected, as a sector whose performance varies less than others in different 
economic cycles. The coefficient is between 0.30 to 0.40 except in ENEVA company. 
In this company, whose business model implemented by the former parent was more 
risky and resulted in a more leveraged company, there was an increased risk, being 
the estimated beta of 0.64. The company did better in terms of value creation was 
CEMIG, whose results may have been influenced by the strategy followed not adhere 
fully to the renewal model arising concessions of Law 12.783 / 2012. As a result, 
benefited from the shortage of energy and negotiating supply contracts on the open 
market. However, repercussions of this decision are uncertain in the medium term, 
because according to industry standards, the company lost concessions of the Plants 
of Jaguara, St. Simon and Miranda, which tries to recover within the judiciary. The 
other destroyed value in all analyzed years (CESP, COPEL and ENEVA), or some of 
them (CPFL Energia and LIGHT). The study investigated also a possible link 
between the generation of value and propitiated returns to shareholders. On the one 
hand, it was evident that there was, in companies and analyzed period, positive 
relationship between these variables, but on the other, it was found that companies 
that have a higher market-to-capital ratio, managed to better meet the expectations 
of its shareholders. 
 
Keywords: EVATM. Return to shareholders. Electricity sector 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Contextualização 

 

 

O aumento da importância dos acionistas na maioria dos países desenvolvidos levou 

um número crescente de administradores a concentrar-se na criação de valor como 

sendo a medida mais importante de desempenho organizacional, pois a capacidade 

de gerenciar o valor é parte essencial do desenvolvimento de estratégias 

corporativas e empresariais sólidas (Copeland, Koller & Murrin, 2002).  

 

A avaliação de desempenho e a atratividade de empreendimentos com foco na 

criação de valor tendem a criar empresas mais saudáveis, levando, por sua vez, a 

economias mais sólidas, pois reflete a utilização mais eficiente de recursos 

econômicos de uma sociedade (Copeland et al., 2002). A criação de valor depende 

da qualidade das decisões dos gestores, que devem ser baseadas nos elementos 

estratégicos que as fundamentam como custo do capital, volume de atividade, 

capacidade de gerenciar, dentre outros. As empresas devem desenvolver e avaliar 

melhor suas estratégias financeiras e capacidades diferenciadoras, a fim de 

desenvolver vantagens competitivas com o intuito de gerar valor e, 

consequentemente, captar novos investidores para que projetos inovadores sejam 

realizados para elevarem o retorno financeiro tanto para a organização como para 

os acionistas(Assaf, 2012). 

 

Segundo Young e O'Byrne (2003), nos dias atuais sabe-se que o valor da 

organização depende das percepções que o mercado de capitais tem, da 

capacidade que ela possui em gerar fluxos de caixa futuros para os seus provedores 

de capital. Esses fluxos são descontados por uma taxa de juros que reflita o que os 

investidores esperam ganhar, se o seu dinheiro for aplicado em outra empresa de 

risco similar. Porém, muitas organizações ignoram que a criação de valor não 

depende somente das decisões de investimentos, mas também das demais tarefas 

que são de responsabilidade dos gerentes, como a gestão diária dos negócios após 

os investimentos terem sido realizados, exercício dirigido ao futuro.  
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Souza e Martins (2010) asseveram que, particularmente no Brasil, a criação de valor 

para o acionista é um assunto recente que ganhou relevância a partir das reformas 

econômicas do Estado, iniciados na década de 1990, pelo Governo Federal. Isso 

basicamente provocou mudanças do contexto nacional, como abertura de mercado 

e transformações estruturais no país, atratividade de novos investidores externos e 

também uma mudança no controle societário das empresas e suas estruturas de 

governança. 

 

Uma das formas de se medir a criação de valor para uma organização é pelo lucro 

econômico, ou Valor Econômico Agregado (EVATM), marca registrada pela 

consultoria americana Stern Stewart Co., largamente utilizada em vários países e em 

grandes empresas. O EVATM representa a diferença entre o lucro operacional líquido 

e o custo do capital investido na organização. Segundo Young e O'Byrne (2003), o 

EVATM não apenas pode ser utilizado para avaliações orientadas ao futuro, como 

também pode ser adaptado a mensurações de desempenho. Uma das suas maiores 

vantagens é proporcionar uma ligação entre mensuração de desempenho e 

avaliação pelo mercado de capital, ajudando a assegurar que o desempenho 

gerencial seja avaliado e recompensado de modo consistente com a moderna teoria 

de finanças corporativas. 

 

Damodaran (2009) questiona se o valor econômico agregado crescente provocaria 

um aumento no valor de mercado. Enquanto um aumento no valor econômico 

agregado geralmente leva a uma elevação no valor da empresa, não 

necessariamente pode aumentar o preço da ação, pois o valor de mercado insere 

expectativas de valor econômico agregado futuro, ou seja, o anúncio de ganhos é 

julgado em comparação às expectativas, e a surpresa dos ganhos é que conduz os 

preços das ações. Assim, não se espera qualquer correlação entre a magnitude do 

valor econômico agregado e os retornos de ações e aquelas que apresentam 

maiores aumentos em valor econômico agregado não devem, necessariamente, 

ganhar retornos altos para seus investidores. Entretanto, O’Byrne (1996) tem uma 

opinião distinta, e segundo ele, as alterações no EVATM explicam mais do que 55% 

das mudanças no valor de mercado no período de cinco anos, o que justifica o uso 

do EVATM como modelo de gestão corporativa.  
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A oferta de energia é um dos grandes estrangulamentos para o crescimento 

econômico e representa um insumo de alto custo da indústria. Assim, a redução do 

custo de energia contribui, sobremaneira, para permitir que as indústrias se tornem 

mais competitivas no mercado. Com intuito de diminuir custos e estimular o setor 

industrial, o governo brasileiro institui a Medida Provisória 579, de 11 de setembro 

de 2012, convertida na Lei 12.783 de 14 de janeiro de 2013 (Medida Provisória n. 

579, 2012; Lei n.12.783, 2013).  

 

Apesar disso, há um receio entre os analistas de que tal medida possa diminuir a 

oferta de energia e provocar o aumento da demanda. Caso não se observe um 

processo de modernização ou de vultosos investimentos para melhoria do setor, 

paira a ameaça de “apagões” de energia (Godoy, 2013).  

 

Diante da importância do setor elétrico na economia brasileira e que vários estudos 

investigaram a relação entre o valor econômico agregado e os retornos de ações, 

procurando mostrar a capacidade do EVATM em explicar os retornos propiciados aos 

detentores do capital das empresas, esta pesquisa dedica-se à quantificação do 

EVATM para uma amostra de empresas do setor elétrico, procurando identificar, 

também, se há uma relação entre a geração de valor e retorno aos acionistas. 

 

 

1.2 Problema da Pesquisa 

 

 

Este estudo procura investigar a capacidade de criação de valor, bem como se 

existe relação entre a geração de valor econômico e o retorno aos acionistas das 

empresas brasileiras do setor elétrico, tendo em vista os impactos das recentes 

modificações na política de concessão. A geração de valor torna-se elemento 

importante para mobilizar fundos internos destinados a expansão da capacidade 

produtiva das empresas, bem como para atrair capitais externos, quer seja na 

modalidade de capital de risco (capital próprio), quer seja na captação de novos 

empréstimos. 
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1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 

Quantificar a criação de valor e analisar a relação entre a geração de valor 

econômico e o retorno aos acionistas das empresas do setor elétrico brasileiro. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

i.Quantificar os riscos e o retorno aos acionistas de empresas do setor de energia; 

ii.Estimar o custo de capital próprio para as empresas, com o uso do modelo CAPM; 

iii.Quantificar o custo de capital de terceiros; 

iv.Estimar o custo médio ponderado de capital (WACC) para empresas do setor; 

v.Analisar a relação entre o retorno dos acionistas e a relação market-to-capital. 

 

 

1.4. Estrutura da dissertação 

 

 

Considerando as recentes modificações ocorridas no setor de energia elétrica, que 

podem impactar na criação de valor e no retorno aos acionistas de empresas desse 

segmento, e que não há consenso entre autores da área de finanças aplicados 

sobre a existência de correlação entre o EVATM e o retorno aos acionistas, esta 

dissertação foi elaborada na expectativa de gerar novas informações sobre este 

importante tema. O estudo baseia-se em uma amostra de empresas representativas 

do setor elétrico e utiliza dados recentes, que permitem avaliar os desempenhos 

operacionais, consoante aos custos do capital investido no negócio. 
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A dissertação encontra-se organizada em seis capítulos, incluindo esta breve 

introdução. No capítulo 2 é apresentado o referencial teórico, enfatizando a relação 

entre risco e retorno, a estrutura de capital e as opções pelas diferentes fontes de 

financiamento. É detalhado o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros, CAPM 

(da sigla em inglês, Capital Asset Pricing Model), com discussões sobre seus 

componentes: a taxa livre de risco; o risco do setor decorrentes da volatilidade dos 

retornos aos acionistas vis-à-vis o comportamento de uma carteira de mercado, 

retratado pelo beta, que é o risco de mercado; e o prêmio de risco de mercado. 

 

Por fim, é apresentado o EVATM, uma medida de criação de valor cujos conceitos 

teóricos serão utilizados extensivamente nesta dissertação. O capítulo 3 se dedica à 

metodologia, com o objetivo de caracterizar a pesquisa, indicar a população e 

amostra, as técnicas de coletas de dados e, finalmente, a estratégia de coleta e 

análise dos dados. O capítulo 4, por sua vez, procura caracterizar o setor, com uma 

sucinta apresentação das empresas, objeto de análise. O capítulo 5 apresenta a 

análise dos resultados alcançados e no sexto e último capitulo encontram-se as 

conclusões e considerações finais do estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Com o intuito de cumprir os objetivos propostos nesta dissertação, este capítulo se 

destina a apresentar o referencial teórico que norteia o estudo. Foram abordadas as 

discussões sobre os riscos financeiros e o custo de capital próprio por meio do 

modelo de precificação de ativos de capital, o custo de capital de terceiros, a 

estrutura de capital e o custo médio ponderado de capital das organizações. 

Especial atenção é dedicada à capacidade de geração de valor corporativo, com o 

detalhamento do EVATM e seus componentes. 

 

 

2.1 Risco e Retorno 

 

 

Para se investir, inevitavelmente há de se correr risco, embora existam formas de 

mitigá-lo. O risco representa que algo pode sair diferente do planejado, por exemplo, 

ao se fazer uma viagem, o viajante assume vários riscos, que podem ser 

classificados de maneiras distintas. Ao sair de casa podem ocorrer vários fatores 

que impossibilitam que ele chegue ao seu destino ou gerem atraso: o carro estragar, 

um pneu furar, trânsito, situação climática, acidente na estrada, dentre outros. 

Desses riscos, há aqueles que podem ser reduzidos ou até mesmo eliminados eisso 

dependerá exclusivamente do planejamento, como revisar o veículo para evitar 

estragos. Mas existem riscos que são alheios à vontade do viajante como um 

acidente na estrada, o que não necessariamente pode ter sido provocado por ele.O 

retorno esperado pelo indivíduo é chegar ao destino de viagem proposto,no prazo 

estimado ou, de preferência, adiantado, que seria um prêmio na expectativa de 

cumprimento de sua meta.  

 
Na teoria econômica a importância dos riscos na tomada de decisões dos agentes 

recebeu grande atenção por parte de Frank Knight, que diferenciou os riscos das 

incertezas inerentes aos negócios. Kishtainy(2013, p. 163) salientam que, de acordo 

com Knight, há risco quando o resultado dos atos não é conhecido, mas pode-se 

determinar a probabilidade de vários resultados potenciais, o que permite uma 
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analise matemática do grau de risco contra o qual se pode estar assegurado. 

Entretanto, a incerteza não pode ser medida matematicamente, pois não se conhece 

a probabilidade dos resultados, e assim não se pode aferir a utilidade esperada dos 

vários resultados possíveis. 

 

Em finanças, a definição de risco repousa no binômio risco-retorno, que fundamenta 

a forma de avaliação de ações e títulos (Damodaran, 2009). 

 

Segundo Damodaran (2009), risco, para a maioria das pessoas, é a probabilidade 

de chegar a um resultado indesejável em um dos "jogos da vida". Nessa mesma 

linha, que apresenta o risco como algo negativo, Weston e Brigham(2000) 

conceituam que o risco de investimento é relativo à probabilidade de efetivamente se 

ganhar menos do que o retorno esperado, quanto maior a possibilidade de retornos 

baixos ou negativos, mais arriscado o investimento. Assim, em termos estatísticos, o 

risco pode refletir a dispersão dos resultados em relação ao valor médio esperado, 

interpretado pelo nível de incerteza associado a um acontecimento (Assaf, 2012). 

 

Quanto maior a probabilidade de um investimento ser arriscado, maior será a 

expectativa de auferir retornos para compensar o investimento. Damodaran (2009) 

ressalta que os caracteres chineses que correspondem à palavra "risco" ilustram 

perfeitamente o espírito da definição atribuída a esse conceito pelos estudiosos no 

mundo financeiro (Figura 1): 

 

 

Figura1 – Perigo e Oportunidade 
Fonte: Damodaran, 2009.  

 

O primeiro é o símbolo de "perigo" e o segundo é o de "oportunidade", fazendo do 

risco um misto de perigo e oportunidade. Isso capta o equilíbrio que todo investidor 

deve alcançar, entre as maiores recompensas, que vêm com a oportunidade, e o 
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risco mais sério, que é consequência do perigo. Em termos financeiros, o perigo de 

“risco" e a oportunidade de "retorno esperado" (Damodaran, 2009). 

 

Uma medida estatística para medir o risco de um investimento é a variância ou o 

desvio padrão (raiz quadrada da variância), que representa o grau de dispersão dos 

resultados em relação ao valor médio esperado, ou seja, é uma média ponderada 

dos desvios em relação ao valor esperado.  

 

Para um mesmo nível de risco o investidor sempre seleciona a alternativa que 

oferece maior retorno. Analogamente, para um mesmo retorno esperado, o 

investidor escolhe a alternativa que apresenta menor risco. Porém, podem ocorrer 

expectativas de risco e retornos diferentes em alternativas de investimento. Assim, o 

grau do risco a ser assumido e, consequentemente, a expectativa de retorno 

depende do perfil do investidor, ou seja, qual é o grau de aversão ao risco e esta 

decisão recai sobre o retorno a ser esperado (Assaf, 2012). 

 

O risco total de um investimento é constituído de dois riscos de naturezas distintas: o 

risco sistemático e o risco não sistemático. O risco não sistemático está associado 

às operações da empresa, próprio de cada investimento realizado, como 

sazonalidade do mercado, tecnologia, concorrência, estrutura de custos, variação 

nas taxas, etc. Esse risco pode ser minimizado quando há uma diversificação na 

carteira de investimentos. Quando um setor está em alta o outro pode estar em 

baixa e vice-versa, assim, esses comportamentos distintos e de correlação1 mais 

divergentes possíveis, tendem a mitigar o risco total, eliminando os reflexos 

negativos produzidos pela concentração de uma carteira.  

 

Isso está representado pela Teoria do Portfólio, proposta pioneiramente por 

Markowitz, em 19522. A teoria propõe que o risco de um ativo não deve ser 

analisado de forma isolada e sim pela sua contribuição em uma carteira de mercado. 
                                            

1
Medida de grau de associação entre duas variáveis quantitativas. O coeficiente de correlação 

assume valores entre -1 e 1. Quando o coeficiente de correção é igual a 1, diz-se que as duas 
variáveis possuem uma correção positiva perfeita. Quando o coeficiente de correção é igual a -1, diz-
se que as variáveis possuem uma correlação negativa perfeita. Quando o coeficiente de correlação é 
igual a 0, diz-se que as variáveis possuem correlação nula, ou seja, as variações de uma variável não 
estão associadas linearmente às variações da outra variável. (Sicsú, 2012). 
2
O conceito de risco de um portfólio é atribuído, em sua maioria, a Harry Markowitz, Prêmio Nobel de 

Economia em 1999. 
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Pelo efeito da diversificação, ativos podem ser combinados de maneira que 

produzam menor risco possível, calculado para cada um de seus componentes. Se 

há uma correlação tipicamente negativa, há como reduzir, e não eliminar, o risco da 

carteira composta por mais de um ativo por meio da diversificação, visto que ainda 

prevalece o risco de mercado (Markowitz, 1952).  

 

Segundo Assaf (2012), não se elimina este tipo de risco totalmente, pois dificilmente 

se encontram ativos com correlação perfeitamente negativa, ou seja, aqueles que 

sempre se movimentam em direções opostas. Weston e Brigham (2000) 

argumentam que, via de regra, o risco de uma carteira é reduzido à medida que o 

número de ações na carteira aumenta e isso depende do grau de correlação entre 

as ações para diminuição/eliminação do risco. Uma carteira bem diversificada, isto é, 

contendo quarenta ou mais ações, poderia se eliminar quase metade do fator risco, 

inerente à ação individual média.  

 

Já Young e O’Byrne (2003) afirmam que o risco específico de uma organização 

pode ser eliminado pela diversificação com outras empresas e que quase todo o 

risco é neutralizado em portfólios com apenas uma dúzia de ações, diversificadas 

geograficamente e por indústrias. Young e O’Byrne (2003) também asseveram que 

em média, 70% da volatilidade total no preço de uma dada ação resultam da 

empresa e os outros 30% do risco de mercado. 

 

Damodaran (2009) argumenta que embora a diversificação reduza a exposição dos 

investidores ao risco específico de determinada empresa, a maioria deles se limita a 

alguns ativos. Mesmo os grandes fundos mútuos raramente mantêm mais que 

algumas centenas de ações, muitos não passam de 10 a 20. Existem duas razões 

para isso: uma é que o investidor ou administrador de fundo mútuo pode obter a 

maior parte dos benefícios marginais da diversificação com uma carteira 

relativamente pequena, pois os benefícios marginais da diversificação tornam-se 

menores à medida que a carteira aumenta a diversificação. Consequentemente, 

esses benefícios talvez não cubram os gastos marginais com a diversificação, que 

incluem custos de transação e monitoramento. Um outro motivo para a limitação da 

diversificação é o fato de muitos investidores acreditarem poder encontrar ativos 

subavaliados; daí preferirem conservar ativos que consideram de valor justo. 



23 

 

 

O risco sistemático é o risco de mercado, inerente às operações no mercado de 

ações, quando são afetados por diferentes conjunturas, política, econômica ou 

social, explicado pelas variações nas taxas de juros da economia, inflação, situações 

de mudanças políticas e pelo comportamento das ações no mercado de título, 

dentre outros. Como é um tipo de risco que não depende das ações do 

administrador, não há como ser minimizado. 

 

Consequentemente, o risco total de um investimento é composto pelo risco 

específico, não sistemático, que pode ser minimizado por meio da diversificação da 

carteira de investimento, e pelo risco sistemático, que não há como ser 

diminuído/eliminado.  

  

Detendo os retornos esperados e os riscos calculados por meio de uma carteira, 

cabe ao investidor escolher a melhor combinação de ativos de forma a atender seus 

interesses, de acordo com seu grau de aversão ao risco e, consequente, aos 

retornos esperados.  

 

A seguir, com o intuito de determinar os componentes da avaliação de um ativo – 

risco e retorno – será apresentado o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros 

(CAPM), largamente utilizado para calcular o custo de capital próprio de uma 

empresa. 

 

 

2.2O Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM) 

 

 

Segundo os analistas financeiros, o modelo de precificação de ativos de capital ou 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) é um dos assuntos mais relevantes do 

desenvolvimento da teoria de finanças, haja vista que seus principais mentores, 

Markowitz e Sharpe foram laureados com o Prêmio Nobel em 1990. Esse modelo é 

derivado da Teoria do Portfólio e determina como podem ser mensurados os 

componentes básicos de uma avaliação de ativos: risco e retorno.  
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Tal teoria baseia-se na escolha de títulos para composição de uma “carteira 

eficiente” que aumente a rentabilidade e minimize o risco. A comparação entre os 

diversos riscos e retornos dos títulos de uma carteira faz com que seja obtida uma 

fronteira eficiente entre o máximo de retorno que o ativo possa dar em função do 

menor risco possível, assim a rentabilidade da carteira dependerá do nível de risco 

assumido. Esse foi o trabalho desenvolvido por Sharpe nos anos de 1963 a 1966 e 

seus seguidores, como Treynor, nos anos de 1961 a 1966, Lintner, nos anos de 

1965 a 1969 e Black, no ano de 1972, baseado no trabalho de Markowitz (1952). 

 

O Modelo CAPM pressupõe que não haja gastos com transações, que todos os 

ativos sejam negociados e os investimentos infinitamente divisíveis, ou seja, podem 

ser adquiridos a partir de qualquer fração de uma unidade do ativo. Com base 

nessas suposições os investidores podem continuar a diversificar sem custos 

adicionais e suas carteiras incluirão todos os ativos negociados no mercado, além 

de terem pesos idênticos sobre os ativos de risco - chamada de carteira de mercado 

(Damodaran, 2009).  

 

Assim, dada a possibilidade de diversificação, todos os riscos específicos seriam 

neutralizados, restando apenas o risco não diversificável – o risco de mercado – 

representado pelo índice beta. 

 

Intuitivamente, a expectativa de retorno de um investidor, quando aplica em qualquer 

ativo de risco, é receber, no mínimo, a rentabilidade que auferiria em um 

investimento livre de risco, mais um “prêmio” por estar arriscando, proporcional ao 

tamanho do risco incorrido (Póvoa, 2012). 

 

Weston e Brigham (2000) asseveram que o CAPM é um modelo baseado na 

proposição de que a taxa de retorno requerida de qualquer ação é igual à taxa livre 

de risco mais um prêmio de risco. 

 

O CAPM, portanto, pode ser descrito da seguinte forma: 

 

 

E(Ri) = Rf + beta [E(Rm)-Rf]    (1) 
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Sendo: 

E(Ri) é o retorno esperado sobre qualquer ativo de risco; 

Rf é o retorno sobre um ativo livro de risco; 

Beta é uma medida do risco; 

E(Rm) é o retorno esperado no mercado de ações. 

 

O modelo CAPM é utilizado para estimar o custo de capital próprio de uma empresa 

e é de grande importância, tanto para o investidor quanto para o gestor de uma 

empresa. Para o investidor, reflete a taxa que ele almeja em compensação ao risco 

assumido em investir e, para o gestor empresarial, representa o retorno que ele tem 

a oferecer aos investidores a um dado risco que eles devem assumir. 

 
Apesar de o CAPM ser amplamente empregado nas análises de avaliação e seleção 

de projetos de investimento, o modelo tem sido objeto de fortes críticas provenientes 

dos resultados que emergiram do artigo de Fama e French (1992). Em recente 

estudo, Fernandez (2014) elencou uma série de problemas nas estimativas de beta, 

tendo concluído que o “... o CAPM é um modelo absurdo”. 

 

Mas, conceituados representantes da academia, embora reconheçam as fragilidades 

do CAPM, certamente não concordariam com essa conclusão. Por exemplo,Khotari, 

Shanken e Sloan (1995) e Damodaram (2010) sustentam que o beta ainda não está 

morto, e que o modelo alternativo de APT (da iniciais em inglês, 

ArbitragePricingTheory) não diz nada sobre quais são efetivamente os outros fatores 

que afetam os retornos dos ativos. De acordo com uma coletânea de artigos, editado 

pelo Financial Times (1997), 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.  

 

A próxima seção elucidará um dos componentes da Equação 1, o ativo livre de risco, 

utilizado no modelo CAPM. 
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2.2.1 A taxa livre de riscos 

 

 

Considerando os componentes do modelo CAPM, um deles é a taxa livre de risco, 

que de acordo com Póvoa (2012), tecnicamente deve apresentar três características 

básicas: inexistência de risco de default (calote no pagamento), de risco de 

reinvestimento (se houver pagamento de juros e amortização durante a vida do 

título, teoricamente já não serve) e de oscilação de taxa de juros.  

 

A primeira característica está associada ao emissor do título. São exemplos os 

títulos públicos e, teoricamente, os governos, por serem emissores de moeda, 

apresentam risco muito baixo de não honrarem dívidas no mercado local e terem 

menor possibilidade de inadimplência do que uma empresa privada. A segunda 

característica, a inexistência de risco de reinvestimento, papéis bullet (pagamento de 

amortização e juros apenas no final), sem pagamento de cupons intermediários, 

tecnicamente resolveria o problema. Por fim, a possibilidade de volatilidade na taxa 

de juros, pois ao comprar um título pré-fixado o investidor pode sofrer com 

oscilações de taxa de juros.  

 

Há intensa discussão sobre um título público que assegure o atendimento destas 

três características básicas e uma apreciação crítica deste tema pode ser visto em 

Fernandez (2014).  

 

Em relação ao Brasil Póvoa (2012) destaca o uso da NTN-B. Apesar desse título 

não passar, segundo o autor, no teste de reinvestimento nem na avaliaçãode risco 

da oscilação da taxa de juros, a NTN-B tem sido bastante utilizada para a formação 

do custo de capital próprio e será empregada nesta dissertação. 

 

A seguir serão explanados os conceitos sobre o segundo componente do modelo 

CAPM – beta. 
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2.2.2 Beta como medida de risco  

 

 

Como exposto, o risco específico da organização pode ser minimizado/eliminado 

pela diversificação da carteira, mas ainda prevalece o risco sistemático, medido pela 

variação dos preços das ações de uma empresa em relação à carteira de mercado - 

o beta. Esse é o segundo componente do modelo CAPM.  

 

Conforme Young e O'Byrne (2003), o beta  reflete o risco de mercado e é uma 

medida de risco sistemático.  O beta é identificado como o parâmetro angular na reta 

de regressão linear do comportamento de um título diante da carteira de títulos de 

mercado. Pode ser calculado mediante a seguinte expressão: 

 

X

yx
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b

,
       (2) 

 
Sendo: 

b = coeficiente beta; 

COVx,y = covariância entre um ativo e a carteira de mercado; 

VARx= variância da carteira de mercado. 

 

Para uma carteira de mercado o beta constitui a média ponderada dos betas dos 

títulos individuais: 
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Sendo: 

pié a fração da carteira investida na i-ésima ação; 

bi é o coeficiente beta da i-ésima ação. 
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Quando o beta de uma ação for exatamente igual a um, diz-se que essa ação 

comporta-se exatamente como a carteira de mercado. Para betas superiores a um, 

diz-se que as ações têm maior risco que o risco de mercado e para betas inferiores 

a um, tem-se um risco menor que o risco de mercado.  

 

Ainda segundo Young e O'Byrne (2003) e Fernandez  (2014) o beta é objeto de 

grandes controvérsias. A primeira delas é que o modelo CAPM não especifica um 

intervalo para mensurar os retornos históricos, pois o modelo baseia-se em 

expectativas de futuros retornos, mas, uma vez que tais retornos não são 

observáveis utiliza-se, em substituição, os retornos históricos.  A Standard&Poor's, 

por exemplo, utiliza para calcular o beta intervalos semanais de retorno.   

 

Póvoa (2012) classifica as vantagens e desvantagens quanto aos intervalos de 

prazos: no diário ou semanal há vantagem pela potencial prescrição, desvantagem 

por captar iliquidez e fortes movimentos de curto prazo; no quadrimestral, semestral 

ou anual há vantagem de "menos ruído", mas precisaria de observações distantes 

que poderiam não significar nada.  

 

A segunda controvérsia é que o modelo CAPM nada diz sobre o período de tempo 

apropriado para a estimativa. Póvoa (2012) assevera que as empresas mudam com 

o tempo e calcular betas muito longos pode trazer problemas. Assim, cabe ao 

analista definir o melhor caminho à escolha do tempo, observando se uma 

organização está mudando seu padrão de risco.  As vantagens e desvantagens 

relativas ao tempo de observação do beta podem ser: se curto, vantagem de 

"parecer mais real" e desvantagem pelo risco de não significar nada; se longo, 

vantagem de maior representatividade, desvantagem pelo risco de não captar 

mudanças. Póvoa (2012) ainda sugere como "prazo ideal" o período de três anos, 

pois para empresas em setores dinâmicos esse tempo é suficiente, podendo ir até 

seis anos em setores mais maduros. A Value Line e a Standard &Poor's utilizam, 

para cálculo do beta, o período de 5 anos, mas a Bloomberg considera apenas 2 

anos.  

 

A terceira controvérsia refere-se à escolha da carteira de mercado, sendo 

comumente utilizada uma proxy  para representar a verdadeira carteira subjacente, 
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que é desconhecida. Nos EUA, por exemplo, a Bloomberg emprega o índice S&P 

500. Todavia a Value Line utiliza o Composite da Bolsa de Valores de New York, um 

índice que inclui as ações de todas as empresas negociadas naquela Bolsa. No 

Reino Unido usa-se o índice FT-100, do Financial Times. Na França, o CAC 40, na 

Alemanha, o DAX e na Itália, o Mibtel.  

 

No Brasil utiliza-se o Ibovespa como proxy da carteira de mercado, que é um índice 

altamente concentrado e que pode ser pouco representativo da economia como um 

todo. Portanto, seu uso pode enfraquecer os resultados de qualquer regressão 

(Póvoa, 2012). 

 

A última crítica está na escolha do prêmio de risco, que será apreciado na seção 

2.2.3 desta dissertação. 

 

 

2.2.2.1 O beta não está morto  

 

 

Eugene Fama e Ken French, da Universidade de Chicago, em 1992 publicaram no 

Journal of Finance, um estudo que questiona a utilidade dos betas medidos para 

explicação do ágio pelo risco de títulos: 

 
Em suma, nossos testes não dão sustentação à predição mais fundamental 
do modelo SLB (o Modelo Sharpe-Lintner-Black de Precificação de Ativos 
Fixos) de que os retornos médios das ações estejam positivamente 
relacionados com os betas de mercado (Fama&French, 1992).  

  

Os autores concluíram que os retornos do capital estão inversamente relacionados 

ao valor de sua capitalização acionária ordinária e diretamente relacionados à razão 

entre o valor escritural do capital social ordinário da empresa e seu valor de 

mercado. De forma prática, pode-se estimar o retorno necessário sobre o capital 

ordinário de uma empresa consultando seu porte e sua razão mercado/escritural em 

uma tabela de ágios médios pelo risco, além da taxa livre de risco. Quando essas 

variáveis são consideradas, o beta não contribui para a capacidade de explicar os 

retornos sobre o capital próprio. Os autores sugerem como alternativa uma 
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abordagem de múltiplos fatores como o modelo de precificação por arbitragem 

(APM)3. 

 

Contrapondo o estudo de Fama e French, o trabalho de Khotari et al (1995) 

apresenta cinco motivos principais para a consistência do modelo CAPM: 

1) no exame de corte de retornos previstos revelava remuneração estatisticamente 

relevante (entre 6% e 9% ao ano) pelo risco beta; 

2) os ensaios estatísticos de Fama e French haviam sido de vigor baixo o bastante 

para não rejeitarem um ágio pelo risco além do trivial, ligado ao beta, de 6% no 

período posterior a 1940; 

3) se os retornos anuais são utilizados para cálculo do beta, para evitar a 

sazonalidade dos retornos, há uma relação direta significativa entre o beta e os 

retornos durante o período que vai de 1941 a 1990; 

4) o porte da empresa também está ligado ao retorno, porém a contribuição 

econômica incremental não é grande, inferior a 1%; 

5) a relação entre o retorno e a razão escritural/mercado resulta de distorção pela 

sobrevivência na base de dados Compustat e não é economicamente relevante.  O 

histórico da base Compustat, em 1978, foi expandido de 2700 para 6000 

organizações, por meio do acréscimo de empresas de pequeno porte, e suas taxas 

de retorno eram mais elevadas do que a de suas equivalentes, que haviam 

quebrado e que, portanto, não foram incluídas na base de dados. Assim, os retornos 

das pequenas empresas constantes do Compustat estavam distorcidos para mais. A 

base de dados do Center for Research and Securities Prices (CRSP) não 

apresentava a distorção porque incluía todas as organizações que nunca foram 

cotadas na bolsa e não as retiraram em caso de quebra. Kothari et al (1995) 

descobriram que os retornos do conjunto de empresas que constava do CRSP, mas 

não do Compustat, eram efetivamente inferiores aos do conjunto das organizações 

encontradas em ambas as bases. 

                                            
3
O modelo de precificação por arbitragem (APM), originalmente sugerido por Ross, pode ser visto 

como análogo ao CAPM, porém, com múltiplos fatores. Em vez de medida de risco sistemático – 
beta, o APM inclui diversos fatores como o índice de produção industrial; da taxa real de juros de 
curto prazo, medida pela diferença entre o rendimento de Treasurybills e o Índice de Preços ao 
Consumidor; da inflação, medida por alterações inesperadas do Índice de Preços ao Consumidor; da 
inflação de longo prazo, medida como a diferença entre o rendimento até o vencimento de bônus do 
Governo dos Estados Unidos de prazos curto e longo; e o risco de inadimplência, medido como a 
diferença entre o rendimento até o vencimento de títulos empresariais de longo prazo de ratings Aaa- 
e Baa-. (Copeland et al., 2002). 
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Conclui-se que o beta, mesmo com tantas críticas, não está morto, apesar de 

merecer cuidados, mas enquanto não existir uma teoria melhor que o modelo CAPM 

ele continuará sendo largamente utilizado para estimação dos componentes básicos 

de uma avaliação de ativos.4 

 

 

2.2.3 O prêmio de risco 
 

 

O último componente do modelo CAPM é o chamado prêmio de risco [E(Rm)-Rf], 

que representa o quanto o investidor exige a mais sobre a taxa livre de risco para 

aplicar seus recursos em um investimento de renda variável. O prêmio de risco 

depende do grau de aversão que os investidores, em média, têm ao risco. 

 

Apesar de o valor de 5%, com variação de 1% para mais ou para menos, ser mais 

utilizado como estimativa para o prêmio de risco, há muitos profissionais no mercado 

e uma quantidade razoável de economistas financeiros que consideram esse 

número muito alto. Weston e Brigham (2000) argumentam que o prêmio pelo risco 

sobre o rendimento do próprio título de uma empresa geralmente tem variado de 3 a 

5 pontos percentuais. 

 

O problema reside no fato de que um prêmio de risco elevado implica em lucros ou 

EVATM futuros altos, o que necessita de muitos anos de taxa de crescimento similar 

às taxas observadas nos lucrativos mercados emergentes, 6%, 8%, ou até 

superiores. Quando os lucros ou EVATM futuros são calculados usando-se um 

prêmio de risco menor, as taxas de crescimento necessárias são inferiores. Daí esse 

debate tem levado especialistas a concluírem que, provavelmente, o prêmio de risco 

seja de apenas 2% ou 3%(Young & O’Byrne, 2003). Mesmo assim Young e O’Byrne 

(2003) recomendam um prêmio de risco de 5%. 

 

Segundo Póvoa (2012), observações empíricas atestam que alguns fatores definem 

o tamanho médio do prêmio de risco: 

                                            
4
 Para uma visão completamente distinta, veja Fernandez (2014). 
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a) percepção de risco geral do mercado: a percepção sobre a volatilidade política, 

econômica e social de um país interferirá em quanto um mercado de ações deve 

superar o de renda fixa, em média, para tornar o investidor satisfeito vis-à-vis o risco 

incorrido. Assim, quanto mais elevada for a percepção de risco geral do mercado, 

maior será o prêmio de risco exigido; 

b) tamanho da taxa de juros (ativo livre de risco):quanto mais elevada a taxa de juro 

real, tudo mais constante, maior o prêmio de risco exigido pelo investidor. O prêmio 

de risco exigido para investir em renda variável no Brasil será sempre muito alto, o 

que explica a baixa procura relativa por ações; 

c) hábito do investidor de aplicar em ativos de renda variável: quanto mais aguçado 

for o hábito de se investir em renda variável, menor tende a ser o chamado prêmio 

de risco exigido para se comprar uma ação. Quanto maior habituado o investidor 

estiver com os investimentos em renda variável, mais constante, menor será o 

prêmio de risco exigido; 

d) oportunidade de investimento no país com boa expectativa de retorno: quanto 

mais escassa for a quantidade de oportunidades atrativas de investimento, mais 

reduzida deverá ser a magnitude do prêmio de risco exigido.  

 

Ainda segundo Póvoa (2012), não há estudos que procurem quantificar o tamanho 

do prêmio de risco do investidor brasileiro para investir em renda variável. A primeira 

razão é a falta de estabilidade na base histórica, dado o doloroso processo 

inflacionário vivido no Brasil. Em segundo, porque na maior parte das vezes, nos 

últimos anos, os retornos em renda fixa foram superiores à renda variável, conforme 

Tabela 1:  

 
  Tabela1 

Prêmio de Risco no Brasil*: 1976-2010 (%) 
Ao ano RV – Bovespa RF – Taxa SELIC RV – RF 

1976-2010 143 177 -12,4 
1986-2010 169 241 -21,2 
1996-2010 20 22 -1,7 
1999-2010 21 20 1,4 
2003-2010 25 17 7,6 

Fonte: Póvoa, 2012, p. 210. 
Nota:

*
Média geométrica do prêmio de risco no Brasil (diferença entre o retorno do Ibovespa e a Taxa Sistema 

Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) anual. 
 

Na maioria dos intervalos citados apurou-se uma diferença negativa entre o retorno 

do Ibovespa e da taxa SELIC. O autor ainda recomenda o uso de 6,5% a.a. como 
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prêmio de risco em reais para o investidor local. A utilização de patamares entre 5 e 

6% a.a tem sido até mais comum pelos analistas brasileiros, que é próxima da 

média simples observada do excesso de retorno da carteira de mercado em relação 

à SELIC para período mais longo (1999-2010) e o subperíodo (2003-2010). 

 

Determinados os componentes para estimação do custo de capital próprio de uma 

empresa, a próxima seção discutirá a utilização das dívidas e o custo médio 

ponderado de capital decorrente da escolha de uma determinada estrutura de 

capital. 

 

 

2.4. A Estrutura e o Custo de Capital 
 

 

Ao projetar uma estrutura de capital cabe ao gestor escolher a proporção de cada 

fonte que será utilizada, o capital próprio ou de terceiros, a fim de se obter o menor 

custo total para a empresa.  Damodaran (2009) e Young e O’Byrne (2003) admitem 

que, especificamente ao mensurar o custo das dívidas, alguns fatores devem ser 

observados na escolha da relação capital de terceiros/capital próprio, a saber: 

a) benefício fiscal: como os juros são dedutíveis do imposto de renda, torna-se mais 

baixo o custo da dívida após tributação, em relação ao custo antes do pagamento de 

impostos; 

b) custo de insolvência financeira ou spread de inadimplência: quanto mais 

endividada a empresa, maior o custo de empréstimos. 

 

Além dos fatores mencionados, Young e O’Byrne (2003) acrescentam outros dois 

fatores, também de grande importância, para a escolha da estrutura de capital: os 

custos de agenciamento e a assimetria de informações. 

 

Em relação ao fator benefício fiscal, o modo de se pensar foi modificado a partir dos 

pressupostos de Modigliani e Miller (MM) (1958). Os autores afirmam, em uma 

primeira proposição, que em um mundo hipotético sem impostos, o custo total de 

capital de uma empresa não depende de sua estrutura de capital, e sim da 

capacidade que possui de gerar benefícios futuros esperados de caixa, não 
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importando a forma com ela se encontra financiada. Na segunda proposição esse 

autores argumentam que a alavancagem amplia o risco, portanto, o retorno 

esperado pelos acionistas aumenta com o endividamento. Como consequência 

dessas proposições, o WACC não é afetado, permanece constante e é 

independente do nível de endividamento. Conclui-se que as decisões de 

financiamento em um mundo hipotético sem impostos não são relevantes para 

definir o valor de uma empresa, somente as decisões de investimento.  

 

Contrapondo as proposições de MM, no mundo real, a presença de impostos pode 

criar um papel para a estrutura de capital. A empresa, dependendo do regime fiscal, 

pode deduzir as despesas com juros do EBIT (das iniciais em inglês, Earning Before 

Interes Taxes) de seus impostos tributáveis. Como consequência,há dedução dos 

impostos que a organização tem a pagar, aumentando a quantia disponível a todos 

os investidores – próprios e terceiros – e é elevado o valor da empresa. As despesas 

financeiras sobre as dívidas com terceiros são dedutíveis, diferente do capital 

próprio. Assim, há incentivo de se contrair mais dívidas enquanto haver benefício 

fiscal ou enquanto a alavancagem não oferecer risco de insolvência. 

 

Em trabalho posterior, Modigliani e Miller(1963) reconhecem que a vantagem de 

dedução tributária concede a utilização de capital de terceiros em relação ao capital 

próprio e, como consequência, aumenta o valor de uma empresa. Ao considerar um 

mundo com impostos, a proposição I passa a vigorar que o valor de uma empresa com 

dívidas é o seu valor calculado na hipótese de ser financiada unicamente por capital 

próprio, mais o valor presente do benefício fiscal produzido pelo endividamento. A partir 

da proposição II, Modigliani e Miller (1963) retificam que o retorno do capital próprio é 

alterado de acordo com o risco de endividamento, porém, seu percentual é menor do 

que se fosse desalavancada, pois a presença de dívidas permite apurar uma economia 

de imposto de renda, reduzindo o custo de capital, levando à maximização do valor da 

empresa.  

 

Em razão das imperfeições causadas pela política fiscal que beneficiam o uso de 

dívidas, MM concluíram que as empresas deveriam trabalhar com 100% de dívida. A 

partir dos trabalhos de MM em 1963, as empresas deveriam ter uma estrutura de 

capital composta quase inteiramente por dívida. Mas no mundo real isto não ocorre e 
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elas trabalham com alavancagens mais moderadas. Tal fato pode ser explicado pelos 

riscos e os custos de dificuldades financeiras, que crescem com o endividamento e 

colocam limites ao uso de capital de terceiros (Ross, Westerfield & Jaffe, 2010). 

 

Segundo Locatelli, Nasser e Mesquita (no prelo), as contribuições de Modigliani e Miller 

ensejaram o surgimento de uma teoria bastante aceita no meio acadêmico, 

denominada de teoria do “trade off ”  que leva em conta dois fatores que atuam em 

direções opostas: as economias fiscais induzem as empresas a endividarem, enquanto 

que os riscos de inadimplência e os custos percebidos de falência inibem o apetite das 

empresas pelo financiamento. 

 

O uso indiscriminado de dívidas além de aumentar o custo financeiro produz 

também o custo de insolvência financeira ou de falência, o que pode reduzir o valor 

da organização. Como consequência, há uma série de custos indiretos que podem 

ser produzidos para a empresa. Por exemplo, a perda de clientes, quando a 

organização está em processo de falência, se desobriga de compromissos futuros 

com clientes e isso fará com que estes temam que os serviços relacionados à 

garantia não sejam cobertos e passem a procurar concorrentes mais sólidos. Um 

outro malefício evidente é a perda de fornecedores, que temerão que empresas em 

falência ou dificuldade financeira não honrem suas obrigações. Também há custos 

para os funcionários dessas organizações que podem ser demitidos. Por fim, outro 

custo gerado com a dificuldade financeira/falência é a queima de ativos, pois para 

levantar dinheiro pode ocorrer de a empresa vender seus ativos a um preço aquém 

do seu valor, o que pode destruir o valor da organização.  

 

Tão significativos são os custos indiretos relacionados à insolvência, que não podem 

ser diretamente observados, mas têm significativo embate no valor da empresa, são 

aqueles originados pela redução da capacidade produtiva e gerados por conflitos de 

interesse entre acionistas e credores – os custos de agenciamento. Os conflitos 

entre as partes, a partir de insolvência financeira de uma organização altamente 

alavancada, são gerados quando os acionistas assumem maior risco na expectativa 

de recuperar as perdas, o que pode prejudicar a situação dos credores, que podem 

sofrer perdas adicionais. Portanto, os credores valem-se de mecanismos na 

celebração de novos contratos com as empresas na intenção de reduzirem seus 
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danos. Exemplo disso é o aumento da taxa de juros e o acréscimo de cláusulas 

protetoras aos contratos, visando reduzir os custos de falência ou ainda que limitem 

ou proíbem as medidas que a organização pode tomar. Com isso, o custo de capital 

da empresa pode aumentar, o que reduz o seu valor. Dessa forma, os gestores 

devem estabelecer um equilíbrio no intuito de gerar uma relação harmoniosa de 

capital de terceiros e próprio na estrutura de capital de uma empresa, a fim que se 

possam utilizar os benefícios fiscais sem incorrer em altos custos de insolvência. 

 

Segundo Assaf (2012) e Stiglitz e Greenwald (2004), uma explicação para o conflito 

de interesses entre os agentes, credores e acionistas é a assimetria de informações. 

As empresas têm muito mais informações sobre o seu desempenho futuro do que os 

credores, o que promove conflitos na captação de recursos, cada agente estabelece 

um objetivo e estratégias diferentes, visando, geralmente, o benefício unilateral de 

preservar o capital investido. 

 

Para se formar o menor custo médio ponderado de capital (WACC), que será a taxa 

de desconto aplicada em qualquer projeto de uma empresa, os gestores devem 

avaliar quais são os custos dos principais tipos de capital disponíveis e a estrutura 

da dívida, fatores esses que exercem influências sobre o custo de capital, conforme 

discutido anteriormente.  

 

Além do custo de capital próprio, amplamente discutido pelo método CAPM, há de 

se calcular o custo das dívidas, que representa o custo para a empresa captar 

empréstimos para o financiamento de projetos. Segundo Damodaran (2009), o custo 

da dívida é determinado por meio de três variáveis:  

a) as taxas de juros sem risco: à medida que o nível da taxa de juro sem risco 

aumenta, o custo da dívida se eleva;  

b) o risco de inadimplência da empresa: à medida que o risco de inadimplência da 

organização aumenta, o custo de empréstimos é elevado. Para se medir o risco de 

inadimplência pode-se utilizar a classificação de bônus da empresa; caso não esteja 

disponível, as últimas taxas pagas pela organização por empréstimos poderão 

fornecer uma medida de risco; 

c) os benefícios fiscais: como os juros são dedutíveis do imposto de renda, o custo 

da dívida após tributação será menor. 



37 

 

 

A organização tem duas alternativas de fontes de financiamento para compor o 

custo de capital, o capital de terceiros e o capital próprio e para a criação de valor 

faz-se necessário que os seus custos sejam inferiores ao retorno do investimento 

realizado. Damodaran (2009) assevera que o custo de capital próprio (Ke) reflete o 

risco de utilização de fontes de capital próprio da empresa e o custo de capital de 

terceiros após imposto (Kd) é uma função de risco de inadimplência da organização. 

 

Segundo Berk, Demarzo e Harford (2010) o custo médio ponderado de capital 

(WACC) é a média do custo de capital próprio e de terceiros, ponderada pelas 

frações do valor da empresa que correspondem a ações e dívida, respectivamente, 

expresso pela seguinte equação: 
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Sendo: 

E e D são os valores de mercado do capital próprio e capital de terceiros, 

respectivamente;  

eK e dK  os custos de cada fonte de financiamento; 

T é a alíquota marginal do imposto de renda da empresa. 

 

Depois de discutido como calcular o custo de capital das empresas, a próxima seção 

abordará como mensurar a geração de valor econômico de uma organização. 

 

 

2.5 Modelos de Geração de Valor  

 

 

As empresas têm como objetivo maximizar seu valor, que reflete no aumento da 

riqueza de acionistas e, por conseguinte, na melhoria da economia como um todo, o 

que demonstra a utilização mais eficiente de recursos econômicos de uma 

sociedade. Com foco nesse objetivo a organização tem a possibilidade de 
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desenvolver e avaliar melhor suas estratégias financeiras e capacidades 

diferenciadoras para desenvolver vantagens competitivas frente ao mercado e 

captar novos investidores, podendo gerar mais riqueza.  

 

As estratégias direcionadoras de valor, de acordo com Assaf, (2012), exprimem 

efetivamente uma influência sobre o valor da empresa e a análise das variáveis que 

influenciam a organização deve permitir que se estude toda a cadeia de resultados, 

assim como as áreas responsáveis pelas várias decisões, identificando seus pontos 

fortes e fracos. 

 

Copeland et al.(2002) argumentam que a empresa, como um todo, deve estar 

comprometida com os direcionadores de valor, estabelecendo resultados que levem 

à maximização da riqueza de seus proprietários, que ocorre em diferentes níveis 

como: 

a) estratégico: desenvolvimento de estratégias voltadas à definição de novos 

negócios e oportunidades de investimentos, sinergias, fusões e aquisições, 

crescimento e escala, etc.; 

b) gestão de desempenho: fixação de metas de desempenho baseadas em 

direcionadores de valor selecionados, e formulação de um plano de ações 

destacando as atividades que a empresa deve priorizar para a criação de valor; 

c) avaliação de desempenho: visa acompanhar, de maneira contínua, a gestão e o 

desempenho de metas estabelecidas, incentivando o comprometimento de toda a 

organização com as metas fixadas e o objetivo de criação de valor. 

 

Ainda segundo Copeland et al. (2002), se os administradores concentrarem-se na 

construção de valor para o acionista criarão empresas mais saudáveis, que, por sua 

vez, levarão a economias mais sólidas, padrões de vidas mais elevados e maiores 

oportunidades de carreira e de negócios para os indivíduos.  

 

Uma das maneiras de se medir a criação de valor para a organização é pelo Valor 

Econômico Agregado (EVATM), marca registrada pela consultoria americana Stern 

Stewart Co., muito utilizada em vários países e em grandes empresas. 
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De acordo com Póvoa (2012), a denominação Economic Value Added – Valor 

Econômico Adicionado (EVATM) diz respeito a uma métrica de desempenho 

financeiro, baseia-se na ideia que o retorno, após impostos, sobre o investimento 

deve ser consistentemente superior ao seu custo líquido para que um projeto 

adicione valor à organização. Um dos mais importantes economistas da história 

econômica, Alfred Marshall, introduziu o conceito de lucro econômico ainda no 

século XIX, que, diferente do resultado contábil, segue uma série de regras formais, 

tem o mérito de medir o desempenho de forma clara e objetiva.  

 

Segundo Young e O’Byrne (2003), o EVATM mede a diferença, em termos 

monetários, entre o retorno sobre o capital de uma empresa e o custo desse capital. 

É, portanto, similar à mensuração contábil convencional de lucro, mas com uma 

importante diferença: o EVATM considera o custo de todo o capital, enquanto o lucro 

líquido divulgado nas demonstrações financeiras da organização considera apenas o 

custo do tipo mais visível de capital, os juros, ignorando o custo do capital próprio. 

 

Young e O’Byrne (2003) apresentam o cálculo do EVATM: 

 
Quadro1 

Cálculo do EVATM 

- 
Vendas líquidas 
Despesas operacionais 

= 
- 

EBIT 
Imposto de renda 

= 
- 

NOPAT 
Custo do capital  

= EVA 
Fonte: YOUNG; O’BYRNE(2003), elaborado pela autora. 

 

Sendo: 

Earnings before interesand tax(EBIT) – lucro antes das despesas financeiras e do 

imposto de renda; 

Net operating profitafter tax(NOPAT) –lucro operacional líquido após imposto de 

renda; 

Custo do capital– que é igual ao capital investido multiplicado pelo custo do capital.  

 

Segundo Young e O’Byrne (2003), o capital investido é a soma de todos os 

financiamentos da empresa, apartados dos passivos não onerosos de curto prazo 
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como contas a pagar a fornecedores e provisões para salários, ou seja, igual à soma 

do patrimônio líquido, que pertence ao investidor, com os empréstimos e 

financiamentos, de curto e longo prazos, pertencentes a credores. O capital 

investido calculado dessa maneira é denominado de abordagem de financiamento. 

O capital investido também pode ser calculado mediante a soma do caixa em 

excesso, a necessidade de capital de giro e os ativos fixos, chamada de abordagem 

operacional. 

 

O custo de capital é o WACC, abordado anteriormente, é igual à soma dos custos de 

cada componente de capital – dívidas de curto e longo prazos e patrimônio do 

acionista – ponderado por sua proporção relativa, a valor de mercado, na estrutura 

de capital da empresa. 

 

Ainda segundo Young e O’Byrne (2003), a principal diferença entre o EVATM e as 

medidas de lucro convencionais é que o EVATM é indicador de lucro “econômico”, ao 

contrário do lucro “contábil”. Baseia-se na ideia de que em um negócio, para gerar o 

que os economistas chamam de “renda” (rents), as receitas devem ser suficientes 

para cobrir não somente todos os custos operacionais, mas também os custos do 

capital, incluindo o custo de financiamento do capital próprio. Não há criação de 

riqueza para os investidores quando não há geração de lucro no sentido econômico. 

 

Póvoa (2012) apresenta algumas vantagens para o emprego do EVATM: é um 

método simples; comparado a outras medidas de desempenho de empresas o lucro 

econômico é superior, por não se tratar de uma medida contábil e é mais próximo à 

realidade de criação de valor. Também tem a possibilidade de sua aplicação nos 

chamados departamentos de cada companhia (patamar “divisional”), delegando 

responsabilidade direta de agregação de valor para os gerentes de cada 

departamento, cabendo aos diretores gerais promoverem sinergia entre as diversas 

divisões.  

 

Contrapondo as vantagens, Póvoa (2012) e Young e O’Byrne (2003) corroboram 

que podem acontecer alguns problemas na implantação do EVATM:  

a) para a introdução do conceito de lucro econômico nas organizações é difícil 

controlar a questão do foco excessivo em retornos de curto prazo pois, se a 
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remuneração variável do executivo estiver atrelada ao EVATM, pode acontecer que 

haja subinvestimento tanto em ativos fixos como em ativos de natureza menos 

tangível, extraindo ao máximo dos ativos já existentes, limitando investimento em 

qualquer ativo que ofereça retorno imediato.  

b) em empresas em início de atividade ou alto crescimento, a aplicação do EVATM 

torna-se bem mais complexa, pois para aquelas que esperam ter crescimento 

elevado e profunda alteração na estrutura de capital, aplicar o EVATM pode ser uma 

tarefa extremamente difícil do ponto de vista prático;  

c) aquelas organizações que estão iniciando suas atividades, normalmente, no curto 

prazo, demandam altos investimentos, gerando lucros econômicos sucessivamente 

negativos nos primeiros anos;  

d) há uma forte resistência para usar EVATM abaixo das unidades estratégicas de 

negócios, causado pelo desejo de se evitar mudanças radicais e potencialmente 

desmoralizantes; 

e) se a empresa possui unidades muito independentes, em que o gerente da divisão 

tem poder de decisão quase total, inclusive influência sobre as principais decisões 

operacionais e de investimento, o EVATM pode ser considerado como a melhor 

medida de desempenho de curto prazo. Mas nem sempre isso ocorre, pois os 

componentes necessários para cálculo do EVATM muitas vezes estão além do 

controle dos gerentes das unidades. A administração deve procurar direcionadores 

de valor que sejam fortemente correlacionados ao EVATM, mais fáceis de mensurar e 

mais diretamente controláveis pelos administradores das unidades. 

 

Um outro modelo que serve como métrica para o valor de uma organização é o 

Valor de Mercado Agregado ou Market Value Added (MVATM), que representa a 

diferença entre o valor de mercado do endividamento e do capital social de uma 

empresa e a quantidade de capital por ela investida.  A razão market-to-capital, uma 

variação do MVATM, é representada pela divisão de capitalização no mercado da 

soma do endividamento e do capital social de uma organização pelo seu volume de 

capital investido, que, diferente do valor monetário do MVATM, é expresso em razão.  

 

Segundo Copeland et al. (2002), a combinação do total returns to 

shareholders(TRS), outra métrica de criação de valor para acionista, e o market-to-

capital, pode proporcionar insights interessantes a respeito da dinâmica do 
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desempenho das empresas, especialmente quando o período examinado é inferior a 

dez anos. O TRS representa a valorização dos preços das ações mais dividendos. 

Enquanto o TRS mede o desempenho em relação às expectativas dos mercados 

financeiros e às mudanças dessas expectativas, ou seja, como a organização 

supera a meta estabelecida pelas expectativas do mercado, o MVATM e o market-to-

capital medem a opinião do mercado financeiro a respeito do desempenho futuro em 

relação ao capital investido na empresa.  

 

Copeland et al.(2002) ilustram a relação entre o TRS e o market-to-capital em 

empresas varejistas (Figura. 2): 

 

 

FIGURA 2 - Relação entre o TRS e o market-to-capital em empresas varejistas 
Fonte: Copelandet al., 2002, p. 65 

 

As empresas localizadas no quadrante 1 obtiveram TRS e  market-to-capital 

elevados. As organizações do quadrante 3 obtiveram resultados opostos: os TRS 

foram baixos ou negativos e o market-to-capital foi mais baixo quando comparado 

em relação a outras empresas. As organizações do quadrante 2 são as que tiveram 

desempenho fraco, mas estavam se recuperando, pois tiveram alto TRS e baixo 

market-to-capital. Por fim, as empresas do quadrante 4 apresentaram market-to-
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capital elevado e baixo TRS, o que pode ser explicado por expectativas irreais do 

mercado ou que as organizações deixaram de realizar seu potencial.  

 

Conclui-se que se o mercado avalia uma empresa e os administradores conseguem 

superar essas expectativas, proporcionarão TRS mais altos, consequentemente, o 

mercado esperará ainda mais dos administradores e eles terão que, por 

conseguinte, superar aquilo que o mercado precifica. Para organizações notáveis a 

tarefa de sempre obter TRS mais altos é mais difícil. Já para aquelas com menor 

valor de mercado é mais fácil, mesmo que o desempenho apenas tiver melhorado 

marginalmente (Copeland et al., 2002). 

 

Giacometti5 (1997apud Silva, 2013) afirma que o resultado de uma empresa pelo 

método MVATM depende diretamente daquilo que se faz em termos de EVATM: o 

MVATM mede o efeito das ações dos gestores para melhorar as prestações do 

capital investido desde o início da organização. Já o EVATM tem como foco a 

medição da eficiência da gestão em um dado ano, assim, o MVATM é o somatório 

dos sucessivos resultados do EVATM.  

 

Stern Stewart &Co (20016apud Souza & Martins, 2010) afirmam que a ideologia da 

criação de valor deve implicar em: uma medida de desempenho que leve em 

consideração os custos da estrutura de capital e operacional; um sistema de gestão 

baseado em processos orientados para a criação de valor; mecanismos de 

motivação que induzam os gerentes a pensarem, agirem e serem remunerados 

como os donos do negócio; uma nova mentalidade organizacional baseada em uma 

cultura voltada para a criação de valor, eleito como objetivo mais importante da 

empresa. 

 

Dessa forma, a organização que adotar esses princípios gerará: melhores decisões 

operacionais, baseadas na análise de criação ou destruição de valor; melhores 

decisões de investimento para analisar projetos que realmente produzam valor 

agregado; responsabilidade mais explícita na criação de valor, por meio da mudança 

                                            
5
Giacometti, Celso. (1997). O valor da empresa. São Paulo: IBEF 

6
Stern Stewart &Co. (2001). Telemar: Introdução ao EVA

TM
. Belo Horizonte: Stern Stewart &Co 

(mimeo). 
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de cultura e do comprometimento individual com a criação de valor da empresa; 

alteração na política de remuneração, com a implantação de um sistema de 

incentivos e recompensas vinculado aos parâmetros estabelecidos pela metodologia 

do EVATM. (Stern Stewart &Co, 2001apud Souza& Martins, 2010) 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo descreve a metodologia empregada nesta dissertação e está 

organizado em quatro seções. Primeiramente será caracterizada a pesquisa, em 

seguida será realizada a indicação da população e amostra, as técnicas de coletas 

de dados e, finalmente, a estratégia de coleta e análise dos dados. 

 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

 

Segundo Gil (2009), toda pesquisa inicia-se com algum tipo de problema, mas nem 

todo problema é passível de tratamento científico. Para que um problema tenha 

natureza científica devem-se envolver variáveis consideradas testáveis. Gil (2011) 

assevera que para que um conhecimento possa ser considerado científico é 

necessário identificar as operações mentais e técnicas que possibilitem a sua 

verificação. Assim, ao se investigar um problema, por meio de uma pesquisa 

científica, é necessário fazê-lo de maneira formal e sistemática, para que os 

resultados da investigação sejam passíveis de serem obtidos por outros 

pesquisadores. 

 

Com o objetivo de cumprir os objetivos propostos no presente estudo, esta pesquisa 

pode ser classificada da seguinte forma: 

 

Com relação aos fins ela se trata de uma investigação descritiva, pois se pretende 

investigar o setor de energia elétrica utilizando empresas desse segmento que são 

negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros(BM&FBovespa). De acordo 

com Gil (2009), as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno, ou então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis – objeto de estudo em questão. Collis e 

Hussey (2005) argumentam que o estudo descritivo descreve o comportamento dos 

fenômenos e é utilizado pra identificar e obter informações sobre as características 

de um determinado problema. 
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Quantos aos meios o presente trabalho é documental, uma vez que utiliza dados 

extraídos de documentos publicados em banco de dados da Economática e de 

documentos das empresas envolvidas, disponíveis na imprensa escrita e on-line 

(Web). 

 

Segundo Gil (2009, p. 45), a investigação documental assemelha-se muito à 

pesquisa bibliográfica e a diferença essencial entre ambas está na natureza das 

fontes. “Enquanto na pesquisa bibliográfica as fontes são constituídas por material 

impresso localizado nas bibliotecas, na pesquisa documental, as fontes são muito 

mais diversificadas e dispersas.” Marconi e Lakatos (2011) argumentam que a 

característica do estudo documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos, escritos ou não. Esses podem ser recolhidos no momento em que o 

fato ocorre ou depois. 

 

Quanto à abordagem o presente estudo se caracteriza como quantitativo, pois se 

analisou dados numéricos e foi utilizada a análise estatística/econométrica para 

mensurar os riscos das empresas, o custo de oportunidade do capital e quanto as 

organizações geraram de lucro econômico. Assim, as técnicas adotadas neste 

trabalho cumprem o paradigma positivista que, de acordo com Collis e Hussey 

(2005), privilegia o raciocínio lógico, de modo que a precisão, a objetividade e o rigor 

substituam palpites, experiência e intuição como a maneira de investigar problemas 

de pesquisa. 

 

 

3.2 População e Amostra  

 

 

Para a realização do presente trabalho foi analisada a população de todas as 

empresas de energia elétrica negociadas na BM&FBovespa, o que gerou um total de 

67 organizações. 

 

Dessas 67 organizações será utilizada uma amostra não probabilística de seis 

importantes empresas de energia elétrica, que abarcam os três segmentos do setor: 

geração, transmissão e distribuição, conforme Tabela 2: 
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Tabela2 
Valor de mercado das Empresas de energia elétrica 

Nome Ação 
Valor de Mercado em 2013  

(R$ 1.000)  

CEMIG CMIG3 
 

17.708.798 
 

CESP CESP3 
 

7.065.665 
 

COPEL CPLE3 
 

7.161.093 
 

CPFL ENERGIA CPFE3 20.592.669
* 

 
ENEVA ENEV3 

 
2.107.572 

 
LIGHT S/A LIGT3 

 
4.511.021 

Fonte: Economática, 2014. 
Nota:

*
Na falta de dados no Banco de Dados utilizado, no de 2013, considerou-se, nesta 

Tabela, o valor de mercado para o ano de 2012. 
 

 

3.3 Técnicas de Coleta e Fonte Básica dos dados 
 

 

A pesquisa abrange o período de 2009 a 2013, e consonante aos objetivos 

específicos propostos, o seguinte roteiro foi seguido para a coleta de dados:  

a) quantificação do risco sistemático, mediante cálculo dos Betas com dados das 

cotações semanais das empresas(corrigidas pelos proventos) e do Ibovespa, 

extraídos da base de dados da Economática. As estimativas dos coeficientes foram 

feitas empregando-se o software Eviews 6.0. 

b) estimação do custo de capital próprio das empresas, pelo modelo CAPM, que 

envolve o uso de uma taxa livre de risco, bem como o prêmio de risco da empresa. 

Em relação ao título soberano capaz de fornecer uma taxa livre de risco, foi adotado 

o título público NTN-B com vencimento em 15/08/2024, fornecido pelo site Tesouro 

Direto, do Governo Federal, na data de 14/11/2014. O prêmio de risco de mercado 

foi estimado em 5%, em linha com o adotado em diversos estudos apresentados no 

referencial teórico. 

c) determinação do custo de capital de terceiros, com dados extraídos dos Balanços 

Patrimoniais e das respectivas Notas Explicativas de todas as empresas 

selecionadas; 

d) cálculo do custo médio ponderado de capital e do EVATM, mediante dados 

fornecidos pelos Balanços Patrimoniais e pelas Demonstrações de Resultado de 

Exercícios das empresas; 
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e) estimação da relação entre o EVATM, Market-to-Capital  e retornos aos acionistas, 

utilizando a técnica de dados em painel. 

 

 

3.4 Estratégia de Coleta e Análise de Dados  

 

 

Os seguintes procedimentos foram tomados para coleta e análise de dados do 

presente estudo: 

 

 

3.4.1 Quantificação dos riscos das empresas (beta) 

 

 

Para identificação dos riscos das organizações, de acordo com o referencial teórico 

desta dissertação, foram calculados os betas das empresas, a fim de mensurar o 

risco sistemático mediante a equação seguinte: 

 

X

yx

VAR

COV
b

,
       (5)

 

 

Sendo: 

b = coeficiente beta; 

COVx,y = covariância entre um ativo e a carteira de mercado; 

VARx= variância da carteira de mercado. 

 

O beta estimado é dado por uma equação de regressão linear que associa o retorno 

de um ativo, em porcentagem, aos retornos do índice de mercado, também em 

porcentagem, conforme descrito na próxima equação: 

 

tXtYt        (6)

 

 

Sendo: 

Yt é a variável dependente, são os retornos das ações das empresas; 
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Xt é a variável independente, isto é, o retorno da carteira de mercado; 

α é o intercepto da reta de regressão, que indica o valor médio da variável 

dependente quando a variável independente for igual a zero; 

β é o coeficiente angular da reta de regressão, que indica a intensidade da relação 

entre a variável dependente e a independente; 

εt é o termo de erro da regressão, ou perturbação estocástica, indica a diferença 

entre o valor observado e o valor estimado da variável dependente.  

 

Conforme preceituam Gujarati (2000) e Johnston e Dinardo (2001), a relação é 

estocástica, ou seja, os valores da variável dependente não podem ser previstos 

exatamente com base nos valores da variável independente, mas sim estimados, e 

assim apresenta-se um erro aleatório. Para o modelo clássico de regressão 

presume-se que há o erro aleatório determinado pela distribuição de probabilidade: 

a) normalidade: o εt tem distribuição normal; 

b) média zero: E(εt) = 0; 

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

observações, E(εt)²  = σ²; 

d) não existência de correlação serial: o erro de um período não afeta o erro do(s) 

período(s) subsequente(s), E(εiεj) = σ. 

 

Primeiramente foi utilizado o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), 

para estimação dos coeficientes, e apresentados os testes de correlação serial dos 

erros – autocorrelação e de homoscedasticidade – variância constante dos erros da 

regressão. Para as hipóteses não aceitas foram empregados métodos alternativos 

para corrigir o problema. É corriqueiro que séries financeiras apresentem 

heteroscedasticidade, ou seja, a variância do termo de erro de uma regressão não é 

constante. Como consequência, os estimadores de MQO não são eficientes por não 

possuírem variância mínima. Isso implica na ineficiência dos erros-padrão, apesar de 

isso não causar viés ou inconsistência nos betas (Wooldridge, 2002).  

Os modelos Autoregressive Conditional Heteroskedastic(ARCH) e Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroskedastic(GARCH) são os mais evidentes da 

classe dos modelos heteroscedásticos e foram conceituados por Robert Fry Engle 

(1982) e Tim Bollerslev (1986). Eles apresentam uma variância condicional aleatória 
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e, mediante seu estudo, é possível estimar e efetuar previsões acerca da volatilidade 

(Bollerslev, 1986; Engle, 1982). 

 

A respeito da determinação de ordem (p, q), vários autores indicam que o modelo 

mais simples, o GARCH (1,1), é suficiente para descrever o comportamento de 

volatilidade condicional da maioria das séries temporais.  

 

Para estimação dos betas, na forma clássica e condicional (ARCH-M), foi utilizado o 

Sofwtare Eviews 6.0. 

 

Nesta pesquisa não foram apresentados testes em relação à normalidade e à média 

do erro, pois em amostras grandes a violação dos pressupostos não acarreta 

maiores problemas. 

 

 

3.4.2 Cálculo do EVATM 

 

 

Para determinação dos EVATM das empresas, no período de 2009 a 2013, foi 

aplicada a seguinte equação: 

 

EVA = [ROIC – WACC] X Capital Investido                              (7) 

 

Os WACC das empresas foram calculados baseados na estrutura de capital de cada 

uma, mediante as proporções das fontes de capital, bem como o seu custo de 

utilização. Para tanto, o custo do capital próprio foi estimado pelo modelo CAPM, 

amplamente discutido no Referencial Teórico, mediante os seguintes procedimentos: 

a) Beta: calculado por meio do Método dos Mínimos Quadrados Ordinários e, 

quando necessário em face da presença de heteroscedasticidade, pelo modelo 

ARCH e GARCH, conforme descrito na seção 3.4.1; 

b) taxa livre de risco: foi utilizado o título NTN – B, com vencimento em 15/08/2024. 

Como esse título é atrelado ao IPCA, admitiu-se uma taxa média de inflação de 

longo prazo de 4,5% a.a., atual meta de inflação estabelecida pelo Banco Central do 

Brasil, na Resolução nº 4.095, de 28 de junho de 2012; 
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c) prêmio de risco: adotou-se um prêmio de risco de 5% a.a, conforme discutido no 

capítulo 2. 

 

O custo da dívida foi obtido por meio da razão do total das despesas financeiras pelo 

volume de capital de terceiros onerosos (dívida), extraído das demonstrações 

financeiras das empresas nos períodos analisados. 

 

O Returnon Invested Capital (ROIC), também necessário para a determinação do 

EVATM, foi calculado mediante levantamento do NOPAT das empresas, bem como o 

montante do capital investido, por meio dos Balanços Patrimoniais e da 

Demonstração de Resultado de Exercício. Seu cálculo pode ser resumido, de acordo 

com Young e O’Byrne (2003), da seguinte forma: 

 

 Lucro Operacional antes das Receitas Financeiras (RF) 

(+) Receitas Financeiras 

(=) Resultado Operacional (LAIR + RF) 

(x) Custo (1-Tc) 

(=) NOPAT  

(:) Capital Investido (CI) 

(=) ROIC = NOPAT/CI 

 

Enfim, foi levantado o Capital Investido, necessário para o cálculo do EVATM, sendo 

os dados extraídos das demonstrações financeiras analisadas, mediante a seguinte 

equação: 

 

CI = NCG + ANC     (8) 

 

Sendo: 

CI = Capital investido; 

NCG = Necessidade de capital de giro, que representa a diferença entre os Ativos 

Operacionais e os Passivos Operacionais, de acordo com os preceitos de Fleuriet 

(2003); 

ANC = Ativo não Circulante, que representa a soma do Ativo Realizável emlongo 

prazo do Investimento, do Imobilizado e do Intangível. 
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Vale salientar que para levantamento do Capital Investido, de acordo com Young e 

O'Byrne (2003), deveriam ser incluídos o excesso de caixa, a necessidade de capital 

de giro e os ativos fixos.  O excesso de caixa pode ser entendido como a diferença 

entre o saldo de caixa e equivalentes de caixa e o caixa operacional da empresa. 

Como não foi possível levantar o caixa operacional das organizações em estudo, 

informação restrita a elas e gerida de modo centralizado pela tesouraria, o caixa em 

excesso não foi considerado.  Assim, não foi incluída a receita financeira para 

levantamento do NOPAT, pois conforme recomendam Young e O'Byrne (2003), caso 

os excessos de caixa não sejam incluídos, a receita financeira também deve ser 

excluída.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR E DAS EMPRESAS PESQUISADAS 
 

 

A seguir serão apresentadas as características peculiares do Setor de Energia 

Elétrica, em particular no Brasil, bem como as empresas analisadas.  

 

 

4.1 Fontes de energia elétrica 

 

 

A energia elétrica pode ser gerada por diversos tipos de fonte, que podem ser 

renováveis como a força das águas, os ventos, a energia do sol ou esgotáveis, que 

advém de recursos fósseis. Por meio de turbinas e geradores é possível transformar 

as fontes de energia em eletricidade. Dentre as fontes utilizadas podem se destacar 

a hidráulica, que é a mais usada para a geração de energia elétrica, além da de 

petróleo, carvão, nuclear, biomassa, eólica, solar, geotérmica, marítima e biogás.  

 

A fonte hidráulica ocorre pelo fluxo das águas dos rios que são represados. São 

formados reservatórios, que fazem com que a água movimente as turbinas ligadas a 

geradores, convertendo energia mecânica em elétrica.  Para aproveitar a queda 

d’água de um rio, por exemplo, estuda-se o melhor local para a construção de uma 

usina, levando-se em conta o projeto de engenharia, os impactos ambientais, sociais 

e econômicos na região, além da viabilidade econômica do empreendimento. 

Embora a implantação possa provocar impactos ambientais, investigados 

preliminarmente, essa é uma fonte considerada limpa.  

 

A água, por sua vez, é o recurso natural mais abundante no planeta, em particular 

no Brasil, que possui um potencial hidráulico estimado em 260 GW, segundo dados 

do Atlas de Energia Elétrica do Brasil, divulgado pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica(ANEEL, 2008). Essa é a fonte mais utilizada para geração de energia 

elétrica, além de ter um custo mais barato. Ainda, mediante dados fornecidos pelo 

Ministério de Minas e Energia por meio do Boletim Mensal de Monitoramento do 

Sistema Elétrico Brasileiro, divulgado em setembro de 2014, a produção acumulada 

de energia elétrica no Brasil, no período de setembro de 2013 a agosto de 2014, 
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atingiu 539.204 GWh, sendo que em agosto de 2014 a geração de energia por fonte 

hidráulica correspondeu a 66,5% do total gerado neste país (Ministério de Minas e 

Energia, 2014).  

 

Uma usina de energia é classificada pela ANEEL, em relação a seu porte, como 

grande, média ou pequena, o que determinará as dimensões da rede de 

transmissão para se levar a energia até o centro de consumo (ANEEL, 2003). São 

elas: 

a) centrais geradoras hidrelétricas - CGH: até 1 MW de potência instalada; 

b) pequenas centrais hidrelétricas - PCH: entre 1,1 MW e 30 MW de potência 

instalada; 

c) Usina Hidrelétrica de Energia - UHE: mais de 30 MW de potência instalada. 

 

As empresas geradoras produzem a energia elétrica, as transmissoras a 

transportam dos pontos de transmissão até os centros consumidores, de onde as 

distribuidoras levam até as residências. Há ainda as comercializadoras, que 

compram e vendem energia para os consumidores livres. O sistema elétrico 

brasileiro permite o intercâmbio de energia produzida em todas as regiões, exceto 

em sistemas isolados, localizados principalmente na região Norte, através do 

Sistema Interligado Nacional (SIN). 

 

 

4.2 Caracterização do Setor Elétrico 

 

 

O Setor Elétrico tem dois ambientes de negociação, desde 2004. O Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR), com agentes de geração e de distribuição de energia; 

e o Ambiente de Contratação Livre (ACL), com geradores, distribuidores, 

comercializadores, importadores e exportadores, além de consumidores livres e 

especiais.  

 

Além desses, há ainda o mercado de curto prazo, também conhecido como mercado 

de diferenças, no qual se promove o ajuste entre os volumes contratados e os 
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volumes medidos de energia. Essa configuração integra o modelo setorial 

vigente, implantado em 2004. 

Para melhor entender a história do Setor elétrico brasileiro, pode-se dividi-lo em três 

modelos distintos, conforme apresentado no Quadro2: 

 
QUADRO2 

Modelos do setor elétrico brasileiro 

Modelo Antigo  
(até 1995) 

Modelo de Livre Mercado 
 (1995 a 2003) 

Novo Modelo  
(a partir de 2004) 

Empresas financiadas por meio 
de recursos públicos 

Empresas financiadas por meio 
de recursos públicos e privados 

Empresas financiadas por 
meio de recursos públicos e 
privados 

Empresas verticalizadas Empresas divididas por 
atividades: geração, transmissão, 
distribuição e comercialização 

Empresas divididas por 
atividades: geração, 
transmissão, 
distribuição,comercialização, 
importação e exportação 

Empresas predominantemente 
Estatais 

Abertura e ênfase na privatização 
das Empresas 

Convivência entre Empresas 
Estatais e Privadas 

Existência de monopólios - 
Competição inexistente 

Competição existente - geração e 
comercialização 

Competição existente -
geração e comercialização 

Consumidores Cativos Consumidores Livres e Cativos Consumidores Livres e 
Cativos 

Tarifas reguladas em todos os 
segmentos  

Preços livremente negociados na 
geração e comercialização 

No ambiente livre: Preços 
livremente negociados na 
geração e comercialização. 
No Ambiente regulado: leilão 
e licitação pela menor tarifa 

Mercado Regulado Mercado Livre Convivência entre Mercados 
Livre e Regulado 

Planejamento Determinativo - 
Grupo Coordenador do 
Planejamento dos Sistemas 
Elétricos (GCPS) 

Planejamento indicativo pelo 
Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) 

Planejamento pela Empresa 
de Pesquisa Energética 
(EPE) 

Contratação: 100% do Mercado Contratação: 85% do mercado 
(até agosto/2003) e 95% do 
mercado (até dez/2004) 

Contratação 100% do 
mercado + reserva 

Sobras/déficits do balanço 
energético rateados entre 
compradores 

Sobras/déficits do balanço 
energético liquidados no Mercado 
Atacadista de Energia (MAE)  

Sobras/déficits do balanço 
energético liquidados na 
CCEE. Mecanismo de 
compensação de Sobras e 
Déficits (MCSD) para as 
Distribuidoras 

Fonte:http://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/onde-atuamos/setor_eletrico?_adf.ctrl-

state=t9cvw3kph_201&_afrLoop=396875816967460#%40%3F_afrLoop%3D396875816967460%26_adf.ctrl-

state%3Dk6qfobuyd_4 
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O Modelo Antigo, vigente até o ano de 1995, caracterizava-se pela preponderância 

de empresas estatais e as fontes de financiamento se davam mediante recursos 

públicos. Dessa forma, destacava-se a criação de monopólios, pois não havia 

competição entre empresas, com a característica de elas serem verticalizadas, ou 

seja, não existia restrição para que possuíssem ativos de geração e distribuição sob 

o mesmo controlador. 

 

O Modelo de Livre Mercado, vigente de 1995 até o ano de 2003, caracterizava-se 

pela existência de financiamento público e privado e com o convívio de organizações 

também públicas e privadas. Destacou-se, nesse período, a privatização de 

empresas estatais e a desverticalização das organizações do setor, não mais sendo 

permitido que as empresas tivessem sob o mesmo controle ativos de geração e 

distribuição de energia. Ademais, as corporações nesse segmento foram separadas 

em geração, transmissão, distribuição e comercialização, passando a existir dois 

mercados: o cativo e o de mercado livre.  

 

No Novo Modelo, implantado por meio das Leis nº 10.847 e 10.848, de 15 de março 

de 2004, e pelo Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004 e vigente até hoje, verifica-

se a existência de financiamentos em duas modalidades: empresas públicas e 

privadas. Essas foram dividas em geração, transmissão, distribuição, 

comercialização, importação e exportação. Os objetivos principais do atual modelo é 

garantir a segurança no suprimento; promover a modicidade tarifária e a inserção 

social, em particular pelos programas de universalização como o ‘Luz para Todos’.  

 

Uma característica das organizações que atuam no mercado livre, assim como 

geradoras, comercializadoras, importadores, exportadores e consumidores livres é 

que eles podem negociar livremente os seus preços. Já aquelas que atuam no 

mercado cativo devem oferecer a menor tarifa, por meio de leilões - instrumentos de 

compra de energia elétrica pelas distribuidoras no ambiente regulado, realizados 

pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), por delegação da 

ANEEL, exclusivo para geradoras e distribuidoras.  

 

Além do mais, o modelo exige a contratação de totalidade da demanda por parte de 

distribuidoras e consumidores livres; nova metodologia de cálculo do lastro para 
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venda de geração; contratação de usinas hidrelétricas e termelétricas em 

proporções que assegurem melhor equilíbrio entre garantia e custo de suprimento, 

bem como o monitoramento permanente da segurança de suprimento.  

A partir do atual modelo, foi criada a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

(CCEE) em 2004, como organização sucessora do Mercado Atacadista de Energia 

(MAE).  Ainda foram criados o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), 

cujo objetivo é avaliar permanentemente a segurança do suprimento de energia 

elétrica no país;  e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), responsável pelo 

planejamento do setor elétrico em longo prazo. O exercício do Poder Concedente foi 

outorgado ao Ministério de Minas e Energia (MME),a regulamentação do setor ficou 

a cargo da ANEEL e a responsabilidade pela operação das instalações de geração e 

transmissão nos sistemas interligados para o Operador Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS). 

 

 

4.3 As Relações Comerciais  

 

 

As relações comerciais no atual modelo podem se estabelecer no Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR) e no Ambiente de Contratação Livre (ACL). No 

Mercado de Curto Prazo são contabilizadas e liquidadas as diferenças entre os 

montantes gerados, contratados e consumidos.  

 

No Ambiente de Contratação Regulada os compradores e vendedores de energia 

participantes dos leilões, um dos principais mecanismos de comercialização de 

energia no país, formalizam suas relações comerciais por meio de contratos 

registrados no âmbito do ACR. Os contratos desse ambiente têm regulação 

específica para aspectos como preço da energia, submercado de registro do 

contrato e vigência de suprimento, que não são passíveis de alterações bilaterais 

por parte dos agentes.  

 

Os leilões se dividem em duas modalidades principais: energia existente e energia 

nova. A primeira corresponde à produção de usinas já em operação e os volumes 

contratados são entregues em um prazo menor, até um ano. A segunda modalidade 
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diz respeito da produção de empreendimentos em processo de leilão das 

concessões e de usinas que já foram outorgadas pela ANEEL e estão em fase de 

planejamento ou construção. Neste caso, o prazo de entrega é de três ou cinco 

anos. Além dos dois mencionados, há os leilões de ajuste e os leilões de reserva, 

cujo objeto de contratação é a produção de usinas que entrarão em operação 

apenas em caso de escassez da produção das usinas convencionais. 

 

No Ambiente de Contratação Livre (ACL) os geradores a título de serviço público, 

autoprodutores, produtores independentes, comercializadores, importadores, 

exportadores de energia e os consumidores livres e especiais têm liberdade para 

negociar a compra de energia, estabelecer volumes, preços e prazos de suprimento 

por meio de Contratos de Compra de Energia no Ambiente Livre, sendo, 

obrigatoriamente, registrados na CCEE. 

 

No Mercado de Curto Prazo são contabilizadas as diferenças entre os montantes de 

energia contratados pelos agentes e os montantes de geração e de consumo 

efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos agentes. Todos os contratos 

de compra e venda de energia celebrados no ACR, bem como no ACL devem ser 

registrados na CCEE, que realiza a medição dos montantes efetivamente 

produzidos/consumidos por cada agente. No Mercado de Curto Prazo não existem 

contratos, ocorrendo a contratação multilateral, conforme as regras de 

regulamentação. 

 

 

4.4 Estrutura Organizacional do Setor 

 

 

De acordo com a CCEE, o atual modelo do setor elétrico brasileiro mantém a 

estrutura atual: 
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FIGURA 3 – Estrutura Organizacional do Setor Elétrico 
Fonte: http://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/onde-atuamos/com_quem_se_relaciona?_adf.ctrl-
state=t9cvw3kph_290&_afrLoop=389615994379202. 

 

 

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)é um órgão interministerial de 

assessoramento à Presidência da República e tem como principais atribuições a 

formulação de políticas e diretrizes de energia que assegurem o suprimento de 

insumos energéticos a todas as áreas do país, incluindo as mais remotas e de difícil 

acesso. Ademais, o conselho é responsável por revisar periodicamente as matrizes 

energéticas aplicadas às diversas regiões do país, por estabelecer diretrizes para 

programas específicos como os de uso do gás natural, do álcool, de outras 

biomassas, do carvão e de energia termonuclear, e por estabelecer diretrizes para a 

importação e exportação de petróleo e gás natural. 

 

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) é um órgão sob coordenação 

do Ministério de Minas e Energia (MME), tem a função de acompanhar e avaliar a 

continuidade e segurança do suprimento elétrico em todo o território nacional. 

Possui como principais atribuições o acompanhamento do desenvolvimento de 

atividades de geração, transmissão, distribuição, comercialização, importação e 

exportação de energia elétrica; avaliação das condições de abastecimento e de 

CNPE

CMSE MME EPE

ANEEL

ONS CCEE
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atendimento; realização periódica de análise integrada de segurança de 

abastecimento e de atendimento; identificação de dificuldades e obstáculos que 

afetem a regularidade e a segurança de abastecimento e expansão do setor; e 

elaboração de propostas para ajustes e ações preventivas que possam restaurar a 

segurança no abastecimento e no atendimento elétrico. 

 

O Ministério de Minas e Energia (MME) é o órgão do Governo Federal responsável 

pela condução das políticas energéticas do país. Tem como principais obrigações a 

formulação e implementação de políticas para o setor energético, de acordo com as 

diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). É 

também responsável por estabelecer o planejamento do setor energético nacional, 

por monitorar a segurança do suprimento do setor elétrico brasileiro e por definir 

ações preventivas para restauração da segurança de suprimento, no caso de 

desequilíbrios conjunturais entre oferta e demanda de energia. 

 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma instituição vinculada ao Ministério 

de Minas e Energia cujo objetivo é a prestação de serviços na área de estudos e 

pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético. Tem como 

principais responsabilidades a realização de estudos e projeções da matriz 

energética brasileira, a execução de pesquisas que propiciem o planejamento 

integrado de recursos energéticos; o desenvolvimento de estudos que propiciem o 

planejamento de expansão da geração e transmissão de energia elétrica em curto, 

médio e longo prazos; a realização de análises de viabilidade técnico-econômica e 

socioambiental de usinas e a obtenção de licença ambiental prévia para 

aproveitamentos hidrelétricos e de transmissão de energia elétrica.  

 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) tem como principal atribuição 

regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de 

energia elétrica. Também tem a responsabilidade de zelar pela qualidade dos 

serviços prestados, pela universalização do atendimento e pelo estabelecimento de 

tarifas para os consumidores finais, sempre preservando a viabilidade econômica e 

financeira dos agentes e da indústria, que também é de sua responsabilidade.  

 



61 

 

ONS é a instituição responsável por operar, supervisionar e controlar a geração de 

energia elétrica no Sistema Integrado Nacional (SIN) e por administrar a rede básica 

de transmissão de energia elétrica no Brasil. Tem como principais funções o 

atendimento aos requisitos de carga, a otimização de custos e a garantia de 

confiabilidade do sistema, além da definição das condições de acesso à malha de 

transmissão em alta-tensão do país. 

 

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) atua como operadora do 

mercado brasileiro de energia elétrica e faz a interlocução entre os agentes e as 

instâncias de formulação de políticas e regulação. Tem como principais funções a 

contabilização de operações de compra e venda de energia elétrica, apurando, 

mensalmente, as diferenças entre os montantes contratados e os efetivamente 

gerados ou consumidos pelos agentes de mercado. Para tanto, registra os contratos 

firmados entre compradores e vendedores, além de medir os montantes físicos de 

energia movimentados pelos agentes, determina os débitos e créditos com base nas 

diferenças apuradas, realizando a liquidação financeira das operações. No mercado 

regulado a CCEE é responsável por promover os leilões de compra e venda de 

energia, assim como gerenciar os contratos firmados nesses leilões. 

 

 

4.5 Custo da Energia e Medida Provisória 579 

 

 

O custo de energia elétrica inclui três tarifas distintas: a energia gerada, o transporte 

de energia até as unidades consumidoras e os encargos setoriais. Além desses, os 

Governos Federal, Estadual e Municipal cobram o Programa de Integração Social 

(PIS)/Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), o Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e a 

contribuição para iluminação pública, respectivamente.  

 

Segundo dados da ANEEL (2013), até janeiro de 2013 em uma conta de R$100,00 a 

compra de energia correspondia a R$35,80, em média, enquanto a transmissão era 
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R$6,70 e a distribuição R$23,60, sendo que os encargos correspondiam a R$9,50 e 

os impostos e tributos (ICMS, PIS e COFINS) correspondiam a R$24,50.  

 

Com intuito de diminuir custos e estimular o setor o governo brasileiro institui a 

Medida Provisória 579, de 11 de setembro de 2012, convertida na Lei 12.783 de 14 

de janeiro de 2013, com o objetivo central de reduzir o custo da energia elétrica 

(Medida Provisória n. 579, 2012; Lei n. 12.783, 2013). 

 

A lei estabelece que essa redução se dê por meio da diminuição de encargos 

setoriais e antecipação de renovação de concessões hidrelétricas e de linhas de 

transmissão que teriam vencimentos entre 2015 e 2017.  

 

Com essa Lei dois encargos setoriais foram extintos, o rateio do custo de consumo 

de combustíveis para geração de energia elétrica nos Sistemas Isolados e a 

Reserva Geral de Reversão (RGR) passou a ser custeada pelo Tesouro Nacional, 

utilizada para financiar a expansão e melhoria dos serviços de energia elétrica.  

 

Ainda, haverá uma redução média de 25% da Conta de Desenvolvimento Energético 

(CDE), utilizada para subsidiar tarifas de energia de consumidores de baixa renda e 

o programa ‘Luz para Todos’. O Tesouro Nacional passou a aportar recursos na 

conta da CDE, visando à modicidade das tarifas e o seu custo, calculado pela 

ANEEL, é rateado por todos os consumidores atendidos pelo Sistema Interligado 

Nacional (Godoy, 2013).   

 

Quanto à antecipação da renovação das concessões, segundo aponta trabalho da 

ANEEL7 (2012apudGodoy, 2013), a receita de geradores e transmissores, cujos 

contratos vencem até 2017, será reduzida e os investimentos ainda não amortizados 

serão indenizados de forma que a receita final não contemple custos de capital – 

remuneração e depreciação.  

 

                                            
7
Agência Nacional de Energia Elétrica. (2012, setembro). Impactos da Redução dos encargos e a 

renovação das concessões. Brasília, DF. Recuperado em 12 novembro, 2014, 
dehttp://www.cogen.com.br/workshop/2012/Reducao_Encargos_Renovaveis_ANEEL_11092012.pdf 
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De acordo com a ANEEL (2013), as principais alterações que permitem a redução 

da conta de luz são:a alocação de cotas de energia, resultantes das geradoras com 

concessão renovadas, a um preço médio de R$32,81 megawatt-hora (MWh), 

inferiores aos custos médios praticados; a redução da receita das transmissoras com 

concessões renovadas;a diminuiçãodos encargos setoriais como a extinção da 

Reserva Global de Reversão (RGR) e o aporte direto do Tesouro Nacional e a 

retirada dos subsídios da estrutura tarifária. 

 

Dessa forma, um consumo idêntico ao da fatura anterior resulta em uma conta de 

R$79,80 (antes R$100,0 no modelo antigo), composta por custos de energia de 

R$30,20 (R$ 35,00 anteriormente), R$2,60 pelos custos de transmissão(contra R$ 

6,70) e R$23,60 pelos custos de distribuição. Os encargos correspondem a R$3,90 

e os impostos a R$19,50 (contra R$ 9,50 e R$ 24,50, que vigorava até então). 

 

Como forma de elucidar os impactos da Lei 12.783/2012, o Quadro3 apresenta os 

encargos cobrados na conta de luz:  

 

Quadro3 
Encargos do setor de energia elétrica 

Encargos Para que serve Como é calculado 

Conta de Desenvolvimento 
Energético – CDE 

Custear os descontos nas 
tarifas e para subsidiar as 
tarifas de energia dos 
consumidores de baixa 
renda, a universalização do 
fornecimento de energia por 
meio do Programa Luz para 
Todos, a competitividade da 
energia produzida a partir de 
fonte eólica, pequenas 
centrais hidrelétricas, 
biomassa, gás natural e 
carvão mineral 

O Tesouro Nacional, à partir 
da Lei 12.783/2012, passa a 
aportar recursos na conta da 
CDE,  visando a modicidade 
das tarifas. O custo da CDE é 
rateado por todos os 
consumidores atendidos pelo 
SIN. O valor das cotas é 
calculado pela ANEEL. 

Taxa de Fiscalização de 
Serviços de Energia Elétrica 
(TFSEE) 

Custear o funcionamento da 
ANEEL 

TFSEE é paga por todos os 
consumidores de energia 
elétrica. Equivale a 0,4% do 
benefício econômico anual 
dos agentes – antes da 
edição da Lei nº 12.783/2013, 
era de 0,5%. 
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PROINFA Incentivar a geração de 
energia a partir de fontes 
alternativas (eólicas e 
biomassa) e de pequenas 
centrais hidrelétricas. 

Rateio dos custos e da 
energia elétrica gerada por 
meio do programa, levando 
em consideração o Plano 
Anual elaborado pela 
Centrais Elétricas Brasileiras 
S/A (ELETROBRAS). 

Reserva Global de Reversão 
(RGR) 

Gerar recursos para reversão 
das instalações utilizadas na 
geração e transporte de 
energia em favor das 
concessionárias, além de 
financiar a expansão e a 
melhoria do serviço de 
energia elétrica. 

A partir da Lei nº 
12.783/2013, as 
concessionárias de 
distribuição ficaram 
desobrigadas de recolher 
recursos da RGR 

Compensação Financeira 
pela Utilização de Recursos 
Hídricos (CFURH) 

Compensar financeiramente 
a União, estados e 
municípios pelo uso da água 
e de terras produtivas 
necessárias à instalação de 
usinas para geração de 
energia. 

A CFURH corresponde a 
6,75% do valor total de 
energia mensal produzida por 
usina (em Megawatt/hora - 
MWh), multiplicado pela 
Tarifa Atualizada de 
Referência (TAR). Do total 
arrecadado, 45% são 
destinados aos municípios 
atingidos pelos reservatórios 
das usinas e 45% são 
distribuídos aos estados. Os 
10% restantes são 
repassados à União 

Encargos de Serviços do 
Sistema (ESS) 

Aumentar a confiabilidade e a 
segurança da oferta de 
energia no país.  

O custo é apurado 
mensalmente pela Câmara 
de Comercialização de 
Energia Elétrica e é pago por 
todos os consumidores aos 
agentes de geração. 

Operador Nacional do 
Sistema (ONS) 

Financiar o funcionamento do 
Operador Nacional do 
Sistema Elétrico, que 
coordena e controla a 
operação das geradoras e 
transmissoras de energia 
elétrica no Sistema 
Interligado Nacional (SIN). 

O valor é definido 
anualmente pelo ONS e 
aprovado pela ANEEL. 

Pesquisa e Desenvolvimento 
e Eficiência Energética 
(P&D/EE) 

Estimular pesquisas 
científicas e tecnológicas 
relacionadas à energia 
elétrica e ao uso sustentável 
dos recursos necessários 
para gerá-la. 

Distribuidoras devem aplicar 
0,5% da receita operacional 
líquida, tanto para pesquisa e 
desenvolvimento como para 
programas de eficiência 
energética na oferta e no uso 
final da energia. Outros 
agentes devem investir 1% 
em P&D 
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Encargo de Energia de 
Reserva (EER) 

Cobrir custos decorrentes da 
contratação de energia de 
reserva, incluindo os custos 
administrativos, financeiros e 
tributários 

Rateio entre os usuários 
finais de energia elétrica do 
Sistema Interligado Nacional 
(SIN), incluindo os 
consumidores livres e os 
autoprodutores apenas na 
parcela da energia 
decorrente da interligação ao 
SIN. É definido mensalmente 
pela Câmara de 
Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE), segundo 
fórmula prevista em 
resolução da ANEEL 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2013). 

 

Quanto à atualização tarifária, os contratos de concessão prevêem três mecanismos 

de atualização tarifária: Reajuste Anual, Revisão Tarifária e Revisão Tarifária 

Extraordinária. O Reajuste Tarifário restabelece o poder de compra da receita da 

concessionária, sendo realizado anualmente na data que foi celebrado o contrato, 

exceto no ano em que ocorre o mecanismo de revisão tarifária. A Revisão Tarifária 

Periódica visa o reposicionamento da tarifa após análise de custos e remuneração 

dos investimentos, em intervalos de quatro ou cinco anos. Diferencia-se dos 

reajustes anuais por ser mais ampla e levar em conta todos os custos, investimentos 

e as receitas para fixar um novo patamar de tarifas adequado à estrutura da 

empresa e ao mercado. Já a Revisão Tarifária Extraordinária destina-se a atender 

casos de desequilíbrio econômico-financeiro, podendo ocorrer a qualquer tempo. 

 

 

4.6 Empresas Pesquisadas 

 

 

4.6.1 CEMIG 

 

 

A Companhia Energética do Estado de Minas Gerais (CEMIG), fundada em 22 de 

maio de 1952, é uma empresa mista de capital aberto, controlada pelo Governo de 

Minas Gerais, constituída por 153 sociedades e 18 consórcios. É controlada por uma 

holding, com ativos e negócios em 23 estados brasileiros, no Distrito Federal e 

também no Chile, com uma maior concentração na Região Sudeste. Ademais, a 



66 

 

CEMIG tornou-se controladora da Light e possui participação em empresas 

transmissoras de energia elétrica, TBE e Taesa, investimentos no segmento de gás 

natural, Gasmig, telecomunicações, Cemig Telecom e eficiência energética, 

Efficientia. Considerando suas controladas e coligadas, a Cemig possui em 

operação 70 usinas, sendo 63 hidrelétricas, 3 termelétricas e 4 eólicas. São 7.158 

MW de capacidade que destacam o Grupo Cemig entre as maiores geradoras do 

País. Seu mercado consiste na venda de energia para consumidores cativos, na 

área de concessão no estado de Minas Gerais; para clientes livres no estado de 

Minas Gerais e em outros estados do Brasil, além de comercializadores, geradores e 

produtores independentes de energia; para distribuidoras no Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR); e para a Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE). 

 

 

4.6.2 CESP 

  

 

A Companhia Energética de São Paulo (CESP), maior empresa de produção de 

energia elétrica do Estado de São Paulo, foi criada a partir da fusão de 11 empresas 

em 1966 e possui um parque gerador exclusivamente hidráulico, formado por cinco 

usinas hidrelétricas: Ilha Solteira, Engenheiro Souza Dias, Engenheiro Sérgio Motta, 

Paraibuna e Jaguari, totalizando 6.649,82 MW de capacidade instalada.   

 

As usinas da CESP são integradas ao Sistema Interligado Nacional (SIN) e 

despachadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Seu mercado é 

composto pelas principais distribuidoras de energia elétrica do Estado de São Paulo: 

Eletropaulo, Bandeirante, CPFL e Elektro. 

 

A CESP comercializa sua energia nos seguintes mercados: no Ambiente de 

Contratação Regulado (ACR), mediante os Contratos de Comercialização de 

Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) firmados com distribuidoras; no Ambiente 

de Contratação Livre (ACL), mediante os Contratos de Compra e Venda de Energia 

Elétrica (CCE) em curto, médio e longo prazo, negociados com empresas 

comercializadoras, geradoras e consumidores livres; na Câmara de Comercialização 
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de Energia Elétrica (CCEE), onde as diferenças entre a energia produzida, a 

garantia física e a energia contratada são contabilizadas e liquidadas 

financeiramente. 

 

 

4.6.3 COPEL 

 

 

A Companhia Paranaense de Energia, criada em outubro de 1954, com controle 

acionário do Estado do Paraná, abriu seu capital ao mercado de ações em abril de 

1994 (BM&FBovespa). Atua nas áreas de geração, transmissão, distribuição de 

energia e telecomunicações. Opera um sistema elétrico com parque gerador próprio 

de usinas, linhas de transmissão, subestações, linhas e redes de distribuição e um 

sistema óptico de telecomunicações que atende todas as cidades do Estado do 

Paraná. Participa também nos setores de saneamento e gás. Em 2013, a 

Companhia adquiriu sete empresas voltadas exclusivamente à energia eólica no Rio 

Grande do Norte. 

 

 

4.6.4 CPFL Energia 

 

 

A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) foi criada em 16 de novembro de 1912 

e começou a atuar em São Paulo. Inicialmente foi cogitado o nome de Companhia 

Paulista de Energia Elétrica para essa organização, mas este já estava registrado na 

Junta Comercial de São Paulo. Assim, os acionistas optaram pelo nome Companhia 

Paulista de Força e Luz. Em outubro de 1927, essa empresa teve seu controle 

acionário e todas as propriedades transferidas para a American &Foreign Power 

Company (Amforp), subsidiária da empresa norte-americana Electric Bond &Share. 

Em outubro de 1964, a Eletrobrás adquiriu o controle acionário da CPFL. Com essa 

mudança, uma nova filosofia foi implantada e importantes programas foram 

desenvolvidos. Tais programas tornaram-se possíveis em função da 

descentralização que a Eletrobrás proporcionou à CPFL, garantindo-lhe autonomia 

que possibilitava um aperfeiçoamento administrativo, em conjunto com programas 
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especiais para seu equilíbrio econômico-financeiro. Muita ênfase foi dada aos 

aspectos de planejamento, gestão empresarial e administrativo dos projetos. Em 

1975, o controle acionário da já chamada CPFL Paulista foi transferido para a 

Companhia Energética de São Paulo (Cesp), do Governo do Estado de São Paulo. 

Prosseguindo, em novembro de 1997, o grupo VBC Energia adquiriu o controle da 

CPFL, até hoje considerado como um dos maiores negócios do programa de 

privatizações, sendo que em 2002 foi constituída a holding  CPFL Energia que 

permitiu reunir as empresas do grupo nas áreas de geração (CPFL Geração), 

distribuição (CPFL Paulista, CPFL Piratininga e RGE) e comercialização de energia 

elétrica (CPFL Comercialização Brasil).   

 

 

4.6.5 ENEVA 

 

 

A ENEVA, antes designada como MPX Energia SA, criada em outubro de 2007, atua 

nas áreas de geração e comercialização de energia elétrica, com negócios 

complementares em exploração e produção de gás natural. É uma joint-venture do 

grupo EBX da empresa alemã E. ON, controlada pelo empresário acionista Eike 

Batista. Tem um portfólio de ativos operacionais de 2,4 GW localizados nos Estados 

do Maranhão, Ceará e Amapá, além de mais de 500 MW em construção, o que a 

posiciona entre as maiores geradoras privadas de energia do Brasil. Possui ainda 

participação em blocos terrestres de gás natural na Bacia do Parnaíba (MA).  

 

 

4.6.6 Ligth 

 

 

O Grupo Light fundou no Canadá o The Rdaio de Janeiro Tramway, Light and Power 

Co.Ltd., para atuar no mercado brasileiro, e recebeu autorização para funcionar na 

cidade do Rio de Janeiro em maio de 1905. Ele está presente em 31 municípios do 

Estado do Rio de Janeiro, com operações na geração, comercialização e 

distribuição de energia elétrica e no desenvolvimento de soluções para o setor. O 

grupo é constituído por cinco empresas controladas por uma holding, a Light S.A: 
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Light Serviços de Eletricidade S.A. (Light SESA), de distribuição de energia; Light 

Energia S.A. (Light Energia), comprometida com a geração, transmissão e 

comercialização de energia renovável; Light Esco Prestação de Serviços S.A. (Light 

Esco), que atua na prestação de serviços de energia e de infraestrutura, eficiência 

energética, central de água gelada e cogeração; Light Com Comercializadora de 

Energia S.A (Light Com), responsável pela comercialização de energia, 

intermediação de negociações, representação e consultoria para consumidores 

livres e cativos; e Light Soluções em Eletricidade Ltda. (Light Soluções), que presta 

serviços de consultoria em engenharia elétrica para empreendimentos de pequeno, 

médio e grande porte. O Grupo também está ampliando seu portfólio de negócios 

com participações em empresas de energia renovável como a Renova; de soluções 

tecnológicas como a Axxion; e de veículos elétricos como a Kazinsky. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

Este trabalho teve por objetivo quantificar se as empresas de energia da amostra 

geram ou destroem valor econômico, procurando identificar, também, se há relação 

entre o retorno aos acionistas, o EVATM e o market-to-capital. Para tanto, foi seguido 

um roteiro, baseado no referencial teórico e na metodologia, que envolveu, 

inicialmente, as estimativas de betas. Em seguida, foi aplicado o CAPM para retratar 

o custo de capital próprio consoante os riscos percebidos das empresas objeto da 

análise. O custo médio ponderado de capital (WACC) foi levantado a partir da 

estrutura de capital e  os custos de cada fonte de financiamento e de suas 

respectivas proporções, considerando o benefício fiscal pela utilização de capital de 

terceiros. Foi necessário levantar o montante do capital investido e o desempenho 

operacional das diversas empresas para apurar as medidas de geração de valor 

(EVA e market-to-capital). 

 

 
5.1 O Risco Sistemático das Empresas (Beta) 

 

 

De acordo com o referencial teórico apresentado no capítulo 2 e a metodologia, o 

beta mede o risco sistemático. 

 

O beta estimado de forma tradicional é dado pela equação(6) que associa o retorno 

de um ativo, em porcentagem, aos retornos do índice de mercado, também em 

porcentagem. Sua determinação pode ser realizada pelo emprego do Método dos 

Mínimos Quadrados e para garantir a validade dos resultados obtidos, bem como a 

significância das inferências sobre o modelo de regressão, as seguintes hipóteses 

foram testadas: 

H0: o beta é igual a zero; 

H1: o beta é diferente de zero. 

 

O teste de significância verifica se a amostra contém evidência suficiente a favor de 

H1, com nível de significância de 5%, comumente empregado. Caso a probabilidade 
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seja maior que 5%, aceita-se H0 ou se a probabilidade for menor que 5%, rejeita-se 

H0.  

 

Os resultados dessa estimativa para a CEMIG, mediante o emprego dos Mínimos 

Quadrados Ordinários, encontram-se na Tabela. 3. 

 

Tabela3 
Estimativa do beta da CEMIG. 

Variável dependente retorno (%) das ações ordinárias  
Variável Coeficientes Erro-padrão Estatística t Prob. 

C 0,004143 0,002197 1,886097 0,0604 
IBV 0,331056 0,072020 4,596733 0,0000 

     
R² = 0,075429 R² ajustado=0,071859F =21,12996 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verifica-se que o valor do beta 0,331056é 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 é verdadeira, mas a possibilidade, no presente caso, é praticamente 

nula, haja vista o valor da probabilidade de significância também apresentado na 

Tabela3. 

 

Como o beta é 0,331056, nota-se que a sensibilidade dos retornos da CEMIG é mais 

baixa do que o Ibovespa (IBV) - carteira de mercado. Quando o Ibovespa sobe, por 

exemplo, 1%, espera-se que os retornos proporcionados pela CEMIG subam em 

0,331056%. Nota-se, nesse caso, que as variações no preço da ação da CEMIG são 

bem menos voláteis que a variação média do mercado, o que revela confiança de 

investidores sobre a regularidade do desempenho setorial. 

 

Era de se esperar esse resultado, visto que o setor de energia elétrica é um 

segmento de infraestrutura. Os resultados são demorados, os investimentos 

enormes, o crescimento em longo prazo razoavelmente previsível e os riscos de 

negócios diminuídos, derivados principalmente da especificidade dos ativos e 

regulação estatal, fazendo com que as oscilações em curto prazo de mercado não 

se propaguem fortemente nos preços dos ativos deste setor (Padilha, 2011). 
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De acordo com Rocha (2012), em publicação no site www.valor.com.br, no dia 

13/09/2012, as ações do setor elétrico são consideradas defensivas, pois o resultado 

operacional das empresas é mais estável, menos influenciado pelos ciclos 

econômicos. Logo, as companhias tendem a pagar dividendos atrativos, o que 

influencia que o beta do setor de energia elétrica seja menor que 1.  

 

Porém, Rocha (2012) ressalta que “os riscos já começavam a aparecer: no setor 

elétrico, não é somente a revisão tarifária que pode trazer incertezas - a renovação 

das concessões é outro fator de risco.” 

Em termos de ajuste de modelo, indicado pelo R² ajustado, o valor é muito baixo, 

0,071859. Colocando em outros termos, apenas 7,18% dos retornos das ações da 

empresa CEMIG é explicado pela variação do Ibovespa. Assim, conclui-se que os 

outros 92,82% são explicados por outras variáveis explicativas não introduzidas no 

modelo. 

Este baixo poder explicativo do modelo não constitui surpresa e, em geral, é 

observado para várias empresas e mercados, conforme descrito, por exemplo, em 

Damodaran (2004) e Berket al (2010). Entretanto, a regressão é válida, o que é 

confirmado pela estatística, altamente significativa. 

Conforme discutido na metodologia, séries financeiras podem apresentar 

heteroscedasticidade, indicando que a variância do termo de erro de uma regressão 

não é constante. Como consequência, os estimadores de MQO não são eficientes. 

Tal fato, embora não cause viés ou inconsistência nos betas, distorce os erros-

padrão. 

 

A Figura 4 mostra os resíduos da regressão estimada da empresa CEMIG. Nota-se 

uma grande volatilidade, principalmente evidenciada entre as observações de 

número 175 e 200. Esse fato sugere que a série de erros possui 

heteroscedasticidade, ou seja, que a variância dos erros não é constante. 
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FIGURA 4 - Resíduos da regressão estimada da empresa CEMIG 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quando ocorre heteroscedasticidade, os estimadores continuam a ser não 

tendenciosos, mas deixam de ser eficientes, violando, portanto, os pressupostos 

básicos do modelo de regressão. Tal falto prejudica os intervalos de confiança, o 

que podem ser mais largos ou estreitos, do que corretos. 

 

Foi realizado o Teste de White para analisar a presença de heteroscedasticidadee 

os resultados são descritos na Tabela4. 

 

Tabela4 
Teste White para Verificação de Heteroscedasticidade 

Estatística F 4,402690 Prob F (2,258) 0,0132 

Nº. Obs x R² 8,613785 Prob. Qui-quadrado (2) 0,0135 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: Variável dependente: Resíduo. 

 

O Teste White estima uma regressão auxiliar dos erros elevados ao quadrado, em 

relação à variável explicativa, a seus quadrados e produtos cruzados. Multiplica-se o 

R² dessa regressão auxiliar pelo número de observações e compara-se com a 
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distribuição Qui-quadrado, com “p” graus de liberdades, em que “p” é o número de 

coeficientes estimados na regressão auxiliar (Gujarati, 2000). 

 

Nota-se, pelos dados da Tabela4, a presença de heteroscedasticidade, pois para o 

teste foram consideradas as seguintes hipóteses: 

H0: existência de homoscedasticidade; 

H1: não existência de homoscedasticidade (presença de heteroscedasticidade). 

 

Como a probabilidade de erro é menor que 5%, rejeita-se H0 em favor de H1, ou 

seja, existe a heteroscedasticidade, o que indica que os erros não apresentam 

variância constante. 

 

Esse resultado não é surpreendente e está alinhado com outros estudos empíricos 

que reportam a existência de efeitos ARCH em séries financeiras, em especial na 

variação das cotações de ações (Antunes, Lamounier & Bressan, 2006; Bonomo & 

Garcia, 2002;Fernandes, 2013; Silva, 2013; Félix, 2014). 

 

Dada a heteroscedasticidade, deve-se usar uma forma de estimação alternativa, 

sendo indicado pela literatura a utilização do Modelo GARCH-M, modelo condicional, 

que considera os efeitos ARCH. Esse teste gera duas equações: uma referente à 

volatilidade, equação da variância; e outra dedicada à estimativa condicional, 

equação da média, ambas representadas na Tabela5.  

 
Tabela5 

Cemig: estimação do Modelo Condicional – GARCH-M 
Equação da Variância 

Variável Coeficiente Erro-padrão Z Estatística Prob. 
C 0,000430 0,000251 1,712871 0,0867 
ARCH 0,200431 0,108900 1,840497 0,0657 
GARCH 0,495431 0,246415 2,010554 0,0444 

 
Equação da Média 

Variável Coeficiente Erro-padrão Z Estatística Prob. 
C 0,005946 0,002359 2,520894 0,0117 
IBV 0,299483 0,073590 4,069635 0,000 

     
 
R²= 0,072474R² ajustado = 0,057982    Estatística F = 5,000789 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os resultados indicam que o beta estimado mantém-se estatisticamente significativo, 

com valor menor (B = 0,299483) estimado anteriormente pelo método de MQO. 

Dessa maneira, confirma-se a relação estatisticamente significativa entre os retornos 

da CEMIG e do Ibovespa. O poder de explicação da regressão é mais baixo do que 

a estimativa obtida pelo emprego dos MQO, mas o modelo continua válido, tendo 

em vista os valores observados para a estatística t e pela probabilidade que é igual a 

zero. 

 

Assim, adotou-se o valor do beta = 0,299483 para refletir o risco sistemático da 

CEMIG. Nas demais empresas analisadas somente a CESP apresentou problemas 

de heteroscedasticidade com as estimativas de mínimos quadrados, e assim foi 

utilizado para esta empresa o beta estimado pelo modelo condicional GARCH-M. 

Consequentemente, com exceção da CEMIG e da CESP, as estimativas dos 

coeficientes betas para as outras empresas foram feitas com o uso dos MQO. As 

estimativas dos betas, bem como as estatísticas t de todas as empresas analisadas 

são apresentadas na Tabela6. 

 

Tabela 6 
Estimativas de betas das Empresas de Energia 

Empresas Coeficientes Erro-padrão Estatística t Prob. 
Estatística 

F 
R² 

ajustado 
CEMIG 0,299483 0,073590 4,069635 0,0000 5,000789 0,057982 
CESP 0,363833 0,071599 5,081543 0,0000 3,602952 0,038504 
COPEL 0,319101 0,075868 4,206024 0,0000 17,69064 0,060322 
CPFL ENERGIA 0,374345 0,052491 7,131627 0,0000 50,86010 0,160912 
ENEVA 0,639172 0,111728 5,720775 0,0000 32,72727 0,108757 
LIGHT 0,413046 0,069983 5,902103 0,0000 34,83482 0,115149 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nota-se que todas as empresas do setor têm o beta inferior a 1, o que demonstra 

que as organizações do setor elétrico têm sensibilidade menor ao Ibovespa, 

apresentando menor volatilidade em relação ao mercado. Desnecessário dizer que o 

risco sistemático da ENEVA, em parte, deve refletir o modelo de negócio mais 

arriscado implementado pelo antigo controlador, que resultou em uma empresa mais 

alavancada com o consequente aumento do “custo de dificuldades financeiras”, 

conforme descrito no capítulo teórico. 
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Identificados os betas das empresas, a seção seguinte apresentará o custo do 

capital próprio, apurado pelo modelo CAPM. 

 

 

5.2 O Custo do Capital Próprio das Empresas 
 

 

O custo de capital próprio foi obtido pelo modelo CAPM. Para tanto, além dos betas 

apresentados, foi necessário levantar a remuneração de um ativo livre de risco e do 

prêmio de risco do mercado acionário no país. 

 

O ativo livre de risco adotado foi a Nota do Tesouro Nacional – Série B (“NTN-B”), 

com vencimento em 2024. Trata-se de um título lançado com rendimento pré-fixado 

à inflação, cujo indexador é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE). 

Assim, incorporou-se uma taxa média de inflação “de longo prazo” de 4,5% a.a 

(considerada como equivalente ao atual centro da meta inflacionária). Na data de 14 

de novembro de 2014 a taxa do título era de 6,23%, que atrelada aos 4,5% totalizou 

11,01%, cifra próxima à Taxa SELIC, que na data de 26 de novembro de 2014 

estava em 11,15% a.a, o que demonstra consistência na apuração da taxa livre de 

risco.  

 

Além do ativo livre de risco, outro componente para estimativa do CAPM é o prêmio 

de risco de mercado, que foi adotado em 5%, conforme discutido no capítulo 3.  

 

Os valores referentes ao custo de capital próprio das empresas analisadas estão 

consolidados na Tabela7. 

 

Tabela7 
Cálculo do custo de capital próprio das Empresas de Energia(%) 

Empresas B*[E(ri) – (E(rm)] TLR E(ri) 
CEMIG 1,497415 11,01 12,507415 
CESP 1,819165 11,01 12,829165 
COPEL 1,595505 11,01 12,605505 
CPFL ENERGIA 1,871725 11,01 12,881725 
ENEVA 3,19586 11,01 14,20586 
LIGHT 2,06523 11,01 13,07523 

                Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nota-se que o custo de capital próprio das empresas da amostra é, exceto ENEVA, 

bastante aproximado, situando-se em média em 13,02% a.a.  

 

 

5.3 A Estrutura de Capital, o Custo da Dívida e o WACC 
 

 

Após apurado o custo do capital próprio (Ke), necessitou-se calcular o montante do 

capital investido (CI), necessário para a determinação das dívidas das empresas e, 

por conseguinte, o custo da dívida e o WACC, para as organizações em estudo. 

 

O Capital Investido (CI) foi obtido mediante a soma da Necessidade de Capital de 

Giro (NCG) ao ativo não circulante (ANC), conforme discutido anteriormente, o que 

pode ser visto na Tabela 8.    

 
Tabela 8 

Capital investido das Empresas de Energia (em milhares de reais) 
Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 

CEMIG 22.670.374 26.245.562 24.598.448 26.239.785 23.971.593 
CESP 18.911.535 18.034.004 16.373.334 15.758.435 13.945.736 
COPEL 12.773.081 13.774.084 15.327.808 16.691.488 18.837.183 
CPFL ENERGIA 14.960.402 16.332.190 19.672.795 23.442.577 23.736.530 
ENEVA 3.085.025 3.837.334 5.446.795 7.381.460 9.013.501 
LIGHT 6.078.105 7.621.916 8.598.849 9.485.775 8.552.781 

             Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Para determinação da dívida das empresas (capital de terceiros) foi efetuada a 

diferença entre o volume de recursos do capital investido (CI) e do capital próprio 

(E), de acordo com a Tabela9: 

 

Tabela9 
Dívida (D)das Empresas de Energia (em milhares de reais) 

Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 

CEMIG 11.504.873 14.769.429 12.932.184 14.689.789 11.333.236 
CESP 8.290.186 7.559.053 6.255.207 5.878.498 4.628.350 
COPEL 2.477.083 2.743.961 3.501.114 4.594.104 6.185.844 
CPFL ENERGIA  8.423.623 9.582.534 11.014.320 15.551.448 14.937.812 
ENEVA 1.205.946 2.135.771 4.076.637 4.680.321 6.439.628 
LIGHT 2.524.477 4.291.772 5.427.021 6.460.092 5.075.642 

                Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nota-se na Tabela10 que, dentre as empresas analisadas, considerando oúltimo ano 

de análise, a ENEVA, CPLF e Light foram as que apresentaram maior grau de 

alavancagem, sendo que o uso de recursos de terceiros superou o emprego de 

capital dos acionistas. Como seria de se esperar foram as que apresentaram o maior 

risco sistemático, refletido pelos betas alavancados presentes na Tabela 6. 

 

Contrapondo essas organizações, um dos possíveis motivos da CESP, COPEL e 

CEMIG utilizarem maior parcela de capital próprio em relação ao capital de terceiros 

é a estrutura societária dessas empresas, pois os controladores são os Governos de 

São Paulo Paraná e Minas Gerais, respectivamente, que podem ter um estilo de 

gestão mais conservador. A estrutura de capital das empresas é apresentada na 

Tabela10: 

Tabela10 
Estrutura de capital das Empresas de Energia(%) 

Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 

CP CT CP CT CP CT CP CT CP CT 
CEMIG 

49,25 50,75 43,73 56,27 47,43 52,57 44,02 55,98 52,72 47,28 

CESP 56,16 43,84 58,08 41,92 61,80 38,20 62,70 37,30 66,81 33,19 

COPEL 80,61 19,39 80,08 19,92 77,16 22,84 72,48 27,52 67,16 32,84 
CPFL 
ENERGIA  43,69 56,31 41,33 58,67 44,01 55,99 33,66 66,34 37,07 62,93 

ENEVA 60,91 39,09 44,34 55,66 25,16 74,84 36,59 63,41 28,56 71,44 

LIGHT 58,47 41,53 43,69 56,31 36,89 63,11 31,90 68,10 40,66 59,34 

   Fonte: Dados da pesquisa. 
   Nota:CP: capital próprio; CT: capital de terceiros 

 

De acordo com os pressupostos de Modigliani e Miller(1963), as empresas podem 

otimizar o uso de capital ao empregar capital de terceiros, que lhes permite deduzir 

as despesas com juros do EBIT de seus impostos tributáveis, reduzindo o custo do 

capital e, por conseguinte, aumentando o valor da organização. Para capturar este 

efeito foram calculadas as alíquotas efetivas de cada empresa a partir das 

demonstrações financeiras, conforme Tabela11: 

Tabela11 
Alíquota efetiva das Empresas de Energia 

Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 

CEMIG 0,33889 0,19995 0,27530 0,16311 0,23437 
CESP 0,30778 0,34000 0,34000 0,31338 0,22431 
COPEL 0,23672 0,26830 0,25700 0,25296 0,26888 
CPFL Energia 0,31707 0,34000 0,33024 0,34000 0,34000 
Eneva 0,17745 0,18500 0,25508 0,12643 0,34000 
Light 0,34000 0,34000 0,26140 0,29155 0,31072 

                                Fonte: Dados da pesquisa. 
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Para as empresas CESP, no ano de 2010 e 2011, CPFL Energia, para os anos de 

2010, 2012 e 2013 e Light, para os anos de 2009 e 2010, foi considerada a alíquota 

marginal de 34%, uma vez que as alíquotas efetivas dessas organizações, nesses 

períodos, ultrapassaram a alíquota marginal. O mesmo procedimento foi tomado em 

relação à empresa Eneva, que apresentou alíquota efetiva negativa no ano de 2013. 

 

O custo final da dívida para as empresas, já deduzidos os benefícios fiscais, está 

apresentado na Tabela12. 

Tabela12 
Custo da dívida (Kd) das Empresas  de Energia(%) 
Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 

CEMIG 10,32 11,28 15,20 8,81 10,54 
CESP 4,30 3,62 11,69 10,60 11,95 
COPEL 13,35 11,07 10,08 14,69 6,01 
CPFL Energia 7,85 8,74 12,59 8,26 11,18 
Eneva 6,33 11,35 43,89 3,40 9,23 
Light 10,76 11,48 10,80 10,58 15,60 

                                   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que a empresa Eneva, no ano de 2011, apresentou o custo da dívida 

muito acima dos outros anos e também em relação às outras organizações em 

estudo. Isso pode ser justificado porque nesse ano a empresa teve uma despesa 

financeira muita alta (1.789.274 em milhares de reais) em razão da perda nas 

operações com derivativos (1.490.567 em milhares de reais), correspondendo a 

83,30% do total das despesas. Consequentemente onerou muito o custo de capital 

de terceiros e, por conseguinte, o WACC da empresa, nesse ano em particular. 

 

Após a determinação do custo do capital próprio (Ke) e do custo do capital de 

terceiros (Kd), foi calculado o custo médio ponderado de capital, em conformidade 

com a equação (4), apresentada no Capítulo 2 (Tabela 13). 

 
Tabela13 

Custo Médio Ponderado (WACC) das Empresas de Energia(%) 
Empresa 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

CEMIG 9,62 10,55 11,72 9,63 10,41 
CESP 8,51 8,45 10,88 10,76 11,65 
COPEL 12,14 11,71 11,44 12,16 9,91 
CPFL Energia 8,65 8,71 10,39 7,95 9,42 
Eneva 10,69 11,45 28,04 7,08 8,41 
Light 10,59 9,98 9,86 9,28 11,70 

                                   Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observa-se que a média aritmética do custo médio ponderado de capital das 

empresas é de 10,72%, elevada principalmente pelo WACC da ENEVA, em 

particular no ano de 2011, e da COPEL, em todos os anos. 

 

 

5.4 O EVATM das empresas  
 

 

O EVATM de cada uma das empresas foi determinado aplicando-se a equação (7), 

presente na seção 3.4.2, desta dissertação. 

 

Em relação à CEMIG, verifica-se na Tabela14, que a empresa gerou valor em todos 

os anos analisados, em especial em 2013, cujo montante foi muito maior do que o 

registrado em outros anos. Tal fato pode ser justificado pelo motivo da companhia 

não renovar as concessões de geração de energia elétrica do Contrato de 

Concessão nº007/97 – CEMIG Geração, nas condições impostas pela Medida 

Provisória 579, conforme descrito no Relatório da Administração de 2013. Dessa 

forma, a CEMIG no segmento de geração pôde atuar no mercado de curto prazo 

(spot), valorado pelo Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), vendendo energia a 

preços muito mais elevados do que se tivesse optado pela renovação dos contratos. 

 

Tabela14 
CEMIG: NOPAT, ROIC e EVATM, 2009-2013(valores em milhares de reais) 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

NOPAT 2.440.697 2.917.626 3.118.604 2.907.943 3.340.032 
Capital Investido (CI) 22.670.374 26.245.562 24.598.448 26.239.785 23.971.593 
ROIC  0,10766 0,11117 0,12678 0,11082 0,13933 
WACC 0,09624 0,10547 0,11722 0,09632 0,10408 
Spread 0,01142 0,00569 0,00956 0,01450 0,03526 
EVA 259.004,35 149.431,73 235.230,51 380.506,09 845.156,88 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

O gráfico1 retrata as cotações do PLD a partir da Medida Provisória 579 até 

novembro de 2014, o que demonstra a significativa valorização do PLD(por MWh) 

em razão da não renovação das concessões, bem como da redução dos 

reservatórios de hidrelétricas, motivada pela estiagem. 
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Gráfico1 - Evolução PLD – agosto de 2012 a novembro de 2014 
Fonte:www.ccee.org.br. Elaborado pela autora 

 

A CEMIG, nos primeiros meses de 2014, aumentou ainda mais sua receita mediante 

o comércio de energia no mercado de curto prazo, visto que o valor do MWh, 

medido por meio do PLD, chegou em fevereiro de 2014 ao patamar de R$822,83. 

 

A CESP, conforme revelado na Tabela15 apresentou resultados negativos 

referentes ao EVATM, em virtude de apresentar baixo desempenho operacional, 

quando comparado ao alto valor de capital investido. Conforme apresentado no 

Relatório Anual da Companhia, no ano de 2011 o mercado regulado (onde se 

concentra cerca de 66% do volume de energia elétrica comercializado em contratos 

pela CESP, representado pelas Distribuidoras de energia elétrica) manteve-se 

estável, contrapondo o mercado livre (aproximadamente 34% dos volumes 

comercializados em contratos, representado em sua maioria por grandes 

consumidores industriais). Esse último segmento de mercado foi afetado pela 

modesta demanda do setor industrial brasileiro e pelos baixos preços praticados no 

mercado de curto prazo, durante todo o ano de 2010, o que pode explicar o baixo 

desempenho da empresa. 
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Tabela 15 
CESP: NOPAT, ROIC e EVATM, 2009-2013(valores em milhares de reais) 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

NOPAT 418.074 448.605 606.785 900.223 132.060 
Capital Investido (CI) 18.911.535 18.034.004 16.373.334 15.758.435 13.945.736 
ROIC  0,02211 0,02488 0,03706 0,05713 0,00947 
WACC 0,08511 0,08454 0,10876 0,10758 0,11648 
Spread -0,06300 -0,05966 -0,07170 -0,05045 -0,10701 
EVA -1.191.510,04 -1.075.911,85 -1.174.000,45 -795.039,37 -1.492.369,83 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Em 2012 a companhia decidiu não renovar os contratos de concessão na forma 

oferecida pela MP 579 das usinas de Ilha Solteira e Jupiá, vencíveis em 2015, sendo 

o mesmo tratamento estendido para a Usina Três Irmãos, cujo vencimento do 

primeiro período de concessão havia ocorrido em novembro de 2011.  

 

As despesas operacionais da CESP foram impactadas a partir de outubro de 2012, 

em função do acionamento de usinas térmicas para suprir a insuficiência de energia, 

em decorrência do baixo nível dos reservatórios de usinas hidrelétricas.  

 

Para a Usina Três Irmãos, o Ministério de Minas e Energia tomou providências para 

determinar que a energia fosse alocada ao regime de cotas. Desde abril de 2013, a 

CESP não mais detém a operação comercial dessa usina, que é operada e mantida 

em caráter provisório e temporário, recebendo receita somente para cobrir os custos 

incorridos.  

 

O NOPAT da empresa aumentou no período de 2011 para 2012, o que reduziu a 

destruição de valor. Tal fato pode ser justificado pelos motivos expostos de não 

aceitação da renovação das concessões de geração, passando a empresa a operar 

no mercado spot, vendendo a energia produzida a preços mais altos. 

 

Observa-se na Tabela 16 que a CPFL Energia apresentou EVATM positivos no 

período de 2009 e 2010 e passou a destruir valor a partir de 2011.  
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Conforme Relatório Anual de 2009, o desempenho da CPFL Energia foi 

considerável, mesmo com o reflexo da crise internacional.  Um fator decisivo para 

isso foi o foco orientado para a expansão e diversificação do portfólio de negócios. 

Além desse motivo, outros fatores também foram importantes, destacando-se o 

crescimento das vendas de energia nos mercados cativo e livre, na área de 

concessão das distribuidoras; o aumento da capacidade de geração do Grupo; as 

iniciativas de valor previstas no planejamento estratégico orientadas para o aumento 

da eficiência; e a efetividade do Programa de Austeridade CPFL, implantado no 

terceiro trimestre de 2008.  

Tabela16 
CPFL Energia: NOPAT, ROIC e EVATM, 2009-2013(valores em milhares de reais) 

2009 2010 2011 2012 2013 
NOPAT 1.900.375 1.807.948 2.043.123 1.541.160 1.564.052 
Capital Investido (CI) 14.960.402 16.332.190 19.672.795 23.442.577 23.736.530 
ROIC  0,12703 0,11070 0,10386 0,06574 0,06589 
WACC 0,08646 0,08706 0,10391 0,07953 0,09420 
Spread 0,04056 0,02364 -0,00005 -0,01379 -0,02831 
EVA 606.864,13 386.017,50 -1.041,32 -323.279,24 -672.004,82 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Porém, nota-se que em 2011 a empresa praticamente cobriu seus custos, não 

apresentando spread no período e passou a destruir valor. A destruição de valor foi 

ainda maior a partir de 2012, pois, conforme outras distribuidoras, a organizaçãofoi 

fortemente afetada com a compra de energia no mercado de curto prazo. Também, 

pela não realização de um leilão para contratação de energia existente ao final de 

2012, criou-se uma falha na contratação de energia das distribuidoras em 2013.  

 

Além disso, dada a hidrologia desfavorável no começo de 2013 e o despacho de 

usinas termelétricas para garantir o suprimento de energia, os preços no mercado de 

curto prazo ficaram bastante pressionados, impondo um custo adicional às 

distribuidoras. 

Tabela17 
COPEL: NOPAT, ROIC e EVATM, 2009-2013(valores em milhares de reais) 

2009 2010 2011 2012 2013 
NOPAT 807.137 755.339 1.009.851 746.429 896.494 
Capital Investido (CI) 12.773.081 13.774.084 15.327.808 16.691.488 18.837.183 
ROIC  0,06319 0,05484 0,06588 0,04472 0,04759 
WACC 0,12137 0,11708 0,11436 0,12157 0,09910 
Spread -0,05818 -0,06224 -0,04848 -0,07685 -0,05151 
EVA -743.111,44 -857.358,84 -743.068,39 -1.282.739,85 -970.285,72 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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As empresas Copel e Eneva destruíram valor em todo o período de análise, o que 

pode ser justificado pela crise financeira internacional, que emergiu em 2008 e 

refletiu no mercado de energia elétrica com a intensa retração dos segmentos 

industriais. Particularmente em 2011, a Eneva obteve um custo de capital muito 

alto em virtude da perda nas operações com derivativos (1.490.567), 

correspondendo a 83,30% do total das despesas, o que pode justificar a maior 

destruição de valor no período. Em 2012 e 2013 essas empresas foram afetadas 

por desafios operacionais e regulatórios, principalmente por se tratarem de 

organizações de distribuição de energia com necessidade de compra no mercado 

de curto prazo a preços muito altos. (Tabelas17 e 18).  

 

Com o objetivo de preservar condições de caixa adequadas para a continuidade 

das atividades da companhia, em 9 de dezembro de 2014 a ENEVA protocolou 

pedido de recuperação judicial e também para sua subsidiária Eneva Participações 

SA, sendo o pedido deferido em 16 de dezembro de 2014. A empresa terá que 

apresentar o plano de recuperação no prazo de sessenta dias. Essa decisão 

ocorreu em face do acordo que a empresa mantinha com os bancos detentores de 

suas dívidas financeiras não foi renovado, o que garantia a suspensão dos 

pagamentos de juros e principal da dívida financeira.Antes de decidir por tal 

medida, a ENEVA implementou medidas para reforçar sua estrutura de capital. Em 

junho de 2014 realizou aumento de capital no montante de R$175 milhões, a 

venda de 50% do controle da PECEN II por R$408 milhões para a E. ON e a 

aprovação de uma linha de crédito de longo prazo no valor de R$ 300 milhões para 

Pecém II, pendente de contratação e desembolso. A ENEVA também implementou 

um programa de redução de custos, que incluiu a readequação de seu quadro de 

pessoal, serviços de tecnologia de informação e despesas operacionais. 

 
Tabela 18 

ENEVA: NOPAT, ROIC e EVATM, 2009-2013 (valores em milhares de reais) 
2009 2010 2011 2012 2013 

NOPAT -190.355 -218.333 -251.100 -355.431 -281.934 
Capital Investido (CI) 3.085.025 3.837.334 5.446.795 7.381.460 9.013.501 
ROIC  -0,06170 -0,05690 -0,04610 -0,04815 -0,03128 
WACC 0,10687 0,11449 0,28044 0,07084 0,08411 
Spread -0,16858 -0,17139 -0,32654 -0,11900 -0,11538 
EVA -520.063,87 -657.665,62 -1.778.606,42 -878.366,69 -1.040.016,91 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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De acordo com os dados apresentados na Tabela19, a Light criou valor nos anos de 

2009 e 2010, contrapondo os anos seguintes, nos quais houve destruição de valor. 

No ano de 2009, apesar de ter sido adverso em função da crise internacional, a 

empresa aumentou sua receita líquida em 0,8% em relação a 2008, decorrente 

principalmente do desempenho do mercado cativo, que contribuiu para o 

crescimento de 0,6% na receita líquida de distribuição. Destaca-se ainda o 

crescimento da receita do segmento de comercialização, 17,7%, maior que o 

realizado em 2008, conforme dados divulgados no Relatório Anual. Segundo dados 

da companhia, o ano de 2010 foi marcado por uma receita operacional líquida 4,9%. 

Essa receita foi acima da apurada em 2009, refletida principalmente no crescimento 

de 3,2% e de 100,7% nos segmentos de distribuição e de comercialização, 

respectivamente, em função do maior consumo na área de concessão e de maior 

atividade de compra e venda de energia. O resultado do segmento de geração 

também apresentou desempenho positivo, 8,5% maior que a receita registrada no 

ano anterior. 

 

A organização no ano de 2011, conforme Relatório Anual apresentado efetuou 

investimentos na ordem de R$368,4 milhões, para melhoria da rede de distribuição, 

representando um aumento de 68% em relação ao ano anterior. Isso pode ser 

confirmado pela elevação do Capital Investido da empresa, de acordo com a 

Tabela19, sendo que o NOPAT não acompanhou esse crescimento, pelo contrário, 

foi diminuído, o que pode justificar o EVATM negativo. 

 
Tabela19 

LIGHT: NOPAT, ROIC e EVATM, 2009-2013 (valores em milhares de reais) 
2009 2010 2011 2012 2013 

NOPAT 690.255 819.729 644.944 771.836 900.122 
Capital Investido (CI) 6.078.105 7.621.916 8.598.849 9.485.775 8.552.781 
ROIC  0,11356 0,10755 0,07500 0,08137 0,10524 
WACC 0,10595 0,09978 0,09857 0,09276 0,11698 
Spread 0,00762 0,00776 -0,02357 -0,01139 -0,01174 
EVA 46.305,19 59.177,37 -202.677,93 -108.073,39 -100.393,45 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em 2012, a partir da MP 579 e junto ao aumento de incerteza institucional, houve o 

retardamento do período úmido fazendo com que os reservatórios de usinas 

hidrelétricas atingissem níveis críticos que impuseram ao país o acionamento de 
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usinas térmicas. Por sua vez, os caixas das distribuidoras de energia foram 

impactados, em função do alto custo de operação dessas usinas. Assim, conforme 

relatório divulgado pela Light, os custos e despesas operacionais nesse período 

apresentaram crescimento de 10,8%. Tal elevação ocorreu devido aos custos e 

despesas do segmento de distribuição, com aumento de 16,9%. O volume de 

energia comprada para comercialização levou a um aumento de 50,2% nos custos 

com compra de energia das comercializadoras, em virtude de maior PLD. Essa 

situação se estendeu para o ano de 2013, ocasionando um EVATM negativo. 

 

Em suma, pelos resultados auferidos, percebe-se que no período de 2009 a 2013 as 

companhias passaram por mudanças significativas no setor, principalmente 

ocasionadas pela Medida Provisória 579, posteriormente convertida na Lei 

12.783/2013. Com isso, os custos das distribuidoras foram aumentados em razão de 

as empresas geradoras não aceitarem renovar as concessões impostas pela MP, 

sendo que as primeiras viram-se obrigadas a comprar energia no mercado livre a 

preços mais altos. Também as despesas operacionais das empresas foram 

impactadas em função do acionamento de usinas térmicas para a produção de 

energia, em decorrência do baixo nível dos reservatórios de usinas hidrelétricas.  

Além do mais, 2009 foi um período de recuperação da crise internacional, o que 

diminuiu a produção industrial, que refletiu no mercado de energia elétrica.Silva, W. 

A. C. (2007) argumenta que os principais fatores responsáveis pelos baixos retornos 

das empresas do setor elétrico são os seguintes: elevados custos operacionais; 

baixas tarifas de energia elétrica praticadas que são insuficientes para remunerar o 

capital investido; capital elevado investido; custo do capital elevado e estimativas e 

questões metodológicas (grande parte dos investimentos realizados pelas 

concessionárias já ultrapassaram todo o período de maturação do retorno, ou seja, 

são investimentos já pagos. Sendo assim poder-se-ia levar em conta apenas uma 

taxa livre de risco para avaliação dos ativos).  
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5.5 Relação entre o Retorno dos Acionistas e o Valor Econômico Agregado 

 

 

Nesta seção procurou-se investigar se há relação entre o retorno dos acionistas e o 

EVATM das organizações em estudo no período de 2009 a 2013. Dado que EVA’s 

positivos significam que os resultados operacionais suplantam o custo de 

oportunidade de capital, poder-se-ia esperar uma relação positiva entre o EVATM e 

os retornos totais aos acionistas (TRS). Evidentemente, esta relação poderia não ser 

observada em setores caracterizados por firmas de crescimento, isto é, aquelas que 

retêm grande parte dos lucros visando aumentar o investimento (CAPEX). 

Entretanto, este não é o caso do setor elétrico, caracterizado por empresas maduras 

e de crescimento moderado.  

 

A investigação é apresentada em dois estágios: inicialmente, desagregada para 

cada empresa, e ao final da seção os resultados econométricos. 

 

 

5.5.1 CEMIG 

 

 

A Tabela20 contém o retorno das ações e o spread (ROIC – WACC) da empresa, no 

período em análise. 

 
 

Tabela20 
CEMIG: relação entre EVATM e o retorno das ações  

ANO SPREAD(%) TRS (%) 
2009 1,14 34,13 
2010 0,57 9,67 
2011 0,96 48,62 
2012 1,45 23,53 
2013 3,53 5,46 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota:EVA

TM
, refletido pelo SPREAD (ROIC – WACC) 

TRS: retorno total dos acionistas 

 

Percebe-se, pelo Gráfico2, que não há relação consistente entre o retorno das ações 

da empresa CEMIG e seu EVATM, representado pelo spread. Por exemplo, no ano 

de 2009 e 2011 a empresa apresentou os maiores retornos aos acionistas, 34,13% e 
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48,62%, respectivamente, que não foram acompanhados pela geração de valor: 

spreads de1,14% e 0,96%. A situação inverteu-se em 2013, ano em que a 

organização apresentou o maior EVATM, expresso pelospread,3,53%e o menor 

retorno ao acionista (5,46%) dos anos analisados. 

 

 
Gráfico2– Relação EVA

TM
 e retorno das ações - CEMIG 2009 a 2013 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

 

5.5.2 CESP 

 

 

A Tabela21 contém o retorno das ações e o spread (ROIC – WACC) da empresa, no 

período em análise. 

 

Tabela 21 
CESP: relação entre EVATM e o retorno das ações  

ANO SPREAD(%) TRS (%) 
2009 -6,30 90,37 
2010 -5,97 17,65 
2011 -7,17 28,16 
2012 -5,05 -36,60 
2013 -10,70 27,73 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota:EVA

TM
, refletido pelo SPREAD (ROIC – WACC) 

TRS: retorno total dos acionistas 
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Nota-se, pelo Gráfico3, que também não há relação consistente entre o retorno das 

ações da CESP e seus EVATM. Apesar de a empresa destruir valor em todos os 

anos, os EVATM negativos não se traduziram, exceto em 2012,em retornos negativos 

aos acionistas. 

 

 
Gráfico 3 - Relação EVA

TM
 e retorno das ações – CESP 2009 a 2013 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

5.5.3 COPEL 

 

 

Da mesma forma não foi possível estabelecer qualquer relação entre o retorno das 

ações e o EVATM na COPEL. 

 

Tabela 22 
COPEL: relação entre EVATM e o retorno das ações  

ANO SPREAD (%) TRS (%) 
2009 -5,82 73,60 
2010 -6,22 4,37 
2011 -4,85 -9,45 
2012 -7,68 -22,32 
2013 -5,15 -3,14 

                                    Fonte: Dados da pesquisa. 
                                   Nota: EVA

TM
, refletido pelo SPREAD (ROIC – WACC) 

                                            TRS: retorno total dos acionistas 
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Apesar de a empresa destruir valor em todos os anos, contudo a COPEL apresentou 

TRS positivo no ano de 2009 e 2010. Nota-se que no ano de 2009 o TRS foi 

excepcionalmente elevado. 

 

 
Gráfico4 - Relação EVA

TM
 e retorno das ações – COPEL 2009 a 2013 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

5.5.4 CPFL Energia  

 

 

Nota-se que, também, para a empresa CPFL Energia não é possível estabelecer 

qualquer relação entre valorização das ações e o spread. No ano de 2011, o TRS foi 

elevado, enquanto que os dados revelam destruição de valor. 

 

Tabela 23 
CPFL Energia: relação entre EVATM e o retorno das ações  

ANO SPREAD(%) TRS (%) 
2009 4,06 25,08 
2010 2,36 25,82 
2011 -0,01 33,97 
2012 -1,38 -12,87 
2013 -2,83 -8,06 

                                      Fonte: Dados da pesquisa. 
                                      Nota: EVA

TM
, refletido pelo SPREAD (ROIC – WACC) 

                                                TRS: retorno total dos acionistas 

 
Também no ano em que as ações mais se desvalorizaram, 2012, não foi o ano de 

maior destruição de valor. 
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Gráfico5 - Relação EVA

TM
 e retorno das ações – CPFL 2009 a 2013 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

5.5.5 ENEVA 

 

 

Conforme Tabela24 e Gráfico 6, a ENEVA, apresentou em 2011 elevado retorno aos 

acionistas, que não foi resultado do desempenho da companhia na geração de valor. 

Muito pelo contrário, aquele ano foi o pior do período analisado em relação ao 

EVATM. Dessa forma, também não se pode estabelecer nenhuma relação entre as 

variáveis.  

 
Tabela24 

ENEVA: relação entre EVATM e o retorno das ações  
ANO SPREAD(%) TRS (%) 
2009 -16,86 228,41 
2010 -17,14 18,12 
2011 -32,65 90,18 
2012 -11,90 -9,29 
2013 -11,54 -72,78 

                                      Fonte: Dados da pesquisa. 
                                      Nota: EVA

TM
, refletido pelo SPREAD (ROIC – WACC) 

                                    TRS: retorno total dos acionistas 
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Gráfico6 - Relação EVA

TM
 e retorno das ações – ENEVA 2009 a 2013 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

5.5.6Light 

 

 

Observa-se que a empresa Light, em 2011, proporcionou grandes retornos aos 

acionistas, ao mesmo tempo em que suas operações destruíram valor e ainda, no 

ano de 2013, apesar de ter destruído valor, apresentou 3% de valorização das 

ações. Conclui-se, também, que não se pode estabelecer relação entre as variáveis 

EVATM e retorno das ações para essa organização. 

 

Tabela 25 
LIGHT: relação entre EVATM e o retorno das ações  

ANO SPREAD(%) TRS (%) 
2009 0,76 25,48 
2010 0,78 19,97 
2011 -2,36 24,82 
2012 -1,14 -15,01 
2013 -1,17 3,00 

                                      Fonte: Dados da pesquisa. 
                                      Nota: EVA

TM
, refletido pelo SPREAD (ROIC – WACC) 

                                                TRS: retorno total dos acionistas 
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Gráfico7 - Relação EVA

TM
 e retorno das ações – Light 2009 a 2013 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para encerrar esta seção, e para que não paire qualquer dúvida sobre a inexistência 

de relação consistente entre EVATM e TRS, a Tabela 26 retrata os resultados da 

regressão entre estas variáveis. Verificou-se um coeficiente negativo, isto é, quanto 

maior o EVATM, menor o retorno proporcionado ao acionista. Contudo, o coeficiente 

não é estatisticamente significativo, no nível de 5%. 

 
Tabela 26 

Relação entre o EVA e o Retorno aos Acionistas 
Empresas de Energia Elétrica:2009 a 2013 

Variável dependente: TRS 
Variável Coeficientes Erro-padrão Estatística t Prob. 

C 0,114147 
 

0,108587 
 

1,051205 
 

0,302153 
 

EVA* -2,19969 
 

1,207574 
 

-1,82157 
 

0,07922 
 

     
R² = 0,105949 R² ajustado=0,074019 F= 3,318133 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: * Spread medido pela diferença entre o ROIC e o WACC 

 

Registra-se que os resultados aqui apresentados estão alinhados com aqueles 

derivados da experiência internacional (Damodaran, 2009). O autor assevera que 

não necessariamente altos valores de EVATM provocam elevações no preço das 

ações, e, consequentemente, no retorno aos acionistas. 
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Os resultados desta pesquisa dão suporte aos encontrados por Chaves, Vellani e 

Pimenta (2012)que investigaram a correlação entre os retornos das ações das 28 

empresas brasileiras pertencentes ao IBr-X50 com seus respectivos EVATM. Os 

testes estatísticos indicaram presença de correlação negativa entre as variáveis.  

 

 

5.6 Relação entre os retornos as acionistas e a relação market-to-capital 

 

 

Outra relação empregada por analistas para visualizar o desempenho das empresas 

é dada pela razão entre o valor de mercado e do capital empregado no negócio 

(market-to-capital). Esperar-se-ia que empresas que retornam maiores valores aos 

acionistas (TRS) tenham maior valor relativo de mercado, ou seja, apresentem 

índices mais elevados de market-to-capital.  

 

Copeland et al.(2002) afirmam que os preços das ações podem ser afetados por 

muitos fatores, como por exemplo, o desempenho da administração de uma 

empresa, o setor econômico em que ela opera ou a dinâmica do mercado como um 

todo. Os autores argumentam que é o surgimento de surpresas que provocaria 

níveis de retorno maiores ou menores para o acionista, em relação ao mercado. 

Dessa forma, empresas que atingem elevadas expectativas de desempenho podem 

ter maiores dificuldades em proporcionar TRS mais altos. Isso explica porque os 

administradores mais aclamados apenas conseguem elevações normais de preço 

por ação em curto prazo. No que se refere às empresas das quais se espera menos, 

as medidas ligadas ao TRS podem proporcionar a seus administradores 

remuneração excessiva.  

 

Ainda segundo Copeland et al.(2002), o market-to-capital mede a opinião do 

mercado financeiro a respeito do desempenho futuro em relação ao capital investido 

na organização, avaliando o desempenho da empresa. 

 

Inicialmente observa-se que as empresas apresentam comportamento bem 

diferenciado em relação ao retorno total dos acionistas. O retorno anual médio 
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oscilou de 4,30% ao ano, no caso da COPEL, até 23,29% proporcionado pela 

CEMIG, aos seus acionistas. Assim, no primeiro caso o desempenho foi claramente 

insatisfatório, muito abaixo da taxa livre de risco empregada neste estudo. Ao 

contrário, o desempenho da CEMIG é digno de nota, o que proporcionou aos seus 

detentores de capital da empresa um elevado spread, que supera os riscos do 

negócio. 

 
Tabela 27 

Valor das Empresas de Energia e retorno aos acionistas: 2009-2013 
ANO MTC (ano 2013) TRS% (anual médio: 2009 – 2013) 

Cemig 0,7387 23,29 
Cesp 0,5067 18,38 
Copel 0,3802 4,30 
Eneva 0,2338 12,74 
Light 0,5274 10,47 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: Valor das empresas- market-to-capital (MTC) 
TRS: retorno total dos acionistas 

 

 

Os MTC e os TRS das organizações analisadas encontram-se ilustrados no 

Gráfico8, com exceção da empresa CPFL Energia, visto que não estava disponível 

seu valor de mercado no ano de 2013, no banco de dados utilizado. O MTC, 

apurado em 2013, foi obtido mediante a divisão do valor de mercado pelo capital 

investido na empresa e o TRS pelo uso da média geométrica no período de análise 

(2009-2013). 

 

Observa-se pelo Gráfico8, que a empresa CEMIG gerou TRS excepcionalmente 

elevado no período de cinco anos, e possui, relativamente, maior valor de mercado 

em relação ao capital investido, o que demonstra elevado desempenho dessa 

organização quando comparada às demais.  Considerando a amostra das 

empresas, a CESP também se mostrou eficiente apresentando uma reação de 

mercado positiva. A ENEVA foi a empresa da amostra que apresentou menor 

market-to-capital, mas surpreendentemente conseguiu  proporcionar razoáveis 

retornos aos acionistas. A COPEL, mesmo apresentando maior MTC do que a 

ENEVA, proporcionou menor TRS, o que pode ser caracterizado por expectativas 

irreais do mercado ou porque a empresa deixou de realizar seu potencial, podendo 

considerá-la de baixa realização emergente. Embora tenha sido razoavelmente 

valorizada, não superou as expectativas do mercado. Por fim, a empresa Light, que 
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exibiu maior relação market-to-capital comparada às empresas ENEVA, COPEL e 

CESP, apresentou moderado retorno total aos acionistas, não se mostrando tão 

eficiente quanto à CESP. 

 
Gráfico8 – Relação entre o MTC e TRS das empresas analisadas 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para oferecer uma resposta mais conclusiva da causalidade existente entre estas 

variáveis, foi estimada uma regressão, na qual a variável dependente é o retorno 

total aos acionistas (Tabela28). 

 

Tabela 28 
Relação entre o Market-to-Capital e Retornos Totais aos Acionistas: 

Variável dependente: TRS 
Variável Coeficientes Erro-padrão Estatística t Prob. 

C 7311200,85 
 

4094952,68 
 

1,785418 
 

0,087388338 
 

MTC* 11639378,73 
 

5861280,52 
 

1,985808 
 

0,059100733 
 

     
R² = 0,146359743 R² ajustado= 0,109244949F = 3,943434084 

                   Fonte: Dados da pesquisa. 
                   Nota: Valor das empresas - market-to-capital (MTC). 
                             TRS: retorno total dos acionistas. 

 

Verifica-se na Tabela28 que, de fato, existe uma relação positiva entre o valor de 

mercado, relativamente ao valor investido no negócio, e os retornos proporcionados 

aos acionistas. Entretanto, a relação é estatisticamente frágil, sendo que somente 

pode ser aceita no nível de significância de 10%. 
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Em suma, mediante esta análise, pode-se constatar que a CEMIG e a CESP foram 

destaques na amostra analisada: apresentaram altos retornos as acionistas e 

valores relativamente elevados de MTC, embora estes ficassem aquém do 

desejado.  

 

Uma possível explicação para esse melhor desempenho dessas duas empresas 

reside na negativa de adesão à renovação das concessões de algumas hidrelétricas, 

nas condições impostas pela MP 579, o que possibilitou atingir receitas bem mais 

elevadas com a venda de grandes volumes de energia no mercado de curto prazo 

(Facchini, 2013).   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Inicialmente, vale registrar alguns elementos do setor de energia elétrica que 

embasaram o desenvolvimento desta dissertação, e dos quais foram extraídos os 

dados utilizados nas análises. 

 

O setor elétrico brasileiro está passando por diversas transformações, que podem 

ser justificadas, principalmente, pela falta de chuvas e as altas temperaturas, que 

trouxeram problemas estruturais ao setor, visto que a matriz de energética do país 

tem o predomínio das hidrelétricas. Ademais, na intenção de configurar uma nova 

matriz da política econômica, a fim de reduzir custos e estimular investimentos, o 

governo brasileiro vinha utilizando, até início de 2015, o setor elétrico para atingir 

esse objetivo, o que diminui a rentabilidade do setor e comprometeu a realização de 

novos e necessários investimentos. 

 

Esta política não apenas provocou comprometimento da geração de caixa de 

algumas empresas, mas, também, ameaça a saúde financeira de longo prazo de 

importantes empresas do setor, como é o caso da CEMIG. Esta empresa, ao não 

renovar dezoito concessões de geração de energia elétrica na Lei 12.783, está 

ameaçada de perder três importantes geradoras, as Usinas de Jaguara, São Simão 

e Miranda. Tal desfecho pode provocar um dano corporativo que não pode ser 

subestimado. 

 

Além desta forte ingerência do Governo, as mudanças estruturais da economia 

brasileira exerceram, também, efeitos negativos nas empresas de energia. 

 

De acordo com Castro, Brandão, Dantas e Rosental (2013), nos últimos 30 anos 

verificou-se uma diminuição gradativa na participação do setor industrial na 

economia brasileira, caindo de 31,3% em 1980, para 17,2% em 2000 e atingindo 

14,6% em 2011. O processo de desindustrialização em países desenvolvidos é 

associado a elevados níveis de renda per capita, mas para o Brasil, ainda uma 

economia emergente, os fatores que poderiam explicar o fenômeno da 

desindustrialização são os seguintes: 
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a) política cambial instaurada a partir do Plano Real, com a moeda nacional 

excessivamente valorizada, diminuindo a competitividade da indústria brasileira; 

b) processo de abertura comercial e financeira ocorrido a partir de1989, que 

provocaram atração de capital estrangeiro especulativo e  queda da proteção, 

estimulando as importações; 

c) política monetária restritiva, com elevada taxa de juros, o que inibiu os 

investimentos; 

d) interrupção das reformas microeconômicas, cujo resultado é um elevado custo 

Brasil que fragiliza a indústria. 

 

No intuito de diminuir custos e estimular o setor industrial o governo brasileiro, de 

uma forma centralizada, institui a Medida Provisória 579, de 11 de setembro de 

2012, convertida na Lei 12.783 de 14 de janeiro de 2013, visando reduzir o custo da 

energia elétrica. 

 

Costellini e Hollanda (2014) asseveram que na ocasião da promulgação da MP 579 

o crescimento do setor industrial vinha registrando queda e já existia preocupação 

com o custo da energia elétrica para a indústria. Além disso, havia uma discussão 

sobre a renovação de concessões de empresas de energia elétrica e grande 

questionamento sobre o que aconteceria com as concessões que estavam 

vencendo e com a energia existente que seria descontratada. 

 

No final de 2012 os reservatórios haviam atingido níveis críticos e as geradoras de 

energia, como CEMIG e CESP, optaram por não renovar algumas de suas 

concessões, passando a vender energia no mercado de curto prazo. Ademais, as 

concessionárias sofreram impactos em seus custos relacionados ao acionamento de 

termelétricas. Como forma de minimizar o problema, o governo, por meio do Decreto 

7.945 de 2013, decidiu que tal ônus seria assumido pelo Tesouro Nacional, com o 

repasse de recursos da CDE, com o intuito de neutralizar a exposição das 

concessionárias, particularmente no ano de 2013 e 2014. Isso não deve ocorrer em 

2015, de acordo com o presidente do conselho da Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica (CCEE), Luiz Eduardo Barata. 
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Diante desse cenário, as empresas de energia elétrica estão sendo prejudicadas e, 

no geral, não conseguiram gerar valor econômico agregado, o que foi demonstrado 

pela análise de resultados, principalmente para aquelas do segmento de 

distribuição. Com o desequilíbrio econômico e financeiro, como ocorreu com a 

ENEVA, que solicitou recuperação judicial, há o risco de se estabelecer alta 

inadimplência e prejudicar todo o setor, haja vista que as distribuidoras contemplam 

em suas tarifas os custos referentes à compra de energia, os encargos setoriais e o 

transporte de energia, podendo ocorrer um efeito cascata para os três segmentos do 

setor: distribuição, transmissão e geração. 

 

Embasada no referencial teórico esta dissertação procurou quantificar o EVATM e 

investigar se há uma relação discernível entre o EVATM e o retorno aos acionistas. 

Para tanto, foram quantificados o risco sistemático, o custo de capital próprio, o 

custo de capital de terceiros e o custo médio ponderado de capital. Foi levantado o 

ROIC das empresas, calculado mediante a quantificação do NOPAT, bem como do 

montante do capital investido.  

 

No que concerne ao EVATM das seis empresas analisadas, apenas a CEMIG gerou 

valor em todo o período de análise, especialmente em 2013, cujo montante foi muito 

maior do que o registrado em outros anos (845.156,88 milhares de reais). A geração 

de valor para essa empresa esteve em média na ordem de 373.865,91 milhares de 

reais. Esse resultado pode ter sido influenciado pela estratégia da empresa de não 

aderir de forma plena ao modelo de renovação de concessões decorrentes da Lei 

12.783/2012. Ainda mais, a mesma foi beneficiada pela escassez de energia e 

negociação de contratos de fornecimento no mercado livre. Apesar disso, são 

incertas as repercussões desta decisão no médio prazo, pois de acordo com as 

normas do setor, a empresa perdeu as concessões das usinas de Jaguara, São 

Simão e Miranda, as quais tentam recuperar no âmbito do judiciário.  

 

As empresas CPFL Energia e LIGHT geraram valor nos anos de 2009 e 2010,o que 

pode ser justificado,  principalmente, pelo crescimento das vendas de energia nos 

mercados cativo e livre. Entretanto, nos outros anos de análise (2011 a 2013), as 

empresas passaram a destruir valor, em virtude de desafios operacionais e 

regulatórios. Pelo motivo das geradoras não aceitarem renovar as concessões 



101 

 

impostas pela MP, os caixas das empresas foram impactados coma compra de 

energia no mercado de curto prazo. Também o acionamento de usinas termelétricas 

para a geração de energia aumentou suas despesas operacionais. 

 

As empresas CESP, COPEL e ENEVA, ao contrário, destruíram valor em todo o 

período,2009 a 2013, o que pode ser justificado pelos mesmos motivos expostos 

para a CPFL Energia e LIGHT, no período de destruição de valor (2011 a 2013). 

Também houve a crise financeira internacional, iniciada em 2008,que refletiu no 

mercado de energia elétrica com retração do segmento industrial.  A ENEVA, em 

particular, no final de 2014 protocolou pedido de recuperação judicial, diante da crise 

imposta à companhia. 

 

 No que se refere ao EVATM e o retorno aos acionistas, verificou-se que não houve 

relação consistente entre essas duas variáveis, sendo estes resultados alinhados 

com aqueles derivados da experiência de Damodaran(2009), que assevera que não 

necessariamente altos valores de EVATM, provocarão elevações no preço das ações, 

e, consequentemente, no retorno aos acionistas. Também os resultados desta 

pesquisa dão suporte aos encontrados por Chaves et al(2012),que investigaram a 

correlação entre os retornos das ações das 28 empresas brasileiras pertencentes ao 

IBr-X50, com seus respectivos EVATM, indicando presença de correlação negativa 

entre as variáveis.  

 

O trabalho permitiu constatar que há uma relação entre o Market-to-Capital e o 

desempenho das organizações na entrega de retornos aos acionistas. Destacaram-

se neste aspecto, a CEMIG e a CESP, mesmo em um contexto bem adverso. 

Entretanto, as evidências, de uma forma geral, não são robustas, o que demanda 

novos estudos para a confirmação dessa relação. 

 

Este trabalho apresenta algumas limitações. Primeiramente, os resultados 

alcançados não devem ser generalizados e podem não refletir o setor de energia 

como um todo. Recomenda-se que sejam realizados novos estudos que incorporem 

dados de outras empresas. Ademais, registra-se, novamente, que o período 

analisado foi muito conturbado para o setor, com grandes interferências 

governamentais, que atrapalharam sobremaneira o funcionamento das empresas, e 
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interferiram na geração de caixa e na entrega de resultados. Assim, recomenda-se, 

também, ampliar o período de análise. 

 

Segundo, pode haver imprecisão no cálculo da Necessidade de Capital de Giro das 

empresas, necessário na quantificação do volume do Capital Investido, uma vez 

que, as informações foram limitadas, estritamente ao apresentado nas 

Demonstrações Financeiras Patrimoniais. A autora desta dissertação não detinha 

informações internas das companhias, sendo que ao levantar os ativos operacionais 

e passivos operacionais necessários para o cálculo da NCG, se deparou com 

dificuldades impostas pelas peculiaridades dos investimentos e fontes de 

financiamento, por se tratar de empresas de um setor bem específico. Assim, a 

pesquisa não pôde, pelas limitações institucionais, adentrar-se em aspectos 

operacionais inerentes a este tema, que permitiriam o refinamento das análises, 

tendo a autora optado por adotar uma linha de investigação mais próxima ao que 

preceitua Fleuriet (2003). 

 

E, por fim, a pesquisa não pretendeu esgotar o assunto abordado e nem tampouco 

em relação às empresas analisadas. Contudo, a expectativa da autora é que este 

trabalho possa subsidiar discussões no âmbito das empresas do setor, bem como 

do órgão regulador, e servir de referência para novas pesquisas sobreo tema.  
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