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RESUMO
Este estudo apresenta uma avaliação do desempenho da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais (COPASA) após o ingresso dos recursos captados na
Oferta Pública Inicial de ações (Initial Public Offering – IPO), na perspectiva dos
acionistas. Em consonância com as teorias de finanças corporativas, foram
enfatizadas as variáveis como retornos e riscos, comparando-se o desempenho das
ações da COPASA ao da carteira de mercado (Índice da Bolsa de Valores de São
Paulo – IBOVESPA) e o de uma empresa do mesmo setor, a Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP. Registra-se que o risco de
mercado dessas duas empresas é bem similar, haja vista que o beta da COPASA é
da ordem de 0,6352, enquanto o da SABESP é de 0,7484, ambos estimados neste
estudo utilizando-se o modelo ARCH condicional (Autoregressive Conditional
Heteroskedasticity). Procurou-se investigar, também, se ocorreram os “mistérios das
IPOs”, relatados nas experiências internacionais, isto é, subprecificação das ações
no curto prazo e desempenho desfavorável no longo prazo. Ao ter em vista a
importância dada à geração de valor, este estudo quantificou se a empresa gera ou
destrói valor dos acionistas, e para isso foi utilizada a abordagem de Economic
Value Added (EVA). Em relação aos retornos aos acionistas, no período coberto
pela pesquisa - da IPO até dezembro de 2012 - verificou-se que a COPASA teve um
bom desempenho quando comparado ao da carteira de mercado, mas inferior ao
exibido pela SABESP. As análises permitem afirmar, ainda, que não ocorreu o
fenômeno da subprecificação das ações por ocasião do lançamento da IPO, uma
vez que a variação extra dia — fechamento em “D” contra fechamento “D-1” — foi da
ordem de 4,68%, valor pouco significativo haja vista os resultados de outras IPOs.
Entretanto, confirmou-se o referido “mistério de longo prazo”, pois, nos períodos de
três a cinco anos após o lançamento da IPO, as ações da COPASA apresentaram
desempenhos inferiores aos da carteira de mercado e da empresa com similar grau
de risco. Entretanto, na perspectiva de geração de valor, constatou-se que, no
período de 2009/12, a COPASA não destruiu valor do acionista. Nesses quatro
exercícios analisados, apresentou uma geração de valor de R$ 101,6 milhões. Para
tanto, pagou os encargos da dívida e remunerou seus acionistas com taxas de
13,22% a.a., que compreende a taxa livre de risco de 10,04% a.a. mais 3,18% a.a.
de prêmio de risco, este já devidamente corrigido pelo beta da empresa, conforme
modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) utilizado. Essa remuneração não deixa
de ser elevada, pois supera a taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia) mesmo em um período de grande turbulência dos mercados financeiros,
nacional e internacional.
Palavras-chave: Mercado de Capitais; Setor de Água e Saneamento; IPO; Risco de
Mercado; EVA.

ABSTRACT
This study presents an evaluation of the performance of the Companhia de
Saneamento de Minas Gerais (COPASA) after the Initial Public Offering (IPO), from
the shareholders perspective. Corresponding with corporate finance theories, returns
and risks were emphasized and also COPASA`s shareholders total returns were
quantified after the IPO (Initial Public Offering). COPASA’s stock performance was
compared to the market portfolio (São Paulo Stock Exchange Index - IBOVESPA)
and to another company in the same industry - Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo (SABESP). It is recorded that the market risk of these two
companies is very similar, given that COPASA beta stood at 0.6352, while the
SABESP was around 0.7484, both estimated in this study using the ARCH
Conditional Model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). “Mysteries of
IPOs” reported in economic literature were also investigated, and they consist in
short term underpricing of shares and long term unfavorable stock performance.
Furthermore, given the importance to any company of value generation, this study
quantified if the company creates or destroys shareholder value; for this reason EVA
(Economic Value Added) approach was used. In relation to returns to shareholders,
COPASA performed well when compared to the market portfolio, but lower that
displayed by SABESP. Analyses have revealed that, in short term, there was no
shares underpricing phenomenon occurrence at the launch of the IPO, since an extra
day variation — closing in "D" against closing "D-1" — was in the order of 4.68%, a
marginal amount in view of the international IPOs experience. However, the referred
“long-term mystery" was confirmed, because in periods of three to five years after
IPO launch, the company's shares were highly inferior to the market portfolio and to
the company with similar level of risk. From the value generation perspective, it was
found that in the period of 2009/12, the company did not destroy shareholder value.
In these four years analyzed, the company presented a generation of R$ 101.6
million. To this end, the company paid the burden debt and paid its shareholders
rates 13.22% per year, which includes the risk-free rate of 10.04% a.a. plus 3.18%
a.a. premium risk, properly corrected by the company’s beta, according to CAPM
(Capital Asset Pricing Model) that was used. Such remuneration is nevertheless high
because it overcomes the Selic (Special System for Settlement and Custody) even in
a period of great turmoil in the national and international financial markets.
Key-words: Capital markets, Water and Sanitation Industry, IPO, Market Risk, EVA
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Contextualização do tema da pesquisa
Nos países em estágios mais avançados de desenvolvimento econômico, há, via de
regra, maior participação do mercado de capitais no financiamento das empresas e
esse funciona como um elo

de ligação entre a poupança e o investimento.

Entretanto, no Brasil, o tamanho do mercado de ações é ainda limitado, tanto no
sentido da quantidade de empresas abertas, com relação ao número de empresas
do país, quanto à sua capacidade de servir como um canal para acesso aos
recursos para investimentos. Mas, com a progressiva abertura comercial e
financeira, desregulamentação e privatização de importantes setores da economia,
promovida nas duas últimas décadas, novas empresas e grupos internacionais têm
usado instrumentos de renda variável para levantar recursos financeiros.
De um lado, essa maior internacionalização da economia gerou novas práticas e
maior atuação de bancos de investimentos. De outro, a estabilização da economia a
partir de 1994 e a queda gradativa da taxa de juros reais (que caíram mais de 20%
ao ano em 1994 para cerca de 4% ao ano em 2012) despertaram o interesse de
investidores privados e institucionais por novas formas de aplicação financeira para
rentabilizar seu patrimônio — como, por exemplo, pelos fundos de ações
multimercados, fundos de gestão ativa, fundos alavancados, etc..
Como regra geral, os países que atualmente são considerados desenvolvidos ou em
acelerado processo de desenvolvimento ostentam elevadas taxas de poupança1,
uma alta eficiência na sua intermediação ou mesmo uma combinação dessas duas
virtudes — inclusive a facilidade, antes mencionada, de acesso ao mercado por
empresas menores. Há controvérsia entre keynesianos e neoclássicos acerca do
papel da poupança, mas são minoria os economistas que subestimam os elementos
incentivadores da formação de poupança e de sua intermediação eficiente no
processo de crescimento econômico, de acordo com Keynes (1936, republicação
1

Embora isto nem sempre ocorra. Por exemplo, a taxa de poupança dos EUA é algo em torno de
15%, cifra muito baixa comparada à dos asiáticos, acima de 30%. Entretanto, deve-se ponderar que
mesmo nos países desenvolvidos a importância relativa do mercado de capitais varia tendo em vista
sua formação econômica, a cultura empresarial e a própria política econômica. Por exemplo, nos EUA
e Inglaterra as empresas usam mais o mercado de capitais, enquanto nas Alemanha e Japão, onde
os grupos empresariais têm forte relação como o sistema bancário, inclusive participando como
acionistas de bancos, o financiamento via empréstimo é uma modalidade mais utilizada.
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em 1985).
Particularmente, após as décadas de 1950-1960, vários países asiáticos como
Coréia do Sul, Tailândia, Singapura, Indonésia e Malásia aos poucos saíram de uma
situação de pobreza equivalente (ou mesmo pior) à do Brasil da época e se tornaram
nações industrializadas, que exibem elevadas taxas de desenvolvimento econômico.
Essas nações destacam-se por altíssimas taxas de poupança, pública ou privada.
Os mais bem sucedidos, como Coreia do Sul e Singapura, apresentaram taxas que
parecem inatingíveis para os padrões brasileiros e mesmo ocidentais, da ordem de
35% e 46% do Produto Interno Bruto (PIB), respectivamente, conforme Landes
(2001). Embora seja dotado de um histórico socioeconômico e de padrões culturais
diferentes, em seus melhores momentos, o Brasil teve poupança doméstica pouco
superior a 20% do PIB em 2010 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE,
2010; Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas-IPEA, 2010).
O desenvolvimento da Europa e, particularmente, dos Estados Unidos da América
do Norte2 (EUA), a partir do final do século XIX, foi impulsionado, em boa parte, não
só pela acumulação de poupança, mas também por uma continuada eficiência na
intermediação de poupanças. Tal desenvolvimento dificilmente poderia ter sido
possível sem que houvesse a presença de um (à época) sofisticado mercado
financeiro e de capitais (LANDES, 2001). Aliás, Landes (2001) defende que um dos
fatores a explicar o maior período de prosperidade da economia americana durante
quase todo o século XX foi exatamente a existência de um mercado de capitais com
vigor e flexibilidade para intermediar (transferindo de poupadores para investidores)
e financiar as novas demandas da economia em transformação. Como dito, não só
para as grandes corporações, como também para as médias e pequenas.
Em economias maduras cuja presença do mercado de capitais é muito forte, as
corporações usam bastante o instrumento de levantamento de recursos mediante a
oferta pública inicial de ações (Initial Public Offering-IPO), abrangendo empresas de
diferentes portes e setores. Esse instrumento tem se popularizado cada vez mais em
economias emergentes.
No Brasil, o custo para abrir o capital é, em média, de 7% do valor do IPO. O gasto é
2

Grafado como Estados Unidos ou EUA a partir deste ponto em diante.
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necessário para cumprir uma série de requisitos exigidos a quem quer entrar no
mercado de capitais, tais como: contratação de auditoria independente, publicações
legais, demonstrações financeiras, pagamento de taxas e anuidades — além, é
claro, das próprias taxas, comissões e honorários das instituições financeiras.
Assim, uma análise amostral de certas experiências históricas, como a brasileira
(comparada a de outros países), permite identificar os resultados dessas operações
para as empresas que estruturam as operações e captam os recursos, também para
os acionistas que investem no IPO.
O material bibliográfico produzido pela Bolsa de Mercadorias e Futuros & Bolsa de
Valores de São Paulo Sociedade Anônima - BMF&Bovespa S. A.3 (2009), a principal
bolsa brasileira, que negocia ações e outros ativos, relembra que o desenvolvimento
econômico sustentável depende da expansão contínua da capacidade de produção.
Essa expansão é função, por sua vez, de investimentos de risco em capital e
recursos humanos. O crescimento acelera-se quando os investimentos se
direcionam para as alternativas com maiores retornos econômicos e sociais.
Como Fortuna (2006), alguns autores sempre defenderam que a existência de um
mercado de capitais forte, organizado e regulado permite o fluxo de capital de quem
poupa para quem necessita de recursos de risco para investimento produtivo. Isso
cria condições que incentivam a formação de poupança e a direciona para o que o
investidor julga serem as melhores alternativas dentre os IPO’s disponíveis.
Como antes citado, ao contrário do que ocorre nos países bem sucedidos em seu
processo de desenvolvimento, no Brasil, mesmo com os progressos observados a
partir da relativa estabilidade macroeconômica observada após a última reforma
monetária representada pelo Plano Real em julho de 1994, o acesso à poupança via
Bolsas de Valores ainda é pouco expressivo para os padrões comparativos do
século XXI, segundo Costa (2001). Logo, o país tem um imenso potencial para
expandir o mercado acionário, que implicaria em significativo crescimento da oferta

3

BMF&BOVESPA S. A. é a bolsa oficial do Brasil, sediada em São Paulo, é a segunda maior bolsa
de valores do mundo em valor de mercado. Em 8 de maio de 2008, a Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) e a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) fundiram-se, deram origem a uma nova
instituição batizada de BM&FBOVESPA S.A., que está ligada a todos as bolsas de valores brasileiras,
incluindo a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ), onde são negociados apenas títulos. O
indicador de referência da BM&FBovespa é o IBOVESPA (BMF&BOVESPA, 2013).

19

de recursos para o desenvolvimento nos próximos anos.
Para Assaf Neto (2010), as teorias associadas a diversas abordagens do
desenvolvimento econômico sustentado enfatizam a expansão contínua da
capacidade de produção. Essa expansão é função, por sua vez, de investimentos
não apenas fixos, mas, sobretudo, em recursos humanos, conhecimento e inovação,
conforme estudos de Schumpeter (1992) e Krugman (2001).
Esses investimentos geram importantes efeitos:
a) No âmbito da empresa, promovem a acumulação do capital produtivo, que
possibilita o aumento da produtividade dos fatores (do capital e trabalho);
b) Para o investidor, geram retorno que o incentiva a investir novamente,
elevando a renda pessoal e o bem-estar da população.
Embora o crescimento econômico também dependa de vários outros fatores, como
existência de infraestrutura e de uma população escolarizada, além de uma gestão
financeira eficaz dos recursos arrecadados com os impostos, ele se acelera quando
os investimentos são direcionados para as melhores alternativas, isto é, aquelas que
apresentam geração de valor e os maiores retornos econômicos.
O planejamento e a execução dos investimentos e a forma como são realizados
estão, portanto, na raiz do processo de desenvolvimento econômico e social. A
poupança é outro componente essencial do processo. E a eficiência na utilização da
poupança é crucial, pois ela determina, junto com outros fatores (como os
tributários), o custo do investimento.
A melhor conjugação de todos esses fatores gera, então, o chamado "círculo
virtuoso" do desenvolvimento, que permite à sociedade desfrutar de níveis
crescentes de bem-estar e de redução da pobreza, de acordo com Myrdal (1968).
O próprio Brasil já apresentou ao longo de sua história alguns momentos desse
círculo virtuoso, mas que foi algumas vezes interrompido por erros internos de
estratégia de gestão pública (como as crises de endividamento associado à inflação,
entre 1979 e 1990) ou por excessiva vulnerabilidade a choques externos (como
ocorreu em 1998 e 2008, por exemplo, segundo dados apontados pelo IPEA (2010).
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Pochmann (2003), por exemplo, ressalta que há três caminhos para associar a
poupança ao investimento.
1. O autofinanciamento, em que as empresas geram internamente seus
próprios recursos a partir da retenção da distribuição de lucros e
dividendos;
2. O apoio do governo, quando financia (às vezes com taxas subsidiadas)
certas atividades, a partir de fontes como os tributos ou a imposição de
mecanismos compulsórios de poupança, como Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS4) e Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT5);
3. O financiamento via mercado financeiro e de capitais.
No que diz respeito ao mercado de capitais, como se mencionou, o instrumento da
IPO vem ganhando importância relativa e, por isso, tem sido objeto de vários
estudos acadêmicos. Inúmeras pesquisas se direcionam para avaliar, nas
perspectivas do investidor, as condições, os mecanismos e os resultados da
abertura de capital de empresas.
Aldrighi (2007), por exemplo, mostra ainda que, na grande maioria das empresas
que realizaram IPOs, havia um controlador, isto é, um acionista detendo mais de
50% do capital votante.
Alti (2006) diz que as firmas exploram janelas de oportunidades criadas
momentaneamente pelas condições favoráveis do mercado acionário, do setor em
que atuam, ou mesmo no mercado de IPOs. A maior parte desses trabalhos busca
confirmar a existência de uma baixa performance das empresas emissoras de ações
no momento aftermarket (mercado pós-venda).
4

O FGTS, instituído em 1966, é formado pelas contribuições das empresas sobre os trabalhadores
com registro. Além de financiar a compra de unidades habitacionais pelas pessoas, também financia
a edificação dessas unidades pelas construtoras. Em adição, financia obras de saneamento e
urbanização, executadas pelas companhias concessionárias (como a COPASA, SABESP, etc.), mas
também executadas por construtoras — no caso, algumas especializadas nessas obras.
5

O FAT é outro fundo de contribuição compulsória, instituído na década de 1990, e que absorveu os
recursos dos antigos Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (Pasep), instituídos na década de 1960. O FAT, a partir de 1998, passou a ser
também alimentado com contribuições sobre a folha de pagamento de empresas. Além de servir de
fonte para o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) nos seus
financiamentos, também fornece os recursos para o "Seguro Desemprego".
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Berk, Demarzo e Harford (2010), baseados em experiências internacionais, relatam
o fenômeno intitulado “os mistérios da IPO”, caracterizado pela subprecificação ou
desconto inicial no preço das ações em seu lançamento, além de desempenho
abaixo do esperado desses ativos financeiros no longo prazo6. Conforme ponderam
Ritter, Loughan e Rydqvist (1994, atualizado em 2013), esses podem ser
considerados como fenômenos perfeitamente mensuráveis.
A presente dissertação constitui um estudo de caso do uso de financiamento via
mercado de capitais e está voltada para analisar o processo de abertura de capital
da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) ocorrido em 2006, além
de identificar as implicações dessa estratégia corporativa para os acionistas.
1.2 Questão norteadora da pesquisa
Em uma perspectiva de geração de valor, qual foi o desempenho da COPASA após
o IPO?
1.3 Objetivos
O presente trabalho almeja alcançar os seguintes objetivos:
I - Geral: Apresentar uma avaliação do desempenho da COPASA na
perspectiva dos acionistas.
II - Específicos:
1- Quantificar os retornos totais aos acionistas (TSR) da COPASA após
o IPO, e o comportamento do preço das ações (vis a vis, o IBOVESPAÍndice da Bolsa de Valores de São Paulo e congêneres);
2-Identificar se ocorreram os “mistérios das IPO’s” relatados nas
experiências internacionais, quais sejam:
6 Não existe, a priori, uma definição de limites ou “pontos de corte” na Teoria Econômica ou
Financeira, mesmo na parte que trata de portfólios de investimentos e cálculos de expectativas de
retorno. Especificamente no caso do investimento em portfólio de renda variável, as premissas sobre
as expectativas levam em conta tanto a comparação com os títulos que são chamados de “longo
prazo”, quando possuem vencimentos superiores a 5-10 anos, como também as características do
lançador do título. Um título de um governo de 5 anos pode ser considerado de curto prazo, enquanto
que, para uma empresa privada do ramo de varejo, uma previsão/avaliação de performance em 5
anos pode ser um “longo prazo”.
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a) subprecificação ou desconto no preço de venda das ações na
Oferta Pública Inicial;
b) baixo desempenho de longo prazo das ações a Oferta Pública
Inicial;
3 – Identificar e analisar a geração de valor mediante o cálculo do
EVATM (Economic Value Added).
1.4 Justificativas e Estrutura da Dissertação
No mercado brasileiro de capitais, podem ser observadas algumas mudanças nos
últimos dez anos que têm proporcionado a várias empresas um maior acesso aos
recursos de poupadores, recursos esses que são alocados para a produção de bens
e serviços e para a geração de empregos.
A busca da experiência prática de uma companhia que acessou o mercado de
capitais em 2006, com o foco nos riscos dos negócios e na geração de valor aos
acionistas, pode ser de grande interesse, não apenas para aqueles que aplicam
suas economias na empresa, mas também para os principais atores do mercado de
capitais (investidores, bancos de investimentos, Comissão de Valores MobiliáriosCVM, BMF&BOVESPA S. A., etc.), e pesquisadores.
A dissertação está organizada em cinco capítulos, além desta breve introdução. No
capítulo 2, é apresentado o referencial teórico, enfatizando a estrutura de capital e o
papel do capital próprio mediante emissão de ações como forma de contornar as
limitações dos recursos gerados no âmbito da própria empresa e, também, de
mitigar os riscos das dificuldades financeiras decorrentes de um grande
endividamento. Discute-se, ainda, a questão de retornos e riscos, descrevendo o
modelo de precificação de ativos financeiros (Capital Asset Pricing Model - CAPM),
que será utilizado para quantificar o custo de capital próprio da empresa objeto do
estudo. Esse capítulo finaliza-se com a discussão de um tema de grande relevância
para a sociedade, o da geração de valor econômico (EVATM), cujo instrumental será
empregado no estudo para quantificar se a COPASA gera ou destrói valor. O
capítulo 3 dedica-se à metodologia, descrevendo a caracterização da pesquisa e os
procedimentos metodológicos adotados no estudo. O capítulo 4 é voltado para
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descrever brevemente a companhia, abordando a sua evolução histórica até o
momento que precedeu à abertura do capital. O capítulo 5 dedica-se a uma análise
dos resultados alcançados. E o capitulo 6 apresenta as conclusões e considerações
finais.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Mercado de capitais e acionário
Ao recorrer, primeiramente, a autores como Rudge e Cavalcante (1993), registramse certos fatos relacionados às origens do mercado de capitais e do mercado
acionário, à própria origem do dinheiro. Segundo eles, o conceito de dinheiro, de
maneira semelhante ao que conhecemos hoje, surgiu há cerca de cinco mil anos na
Suméria (Ásia Central). As primeiras formas de dinheiro metálico teriam sido feitas
no antigo reino da Lídia, também na Ásia (parte de onde hoje fica a Turquia), por
volta de vinte séculos antes de Cristo.
Os autores registram ainda que os povos lídios cunharam as primeiras moedas no
que se conhece como “electro”, uma liga primitiva de ouro e prata, em formas
ovaladas e bem mais espessas que as moedas modernas. De modo a assegurar a
autenticidade, o soberano cunhava em cada uma delas o seu emblema — a efígie
de uma cabeça de um leão.
Embora pareçam detalhes complexos, associando-se tais teorias históricas sobre a
origem do dinheiro às teorias econômicas de Keynes (1936; 1940, com diversas
republicações posteriores, como em 1985), é possível recordar que com a invenção
e o uso do dinheiro, aumentou a velocidade da circulação das mercadorias e
surgiram os primeiros empresários e empresas. E, subsequente, começaram a
aparecer aqueles que podem ser considerados, pelo somatório das ideias de vários
teóricos, os “fenômenos econômicos básicos” do capitalismo, quais sejam:
poupança, investimento, risco, retorno (lucro ou prejuízo), etc..
Bernstein (1997) registrou que somente nos século XV e XVI, no período do
Renascimento, o denominado “tráfico bursátil”7 deixou os ambientes abertos das
praças para funcionar em recintos fechados. Como no caso da evolução das
moedas e do dinheiro, tal processo ocorreu de maneira não sincronizada e não
igualitária.
Schilling (1999), assim como Landes (2001), registrou que, no território atual do
7

Tráfico bursátil: mesmo que mercado bolsista, conjunto de transações no mercado de capitais de
uma determinada região.
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Reino Unido, a praça de Londres, que se destacava como importante ponto de
comércio desde o domínio Romano na Grã-Bretanha, a partir de 1690, formou-se um
“mercado” (de bens e papéis) na área central conhecida simplesmente como “The
City”. No lado do continente europeu, mais ao sul (em Paris na França), e mesmo no
“Novo Mundo”, em New York, apenas no século XVIII, mudaram-se para edifícios
adequados. Nessa cidade portuária da costa leste dos Estados Unidos, a rua onde
se ergueu a sede da New York Stock Exchange (NYSE), em 1792, tornou-se aquela
(agora globalmente conhecida) Wall Street8.
De maneira geral, a partir de registros como os de Bernstein (1997) e Schilling
(1999), indica-se que, ao menos até a virada do século XIX para o XX, o negócio
com os bônus e ações ainda era algo um pouco “à margem” da sociedade. Ainda era
visto — por muitos empresários, economistas e governantes — como algo pouco
sério e confiável, situado a uma boa distância da segurança oferecida pelas joias e
metais preciosos — ouro, prata, platina, etc.. Essa visão, tida como pejorativa,
levantada por Schilling e outros historiadores, em parte, pode ser culpa dos próprios
mercados e de seus participantes/operadores, os quais durante muito tempo
rejeitaram boa parte das tentativas de regulação por parte do Estado. E essa visão
(senão pejorativa, mas ao menos distorcida) tornou-se ainda mais acentuada pela
conhecida fase de especulação com as “tulipas holandesas”, ou “tulipomania”, na
mesma região Norte da Europa (Países Baixos, Bélgica), onde se desenvolveram os
primórdios de um mercado de capitais cuja base é mais parecida com o que se
conhece hoje.
Porém, não somente no Brasil como em outras partes do mundo, foi sempre difícil
traçar uma linha divisória entre ambas as atividades (investir e especular),
considerando que, a todo o momento, a estratégia negocial de um se confunde com
a do outro.
Krugman9 (2001) citou que, com a crescente estabilidade econômica do moderno
capitalismo — a crise mais grave foi observada em outubro de 1929, época do Big
8

O próprio nome do local da bolsa norte-americana vem do muro que os pioneiros holandeses
construíram na povoação de Nova Amsterdam em 1635 (assentada onde hoje está a Ilha de
Manhattan) para proteger o empreendimento mercantil da Companhia Holandesa das Índias Orientais
contra os britânicos.
9

Laureado, em 2008, com o prêmio do Banco Central Sueco conhecido como “Nobel de Economia”.
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Crash — muitos elementos associados aos mercados evoluíram de maneira
distorcida. Segundo ele, após a crise de 1929, contornados alguns períodos de crise
de menor gravidade, como “grande pânico” de outubro de 1987 e a “crise asiática”
de 1997, o negócio das ações tendeu ao que pode ser considerada uma relativa
normalidade, com a ocorrência de menores taxas da oscilação brusca do seu valor
médio. Nesse espaço de tempo, ao longo de quase sete décadas, as
megacorporações pioneiras como Ford™, GMC™, Coca-Cola™, General Eletric™,
Exxon-Mobil™,

IBM™,

Microsoft,

AOLTime-Warner™,

Citigroup™,

JPMorganChase™, AT&T™ e outras assentaram profundas raízes na sociedade dos
EUA e grande parte delas, senão todas, assumiram dimensões planetárias,
conhecidas pelo termo “multinacionais” (KRUGMAN, 2001).
Krugman (2001) oferece uma explicação sociopolítica para a abertura de capital das
grandes corporações: como consequência do acirramento da concorrência e
também para que não fossem tão hostilizadas e estigmatizadas pelos cidadãos
comuns, elas abriram o seu capital, permitindo que suas ações ordinárias fossem
adquiridas por qualquer norte-americano. Como já se registrou na parte introdutória,
Krugman (2001) e Assaf Neto (2010) fazem sempre menção ao fato de que, em
mercados de capitalismo mais maduro, como os EUA, essa determinação fez com
que o controle sobre o capital das empresas ficasse mais democratizado, ao ponto
de a assembleia dos acionistas (onde comparecem grandes e pequenos portadores
de ações) vir a ser a estrutura que mais efetivamente controla a política empresarial,
podendo fazer (e comumente o faz) a destituição ou nomeação dos diretoresexecutivos e até o afastamento dos antigos proprietários10, se considerados
relapsos, negligentes ou irresponsáveis.
Conforme os registros de Krugman (2001), estima-se que, no início do século XXI,
mais de 60% das famílias estadunidenses reservavam parte substantiva das suas
poupanças para a compra de ações (entre 20 e 30%), diretamente, por meio de
fundos mútuos ou fundos de aposentadoria. Para o acadêmico, os resultados disso
revelaram-se extraordinários: durante as primeiras cinco décadas do século XX, os
EUA constituíram o que viria a ser primeiro “capitalismo popular” da história
10

Michael Dell, fundador da empresa de tecnologia e informática que leva seu sobrenome, ficou
afastado por vários anos da direção por determinação dos acionistas minoritários organizados em
assembleia.
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moderna.
2.2 Financiamento dos investimentos: a relação risco x retorno e o Custo Médio
Ponderado do Capital
Conforme descrito nas seções anteriores, as fontes de financiamento do
investimento provêm de duas formas: o Capital Próprio e o Capital de Terceiros.
Assim sendo, será apresentada uma discussão sobre as teorias envolvendo os
riscos da alocação de capital e a estrutura de capital, com suas relações sobre as
relações de riscos e os custos envolvidos nas diferentes fontes de financiamento.
2.2.1 O uso do Capital Próprio
2.2.1.1 Risco e Retorno
Inevitavelmente, alocar capital em um empreendimento significa assumir riscos, e
por isso é importante, neste momento, uma compreensão da evolução histórica das
visões sobre o risco. Segundo Bernstein (1997), a palavra risco tem seu primeiro
registro no século XIV. Antes disso, ela inexistia em grego, em árabe e no latim
clássico. Apenas para citar duas línguas que foram preponderantes na formação e
difusão do conhecimento humano do ocidente, em espanhol (riesgo) desde o século
XIV, mas ainda sem a clara conotação de “perigo que se corre'”, já no século XVI,
adquire seu significado moderno. E, apenas em meados do século XVII, há registro
no léxico da língua inglesa (risk). Etimologicamente, suscita mais hipóteses a
certezas.
A partir de Bernstein (1997), configura-se como plausível que risco seria um
derivativo do latim resecare, ou seja, cortar. A palavra parece ter sido usada para
descrever rochedos e penhascos ocultos que cortavam os navios em certos estreitos
ou costas de difícil navegação, emerge daí seu uso moderno de risco como
possibilidade, mas não como evidência imediata. Essa hipótese permite, ainda,
entender o uso muito singular de risco em português, para referir-se a uma linha
traçada, até mesmo uma linha proveniente de um instrumento pérfuro-cortante.
Modernamente, a partir de estudos econômicos desenvolvidos no século XX,
entende-se que toda a atividade de gestão de investimentos (“portfólios”), dentro e
fora dos mercados financeiros, não pode prescindir de alguns conhecimentos
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básicos que foram sendo acumulados. São conhecimentos, por exemplo, sobre as
modelagens existentes para o entendimento do risco que é subjacente ao ato de se
investir em ativos — notadamente os ativos financeiros, como os “papéis”11
representativos de dívidas (Bônus, etc.), e aqueles, apropriadamente chamados,
“ativos de risco”: as participações acionárias em empresas.
Para a aquisição de um ativo, tendo em vista diferentes posicionamentos do
investidor em face dos riscos subjacentes, o chamado “prêmio de risco” a ser aceito
pelos investidores na decisão de alocação do capital pode variar segundo a
percepção de cada um (COPELAND; WESTON, 1988; ROSS; WESTERFIELD;
JAFFE, 2010).
Weston e Brigham (2000) apontam que, para se fazer uma avaliação que considere
esse risco, existem várias metodologias que utilizam conhecimentos econômicos e
estatísticos, além do próprio conhecimento do mercado. Um dos modelos mais
simples é calcular a chamada volatilidade dos ativos, como uma medida desse risco.
A volatilidade mede quanto o rendimento pode oscilar, para cima ou para baixo, a
partir do retorno médio da série avaliada.
Em finanças, utiliza-se preponderantemente o desvio padrão (σ), que é a raiz
quadrada da variância (σ²), para o cálculo do risco. Conforme lembram Weston e
Brigham (2000), o chamado “Índice de Sharpe12”, criado por William Sharpe, em
1966, tem justamente esta função: a de medir o retorno, acima de um patamar
mínimo de paradigma, facilmente obtido em outros investimentos considerados livres
de risco. De modo pioneiro, Sharpe (1966) desenvolveu esse índice para retratar o
retorno de um ativo, considerado o risco inerente a esse ativo. Pelo teorema
envolvido em torno desse índice, quanto maior o resultado do Sharpe de um ativo
isolado (uma ação, por exemplo) ou de um fundo que mantenha esses papéis, maior
11

Até a década de 1980, as ações (e também alguns tipos de títulos de dívida privada, como
debêntures) eram emitidas fisicamente, em papel. Depois da evolução dos mercados e da tecnologia,
as ações, assim como outros títulos, passaram a ser apenas registros eletrônicos nos sistemas
informatizados das empresas, dos bancos, das corretoras, das bolsas e dos serviços de liquidação e
custódia.
12

O Índice de Sharpe é o resultado de uma divisão. O numerador é a média aritmética dos retornos
excedentes oferecidos pelo ativo em certa periodicidade, durante um determinado tempo. O
denominador, o desvio padrão desses retornos. Retorno excedente é a parcela do rendimento
oferecido pelo ativo que ficou acima ou abaixo da rentabilidade de um indexador adotado livremente.
Desvio padrão é o padrão de oscilação desses retornos.
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pode ser o retorno por unidade de risco.¹²
Em seu trabalho de sistematização desses conhecimentos estatísticos aplicados às
finanças, Sharpe (1966) mostrou que o custo de capital, medido, por exemplo, pelo
CAPM (que será explicitado no tópico seguinte), em equilíbrio, tem uma relação
linear positiva entre risco e retorno, e ajudou na definição do clássico conceito do
coeficiente beta (β).
Um exemplo: ao supor que um investidor deseja investir α reais em um ativo sem
risco (Rf) e (1 - α) reais em um ativo com risco (Ra), o retorno esperado dessa
carteira (ERc) e seu desvio-padrão risco (σRc) serão, respectivamente, dados pela
fórmula (equação):
=

+ (1 - α)

e
(2)

=

A seguir, o gráfico 1 representa a aplicabilidade dessa formula:
Gráfico 1 — Risco x Retorno Esperado

Q
Linha de Mercado de Capitais

Portfólio de mercado

T
M

S
Fronteira eficiente

Taxa livre de risco

Risco(desvio-padrão)

Fonte: Adaptado de Sharpe (1966); Weston; Brigham (2000).

No Brasil, os títulos emitidos pelo governo federal para financiar a dívida pública são
considerados “livres de risco” (riskfree). Assim, oferecem o parâmetro mínimo de

30

rentabilidade buscada por um investidor. Nesse rol, destacam-se tanto títulos
indexados pela taxa básica de juros (Taxa Selic) quanto àqueles atrelados à
inflação.13
Dificilmente uma carteira de títulos diversificada encontra-se na faixa acima ou
abaixo de 2σ. Ou seja, dificilmente um retorno de um período (mensal, por exemplo)
se afasta mais que 2σ da média. Embora existam opiniões contrárias ao fato de que
em finanças os retornos tenham distribuição normal, ao pressupor que a distribuição
da amostra seja normal, conclui-se que:


68% dos retornos mensais devem estar entre +1σ e –1σ;



95% dos retornos mensais devem estar entre +2σ e –2σ;



99% dos retornos mensais devem estar entre +3σ e –3σ.

Dessa forma, se a preocupação é saber o risco máximo de perdas, é necessário
observar a probabilidade de a carteira ficar abaixo de –1, –2 e –3 σ. Se 68% dos
dados estão entre +1σ e –1σ, logo, espera-se que 32% estejam do lado de fora. Se
95% dos dados estão entre +2σ e -2σ, logo, 5% devem estar além dessa marca.
Assim, conclui–se que, com 95% de certeza, os retornos estarão entre -2σ e +2σ.
A seguir, tem-se a representação de um retorno esperado em uma carteira
diversificada no gráfico 2:

13

O nome Selic tem origem na sigla de “Sistema Especial de Liquidação e Custódia”, um sistema
informatizado do Banco Central (BC) ao qual apenas as instituições financeiras credenciadas têm
acesso. È uma clearinghouse, que funciona mais ou menos como a compensação bancária, só que
no mercado de títulos públicos: transfere os papéis para o comprador, ao mesmo tempo em que
credita o valor da venda para o vendedor. Tudo isso é feito em tempo real. São registrados no Selic
títulos de dívida pública do Tesouro Nacional e do Banco Central (Letras do Tesouro Nacional - LFT,
Letras Financeiras do Tesouro - LTN, Notas do Tesouro Nacional - NTN, Notas do Banco Central do
Brasil - NBC, Bônus do Banco Central do Brasil - BBC e Letras do Banco Central do Brasil – LBC,
etc.). O Selic calcula, diariamente, uma média dos juros que o governo paga aos bancos que lhe
emprestaram dinheiro. Essa média, chamada de Taxa Over-Selic, serve de referência para todas as
outras taxas de juros do país. Por isso, a Taxa Over-Selic é chamada também de “juro básico”,
porque é adotada pelo BC, paradigma para a fixação da meta da taxa de juros que incidirá sobre as
recompras de títulos entre o BC e os bancos, e, por tabela, induzindo o sistema financeiro a tomá-la
como parâmetro de fixação de suas taxas de captação e de empréstimos.
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Gráfico 02 — Faixas de Retorno Esperado - carteira diversificada*

Nota: *distribuição normal
Fonte: Adaptado de Triola (2000); Weston; Brigham (2000).

Mas, considerando que o desvio-padrão do ativo sem risco (σRf) é igual a zero, o
desvio-padrão da carteira (σRc) se reduz a:
(3)
Nesse sentido, surge o clássico conceito de beta (β) — o coeficiente angular da
regressão simples entre o retorno de um ativo individual e do portfólio representando
o mercado como um todo. É, portanto, uma medida do risco sistemático, em que
somente o risco vinculado ao mercado é levado em consideração. Weston e
Brigham (2000) o definem como “uma medida de extensão pela qual os retornos de
uma determinada ação se movem com o mercado de ações”.
Para Ross, Westerfield e Jaffe (2010), o risco sistemático afeta, ao mesmo tempo,
um grande número de ativos, em iguais ou diferentes intensidades, e não pode ser
minimizado ou eliminado pela diversificação, enquanto o risco não sistemático afeta
especificamente um ativo ou pequeno grupo de ativos e pode ser eliminado pela
diversificação.
O coeficiente beta é definido como a covariância entre o retorno do título e o retorno
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do mercado dividido pela variância do retorno do mercado, e pode ser calculado pela
seguinte equação:

Em que:
Cov (RiRm): covariância entre o retorno do ativo i e o retorno de mercado;
e
Var (Rm): variância do retorno do mercado.
O índice do risco sistemático β (beta) evidencia, então, a tendência de um título
(como uma ação), em seu comportamento individual, variar em conjunto com o
mercado. Ou seja, mostra o que seria a “sensibilidade” do retorno de um ativo ao
retorno da carteira de mercado.
Um ativo de β = 0 significa que o retorno esperado do título é dado pelo título livre de
risco. Já outro ativo de β = 1 significa que o retorno esperado do título tende a ser
igual ao retorno esperado de mercado. Quando se obtém um β < 1, tem-se um título
que com uma variação no retorno da carteira de mercado terá uma pequena
variação no seu retorno (menor sensibilidade). Os ativos de β > 1 representam uma
variação no retorno da carteira de mercado acarretam uma variação maior no
retorno do ativo (maior sensibilidade). Títulos com β < 0 possuem comportamento
inverso ao do mercado como um todo, seriam casos atípicos no mercado.
Nesse sentido, o beta representa uma medida única para todos os ativos com risco.
Pode-se obter o beta da carteira com o cálculo da média ponderada simples de
todos os seus ativos componentes.
2.2.1.2 Precificação de ativos financeiros e Capital Asset Pricing Model
Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2010), o modelo de precificação de ativos de
capital representa um dos marcos evolutivos mais relevantes na construção dos
conhecimentos em finanças. Como já indicado anteriormente, apresenta-se como
bastante apropriado para fins de análise de investimento, uma vez que demonstra
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como o retorno esperado de um ativo está relacionado ao seu risco sistemático.
Copeland e Weston (1988) registram que o modelo mais conhecido, denominado
Capital Asset Pricing Model (CAPM), foi desenvolvido quase simultaneamente por
William Sharpe (1963-1966) e Jack Treynor (1961) e, posteriormente, por outros
como Fischer Black (1972). Para a construção do CAPM, Sharpe incorporou
importantes conceitos e metodologias desenvolvidas por Harry Markowitz (1952,
1959, e James Tobin na década de 1950. Por essa contribuição seminal ao mundo
da Economia e Finanças, Harry Markowitz, William Sharpe, juntamente com Merton
Miller, foram laureados em 1990 com o “Prêmio Nobel de Economia14“ concedido
pelo Banco Central Sueco15.
Copeland e Weston (1988) apontam que, para o desenvolvimento do CAPM, foi
necessário definir algumas hipóteses:
1. Os investidores são indivíduos avessos a risco e maximizam a utilidade
esperada de sua riqueza a cada fim de período;
2. Os investidores são tomadores de preço e têm expectativas homogêneas
sobre os retornos dos ativos, os quais assumem uma distribuição normal;
3. Existe um ativo livre de risco que os investidores podem tomar emprestado
ou emprestar quantias ilimitadas à chamada “taxa livre de risco”;
4. As quantidades de ativos são fixas. Além disso, todos os ativos são
negociáveis e perfeitamente divisíveis;
5. Os mercados de ativos não apresentam conflitos entre os agentes e as
informações não têm custo e estão disponíveis de forma idêntica para todos
os investidores. Nenhum investidor apresenta acesso privilegiado às
informações (“ambiente de informação simétrica”);

14

Isso porque o “Prêmio Nobel”, instituído pelo cientista Alfred Nobel, e cuja escolha anual (feita na
Noruega pela fundação que leva o seu nome) abrange várias áreas da atividade humana, na verdade
não contempla a premiação para as Ciências Econômicas. Essa premiação é concedida, sim, pelo
Banco Central da Suécia (Sveriges Riksbank).
15
Robert Merton e Myron Scholes foram premiados em 1997. Fischer Black não o foi porque já havia
falecido em 1995, e o prêmio não é concedido postumamente. Franco Modigliani (1918-2003) o
recebera em 1985.
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6.

Não

existem

imperfeições

de

mercado

tais

como:

impostos;

regulamentações; ou restrições sobre venda a descoberto. Isto é: não devem
ser considerados custos de transação.
Assim, verifica-se que o CAPM foi enunciado sob suposições pouco realistas, pois
todas as hipóteses relacionadas à existência de um mercado eficiente são
incorporadas pelo modelo. Assaf Neto (2010) conceitua mercado eficiente como
aquele em que os preços refletem as informações disponíveis e apresentam grande
sensibilidade a novos dados, ajustando-se rapidamente a outros cenários. Entretanto
afirma que essas suposições não se apresentam como suficientemente rigorosas a
ponto de invalidar o modelo, mesmo que sejam impossíveis de serem verificadas na
realidade do mercado. Elas devem ser vistas como um mecanismo para descrever
um modelo financeiro e suas aplicações práticas.
Para o entendimento do modelo CAPM, torna-se relevante iniciar seu estudo pela
formação da chamada “reta do mercado de capitais” (CML), antes mencionada no
gráfico 2. Ross, Westerfield e Jaffe (2010) enunciam que as curvas de indiferença
denotam as preferências de um investidor diante de mudanças que venham a
ocorrer na relação trade off entre risco x retorno. Essas curvas oferecem nível maior
de satisfação ao investidor quando são deslocadas para cima e para a esquerda,
como pode ser observado no gráfico 3.
Gráfico 03 — Diferentes Curvas de Indiferença e Fronteira Eficiente

E(R)

R1
R2
R3
S1
S2
S3
P

B

A
Risco
Fonte: Adaptado de Ross, Westerfield e Jaffe (2010).
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Nessa ilustração, são representadas as curvas de indiferença de dois investidores,
denominados de R e S, o investidor S denota menor aversão ao risco que o
investidor R, ou ainda que o investidor S aceita um retorno esperado menor que R
para o total do risco adicional assumido. Segundo o Dicionário Caldas Aulete,
“aversão” = rejeição.
Assim, quanto mais inclinadas forem as curvas, maior aversão ao risco terá o
investidor. É interessante observar que a curva R1 oferece maior satisfação em
relação a R2 e R3. Em oposição, R1 e S1 são capazes de gerar maior satisfação
para cada investidor por se situarem mais acima e à esquerda.
O trabalho desenvolvido por Sharpe (1963-1966) e seus seguidores como Treynor
(1961-1966), Lintner (1965-1969) e Black (1972), parte do princípio de que os títulos
disponíveis no mercado podem formar diversas combinações de portfólios, cada
uma delas oferecendo um determinado nível de risco e retorno em função de sua
composição. A área situada abaixo da linha AB, no gráfico 3, determina as diferentes
possibilidades de formação de carteiras considerando diferentes participações de
títulos. No entanto, as melhores oportunidades de investimento localizam-se sobre a
linha AB, denominada de “fronteira eficiente”.
Ainda em relação a essa representação (GRAF. 3), é possível delinear o critério
teórico de seleção ótima de portfólio tendo em vista a análise risco e retorno. O
ponto P, situado na curva eficiente, representa a carteira que oferece o máximo de
retorno possível para um determinado nível de risco, ou ainda, o risco mais baixo
para uma dada taxa de retorno esperada.
No sentido oposto, admitindo que uma carteira seja formada pela combinação de
ativos com risco e de livres de risco (Rf), a curva da fronteira eficiente assume a
forma de uma reta denominada “linha de mercado de capitais” (CML), representada
no gráfico 4 abaixo.
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Gráfico 4 — Carteiras Formadas com Ativos com Risco e Livre de Risco

R1
R2
R3

E(R)

Z (CML)

M
P
Rf

Risco
Fonte: Adaptado de Ross, Westerfield e Jaffe (2010).

O gráfico 4, de acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (2010), revela que, ao assumir
a possibilidade de captar recursos à taxa livre de risco e os aplicar, o portfólio de
ativos com risco de qualquer investidor seria sempre o ponto M (interseção de Rf
com CML). O investidor possivelmente nunca escolheria outro ponto do conjunto
eficiente de ativos com risco, e nem mesmo algum ponto situado no seu interior, ou
seja, na região de oportunidades de investimentos, independentemente de seu nível
de tolerância em relação ao risco.
Na realidade, o investidor combinaria os títulos localizados em M com os ativos sem
risco, caso possuísse uma grande aversão ao risco; e depois captaria a taxa livre de
risco para aplicar mais recursos em M, se apresentasse uma aversão reduzida ao
risco. O ponto M, situado na fronteira eficiente, indica um portfólio composto por
ativos com risco. O segmento da reta RfM possui todas as possíveis combinações
de títulos com risco com títulos sem risco, formando portfólios superiores a
quaisquer outros formados sobre outros segmentos do gráfico 4, devido à sua
capacidade de promover maior retorno esperado para o mesmo nível de risco
assumido.
A seleção do portfólio mais atraente na reta CML ocorre em virtude da aversão ao
risco demonstrada pelos investidores, ou seja, quanto maior a aversão ao risco, mais
à esquerda de M localizar-se-á a carteira escolhida; se houver maior indiferença pelo
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risco, a carteira escolhida tenderá a se situar à direita de M. É importante registrar
ainda que, como enunciado por Assaf Neto (2010), a CML não considera carteiras
de ativo que estejam distribuídas fora dessa fronteira eficiente, e sua importante
contribuição à teoria é exatamente uma descrição apropriada (embora não a única)
do prêmio pelo risco de mercado.
O CAPM é o principal método utilizado pelos analistas e grandes empresas para
determinar o custo de capital próprio — e se tornou o modelo mais importante da
relação entre risco e retorno (BERK; DEMARZO; HARFORD, 2010). O CAPM pode
ser descrito da seguinte forma:
(5)

Sendo:
Ri = retorno esperado de um ativo
R = Taxa livre de risco
β = beta do título
R = Retorno esperado do mercado
De acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (2010, p. 231), “como o retorno médio do
mercado tem sido superior à média da taxa livre de risco durante períodos bastante
longos, presume-se que R - R seja positivo”.
Na hipótese de β = 0, o retorno esperado do título é igual à taxa livre de risco. Na
hipótese de β = 1, o retorno esperado do título é igual ao retorno esperado do
mercado.
2.2.2 Estrutura de capital e uso de dívida
2.2.2.1 As proposições de Modigliani e Miller
De acordo com Zonenschain (1998), a ideia de que o padrão de financiamento das
empresas não afeta de forma alguma o nível de investimento e a taxa de
crescimento econômico encontra em Franco Modigliani e Merton Miller (trabalho
inicial de 1958) seus principais defensores. Pelo enunciado do teorema da
irrelevância, todo projeto considerado viável do ponto de vista econômico seria
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também viável do ponto de vista financeiro. O teorema leva em consideração que:
1) A oferta de recursos seja infinitamente elástica;
2) Existe perfeita simetria de informação na avaliação dos retornos dos
projetos de investimento entre os agentes que emprestam e os que
demandam recursos financeiros;
3) As características do mercado de ações e dos acionistas permitem
sempre captar recursos através de emissão de novas ações;
4) A estrutura de capital das empresas não impõe restrições à utilização
das várias fontes de financiamento.
A partir dessa modelagem, o teorema de Modigliani-Miller (1958, 1963) conclui que
uma empresa jamais se defrontaria com problemas para financiar projetos cuja
expectativa de retorno seja compensadora. Mas também ela aponta a existência de
uma dicotomia entre as finanças e a chamada “economia real”. O padrão de
crescimento da empresa e as suas decisões de investimento seriam influenciados
estritamente por variáveis “reais” como a demanda, a produtividade, o progresso
tecnológico e os preços relativos dos fatores produtivos (terra/espaço, capital,
trabalho, e, mais modernamente, o conhecimento). O acesso e a tomada de
financiamentos, nesse contexto, constituiriam uma variável “passiva”, a qual
simplesmente facilitaria a realização do investimento; entretanto, de modo algum o
condicionaria.
Pelos registros de Rodrigues Junior e Melo (1999), o tratamento teórico sobre
estrutura de capital toma necessariamente como base as proposições de Modigliani
e Miller (1958), grafadas como MM deste ponto em diante. Os dois pioneiros norteamericanos argumentaram que uma empresa não tem o poder de alterar cotação
(pricing) total de seus títulos que circulam no mercado (e, portanto, o próprio valor
atribuível à empresa) simplesmente modificando as proporções de uso de capital (de
terceiros ou próprio) em sua estrutura de capital. Essa vem a ser a conhecida
proposição de Modigliani e Miller I (MM I). Sinteticamente, é possível afirmar que a
política de financiamento da empresa seria irrelevante, no contexto de uma
modelagem que considera um ambiente sem impostos. Na corporação, o índice de
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endividamento, mais alto ou baixo, pode ser compensado pelo endividamento da
pessoa física (endividamento pessoal). Para que esse resultado proceda, deve-se
supor que os indivíduos possam acessar o mercado financeiro tomando
empréstimos a uma taxa de juros idêntica às taxas de pessoas jurídicas. Assim é a
proposição MM II, para um ambiente sem impostos:
rs= r0 + B/S (r0 –rb)
Com esse enunciado, Modigliani e Miller assentam, portanto, que a taxa de retorno
requerida pelo investidor (ou o custo, entendido sob o ângulo da empresa tomadora)
do capital próprio (rs) varia proporcionalmente ao nível de endividamento (a razão
B/S); rb representa a taxa de retorno (o custo) do capital de terceiros; e r0, o custo de
capital de uma empresa sem o capital oneroso de terceiros. O senso comum do
raciocínio econômico é: o risco do capital próprio deve ser maior quando a empresa
endivida-se, na medida em que passam a existir credores a serem pagos (ou, ao
menos, estes aumentam em número, se a empresa já estiver endividada).
Derivando a modelagem com a soma dos impostos na proposição MM I, ocorre o
inverso: o desenho da estrutura de capital passa a ser relevante e afeta o valor da
empresa. Assim, tem-se que:
Vt= Vu+ TcB
Essa equação indica que Vt, o valor quando se utiliza tanto capital próprio quanto de
terceiros, seria diretamente proporcional ao total de endividamento (B). A mudança
relaciona-se, então, à alíquota média vigente de imposto (Tc). A inclusão da
existência de impostos torna a teoria de Modigliani e Miller mais próxima das
evidências empíricas.
O mecanismo de impacto dos impostos justifica-se, na medida em que os juros que
devem ser pagos como remuneração aos credores (por uso de capital de terceiros
— B), via de regra, são considerados despesas, podendo ser deduzidos do EBIT
(Earning before interest, taxes), fato que não se dá com a remuneração do capital
próprio, ou seja, os fluxos de dividendos. Assim, passaria a existir um forte incentivo
ao uso de capital de terceiros. Entretanto, o mesmo acontece ao adicionar os
impostos à proposição MM II, considerando que a taxa de retorno do capital próprio
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(rs) ainda flutua em proporção ao nível de endividamento (B/S). Mas, por esse
caminho, pode-se observar a presença de um ”redutor” dessa proporcionalidade
igual a (1-Tc), como mostra a equação abaixo:
rs= r0 + B/S (r0 –rb) (1-Tc)
2.2.2.2 Os incentivos fiscais
Conforme Araújo e Camargos (2011), a validade dos teoremas produzidos por MM
(1958) foi questionada no que se refere à desconsideração dos benefícios fiscais
sobre as dívidas, os quais influenciariam diretamente o custo do capital.
Os questionamentos explicitaram que a vantagem da dedução integral do valor
dispendido a título de despesas financeiras (juros) no imposto de renda a ser
recolhido, influenciaria o custo, elevando, portanto, a rentabilidade proporcionada
pelos investimentos fixos, se esse custo fosse mais baixo. No sentido de preencher
tal lacuna, foi publicada uma extensão da pesquisa clássica em 1963. Nesse novo
paper, MM demonstraram que, quanto maior o nível de alavancagem da empresa,
menor seria o valor do imposto recolhido para um mesmo lucro obtido antes dos
tributos, situação na qual o abatimento fiscal elevar-se-ia proporcionalmente ao grau
de dívidas contratadas, aumentando também o resultado operacional disponível aos
provedores de capital próprio e de terceiros, diminuindo o custo de capital da
empresa e ampliando seu valor de mercado.
De acordo com Araujo e Camargos (2011), a partir dessa situação, as proposições
foram retificadas para os seguintes termos:


Proposição I – o valor de uma empresa alavancada equivaleria ao de
uma empresa similar não alavancada, com adição do valor do incentivo
tributário. E o valor de outra companhia não alavancada seria uma
função do EBIT com a dedução do IR e do custo do capital próprio;



Proposição II – o custo do capital próprio comportar-se-ia como uma
função do nível de alavancagem da empresa; entretanto, o benefício
da dívida acarretaria uma elevação menor que quando ele fosse
desconsiderado.
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MM (1963) explicitaram assim que o custo de capital mais adequado às decisões de
investimento seria uma média ponderada do custo da dívida e do capital próprio, e
essa ponderação deveria ser o razão de participação de cada fonte na estrutura de
capital tida como alvo, isto é, o custo médio ponderado do capital da empresa. Os
pesquisadores ressaltaram também que os gestores deveriam acautelar-se com as
exigências dos credores, na medida em que estes poderiam impor pressão e
restrições sobre suas atitudes, alterando as premissas sobre novas oportunidades
de investimentos e, consequentemente, no retorno das companhias.
Entretanto, mesmo com essa revisão, o modelo proposto por MM ainda era visto
como carente de aperfeiçoamentos adicionais — alvo de críticas por parte de outras
correntes de pesquisa em finanças corporativas.
2.2.2.3 Os custos de falência
A compilação do trabalho de Modigliani e Miller, feita por Rodrigues Jr. e Melo
(1999), aponta que, mesmo com a inclusão de impostos, persistiria ainda a
incoerência entre as proposições dos teóricos e a evidência empírica. Na visão dos
autores, as empresas seriam compelidas a usar tanto capital de terceiros (B) quanto
possível. Na medida em que tal situação não se verifica na prática do mercado,
busca-se uma justificativa para o limite ao uso de capital de terceiros, pois, no
campo empírico, as empresas tomam níveis moderados de dívida.
Uma explicação para o uso limitado desse capital oneroso de terceiros associa-se,
então, aos chamados “custos de falência” ou “custos de dificuldades financeiras”,
que podem ser segmentados em:
1. Custos diretos, como despesas jurídico-legais e administrativas da
situação falimentar ou concordatária;
2. Custos indiretos, como a redução da capacidade de operação da
empresa e os chamados custos de agenciamento.
A possibilidade de insolvência, evidentemente, afeta rápida e negativamente o valor
da empresa; entretanto, não é o risco da insolvência em si que exerce essa
influência, e sim os custos a ela associados. Em resumo, os custos de falência e a
impossibilidade de eliminá-los por completo levam à minimização do uso de capital
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de terceiros e à determinação de um “nível ótimo” de endividamento (B*), ou seja:
caso seja traçado um gráfico da relação entre o valor da empresa e o uso de capital
de terceiros, este tem o formato de um U.
Pelos registros de Rodrigues Junior e Melo (1999), no complexo jogo da
determinação da estrutura de capital da proposição MM, poucas afirmações
possuem respaldo simultâneo na teoria e na evidência empírica. Uma assertiva
bastante aceita é da existência de uma tríade de fatores determinantes do índice de
endividamento. O primeiro enuncia que as empresas possuidoras de lucro tributável
(EBIT) mais alto recorrem mais a B. O segundo indica que quanto maior a
dificuldade financeira, mais baixa seria a motivação para o uso de B. Na terceira
opção, as empresas mais rentáveis utilizam menos B, na medida em que possuem
suficientes recursos gerados internamente para os financiamentos dos seus
investimentos.
2.2.3 O custo de capital das empresas e o WACC
A questão da determinação da estrutura ótima de capital e do custo médio das suas
fontes é objeto de estudo por pesquisadores em finanças há várias décadas.
Estudos pioneiros como de Coase (1952, apud STIGLER; BOULDING, 1960, p. 305)
já enunciavam que “a estrutura do mercado, que valora os produtos e recursos em
relação à sua utilidade e escassez, é internamente substituída, nas empresas, pelo
empresário coordenador, ou gestor, o qual reúne e dirige os recursos para a
produção”. É o investidor que planeja a alocação em um portfólio e combina ativos
relacionados e interdependentes. A sua gestão sobre o estoque de fatores reunidos
nos investimentos deve refletir internamente a otimização de uma escassez
observada no mundo econômico externo à sua esfera de responsabilidade imediata.
Esse gerenciamento, por um lado, é uma abstração necessária para a análise dos
possíveis investimentos e empreendimentos da empresa, pois, para Galbraith
(1975), a empresa continuará crescendo até onde o tamanho e a complexidade da
produção conjunta aumentarem o custo da seleção, combinação e monitoramento
de ativos, tornando estes iguais aos ganhos advindos da coordenação e produção.
Por outro, segundo Copeland e Weston (1992), uma combinação de ativos define
um portfólio. Em uma extensão desta definição, dada por Williamson (1996), a
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empresa, os seus investimentos e empreendimentos também podem ser entendidos
como um portfólio: um portfólio (maior: a empresa; ou menor: um investimento da
empresa) composto por fatores de produção combinados (sejam eles próprios,
controlados ou contratados), e que seja regulado por um conjunto de relações ou de
contratos, expressos no momento em que a reunião e direção dos recursos passam
a depender dos recursos de um empreendedor.
Nessa linha, ampliando o entendimento econômico e financeiro da empresa e seus
empreendimentos, o comportamento do agente na tomada de decisões de
orçamento de capital, essencialmente determinado pelo conceito neoclássico de
racionalidade, leva o empresário a escolher, dentre o(s) portfólio(s) possível(is),
aquele(s) que prometa(m) otimizar a utilidade do estoque de fatores reunidos na
empresa e que esta tenha a possibilidade organizar e colocar em atividade.
De acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (2010), a técnica quantitativa básica para a
tomada de decisões de orçamento de capital é a análise do Valor Presente líquido
(VPL). Este é definido como o valor presente dos fluxos de caixa incrementais
futuros de um projeto (-) o valor presente de seu custo. A aplicação dessa
ferramenta para as decisões de orçamento de capital é de entendimento bastante
simples: dado que o empreendedor toma decisões racionais, será aceito (rejeitado) o
projeto em que for determinada a existência de valor presente líquido positivo
(negativo). Ao se levar em conta a hipótese, bastante plausível, de limitação de
fatores de produção, o critério permanece válido, com o privilégio da(s) alternativa(s)
de maior valor presente líquido.
Também é necessário destacar a importância da determinação da taxa de desconto
da empresa ou taxa mínima de atratividade (R). A taxa de desconto correta, que
garante a remuneração dos fatores de produção de uma empresa é, de acordo com
Martins e Assaf Neto (1996, p. 501), o custo médio ponderado do capital (Weighted
Average Costof Capital - WACC).
O propósito primário do WACC foi enunciado como um mecanismo de avaliação de
um projeto. Para Ross, Westerfield e Jaffe (2010), a modelagem parte do princípio
de que os projetos de empresas com dívidas são financiados de modo simultâneo
com capitais de terceiros e próprios. Dessa maneira, a taxa de desconto para a
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demonstração da existência (ou não) de VPL depende das decisões de
financiamento da empresa. Ou, expresso de outra maneira, representa uma média
ponderada entre o custo de capital de terceiros (Kd) e o custo de capital próprio da
empresa (Ke).
Ao se levar em conta, portanto, o custo de capital de terceiros, Kd, e o custo do
capital próprio, Ke (este determinado pelo CAPM), a fórmula para a determinação do
custo médio ponderado de capital, WACC, é

Onde:
WACC = Custo médio ponderado do capital;
Kd = Custo do capital de terceiros (Despesa Financeira / Dívida);
Tc= Alíquota de impostos sobre o resultado
E=Capital próprio(equity);
D=Dívida de Curto + L.Prazo;
Ke = Custo do capital próprio.
Ao discorrer um pouco mais, tem-se que os pesos na equação são,
respectivamente, a proporção do total de origens de recursos representada pelo
capital próprio e a proporção do total de origens de recursos representada pelo
capital de terceiros. Esses pesos refletem, na visão de Martins e Assaf Neto (1996),
a principal hipótese implícita no cálculo do WACC: exatamente a suposição de que
estrutura de capital não se altera, ou seja, a proporção contida de cada fonte de
financiamento na estrutura de capital mantém-se fixa.
A correta determinação do WACC busca garantir que a remuneração dos fatores de
produção seja compatível com os riscos específicos nos quais estes forem
envolvidos, conforme Tomazoni e Menezes (2002).
Ao realizar a comparação em termos gráficos, análises gerais e específicas, em
condições de risco, essa modelagem propõe a aceitação de todos os projetos que se
encontrem acima da linha de retorno de mercado e a rejeição de todos os projetos
que se encontrem abaixo da linha de retorno de mercado, como ilustrado no gráfico
5 a seguir:
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Gráfico 5 — Reta da Equação de Retorno Requerido para determinado WACC

Fonte: Adaptado de Ross, Westerfield e Jaffe (2010).

2.3 Estratégias financeiras das empresas e modelos de geração de valor
Existem diversas metodologias para analisar a geração de valor de uma empresa, e
elas apresentam características específicas que lhes conferem uma maior ou menor
utilidade, dependendo de certas situações. Algumas são até padrões contábeis
legais em certos países, outros são padrões não legais utilizados por analistas e
consultores especializados e, praticamente, todos foram importados dos EUA.
A partir do fim da década de 1990, esses agentes do mercado (executivos das
grandes corporações, consultores, analistas, etc.) começaram a introduzir dois
novos conceitos:


MVA - Market Value Added, ou valor adicionado de mercado. É a
diferença entre o valor de mercado da empresa (valor das ações em
bolsa) e o valor nominal do capital empregado (valor do patrimônio);



EVA™ - Economic Value Added, ou valor econômico adicionado. É
uma

medida

de

desempenho

de

empresas.

É

definido

simplificadamente da seguinte maneira: EVA™ = (retorno sobre o
capital investido - custo do capital investido) x capital investido.
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2.3.1 Modelos Baseados em Criação de Valor: EVA™ e MVA
Ao se tratar especificamente dessas novas modelagens, retorna-se a meados da
década de 1990, ocasião em que foram propostos novos paradigmas a respeito da
mensuração do atingimento dos objetivos por parte das organizações. Conforme
Leão (2012), nessa época, a idéia monolítica de maximização dos lucros foi
complementada com a da medida da “criação de valor”. Conquanto o conceito geral
de geração de valor não seja uma novidade no mundo das Ciências Econômicas e
Administrativas, conhecido desde as contribuições da chamada Escola Clássica de
pensamento, os novos métodos conquistaram seguidores. Longe de ser uma
novidade, esta é uma das mais antigas panacéias em negócios — o que mudou foi a
“roupagem” do processo. As empresas por muito tempo utilizaram taxas hurdle de
retorno (taxas de atratividade, são as taxas de retorno exigidas) para julgar projetos
individuais de investimento. As novas medidas ampliam essa prática para toda a
empresa.
Malvessi (1996) recordou que, até antes da última década do século XX, o método
mais usual era o de avaliação de um negócio pelo Fluxo de Caixa Descontado –
FCD (Discounted Cash Flow – DCF, no termo em inglês), pois se alicerça no
fundamento de que qualquer ativo vale pela capacidade de gerar caixa para seu
possuidor. Logo, uma empresa valeria pela capacidade de gerar caixa para seu(s)
acionista(s). No desenvolvimento da teoria, pode-se assumir, por exemplo, em que
uma empresa XYZ esteja sendo vendida. O fluxo de caixa anual do acionista seria
projetado em caráter de perpetuidade. Nesse caso, considera-se que a empresa
está madura. A estrutura de receitas e gastos está otimizada, razão pela qual a
variação no capital de giro projetada é de zero. Os investimentos anuais para
preservar (e não expandir) os ativos operacionais são iguais ao valor depreciado.
Se os investidores consideram justa uma remuneração para o investimento de 10%
ao ano, seria esse o Custo do Capital Próprio (CCP). Daí para considerar a empresa
como algo que, não apenas gere “caixa” para seu acionista, no entanto, mais
apropriadamente, gere “valor”, foi o salto posterior, ou seja, o Economic Value Added
(EVATM)16. Esse termo, inclusive, foi objeto de uma patente, que garante aos seus
16

Aliás, Sabrina M. D. Thomé (2005, apud LEÃO, 2012) afirma que a teoria desenvolvida por Joel
Stern e Bennet G. Stewart, que atualmente presidem a consultoria que leva seus sobrenomes,
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primeiros formuladores da consultoria norte-americana Stern Stewart Co. (de New
York, NY), no âmbito corporativo, direitos autorais pelo seu uso — que, assim, deve
ser grafado com a marca ™.
Young e O’Byrne (2003, apud Leão, 2012) relembram a premissa de que a criação
de valor deve ser alvo de todos os membros da organização, incutindo no ambiente
da corporação o objetivo de dar prioridade a ações, processos e sistemas que sejam
capazes de impactar positivamente no valor da companhia. Recordando Gitman
(2004), primeiro objetivo de qualquer firma deve ser a maximização do lucro dos
detentores do capital. Nesse aspecto, o uso do EVATM assume papel importante na
mensuração do valor gerado na empresa.
Conforme Malvessi (1996), o indicador EVATM procura despertar a memória dos
administradores ao deduzir, de um lucro operacional líquido da empresa, uma
cobrança pelo volume de capital que ela emprega. Se o resultado é positivo, então a
empresa criou valor durante o período em questão. Se o EVATM for negativo, então a
empresa foi "uma destruidora de valor". Desde que a empresa saiba o quanto de
capital suas unidades operacionais utilizam, ela poderá exercitar também o seu
indicador EVATM.
Embora esses cálculos envolvam pequenas mudanças no sentido de melhorar as
contas publicadas, o princípio é bastante fácil de ser compreendido. Para Assaf Neto
(2010), o EVATM pode ser entendido como o resultado apurado pela companhia que
exceda à “remuneração mínima” exigida pelos proprietários do capital (Credores e
Acionistas). Para o cálculo do EVATM, considera-se, então, o custo total do capital da
instituição, dividido entre os custos de cada unidade de financiamento — recursos
próprios e de terceiros, podendo ser assim demonstrada:
(7)
Onde:
ROI= Retorno sobre o capital investido, que é o resultado da divisão do
NOPAT pelo capital investido (CI);
apenas modificou a forma de avaliação do resultado das empresas. Antes, estas eram analisadas sob
a égide do fluxo de caixa DCF, em que o fluxo de caixa livre era analisado por investimentos em
ativos fixos e em capital de giro.
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WACC = Custo Médio Ponderado de Capital.
Young e O’Byrne (2003) entendem que, visto de maneira sintética, o EVATM é igual
ao NOPAT (Net Operating Profit AfterTax) menos o custo do capital. No caso do
NOPAT, este deve ser considerado como o lucro operacional da empresa, já
deduzido o imposto de renda, que representa o quanto as operações correntes da
empresa geraram de lucro. Acerca do fator custo do capital, enfatizam que é igual ao
capital investido (CI) da empresa (também chamado de capital ou capital
empregado) vezes o custo médio ponderado do capital (YOUNG; O’BYRNE, 2003).
Segundo Assaf Neto (2010), diferente dos outros indicadores financeiros
tradicionais, o indicador EVATM possibilita outros parâmetros para a verificação de
resultados econômicos positivos, como um gerenciamento mais apurado do risco,
melhor visão e decisão sobre a estrutura de capital, entre outras. Assim, o EVA™
será um dos parâmetros determinantes para a tomada de decisão do acionista e do
sucesso da organização. Quanto maior o resultado do EVATM, maior é a riqueza
produzida pela organização e maior será seu valor de mercado.
Young e O’Byrne (2003) apresentam um formato mais detalhado na apresentação
do EVA™ no quadro 1 a seguir:
Quadro 1 – Estrutura cálculo EVA™
Vendas Líquidas
( - ) Despesas Operacionais
= Lucro Operacional (EBIT)
( - ) Imposto de Renda
= Lucro operacional líquido após IR (NOPAT)
( - ) Custo do Capital (Capital investido x Custo médio ponderado do Capital)
= EVA™
Fonte: Young e O’Byrne (2003).

Giacometti (1997) relata não ser comum confundir-se a maximização do lucro com a
maximização do valor total da empresa: é evidente que o valor total de mercado
pode ser maximizado aumentando e investindo o máximo de capital possível.
Todavia, isso raramente vai ao encontro aos melhores interesses do investidor. A

49

maximização dos lucros do detentor do capital faz-se pela maximização da diferença
entre o Valor Total de Mercado da empresa e a quantia de capital fornecida pelos
investidores.
Giacometti (1997), tratando dessa derivação baseada no Valor Total do Mercado,
aponta o Market Value Added (MVA) ou Valor Adicionado de Mercado (VAM), cuja
fórmula mais simples é:
VAM = Valor Total no Mercado - Total de Capital Investido
A partir dessa comparação do VAM, baseada nas ideias de Giacometti (1997) e aqui
inserida no tópico sobre EVATM, indica-se que o resultado de uma empresa pelo
primeiro método depende diretamente daquilo que se faz em termos de EVATM: O
VAM mede o efeito das ações dos gestores para melhorar as prestações do Cl
desde o início da empresa. Já o indicador EVATM foca a sua atenção na medição da
eficiência da gestão num dado ano. Em resumo, o VAM é o "somatório" dos
sucessivos resultados do EVATM.
Malvessi (1996) indicou que o EVATM depende quer da eficiência das operações
(vendas e custos gerados para a sua obtenção), quer da gestão dos elementos
patrimoniais (por exemplo, financiamento de clientes, imobilizado, etc.). Sem a
eficiência das operações, os resultados operacionais serão baixos, e uma gestão
ineficiente dos elementos patrimoniais redunda em um aumento dos capitais cativos,
o que resulta em custos de capital mais elevados que o necessário. Em resumo, o
EVATM pode ser visto como um simples número que estima a eficiência, ora na
gestão das operações, ora na gestão do capital que se necessita. Igualmente
permite a criação de um sistema de incentivos diretamente ligados ao desempenho
dos gestores na criação de valor.
Ao ter como base Malvessi (1996) e Giacometti (1997), entende-se que o EVATM não
é um conceito pacífico nos mundos econômico ou acadêmico. Uma das principais
críticas reside no fato de ser um número absoluto, o qual pode enganar em relação
ao que se passa no mercado. Na realidade, uma empresa pode ter um excelente
resultado em termos do EVATM, mas um resultado nada agradável em relação ao
mercado: Por exemplo, se num exercício, as vendas no mercado onde atua
cresceram 15% e a empresa apenas cresceu 5%, logo, não acompanhou o

50

crescimento do mercado, embora o seu resultado em termos de EVATM possa ter
sido excelente.
Conclui-se que o EVATM é um excelente estimador do nível de desempenho,
entretanto, é viável o investidor estar sempre atento a outros indicadores.
A partir das teorias colocadas por Malvessi (1996), pode-se observar que o EVATM
tem gerando muitas variantes.
Marion (2004) lembra que a Legislação Societária Brasileira, por exemplo, introduziu
a necessidade de se demonstrar o “Valor Adicionado”, num conceito que procura
demonstrar a riqueza gerada pela Companhia e sua distribuição econômica,
fornecendo informações para a análise do seu desempenho global, e pode ser
considerado um “filhote do EVATM”. Tal demonstração, de cunho eminentemente
social, apresenta as apropriações dos gastos com materiais, serviços e outros
insumos, gastos com pessoal, contribuições para o Governo na forma de tributos,
remuneração dos capitais próprios (acionistas) e de terceiros, bem como a parcela
retida na Empresa para reposição da planta ou a sua expansão.
Já a Fundação Getúlio Vargas (FGV) incorporou tanto o MVA quanto o EVATM no
cálculo de novos índices para algumas das empresas participantes (MALVESSI,
2006). Também a FGV, uma iniciativa da do Boston Consulting Group (BCG), com o
apoio da atual BMF&BOVESPA lançou o “Ranking GVA”, que mostra as empresas
que deram mais retorno ao acionista anualmente. O levantamento classificava, no
início, as cinquenta ações mais líquidas do índice IBX - Índice Brasil de acordo com
seu Retorno Total ao Acionista (TSR, da sigla para Total Shareholder Return) —
outra espécie de “clone” do EVATM. O Ranking GVA da instituição indica o retorno
real ao acionista, já descontado o efeito da inflação medida pelo IGP-M (Índice Geral
de Preços do Mercado). Além do TSR, este ranking lista três outros indicadores:
 CFROI (Cash Flow Return On Investment) - apresenta a relação entre
a geração de caixa operacional da empresa e os seus ativos;
 Crescimento - indica quanto a empresa aumentou seus ativos em
termos reais e em base caixa de um ano para outro;
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 MV/BV (Market to Book Value) - mostra quanto a empresa vale no
mercado em relação a seu patrimônio líquido registrado na
contabilidade.
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3 METODOLOGIA
Este capítulo descreve a metodologia empregada no desenvolvimento desta
dissertação e está organizado em duas seções: inicialmente, caracteriza-se a
pesquisa e, em seguida, apresentam-se os procedimentos metodológicos utilizados.
Nesta seção, são apresentados o modelo empregado para estimar o risco de
mercado e os dados empregados para quantificar o beta, o WACC, ROIC e o
NOPAT, que são necessários para as análises.
3.1 Caracterização da pesquisa
No que diz respeito aos fins, tratou-se de uma pesquisa descritiva, com a ferramenta
de estudo de caso, com o objetivo de analisar a abertura de capital de uma empresa
e suas implicações para os acionistas e detentores de títulos de dívida da empresa.
Foi também uma pesquisa ex post facto, pois a pesquisadora não tem controle sobre
as variáveis no sentido de manipulá-las, e apresenta escopo estatístico em razão do
tratamento dos dados.
Segundo Yin (2001), este estudo serve às pesquisas com diferentes propósitos, tais
como: a descrição da situação do contexto em que está sendo feita determinada
investigação; a exploração das diversas situações da vida real cujos limites não se
encontram claramente delineados; e a explicação das variáveis causais relacionadas
a um determinado fenômeno em situações que se apresentem por demais
complexas de modo que impossibilitem a utilização de levantamentos e
experimentos.
O estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno
contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre
o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes
de evidência são utilizadas. (YIN, 2001, p. 67).

Segundo autores como Yin (2001) e Lakatos (2010), em que pese a limitação do
método de estudo de caso enquanto generalização dos resultados, ele pode ser
adequado para levantar proposições teóricas, isto é, para formular hipóteses ou
construtos passíveis de estudos posteriores.
Já no que diz respeito aos meios, apresenta-se como uma pesquisa bibliográfica,
com o acesso a material relacionado ao tema, para compor a parte da pesquisa
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documental. O estudo fez uso de documentos oficiais da companhia envolvida,
disponíveis na imprensa escrita e on-line (Web) de maneira geral, e também de
publicações referentes ao Mercado de Capitais e de IPO’s.
Por fim, no que se refere à abordagem, tratou-se de uma pesquisa quantitativa, com
o uso de análise estatística/econométrica para identificar o risco da empresa, o custo
de oportunidade do capital e quantificar se a empresa gera ou destrói valor.
3.2 Procedimentos Metodológicos
3.2.1 As Estimativas do Risco de Mercado (beta)
Para identificar o risco da empresa, consoante o referencial teórico apresentado no
capítulo 2, deve-se estimar o risco sistemático da empresa mediante o cálculo de
beta. Isso foi possível especificando uma equação de regressão que associa o
retorno de um ativo (em %) aos retornos do índice de mercado (também em %).
(8)
Sendo:
Yt é a variável dependente, retornos das ações da empresa;
Xt é a variável independente, isto é, o retorno da carteira de mercado - IBV;
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, indicando a
diferença entre o valor observado e o valor estimado da variável dependente.
Conforme salientam Gujarati (2000) e Johnston e Dinardo (2001), a relação é
estocástica, ou seja, os valores não podem ser previstos exatamente com base nos
valores da variável independente, mas sim estimados, e por isso há a presença de
um erro aleatório. Nesse sentido, o modelo clássico de regressão contém
pressupostos básicos acerca da distribuição de probabilidade o erro aleatório:
i) Normalidade: o εt tem distribuição normal;
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ii) Média zero: E(εt) = 0;
iii) Homoscedasticidade: a variância do erro deve ser a mesma para todas as
observações, E(εt)² = σ²;
iv) Não existência de correlação serial: o erro de um período não afeto o erro
do(s) período(s) subsequente(s), E(εiεj) = o.
No presente trabalho, foi estimado, inicialmente, o modelo mediante o emprego do
Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), e apresentados os testes de
correlação serial dos erros (autocorrelação) e de homoscedasticidade (variância
constante dos erros da regressão). Se essas hipóteses não fossem atendidas,
deveriam ser empregados métodos alternativos para corrigir o problema. Nesta
pesquisa, não serão apresentados testes em relação à normalidade e a média do
erro, pois, em amostras grandes, a violação dos pressupostos não acarreta maiores
problemas.
Exemplo: Como algumas dessas hipóteses não foram atendidas,

empregou-se

métodos alternativos para corrigir o problema. Não se apresentou testes em relação
à normalidade e à média do erro, pois em amostras grandes e violação dos
pressupostos não acarretam maiores problemas.
Em geral, séries financeiras apresentam heterocedasticidade, ou seja, a variância do
termo de erro de uma regressão não é igual. A consequência desse problema é a de
que os estimadores de MQO não são eficientes, ou seja, não possuem variância
mínima. Tal fato, embora não cause viés ou inconsistência nos betas, invalida os
erros-padrão, bem como as estatísticas t e F (WOOLDRIDGE, 2002).
Os modelos ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedastic) e GARCH
(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic) são os que mais se
destacam da classe dos Modelos heterocedásticos e foram introduzidos por Robert
Fry Engle (1982) e Tim Bollerslev (1986). Esses modelos apresentam uma variância
condicional aleatória e, através do seu estudo, é possível estimar e efetuar previsões
acerca da volatilidade.
Quanto à determinação da ordem (p, q), vários autores indicam que o modelo mais
simples, o GARCH (1,1), é suficiente para descrever o comportamento da
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volatilidade condicional da maioria das séries temporais.
Para estimar beta, na forma clássica e condicional (ARCH-M), bem como para os
testes estatísticos pertinentes foi empregado o software Eviews 6.0.
3.2.2 A quantificação do EVATM.
Este estudo procurou quantificar a geração de valor (EVATM) da COPASA, foi
selecionado para esse fim o período de 2009 a 2012. Como discutido no capítulo 2,
para se chegar ao EVATM deve-se calcular o ROIC e do WACC da empresa.
Como se viu, o WACC reflete a média ponderada do custo do capital próprio e do
custo da dívida.
O custo do capital próprio foi estimado empregando-se o CAPM, foram adotados os
seguintes procedimentos:
Beta: coeficiente estimado no capítulo 4.
a) Taxa Livre de Risco: reflete a rentabilidade fornecida pelo título do governo
federal, NTNB com vencimento em 2035. Como esse título é atrelado ao IPCA,
admitiu-se uma taxa média de inflação para o período de 4,5% a.a.
b) Prêmio de Risco: adotou-se um prêmio de risco da ordem de 5% a.a, que é
comumente empregado pelos estudos e analistas de mercado no Brasil.
O custo da dívida foi obtido dividindo-se o total das despesas financeiras pelo
volume de capital de terceiros onerosos (dívida).
O ROIC (Return on Invested Capital) retrata o retorno do capital empregado, e para
o seu cálculo é necessário levantar o NOPAT e o montante do capital Investido, o
que foi feito da seguinte maneira:
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Lucro Operacional antes das Receitas Financeiras (RF)
Receitas Financeiras
(=) Resultado Operacional (LAIR + RF)
(x) Custo (1-Tc)
(=) NOPAT
Capital Investido (CI)
ROIC = NOPAT/CI
(+)

3.3 As variáveis utilizadas e a fonte de dados
Para o cálculo do beta, devem ser utilizados os dados que retratam o retorno das
ações e o desempenho do IBOVESPA. O retorno total de uma ação (RTA) é
proveniente de duas fontes: recebimento de dividendo e valorização do ativo, pode
ser expresso da seguinte maneira:

Sendo:
Re é o Retorno total do ativo;
Pt é o Preço do ativo no intervalo de tempo t;
Pt-1 é preço do ativo no período t-1.
D é o Dividendo no intervalo de tempo t.
Assim, para calcular o RTA, tornou-se necessário levantar as cotações das ações e
os dividendos referentes à COPASA e da SABESP (empregada para efeito de
análise comparativa), essas foram informações extraídas da Economática17.
Pesquisou-se o comportamento das ações ordinárias da COPASA, SABESP no
período de 2006 a 2012. Similarmente, os valores do IBOVESPA, para esse mesmo
período, foram extraídos da Economática.
As informações referentes ao título público NTNB são fornecidas pelo site Tesouro
Direto do governo federal.
O ROIC, o custo da dívida e as ponderações necessárias para o levantamento do
WACC foram baseados em informações básicas presentes nos balanços
17

Economática, fundada em 1986, oferece um sistema on-line para análise de ações e de fundos de
investimentos. (ECONOMÁTICA..., 2013).
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patrimoniais, demonstrativos de resultados e relatórios da COPASA que abrangem o
período 2009-12. Foi necessário reclassificar contas para se chegar ao EVATM e o
passo a passo encontra-se detalhado no capítulo 5.
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4 O IPO da Companhia De Saneamento De Minas Gerais
4.1 Caracterização da Empresa
Até o início da década de 1960, os serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário no Brasil eram marcados pela visão exclusiva de um “serviço
público”, com a existência de várias estruturas autárquicas ligadas a governos
estaduais e municipais (como os “Departamentos de Água e Esgoto – DAE’s, e os
“Serviços Autônomos de Água e Esgoto – SAAE’s”).
Era uma época em que havia poucas empresas autônomas estabelecidas na
atividade. Aquelas que existiam também eram praticamente todas públicas
(estaduais ou municipais). Ao mesmo tempo, mesmo explorados por vários tipos de
empresas, esses serviços não eram vistos como uma atividade econômica, que
poderia explorar o valor econômico dos recursos hídricos. Com isso, os
investimentos necessários inicialmente eram quase todos bancados pelos
orçamentos de estados e municípios.
Em função disso, o Estado de Minas Gerais, como outras regiões do país, contava
com um serviço bastante fragmentado e precário em se tratando desses serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário. A partir dessa data, o governo do
estado criou a pioneira Companhia de Água e Esgotos (COMAG), para oferecer
melhores condições à população.
Em 1971, o Governo Federal, então sob o comando do regime militar que havia sido
instalado em 1964, elaborou o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), criado
para definir metas no setor de saneamento e inaugurando a era de alocação
recursos financeiros da União para melhoria da prestação de serviços.
Em Minas Gerais, houve a junção do antigo Departamento Municipal de Águas e
Esgoto (DEMAE), que operava em Belo Horizonte, com a mencionada COMAG,
assim o estado passou a acessar os benefícios dos recursos federais, que seriam
repassados por intermédio do PLANASA.
A partir dessas mudanças, a COMAG obteve suporte técnico financeiro para o
serviço de saneamento, passou por uma série de modificações, inclusive
transformou-se em uma sociedade anônima de capital fechado, com a sua
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denominação alterada para Companhia de Saneamento de Minas Gerais
(COPASA/MG18), conforme Lei nº 6475 (BRASIL, 1974). Essa época marcou, então,
o início da exploração do valor econômico da água em bases mais empresariais no
estado.
Mesmo com essas mudanças, passaram-se quase três décadas de convívio no setor
com a complexidade de aspectos orçamentários, financeiros, mercadológicos,
técnicos e regulatórios que necessitavam ser gerenciados para que a atividade
evoluísse. Muitos desses aspectos são conflitantes entre si.
No aspecto técnico, um deles refere-se ao fato de que as atividades de captação,
adução,

tratamento,

distribuição,

no

caso

da

água,

são

absolutamente

interdependentes; não há uma sem a outra. Isso cria diversos tipos de conflitos.
Várias

tentativas

de

mudanças

esbarraram

no

caráter

impositivo

da

interdependência, com alto potencial para aumentar os conflitos entre municípios
atendidos por um mesmo sistema de abastecimento, além de representar fatores
capazes de afugentar os investidores para a atividade (bancos ou o mercado de
capitais).
Tem-se, como elemento ilustrativo de algumas das complexidades antes
mencionadas, que a água consumida em Belo Horizonte (o maior mercado da
empresa) é captada, por exemplo, em Nova Lima (distante 10 a 20 km de alguns
consumidores), ou ainda em Betim (30 km), Brumadinho (50 km) e Rio Manso (60
km).
Mais um exemplo das complexidades que ajudam a entender a organização da
atividade tentando aproximá-la de outras do sistema capitalista: a água, a matériaprima da atividade, é basicamente captada em rios, que são afluentes de outros,
corre nas declividades do terreno nos vales entre as cidades, de modo que formam
as chamadas “bacias” até que corram para o mar (quase sempre atravessando
estados

diferentes).

Assim,

o

monopólio

natural,

antes

citado

como

“geograficamente definido”, no caso de Minas Gerais, implica que os recursos
18

A Cia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, assim como a SABESP (SP) e outras, é uma
CESB (companhia estadual de saneamento básico) que opera, nas suas áreas de concessão, em
ambiente de monopólio na prestação de serviços de captação e distribuição de água. Explora,
portanto, o valor econômico da água, sob certas condições de direito público, societário,
administrativo e sanitário.
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hídricos explorados pela empresa em Minas Gerais são obtidos, conforme quadro 2
abaixo, as treze bacias hidrográficas diferentes:
Quadro 2 — Bacias hidrográficas exploradas pela COPASA
1 – São Francisco

6 – Paraíba do Sul

11 – Tietê

2 – Grande

7 – Mucuri

12 – Buranhém

3 – Doce

8 – Pardo

13 – Itabapoana

4 – Paranaíba

9 – São Mateus

5 – Jequitinhonha

10 – Itanhém
Fonte: Elaborado pela autora.

As bacias dividem-se em sub-bacias, que são seus rios alimentadores19. Essas subbacias são delimitadas através de “pontos de captação” (o “estoque” das empresas),
onde, às vezes, são instaladas as estações de captação de água (as “unidades de
produção”, que custam centenas de milhões de reais cada uma).
A COPASA, como outras empresas do setor, opera grandes sistemas de captação,
tratamento e distribuição de água, os quais são nomeados de acordo com a bacia,
sub-bacia ou rio de origem, como: Rio Manso, Serra Azul, Várzea das Flores (da
sub-bacia do Paraopeba) e o maior deles, a sub-bacia do Rio das Velhas. Estes, que
abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte e cidades próximas, são todos
subsistemas da Bacia do São Francisco.
Essa diversidade de fontes de “matéria-prima”, que tem de ser captada, tratada e
transportada por centenas de quilômetros até chegar ao consumidor-cliente,
configura, em grande parte, o aspecto empresarial da COPASA e de suas empresas
congêneres.
Em Minas Gerais, no ano de 2004, alguns desses problemas foram minimizados
mediante negociações e acordos entre o governo estadual, os governos municipais
e a empresa. Assinou-se um convênio de concessão e, partir desse acordo, a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), onde estavam na época mais de 60%
dos consumidores, tornou-se o maior acionista minoritário da COPASA, com 13% de
participação do capital da companhia na ocasião. Em troca, a PBH transferiu para a
19

São os afluentes que alimentam os rios maiores. Como exemplo, o Rio das Velhas e o Rio
Paraopeba alimentam o Rio São Francisco.
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COPASA os Ativos Fixos, compostos pelas redes de distribuição de água e de coleta
de esgotos sanitários, avaliados em R$ 280 milhões.
O ano de 2006 trouxe outras transformações para as possibilidades de exploração
do valor econômico da água, que vieram a plantar novas bases da atividade
empresarial para o setor.
Um acordo entre o governo federal e Congresso Nacional estabeleceu novo marco
regulatório para o setor, tratando da titularidade dos serviços nas regiões
metropolitanas, microrregiões e aglomerados urbanos; esses mercados representam
a maior fonte de faturamento de empresas concessionárias como a COPASA — e
inclusive sustentam o subsídio que é concedido a populações de baixa renda.
Conforme registrou Lima (2006), o novo marco não encampou a tese da titularidade
dos Estados, como queriam as companhias estaduais de saneamento, em defesa
exatamente da vertente mercadológica da atividade. Tampouco sancionou o
entendimento do projeto original encaminhado pelo Executivo, segundo o qual o
poder de concessão da distribuição de água e da coleta do esgoto seria municipal
em qualquer hipótese.
Por um lado, as tentativas anteriores de estabelecimento desse marco regulatório
tiveram sua tramitação praticamente impedida pelos interesses conflitantes e
corporativistas entre Estados e municípios. Por outro, essa e outras alterações
nesse campo voltaram a dificultar o apoio dos governos estaduais e suas empresas,
sem o qual a tramitação administrativa e legislativa da matéria também corre sempre
o risco de não ter continuidade. Uma de suas principais preocupações foi o fato de o
novo texto não preservar a noção de “integralidade” dos serviços, que torna bastante
complexa a questão da exploração do valor econômico da água (um monopólio
natural, delimitado geograficamente). Isso, em tese, abriu uma brecha para que a
operação de um mesmo “sistema” pudesse ser entregue a diferentes agentes
prestadores-concessionários, contratados por diferentes entes titulares, quando, por
exemplo, a água consumida em determinado município for captada e/ou tratada em
outro município — como ocorre normalmente em regiões conurbadas.
Esse complexo mosaico de fatores geográficos, associado aos elementos
regulatórios, molda a não menos complexa equação de planos de investimento do
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setor (de altíssima imobilização) e as consequentes possibilidades de retorno
financeiro para os capitais alocados — públicos ou privados, bancários ou
acionários.
No caso da COPASA, toda a sequência de fatos antes mencionada culminou com a
decisão da empresa, em 2005, de buscar o mercado de capitais, como fonte de
financiamento. A empresa abriu o seu capital em um IPO, que ocorreu em fevereiro
de 2006, quando foram captados R$ 806 milhões (equivalentes a quase 40% sobre
o Patrimônio Líquido em dezembro de 2005, que era de R$ 2,057 bilhões).
4.2 Aspectos mais relevantes da IPO
4.2.1 Objetivos
Em meados de 2005, o Estado de Minas Gerais era o sócio majoritário, com 53,01%
do capital social da Companhia. O seu papel, além de focar no aspecto
socioambiental, considera também o econômico-financeiro, de modo a perpetuar o
crescimento da COPASA de maneira sustentável.
Dessa forma, com o objetivo de ampliar a participação do capital próprio na sua
estrutura, disponibilizando novos recursos para aplicação no seu programa de
investimentos, a COPASA, em fevereiro de 2006, realizou a IPO, com emissão de
34,6 milhões de ações representando aumento de capital de R$ 813 milhões. Desde
então, as ações passaram a ser negociadas no Novo Mercado da BM&FBovespa. A
partir desse evento, foram introduzidas importantes mudanças no relacionamento
com a sociedade, com maior transparência nas informações de interesse dos
investidores, por meio do site de relações com investidores da COPASA —
www.COPASA.com.br/ri/.
4.2.2 A preparação e a operacionalização da IPO
A preparação da IPO iniciou-se em 2003, com o que a COPASA denominou um
“salto qualitativo” com a implantação de um planejamento estratégico, o qual
estabeleceu objetivos, metas e ações estratégicas para a orientação dos negócios
nos cinco anos seguintes (até 2008).
Por meio desse plano, estabeleceram-se indicadores de desempenho que inclusive
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afetaram parte da remuneração dos empregados. Além disso, implantou-se um
programa de redução de custos, com vistas a reduzir as despesas com serviços e
materiais, e um programa de gestão integrada, com o qual se preparou para
implantar o sistema de gestão empresarial, utilizando o software de gestão da
empresa alemã SAP™.
Em maio de 2004, celebrou-se um Acordo de Acionistas entre o Estado de Minas
Gerais e o Município de Belo Horizonte, com interveniência da COPASA.
Na sequência, foram escolhidas as Instituições Financeiras que iriam conduzir o
processo: Coordenador: Citibank™; Coordenador Líder: Unibanco; Coordenadores
da

Oferta

Brasileira: Unibanco™ e

Citibank™.

Coordenadores da

Oferta

Internacional: Unibanco Securities™ e Citigroup™.
Como passo seguinte, acordou-se o Instrumento Particular de Contrato de
Distribuição de Ações de Emissão da COPASA, entre a Companhia, os
Coordenadores da Oferta Brasileira e a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia
(CBLC), na qualidade de interveniente anuente, após a definição do Preço de
Distribuição das Ações. Depois, escolheu-se os Agentes de Colocação Internacional:
o Unibanco Securities™ e o Citigroup™.
A distribuição pública primária no Brasil ocorreu nos termos da Instrução CVM 400, e
ainda, com esforço de venda, por meio dos mecanismos de investimento
regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco Central do Brasil
(BACEN) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos Estados Unidos, para
investidores institucionais estrangeiros qualificados, conforme definidos pela Regra
144A, em operações isentas de registro, em conformidade com o disposto no
Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo desse e, nos demais países,
exceto no Brasil e nos Estados Unidos, em conformidade com o Regulamento S20.
No caso da oferta internacional, a Distribuição de Ações ocorreu sob a forma de
Global Depositary Receipts (GDRs), representadas por Global Depositary Shares
(GDRs).
20

Regulamento que prevê as práticas diferenciadas de governança corporativa a serem adotadas
pelas companhias, seus administradores e acionistas controladores, com ações listadas no Novo
Mercado.
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No contexto da Oferta Global, o Preço de Distribuição fixou-se em R$ 23,50 por
Ação ou US$ 32,23 por GDS. Isso se deu após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding na data de assinatura do Contrato de Distribuição
Passados mais de seis anos da captação primária, considerando o volume de
119.684.430 ações, e a cotação de 31/12/2012, naquela efeméride o valor de
mercado da empresa era de R$ 5,145 bilhões.
Outras

informações

operacionais

e

financeiras/contábeis

importantes

estão

tabuladas nos quadros 8,9,10,11 e 12 (ANEXO A), que dão uma dimensão, nos
campos técnico e operacional, de alguns dos resultados da alocação de capital
ocorrida após o IPO.
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Buscou-se, neste estudo, apresentar uma avaliação sobre o desempenho da
COPASA após o ingresso dos recursos captados no IPO na perspectiva dos
acionistas. Conforme detalhado no capítulo 2, serão utilizados modelos que tornam
necessários o cálculo do risco sistemático (beta), este será medido de acordo com
as formulações de Sharpe (1966) e Markowitz (1952,1959).
Um benchmark utilizado para comparações com qualquer ativo de renda variável no
país é o IBOVESPA, que procura retratar o comportamento do mercado acionário
como um todo. No presente caso, foi, também, interessante escolher empresas com
riscos semelhantes para avaliar o comportamento relativo da COPASA. A seleção da
SABESP, do mesmo setor e igualmente listada em bolsa, pareceu ser adequada a
esse propósito, e foi selecionada, em princípio, como outro benchmark.
Dessa forma, antes de apresentar a quantificação dos retornos e as análises
comparativas ao longo do tempo, estimou-se o beta (que retrata o risco sistemático
do ativo) da COPASA e SABESP, e verificou-se sua consistência estatística.
5.1 O Beta das Empresas de Água e Saneamento
5.1.1 O Risco Sistemático da COPASA
O beta é expresso pela Cov (Ri,Rm/V(Rm)), ou seja, pelo resultado da divisão da
covariância entre os retornos do ativo i e os retornos da carteira de mercado e a
variância da carteira de mercado. Ele pode ser estimado de forma tradicional
utilizando uma equação de regressão que associa o retorno de um ativo (em %) aos
retornos do índice de mercado (também em %).
Os resultados dessa estimativa para a COPASA, mediante o emprego do método de
mínimos quadrados ordinários, estão retratados na tabela 1 a seguir, que contém os
coeficientes estimados e os principais testes estatísticos.
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Tabela 1 — Estimativas de Beta da COPASA
Variável

Coeficientes

Erro Padrão

Estatística t

Prob.

C

0,0021

0,0022

0,9639

0,3357

IBV

0,6256

0,6256

0,0591

0,0000*

R² = 0,2245

R² ajustado = 0,2225

F = 112,0561

D-W = 2,2169

Nota: Variável Dependente Retorno (%) das Ações Ordinárias da COPASA¹
Fonte: Dados da pesquisa.

Verifica-se que o valor de beta é 0,6256 e, estatisticamente, significativo, mesmo
considerando o nível de significância de 1%. Ressalta-se que é comumente aceita
como válida a relação com níveis de significância até 5%. Colocado em outros
termos, o que está sendo testado é a chamada Hipótese nula – H0, que é
estabelecida neste caso como beta = zero. Como se rejeita esta hipótese em favor
da hipótese alternativa (beta ≠ zero), aceita-se que beta é igual ao valor fornecido
pela regressão, isto é, B = 0,6256.
Ao aceitar essa hipótese alternativa, pode-se cometer o chamado Erro do Tipo 1,
que é rejeitar H0 quando este é verdadeiro, mas a possibilidade, no presente caso, é
praticamente nula, haja vista o valor da probabilidade apresentado na tabela 1.
Como o beta é da ordem de 0,6256, há indicação que a sensibilidade dos retornos
da COPASA é menor que a da carteira de mercado, esta é medida pela variação do
IBOVESPA. Assim, quando o IBOVESPA sobe, por exemplo, 10%, espera-se que os
retornos proporcionados pela COPASA aos seus investidores subam um pouco
menos: 6,26%. Ao contrário, quando há uma queda no IBOVESPA, 5%, a retração
das ações da COPASA é menor: 3,13%.
Como se espera, o beta da COPASA é menor que 1, por ser uma empresa cuja
geração de caixa não é muito afetada pelo ritmo de crescimento da economia.
Oferece produtos, principalmente fornecimento de água tratada, cujo consumo é
essencial, e por isso as quantidades adquiridas pelas famílias mantêm o volume
mais ou menos constante. As empresas, também, adquirem água da COPASA, mas
não há grandes alterações nos volumes consumidos em distintos ciclos da
economia, exceto em alguns setores onde o insumo água é muito importante para a
produção dos bens setoriais (por exemplo, na fabricação de bebidas).
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Em termos de ajuste de modelo, que pode ser visto na tabela 1, indicado pelo R²
ajustado, o valor é baixo (apenas 22,45) e é explicado pela regressão. Como o risco
que está sendo medido é o risco sistemático, deve-se ponderar que outros
importantes fatores não estão sendo considerados para explicar os retornos
proporcionados pelos ativos da COPASA. Tal resultado não constitui surpresa e, em
geral, é observado para várias empresas e mercados (por exemplo, DAMODARAN,
2004; BERK; DEMARZO; HARFORD, 2010). Entretanto, a regressão é válida, o que
é confirmado pela estatística, altamente significativa.
A tabela 2 contém os dados para o teste de correlação serial dos erros, para tal,
utilizou-se o Teste de Breusch-Godfrey.
Tabela 2 — Teste Breusch-Godfrey para Verificação de Autocorrelação¹
Estatística F

2,554823

Prob. F (2, 385)

0,0790

Nº Obs x R²

5,095112

Prob. Qui-quadrado (2)

0,0783

Nota: ¹ Variável dependente: Resíduo
Fonte: Dados da pesquisa.

Pode-se aceitar a H0 de não observância de correlação serial dos erros, visto que a
probabilidade é maior que o nível de 5%. Esse é um resultado desejado, em
conformidade com os pressupostos do modelo de regressão.
O gráfico 6, a seguir, mostra os resíduos da regressão estimada. Pode-se verificar
uma grande volatilidade e, nesse contexto, também um certo padrão de volatilidade
dos resíduos, de tal maneira que, em alguns períodos, a volatilidade é alta e, em
outros, é mais baixa.
Nota-se que a volatilidade alta dos erros tende a ser seguida por igualmente altas
volatilidade. Quando há mudança no padrão, por exemplo, entre as observações de
número 200 e 250, a redução da volatilidade promove, nos períodos seguintes,
também menores oscilações nos erros. Esse fato sugere que a série de erros possui
heterocedasticidade, ou seja, que a variância dos erros não é constante.
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Gráfico 6 — Resíduos da regressão do modelo tradicional

Fonte: Dados da pesquisa.

Quando ocorre heterocedasticidade, os estimadores continuam não tendenciosos,
mas deixam de ser eficientes. Isso violaria os pressupostos básicos do modelo de
regressão, pois, na construção de intervalos de confiança para a elaboração dos
testes de hipótese, os intervalos poderão ser mais largos ou estreitos do que
corretos.
Assim, realizou-se o Teste de White para analisar a presença ou não de
heterocedasticidade. Os resultados desse teste estão descritos na tabela 3 abaixo.
Tabela 3 — Teste White para Verificação de Heterocedasticidade¹
Estatística F

36,9359

Prob. Qui-quadrado (2)

0,0000

Nº Obs x R²

59,4676

Prob. Qui-quadrado (2)

0,0000

Nota: ¹ Variável dependente: Resíduo
Fonte: Dados da pesquisa.

O Teste White consiste em estimar uma regressão auxiliar dos erros elevados ao
quadrado em relação à variável explicativa, seus quadrados e produtos cruzados.
Multiplica-se o R² dessa regressão auxiliar pelo número de observações e comparase com a distribuição Qui-quadrado, com “p” graus de liberdades, “p” é o número de
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coeficientes estimados na regressão auxiliar.
Pode-se verificar, pelos dados da tabela 3, a presença de heterocedasticidade, pois
a H0 do teste postula a existência de homocedasticidade, isto é, a variância
constante dos erros da regressão. Entretanto, os testes não permitem aceitar essa
hipótese, pois a probabilidade de erro é menor que 5%. Como H0 é rejeitada, deve
ser aceita a hipótese alternativa, ou seja, existe a presença de heterocedasticidade,
isso indica que os erros não apresentam variância constante.
Esse resultado não é surpreendente e está em linha com os encontrados em outros
estudos empíricos que reportam a existência de efeitos ARCH nas séries
financeiras, em especial na variação das cotações de ações (BONOMO; GARCIA,
2002; ANTUNES; LAMOUNIER; BRESSAN, 2004).
Dada a heterocedasticidade, presença de ARCH no modelo testado, deve-se usar
uma forma de estimação alternativa. A literatura indica o uso do Modelo ARCH-M,
modelo condicional, que considera os efeitos ARCH e inclui, também, como variável
dependente a volatilidade condicional estimada por um modelo GARCH (1 1). Esse
procedimento gera duas equações: uma referente à volatidade, equação da
variância; e outra dedicada

à estimativa condicional, equação da média, e elas

estão representadas na tabela 4 abaixo. Então, pode-se verificar que os efeitos
ARCH e GARCH mostram-se presentes no modelo, com significância inferior a 5%,
e de fato precisavam ser corrigidos.
Tabela 4 — Estimação do Modelo Condicional – GARCH-M
Variável
C
ARCH
GARCH

Coeficiente
0,00022
0,09176
0,79446

Variável
C
IBV
Σit

Coeficiente
0,00075
0,63517
0,05046

R²= 0,2245

Equação da Variância
Erro Padrão
Z Estatística
0,00012
1,77719
0,03930
2,33433
0,08443
9,40964
Equação da Média
Erro Padrão
0,01637
0,04028
0,38400

R² ajustado = 0,21445

Z Estatística
0,04620
15,76831
0,13141

Prob.
0,0755
0,0196
0,0000

Prob.
0,9631
0,0000
0,8954

Estatística F = 22,1836

Fonte: Dados da pesquisa.

Com relação aos coeficientes obtidos pela estimativa GARCH-M — equação da
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média — os resultados indicam que o beta estimado mantém-se estatisticamente
significativo no nível de 1%, com o valor de 0,6352, um pouco mais elevado que o
estimado pelo método de MQO. Ou seja, confirma-se a relação estatisticamente
significativa entre os retornos do IBOVESPA e os da COPASA. O poder de
explicação da regressão continua baixo, é ligeiramente inferior ao da estimativa
usando MQO, mas o modelo é válido, tendo em vista os valores observados para a
estatística T.
Ao se incluir a volatilidade condicional como variável explicativa dos retornos da
COPASA no modelo de regressão, obteve-se um coeficiente muito reduzido para
essa variável (σit = 0,05046) e, estatisticamente, insignificante. Entretanto, a inclusão
dessa variável propiciou controlar os efeitos ARCH na equação da média e isso
pode ser visto pelo Teste ARCH-M (TAB. 5).
Tabela 5 — Test ARCH-LM para Verificação de Heterocedasticidade
Estatística F

0,007206

Prob. F(1,386)

0,9324

Nº Obs. xR²

0,007243

Prob. Qui-quadrado (1)

0,9322

Fonte: Dados da Pesquisa.

Constata-se, na tabela 5, que, com a adoção do Modelo GARCH-M, pode-se rejeitar
a existência de heterocedasticidade, mesmo no nível de significância de 1%.
Ao ter em vista essas considerações, adotou-se, neste estudo, o valor de beta =
0,63517, estimado pelo modelo condicional GARCH-M, por ser mais robusto.
Empregou-se esse coeficiente beta na fórmula de estimativa do custo de capital
próprio, necessário para a quantificação do custo médio ponderado de capital e, por
conseguinte, para a mensuração do que seria do resultado econômico (EVA) da
COPASA.
5.1.2 O Risco Sistemático da SABESP
Recorreu-se a SABESP para utilizá-la como um benchmarking, como já foi
mencionado, para avaliar os retornos totais dos acionistas da COPASA. Em outras
palavras, buscou-se verificar se eles apresentariam riscos mais ou menos
semelhantes, pode-se, assim, contrastar os retornos proporcionados por seus ativos
e inferir se a compra, por exemplo, de ações da COPASA foi uma boa decisão por
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parte dos acionistas.
As tabelas 6, 7, 8 e 9, na sequência, apresentam os mesmos testes aplicados aos
retornos da COPASA para os dados da SABESP.
Tabela 6 — Estimativas de Beta da SABESP1
Variável

Coeficientes

Erro Padrão

Estatística t

Prob.

C

0,0037

0,0018

2,0641

0,0397

IBV

0,7615

0,0477

15,9600

0,0000

R² = 0,3969

R² ajustado = 0,3954

F= 254,7534

D-W = 2,1187
Nota: Variável Dependente Retorno (%) das Ações Ordinárias da SABESP¹
Fonte: Dados da pesquisa.

Os coeficientes estimados são significativos, o intercepto significante no nível de 5%,
e o coeficiente da variável dependente (variação do IBOVESPA) significante no nível
de 1%. Esse coeficiente que reflete o beta é, também, inferior à unidade, a
explicação para esse fato já descrita na subseção 5.1, igualmente válida para a
SABESP.
O risco sistemático explica um pouco melhor o comportamento dos retornos das
ações no caso da SABESP, contribuindo com cerca de 40% na variação desses.
Destacou-se a presença de autocorrelação e os resultados mostram que os erros
não se relacionam. Contudo, ao se analisar a existência de presença de
heteroscedasticidade, confirmou-se que está presente, também, na série referente à
SABESP (TAB. 7).
Tabela 7 — Teste White para Verificação de Heteroscedasticidade¹
Estatística F

10,00511

Prob. Qui-Quadrado(2)

0,0001

Nº Obs. xR²

33,54456

Prob. Qui-quadrado(2)

0,0000

Nota: ¹ Variável dependente: Resíduo
Fonte: Dados da pesquisa.

Logo, para controlar a presença de ARCH na série dos resíduos da regressão,
estimou-se o modelo condicional ARCH-M, incluiu-se, também, como variável
dependente a volatilidade condicional estimada por um modelo GARCH (1,1).
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Tabela 8 — Estimação do Modelo Condicional – GARCH-M
Variável
C
ARCH
GARCH

Equação da Variância
Erro Padrão
Z Estatística
0,00024
0,85933
0,03185
1,10414
0,2164
3,70676

Coeficiente
0,00020
0,03517
0,74842

Variável
C
BV
σit
R² = 0,3966

Coeficiente
0,01585
0,74842
- 0,33286
R² ajustado = 0,3888

Equação da Média
Erro Padrão
Z Estatística
0,03100
0,511231
0,03786
19,7680
0,87585
-0,38005
Estatística F =50,3657

Prob.
0,3902
0,2695
0,0002

Prob.
0,6092
0,0000
0,7039

Fonte: Dados da pesquisa.

No caso da SABESP, o coeficiente beta apresentou um pequeno decréscimo, situouse em 0,7484, igualmente significativo no nível de 1%. A variável volatilidade (σit = 0,033286) mostrou-se, porém, não significativa.
Tabela 9 — Test ARCH-LM para Verificação de Heteroscedasticidade
Estatística F

0,398862

Prob. F(1,386)

0,5281

Nº Obs. xR²

0,400515

Prob. Qui-quadrado (1)

0,5268

Fonte: Dados da pesquisa.

Contudo, verifica-se na tabela 9, pelo Teste ARCH-LM, que o uso do modelo
condicional e a introdução da volatilidade dos erros como variável explicativa no
modelo contribuem para controlar os efeitos ARCH, é afastada, então, a presença de
heterocedasticidade nos resíduos da estimativa.
Em suma, o modelo condicional usado para calcular o beta para a SABESP é mais
recomendado, de tal forma que pode ser utilizado para efeito de comparação, com a
magnitude desse beta = 0,7484.
Portanto, pôde-se considerar que os riscos de aplicação nos dois ativos (COPASA e
SABESP) são bem próximos e inferiores à unidade. De tal forma, que comparações
entre os dois retornos podem ser feitas, tendo em vista a similaridade dos riscos
sistemáticos que devem assumir os investidores ao adquirir estes ativos.
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5.2 Os Retornos Totais da COPASA aos Acionistas após a IPO
Como prolegômenos a esse segmento, é interessante relembrar, como já abordado
no capítulo 2, que, na literatura sobre ofertas públicas iniciais (IPO’s), são
recorrentes dois fenômenos no que diz respeito ao retorno das ações de empresas
que abrem o capital.
Em primeiro lugar, costuma haver um elevadíssimo retorno no curto prazo;
entretanto, essas mesmas ações parecem ter um desempenho de longo prazo
inferior. Seriam duas aparentes anomalias da hipótese de mercados eficientes que
não encontraram ainda explicações muito satisfatórias, mas parecem não
desaparecer com o passar do tempo.
Dentre os objetivos desta dissertação, figura-se analisar se esses fenômenos
ocorreram no caso do IPO da COPASA, no entanto, antes de tratar desse tema,
serão apreciados os retornos que os acionistas obtiveram em termos de variação
das cotações das ações da empresa (cujos preços incorporam os dividendos).
5.2.1 Retornos aos Acionistas da COPASA x IBOVESPA
Para se comparar os retornos proporcionados aos acionistas da COPASA e o
comportamento do IBOVESPA, construiu-se séries temporais, desde 07 de fevereiro
de 2006, data do lançamento da IPO da empresa. Para facilitar a leitura, adotou-se
como data base (índice = 100) nesse dia, e as séries estão apresentadas na tabela
10 abaixo.
Tabela 10 — Comportamento das ações da COPASA e do IBOVESPA
Preço das
Período

Ações
COPASA*

nº índice
COPASA

Fev/2006

16,98

100,00

Dez/2006

18,71

110,22

Dez/2007

23,66

Dez/2008

14,88

Var %
COPASA IBOVESPA
no ano

Var %

nº índice
IBOVESPA

IBOVESPA
no ano

36.561,00

100,00

10,2

44.473,00

121,64

21,6

139,39

26,5

63.886,00

174,74

43,7

87,66

-37,1

37.550,00

102,71

-41,2

(Continuação)
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(Continuação)
Preço das
Período

Ações
COPASA*

nº índice
COPASA

Var %
COPASA IBOVESPA
no ano

nº índice
IBOVESPA

Var %
IBOVESPA
no ano

Dez/2009

27,95

164,64

87,8

68.588,00

187,60

82,7

Dez/2010

25,94

152,83

-7,2

69.304,00

189,56

1,0

Dez/2011

31,99

188,43

23,3

56.754,00

155,23

-18,1

Dez/2012

43,12

254,02

34,8

60.952,00

166,71

7,4

Média
Var % total
Nota: * Incorpora os proventos
Fonte: Dados básicos extraídos da Economática.

Referente ao primeiro ano do pregão (2006) após a IPO, por exemplo, as variações
das ações da COPASA fecharam o período de 11 meses em 10,2%. Já no ano
seguinte (jan-dez 2007), a variação foi de 26,5%.
Entretanto, se considerar somente o ano de 2008, em comparação a 2007, ocorreu
uma variação negativa de 37,1% no preço das ações da COPASA. Nesse ano, como
se sabe, houve a quebra e liquidação do Banco Lehman Brothers, marco para o
início da crise financeira-econômica internacional que afetou drasticamente os
mercados de capitais de todo o mundo. A fuga de capital e a consequente crise de
liquidez de países emergentes, dentre eles o Brasil, atingiram profundamente o
mercado acionário doméstico, de tal forma que o IBOVESPA recuou 41,2%.
Mas, considerando o comportamento acumulado desde o IPO (fev-2006) até dez2012, a variação dos preços das ações da COPASA foi positiva e da ordem de
154,02%. Variação bem maior que a exibida pela carteira de mercado (IBOVESPA),
cuja elevação foi de 66,71% no período.
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Gráfico 7 — Análise comparativa - comportamento das ações:
COPASA x IBOVESPA (2006-2012) – Variação % Acumulada

Fonte: Dados da Pesquisa

Ao verificar o comportamento das ações da COPASA e o IBOVESPA (GRAF. 7),
pode-se observar dois períodos distintos: do lançamento da IPO até o final de 2010,
o desempenho das ações da COPASA foi inferior ao da carteira de mercado; a partir
daí houve um descolamento da COPASA e seu desempenho foi substancialmente
melhor que o do IBOVESPA.
Ao se considerar o período como um todo, conclui-se que o retorno das ações da
COPASA foi superior ao da carteira de mercado da ordem de 52,37%, o que
significou um desempenho anual extra de cerca de 6%.
5.2.2 Os Retornos aos Acionistas da COPASA e SABESP
Esta segunda comparação trata de colocar lado a lado o desempenho das ações da
COPASA com as da SABESP, que opera em setor similar (distribuição de água e
saneamento).

76

Tabela 11 — Valorização das Ações da COPASA e SABESP (2006-2012)
COPAS

Nº índice

A

COPASA

Fev/2006

16,98

100,00

Dez/2006

18,71

110,22

Dez/2007

23,66

Dez/2008

Período

Var %
COPASA no

SABESP

na Ano

Nº índice
SABESP

Var %
SABESP no
Ano

16,00

100,00

10,2

28,99

181,16

81,2

139,39

26,5

33,39

208,67

15,2

14,88

87,66

-37,1

23,17

144,79

-30,6

Dez/2009

27,95

164,64

87,8

30,62

191,38

32,2

Dez/2010

25,94

152,83

-7,2

39,92

249,49

30,4

Dez/2011

31,99

188,43

23,3

48,77

304,79

22,2

Dez/2012

43,12

254,02

34,8

84,76

529,72

73,8

Média
Var % total
Fonte: Dados da Pesquisa.

Nota-se que os preços das ações da COPASA e da SABESP, quando do início das
negociações da COPASA no IBOVESPA, eram bem similar (R$ 16,98 e R$ 16,00,
respectivamente). Entretanto, o desempenho da SABESP foi, já no primeiro ano,
bem superior ao da COPASA: 81,2% ante 10,2%. No ano seguinte, os retornos aos
acionistas se inverteram e o preço da ação da empresa mineira subiu mais que o da
paulista (26,5% e 15,2%, respectivamente).
Os reflexos da crise internacional nos seus dois primeiros anos (2008 e 2009)
impactaram relativamente mais a SABESP: nesse período, o preço da ação da
COPASA acumulou alta de 18,11% e o da SABESP reduziu 8,28%. Mas a partir daí,
a cotação da empresa paulista disparou em relação à da mineira. A seguir, o gráfico
8 registra tais índices
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Gráfico 8 — Preço das ações da COPASA e SABESP (2006-2012)

Fonte: Dados da Pesquisa.

Ao se proceder à análise comparativa do comportamento entre as ações das
referidas empresas para o período como um todo, observou-se no gráfico 8 que,
durante os 83 meses, as ações da SABESP obtiveram uma variação positiva em
patamar muito mais expressivo. Dentre as explicações possíveis, uma das de maior
probabilidade encontra-se relacionada às diferenças de visão dos investidores sobre
o potencial do papel da empresa paulista, vis-a-vis as características do seu
mercado consumidor – além do próprio tempo de experiência de exposição do ativo
na Bolsa.
Os 154,02% de crescimento nas cotações da empresa mineira, comparados aos
429,72% da congênere paulista, significaram um ganho extra acumulado para os
acionistas da empresa paulista de 108,53%. Isso significa cerca de 10% de ganho
extra ao ano, considerando a data base de fevereiro de 2006.
Mesmo sabendo que a SABESP tem um risco de mercado um pouco mais elevado
que o da COPASA (Beta = 0,75 e Beta = 0,65, respectivamente), e considerando as
propostas de Sharpe (1964) de que os retornos devem ser ajustados pelo risco,
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ainda assim os dados levantados por essa dissertação favorecem a empresa
paulista em uma perspectiva de retorno ao acionista.
Em resumo, a COPASA teve bom desempenho quando comparado ao da carteira de
mercado, mas inferior ao de outra empresa de risco compatível.
5.3 Os Mistérios da IPO e as Evidências em Relação à COPASA
5.3.1 Subprecificação do preço de venda das ações na IPO
Para análise das cotações para fins de cálculo da IPO, foram extraídos os dados do
banco de dados da Economática, na Série “não ajustado por proventos”.
Em primeiro plano, considerou-se o valor de abertura determinado pelo bookbuilding
para o dia 07/02/2006 (de R$ 23,50), o valor de abertura e fechamento do primeiro
dia de negócios efetivos (08/02/2006), que foi de R$ 23,80 e 24,60, respectivamente.
Assim, a variação intradia do preço do papel, a partir do lançamento, foi de +3,36%,
e a variação extradia — fechamento em “D” contra fechamento “D-1”(+4,68%).
Esses resultados, ao serem contrastados com os de outras experiências referentes à
IPO, tanto nacional quanto internacionalmente, não oferecem suporte à proposição
presente na literatura que tenha ocorrido, no caso da COPASA, a subprecificação ou
desconto digno de nota no preço da ação da empresa, quando da abertura de seu
capital. Tendo como exemplo, Jay Ritter, pesquisador do Warrington College of
Business Administration, da University of Florida (EUA), coleta, desde 1994, a média
dos retornos inicias (Average Initial Return – AIR) de IPOs para diversos países.
Com base nesse repositório, Ritter, Loughran e Rydqvist (1994, atualização em
2013) mostraram que a Arábia Saudita (264,5%), a Jordânia (+149,0) e a China
(+137,4) foram os países onde ocorreram as maiores subprecificações das ações,
considerando o primeiro dia de negociação após as IPOs. Em contraposição, na
Rússia, detectou-se o menor desconto das várias experiências analisadas (+4,2%).
Para o Brasil, o desconto concedido foi da ordem de 33,10%, que é uma cifra bem
elevada, mas bem menor que a observada em países emergentes como a China
(137,40%) e a Índia (88,50%). Tais dados podem ser verificados na tabela 12 a
seguir.
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Tabela 12 — Média dos retornos inicias (Average Initial Return – AIR)
para diversos países
País

Tamanho da
Amostra

Período de Tempo

Retorno Médio Inicial
(%)

Argentina
20
1991-1994
Austrália
1.562
1976-2011
Áustria
102
1971-2010
Bélgica
114
1984-2006
Brasil
275
1979-2011
Bulgária
9
2004-2007
Canadá
696
1971-2010
Chile
65
1982-2006
China
2.102
1990-2010
Chipre
73
1997-2011
Dinamarca
164
1984-2011
Egito
53
1990-2000
Finlândia
162
1971-2006
França
697
1983-2010
Alemanha
736
1978-2011
Grécia
373
1976-2011
Hong Kong
1.259
1980-2010
Índia
2.964
1990-2011
Indonésia
410
1990-2012
Irã
279
1991-2004
Irlanda
31
1999-2006
Israel
348
1990-2006
Itália
273
1985-2009
Japão
3.136
1970-2011
Jordânia
53
1999-2008
Coréia
1.593
1980-2010
Malásia
413
1980-2009
Maurício
40
1989-2005
México
88
1987-1994
Holanda
181
1982-2006
Nova Zelândia
214
1979-2006
Nigéria
114
1989-2006
Noruega
153
1984-2006
Filipinas
123
1987-2006
Polônia
309
1991-2012
Portugal
28
1992-2006
Rússia
40
1999-2006
Arábia Saudita
76
2003-2010
Cingapura
591
1973-2011
África do Sul
285
1980-2007
Espanha
128
1986-2006
Sri Lanka
105
1987-2008
Suécia
374
1980-2011
Suíça
159
1983-2008
Taiwan
1.312
1980-2006
Tailândia
459
1987-2007
Turquia
355
1990-2011
Reino Unido
4.877
1959-2011
Estados Unidos
12.340
1960-2012
Fonte: Adaptado de Ritter Loughran e Rydqvist (1994, atualização em 2013).

4,40
21,80
6,30
13,50
33,10
36,50
6,70
8,40
137,40
20,30
7,40
8,40
17,20
10,50
24,20
50,80
15,40
88,50
25,70
22,40
23,70
13,80
16,40
40,20
149,00
61,60
62,60
15,20
15,90
10,20
20,30
12,70
9,60
21,20
13,30
11,60
4,20
264,50
26,10
18,00
10,90
33,50
27,20
28,00
37,20
36,60
10,30
16,10
16,80
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Como trata-se de uma amostra relativamente ampla (TAB. 12), envolvendo
economias de regiões e padrões de desenvolvimento diferentes (inclusive do
amadurecimento do mercado de capitais, sua liquidez, transparência, etc.), além de
extensa variedade de ambientes regulatórios, seria de se esperar muitas diferenças
nos retornos médios inicial.
Essas diferenças devem, nos dizeres de Ritter, Loughran e Rydqvist (2013), ser
analisadas em termos de regulamentos vinculativos, mecanismos contratuais, e
deve-se saber as características das empresas que vão a público. Em uma tentativa
de retirar deste trabalho axiomas que sejam úteis para o entendimento da aderência
deste plano amostral ao caso brasileiro, pode-se lembrar uma evidênciação
sugestiva de que o movimento das duas últimas décadas perpetrado pela maioria
dos países do leste asiático, no sentido de reduzir a interferência regulamentar na
fixação de preços, acabou por resultar em underpricing menor no curto prazo na
década de 1990 que na anterior.
Com base na tabela 12, será apresentado o gráfico 9 a seguir:
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Gráfico 9 — Média dos retornos inicias (Average Initial Return – AIR)
para diversos países

Fonte: Adaptado de Ritter Loughran e Rydqvist (1994, atualização em 2013).
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Assim, nesses casos, de acordo com a moderna teoria de finanças, se
supostamente as empresas são bem-sucedidas em suas ofertas para períodos de
tempo em que as valorizações são altas, os investidores acabam recebendo baixos
retornos no longo prazo. Mas, certamente, não há um ponto pacífico acerca das
implicações para investidores, emissores e reguladores, e esse tema que intriga
analistas, continua sendo discutido à luz de novas amostras e novas realidades que
vão surgindo nesses países.
Cita-se o trabalho de Ramos (2006), que é bastante elucidativo, mesmo
considerando que se trata de um único mercado e um período de tempo mais curto
(2003-2006). O autor fez uma análise das IPOs brasileiras analisando o
comportamente de 21 empresas, e os resultados estão apresentados na tabela 13.
Tabela 13 — Retornos de 01 dia em IPOs de uma amostra selecionada Brasil (2003-2006)
Empresa
Natura

Retorno 01 dia (%)
7,16

Gol

11,07

ALL

3,33

CPFL
Grendene

-8,49
6,31

DASA

20,00

Porto Seguro

-2,97

Renar Macas

1,25

Submarino

-0,26

Localiza

-2,57

TAM

-0,41

Lojas Renner

0,89

EDP BR

7,63

OHL BR

1,11

Nossa Caixa

11,65

Cosan

15,83

UOL

16,67

Vivax

10,61

Gafisa

29,46

Company

18,75

Totvs

6,25

Média dos retornos da amostra
Fonte: Adaptado de Ramos (2006).

7,30
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Os dados esses ilustrados no gráfico 10 abaixo.
Gráfico 10 — Retornos de 01 dia em IPOs de uma amostra selecionada
(2003-2006)

Fonte: Adaptado de Ramos (2006).

Assim, no curto prazo, parece claro que as ofertas iniciais por empresas brasileiras,
como nessa amostra levantada pelo estudo de Ramos (2006), têm em média um
AIR positivo bastante significativo (GRÁF.10). Essas evidências poderiam sugerir
tratar-se de um processo generalizado de subprecificação para as ofertas do período
e uma anomalia que denegaria a hipótese de mercados eficientes. Entretanto, por
particularidades do mercado brasileiro no boom de IPOs nesse período (conhecido
como “retomada”21), o valor do retorno de 1 dia pode ser afetado por outra variável
exógena: por conta da ocorrência de muitos (e concorridos) rateios, os pedidos de
reserva que excederam ao valor ofertado tiveram uma baixíssima taxa de
atendimento, gerando uma verdadeira “corrida” aos papéis por parte dos
investidores no primeiro pregão.
21

O primeiro IPO no período pós-Plano Real aconteceu apenas em 1996. Entre 1996 e 2003
(inclusive), foram apenas 10 IPOs (pouco mais de 01 por ano). Depois, o número aumentou de 07
apenas em 2004 para 09 em 2005; para 26 em 2006; e para 64 em 2007. Após a crise iniciada em
maio de 2008, caiu vertiginosamente para 04 em 2008.
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Nesse caso, aquelas ofertas com maior rateio (e, portanto, com menores valores
alocados) sobem mais no primeiro dia, o que indicaria ser possível uma rentabilidade
maior com menor capital. Em resumo, uma estratégia que se baseasse tão somente
em buscar aproveitamento dos retornos de curtíssimo prazo não produziria esses
resultados “anormais” positivos de uma forma consistente que compensasse o risco
incorrido diante de alternativas outras que estejam colocadas à disposição do
investidor pelo mercado. Se considerada apenas algumas das premissas das
combinações de portfólios abordadas em Black (1972), tais investidores sabiam que
os títulos disponíveis no mercado nesses períodos (como os de 2003-2006)
poderiam ter formado diversas combinações de portfólios. Afinal, com tantos IPOs,
essas combinações poderiam ser alteradas a cada mês naquela época, e cada uma
delas poderia oferecer um determinado nível de risco e retorno em função de sua
composição.
De qualquer forma, ora se considere a experiência de IPOs internacionalmente, ora
se balize por aquelas levadas a efeito domesticamente, pode-se concluir que no
caso da COPASA, não se observou o fenômeno de curto prazo de precificação do
preço de ações, que poderia ter favorecido os compradores iniciais em detrimento
dos antigos detentores do capital.
5.3.2 Baixo desempenho de longo prazo das ações a Oferta Pública Inicial
Esta parte da análise considera, qualquer que seja o portfólio (mesmo que composto
de um único papel), no decurso do longo prazo, os resultados costumam ser
substancialmente diferentes, eis que o ativo já se libertou da volatilidade inicial
imposta por alguma situação (não incomum) de domínio dos especuladores. No
caso, para aqueles que optaram por mantê-lo em carteira à espera da valorização e
do fluxo de proventos, o interesse é outro.
Diversos estudos trataram dessa questão, e uma das dificuldades de se analisar
essa (e outras questões correlatas) é encontrar uma medida de referência para se
dizer se um determinado grupo de ações apresentou ou não um desempenho
superior (superior ou inferior a que tipo de paradigma: o IBOVESPA? A taxa livre de
risco da Selic).
No Brasil, a avaliação do desempenho de longo prazo irá depender do período
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escolhido para a análise. Nas primeiras experiências que ganharam força entre
2003-2005, foram lançadas 16 IPOs, e elas podem ter apresentado um bom
desempenho de médio prazo, fruto da conjuntura e da oferta limitada desses papéis.
Mas parece ter ocorrido uma certa “sondagem” por parte de bancos coordenadores
e de empresas sedentas por capital em uma segunda (2006-2007). Foram vários os
casos de aberturas de empresas (90), muitas de pequeno porte, segmento no qual o
mercado de capital do país não tinha muita experiência de trabalho.
Assim, as evidências brasileiras de longo prazo são díspares, e pode ser que um
mau desempenho das ofertas iniciais seja menos especificamente ligado aos IPOs
em si que ao funcionamento e à dinâmica de empresas de tamanho relativamente
baixo para aquele mercado.
De todo modo, optou-se por analisar, no presente estudo, o desempenho das ações
da COPASA no longo prazo, referenciado aos períodos de 03, 04 e 05 anos, citados
por Berk, Demarzo e Harford (2010) como paradigmas de busca aos “mistérios dos
IPOs”. De acordo com esses autores, as experiências são suficientemente fortes
para indicar que nesse horizonte de tempo tem sido um mau negócio investir nesses
papéis.
Adotou-se, também, dois benchmarking buscados no próprio mercado de capitais: o
desempenho da carteira de mercado (IBOVESPA) e o de outra empresa do setor,
com risco de mercado bem similar (SABESP), como pode ser observado na tabela
14 abaixo:
Tabela 14 — Evolução acumulada das cotações (ajustada por proventos):
COPASA, SABESP e IBOVESPA(%)
03 anos

04 anos

05 anos

Fev/2006 a Dez/2008

Fev/2006 a Dez/2009

Fev/2006 a Dez/2010

COPASA

-12,34

64,64

52,83

SABESP

44,79

91,38

149,49

2,71

87,60

89,56

IBOVESPA

Fonte: Dados básicos obtidos na Economática.

No horizonte de tempo que abrange de 03 a 05 anos, não há qualquer dúvida que a
experiência da IPO da COPASA segue o padrão sugerido: as ações da empresa não
conseguiram acompanhar a carteira de mercado e sua valorização foi bem menor
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que a de outra empresa do setor.
No período de 35 meses (fev-2006 a dez-2008), o desempenho do papel CSMG3 foi
até ligeiramente negativo (-12,34%), ante uma pequena variação positiva do
IBOVESPA (+2,71%), e bem distante da SBSP3 (+44,79%) que, tendo feito o seu
IPO em maio de 2002, já contava com longos 79 meses de exposição ao mercado.
Já no período de 47 meses (fev-2006 a dez-2009), a discrepância entre os três
desempenhos foi bem menor: CSMG3 = +64,64%; IBOV = +87,60%; SBSP3 =
+91,38%.
Por fim, no período que abarca 59 meses (fev-2006 a dez-2010), a COPASA voltou
a desgarrar-se tanto da carteira de mercado quanto da sua congênere: CSMG3 =
+52,83%; IBOV = +89,56%; SBSP3 = +149,49%, respectivamente.
5.4 A Geração de Lucro Econômico (EVA) pela COPASA
5.4.1 O desempenho dos indicadores econômico-financeiros
A quantificação do EVATM demanda uma série de informações que devem ser
buscadas no Balanço Patrimonial e no Demonstrativo de Resultados. Assim, para
deixar bem claras quais adaptações foram feitas para atender ao objetivo proposto,
apresenta-se um resumo dessas peças contábeis padronizadas, onde são
discriminadas as contas (e grupos contábeis) de maior interesse para a análise da
geração de valor pelo método EVATM.
Quadro 3 — COPASA - Balanços Patrimoniais: 2009-2012(em R$ Mil)
ATIVO

2009

2010

2011

2012

CIRCULANTE
Disponibilidades
Caixas e Equivalentes de caixa

255.902

75.793

241.536

496.425

Contas a receber de clientes

401.805

434.851

471.797

578.853

Ativos Financeiros mantidos até o vencimento

157.500

56.365

Estoques

27.448

25.760

29.074

33.121

Impostos a compensar

26.329

30.879

36.236

21.171

Convênio de Cooperação técnica

21.932

Bancos e aplicações de convênios

16.096

12.505

9.161

47.480

Créditos Diversos

12.229

13.756

21.741

22.991

20.135

5.085

(Continuação)
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(Continuação)
ATIVO

2009

2010

2011

2012

Total do ativo circulante

919.241

649.909

814.630 1.220.176

198.964

182.335

220.060

220.000

80.487

100.986

131.778

132.961

340.940

191.981

165.661

161.554

Créditos com controladas

45.158

59.970

76.048

20.197

Aplicação Financeira vinculada

44.598

41.621

328.891

188.661

286.225

280.053

321.179

388.031

15.071

14.982

16.534

39.907

1.011.443

871.928

1.040

263

4.903.619

5.631.731

93.983

111.864

Total do ativo não circulante

6.010.085

6.615.786

7.459.571 7.772.512

TOTAL DO ATIVO

6.929.326

7.265.695

8.274.201 8.992.688

2009

2010

2011

2012

133.702

149.960

371.225

228.981

Debêntures

67.477

97.368

172.457

134.024

Fornecedores

95.473

120.135

108.068

157.397

Impostos, taxas e contribuições

38.565

43.535

49.801

47.293

Parcelamento de impostos

76.169

36.370

41.239

35.676

Provisão para férias

66.973

72.854

76.587

84.653

Participação dos empregados nos lucros

34.546

27.132

28.317

27.968

0

1.492

0

31.851

Plano de previdência complementar

17.273

17.769

12.119

24.602

Juros sobre o capital próprio

53.276

66.859

26.921

46.469

Energia Elétrica

25.044

27.565

24.670

6.618

Obrigações diversas

14.388

27.953

56.558

13.652

Total do circulante

622.886

688.992

967.962

839.184

1.075.672

1.161.079

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Contas a receber de clientes
Caução em garantia de financiamentos
Imposto de renda e contribuição social diferidos

Ativos Financeiros - contratos de concessão
Créditos diversos

Investimentos
Intangível
Imobilizado

PASSIVO

1.260.151 1.151.311
22.063

45.643

6.015.805 6.400.225
161.552

175.333

CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos

Convênio de cooperação técnica

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Exigível a longo prazo:
Empréstimos e financiamentos

1.248.370 1.152.892

(Continuação)
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(Continuação)
Debêntures

633.260

701.765

Parcelamento de impostos

195.088

192.868

220.060

220.000

Provisões tributárias

46.085

54.538

44.619

16.456

Provisão para demandas judiciais

30.447

33.114

43.956

63.932

469.393

154.509

145.235

142.493

84.415

50.708

Plano de previdência complementar

1.017.907 1.543.481

Imposto de renda e contr. social diferidos

34.156

Energia Elétrica

33.964

17.219

Obrigações diversas

56.959

77.283

2.575.024

2.392.375

2.804.562 3.189.962

2.636.460

2.636.460

2.636.499 2.773.985

Reservas de capital

3.782

3.782

Reservas de lucros

1.100.364

1.553.276

-9.190

-9.190

Total do patrimônio líquido

3.731.416

4.184.328

4.501.677 4.963.542

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

6.929.326

7.265.695

8.274.201 8.992.688

Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social realizado

Ações em tesouraria

3.782
1.870.586 2.198.133
-9.190

-8.576

Fonte: Adaptado das Demonstrações Financeiras da COPASA 2009 a 2012.

Verifica-se, conforme quadro 3, que a COPASA é para os padrões brasileiros uma
grande empresa e com uma alocação de recursos expressiva de quase R$ 9,0
bilhões. Desse total, parcela altamente significativa de R$ 6,4 bilhões (71% do ativo)
são destinados ao Ativo Intangível. Isso significa, dentre outras observações
possíveis, que todo o capital próprio de cerca de R$ 5,0 bilhões foi aplicado nesse
item.
No que diz respeito aos custos dessa alocação, onde se encontra a maior parte do
capital aportado pelas fontes (os “usos” ou “aplicações”) na COPASA — como, de
resto, em qualquer empresa do setor de utilities — a observação dos números do
exercício de 2012, em comparação com 2011, mostra alguns elementos
elucidadores, quando se procuram números mais depurados (até ao nível de
subcontas).
Embora não seja objetivo precípuo da pesquisa chegar a esse detalhamento, neste
ponto, a título de ilustração, citam-se alguns fatos que podem ser encontrados nas
“Notas Explicativas”. Neles, observa-se que a “Amortização do Exercício”,
apropriada ao resultado, foi de R$ 320.908 em 2012 (R$ 265.655 em 2011). Já para

89

o grupo do “Custo dos Serviços Prestados - CSP”, o valor apropriado foi de R$ 3.666
(R$4.021 em 2011), em “Despesas Comerciais” e de R$19.054 (R$11.944 em 2011)
como “Despesas Administrativas”.
É preciso lembrar que a estrutura de capital é um dos elementos fundamentais em
qualquer estratégia financeira, e os capitais de terceiros, embora possam ensejar
risco de “dificuldades financeiras”, constituem fonte para o barateamento do
financiamento das atividades de uma empresa o que garante menor WACC. Nesse
sentido, a COPASA usa como fonte de financiamento os empréstimos e emissão de
debêntures. Esses, como de praxe em negócios da espécie no mercado financeiro e
de capitais — contêm algumas cláusulas restritivas que obrigam ao cumprimento de
garantias especiais (as chamadas covenants) relacionadas aos índices de estrutura
de capital e de rentabilidade.
Pode ser visto, como exemplo, as covenants22 específicas referentes à COPASA em
seus contratos com a Caixa Econômica Federal (CEF), o Banco do Brasil (BB) e o
HSBC (Corporação Bancária de Hong Kong e Xangai), decorrentes da 5ª e 6ª
emissões de debêntures.
Quadro 4 — COPASA: Covenants referentes aos contratos com
CEF/BB/HSBC, 2012
Índice

Limite

Dívida líquida/Patrimônio Líquido

Igual ou menor que 1,0

EBITDA/Serviço da dívida

Igual ou maior que 1,5

Exigível Total/Patrimônio Líquido

Igual ou menor que 1,0

Dívida Líquida/EBITDA

Igual ou menor que 3,0

EBITDA/ROL

Igual ou maior que 36%
Fonte: COPASA (2012).

No conjunto, os “valores de mercado” desses passivos sobre os quais incidem os
custos de obtenção do capital de terceiros são calculados através da projeção do
saldo devedor, atualizado pela taxa contratual, pelo período de meses restantes para
pagamento. O valor encontrado retroage ao período atual, utilizando-se as taxas de
mercado que estão descritas na Tabela 15.
22

Em 31 de dezembro de 2012, a Companhia não havia violado nenhuma das cláusulas restritivas
relativas aos empréstimos e debêntures.

90

Tabela 15 — Taxas de mercado dos principais recursos de empréstimos - COPASA
(2012)

Governo

Taxa

Período

Taxa de

Observações

contratual

(meses)

mercado

9,03%

027

7,33%

Taxa CEF por não existir similar

9,59%

142

7,33%

Cotação da taxa da CEF em

Estadual/BDMG
CEF/FGTS

dez/2012
Tesouro Nacional

5,38%

013

7,33%

Taxa CEF, por não existir similar

BNDES/BNB

7,08%

109

6,55%

Cotação da taxa do BNDES/BNBem
dez/2012

União Federal

4,58%

136

7,33%

Taxa CEF, por não existir similar

Debêntures simples

7,96%

101

8,43%

Cotação taxa do BNDES/BND em
dez/2012

Debêntures

7,80%

006

7,30%

conversíveis
KfW

Cotação taxa do BNDES/BNA em
dez/2012

2,07%

131

2,07%

Cotação taxa do KfW em dez/2012

Fonte: COPASA (2012).

Por fim, algumas considerações importantes sobre certos grupos contábeis que, a
despeito de seu tratamento legal, para os fins deste trabalho foram objeto de alguns
ajustes, de modo a adequar os saldos de alguns componentes especiais (e atípicos)
que influenciam, por exemplo, o valor da Necessidade de Capital de Giro (NCG). É o
caso, por exemplo, das contas dos registros contábeis dos valores relacionados a
“Convênio de Cooperação Técnica”23, que estão presentes no Ativo e no Passivo,
como “Compensação” (aguardando encontro de contas).
Assim, a sequência apresenta, agora, os números contábeis da Demonstração de
Resultado do Exercício (DRE), também necessária ao prosseguimento de cálculos
que irão desaguar nos objetivos finais de análise do lucro econômico e geração de
valor.

23

Referem-se, principalmente, a recursos recebidos de convênio assinado pela COPASA com a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (SEDRU), para a ampliação da
cobertura dos sistemas públicos de saneamento básico nas regiões do Vale do Jequitinhonha,
Estrada Real (em Ouro Preto) e outras regiões da área de concessão.
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Quadro 5 — COPASA: Demonstrações de Resultados, 2009-2012 (em R$ Mil)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Serviços de água
Serviços de esgoto
Receitas de construção
Receitas de vendas de produtos
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDAS
Custos de serviços prestados
Custos de construção

2009

2010

2011

2012

1.637.868
556.648
1.068.403
3.262.919

1.713.916
597.321
915.508
3.226.745

1.783.983
725.627
701.256
3.210.866

1.858.366
909.999
731.576
3.499.941

-1.047.123 -1.130.395
-1.041.489
-893.606
-2.088.612 -2.024.001

-1.216.463
-687.301
-1.903.764

-1.424.664
-716.496
-2.141.160

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Custo dos serviços prestados

1.174.307

1.202.744

1.307.102

1.358.781

LUCRO BRUTO

1.174.307

1.202.744

1.307.102

1.358.781

Despesas com vendas
Despesas administrativas
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais
Participação dos empregados no lucro
Resultado de Equivalência Patrimonial

-162.878
-315.989
-22.387
20.284
-

-169.704
-330.827
390.561
-87.960
-27.132
-20.430

-175.358
-362.481
78.702
-63.386
-28.317
-18.537

-211.860
-369.003
122.330
-89.628
-27.613
-13.320

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas Financeiras

693.337
162.373
-148.147

957.252
118.377
-153.916

737.725
96.333
-185.187

769.687
134.717
-257.370

LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES
Participação nos lucros e resultados

707.563
-34.546

921.713

LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES

673.017

921.713

648.871

647.034

-147.711

-129.785

-152.114

-155.999

-114.803

-26.320

-4.107

677.125

470.437

486.928

525.306 1.598.838
Fonte: COPASA (2012).

1.119.308

1.133.962

Imposto de renda e contribuição social
corrente
Imposto de renda e contribuição social
diferido
LUCRO APÓS OS IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

525.306

Nesse conjunto de registros (QUADRO 5), nota-se, dentre outros aspectos, a
expressiva majoração da despesa financeira nos exercícios mais recentes, e isso se
deve aos empréstimos e debêntures de longo prazo, que aumentaram cerca de 60%
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comparando-se 2012 com 2009. Em contrapartida, a última linha, a do resultado que
serviu de base para a remuneração dos acionistas (Lucro Líquido do Exercício LLE), apresentou um pico anormal de elevação entre 2009-2010 (204,4%), mas
tratou-se de evento não recorrente24, vinculado a fatores contábeis não oriundos da
atividade-fim (captação e distribuição de água). Essa situação no biênio 2009-2010
foi seguida de uma queda relativamente expressiva de 2010 para 2011 (-30,0%), e
de uma relativa estabilidade entre 2011 e 2012 (+1,31%).
De todo modo, o Compound Annual Growth Rate (CAGR) do LLE (29,2%) mostra
um padrão consistente de ROA e ROIC, ainda que vistos neste momento em um
contexto que não leve em conta outras elaborações relacionadas ao custo do capital.
5.4.2 A identificação do Custo de Capital (WACC) e a mensuração do EVA
A partir dos comentários dos números contábeis antes explicitados no Balanço
Patrimonial (BP) e na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), parte-se
nesse momento para a aplicação da fórmula de cálculo do WACC.
Inicialmente registra-se que, quando se trata de valorar o essencial elemento “custo
da tributação”,o foco recai sobre a alíquota (Tc), que incide sobre o Imposto de
Renda sobre a Pessoa Jurídica (IRPJ). No país, a alíquota máxima é de 34% sobre
o resultado econômico. Entretanto, no caso da COPASA, nos anos sob análise, os
valores reportados como total da despesa com o IRPJ nas DRE da controladora já
são reconciliados com as alíquotas estatutárias e seus ajustes, o que acaba
determinando uma outra alíquota efetiva (inferior), como explicitado na tabela 16 a
seguir, retirada das peças contábeis auditadas.

24

Esta variação mais expressiva em “Outras Receitas Operacionais” deve-se à reversão da provisão
do passivo atuarial líquido, resultante da nova estratégia previdenciária da Companhia que consistiu
no fechamento do Plano de Benefícios Definidos, e a criação dos Planos “COPASA Saldado” e
“COPASA Contribuição Definida – CD”. Assim, após a conclusão do Laudo de Avaliação Atuarial,
realizado em 31 de dezembro de 2010, foi realizada uma reversão no montante de R$ 313,1 milhões,
que somente pode ser apurada após o encerramento das opções dos funcionários. Essa reversão,
embora afete positivamente os resultados do exercício, não gerará efeito caixa, pois se trata apenas
de um ajuste contábil.
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Tabela 16 — COPASA: Resumo da DRE com reconciliações, 2011-2012
Componentes

2011

2012

648.871

647.034

34%

34%

(220.616)

(219.992)

Equivalência patrimonial

(6.001)

(4.830)

Realização de correção monetária especial

(2.570)

(1.038)

3.199

2.451

(11.818)

1.694

52.063

54.189

7.309

7.420

Valores correntes

(152.114)

(155.999)

Valores diferidos

(26.320)

(4.107)

Valor Total

(178.434)

(160.106)

Alíquota efetiva

27,5%

24,7%

Lucro do exercício antes dos impostos e contribuições
Alíquota nominal
IRPJ e CSLL: Despesa esperada à taxa nominal
IRPJ e CSLL: (Adições) /exclusões

Doações e subvenções
Outras (adições) /exclusões
Outros itens de reconciliação
Juros sobre o capital próprio
Incentivos fiscais
IRPJ e CSLL: Despesa efetivamente contabilizada

Fonte: COPASA, 2012.
Após a realização desses ajustes, passa-se, então, efetivamente, à utilização dos
números obtidos para a sequência do processo de identificação do Custo de Capital
Próprio (Ke), mediante o emprego do modelo CAPM.
Como anteriormente mencionado na revisão da literatura, para essa construção,
existem padrões tradicionais, que indicam a necessidade de se considerar um
paradigma de comparação do “ativo livre de risco” (riskfree) e de se acrescer um
outro, que adicione a este um “prêmio de risco”.
Utilizou-se para retratar a taxa livre de risco do título da dívida pública interna do
Tesouro Nacional de prazo mais longo, a Nota do Tesouro Nacional – Série B
(“NTN-b”), com vencimento para 2035. Como se trata de um título lançado com
rendimento prefixado à inflação, cujo indexador é o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA/IBGE), deve-se incorporar uma estimativa para a inflação de longo
prazo de forma a obter a taxa final.
Admitiu-se, no presente estudo, uma expectativa de inflação média anual para o
período abrangido pelo título da ordem de 4,5%, que é o centro da meta inflacionária
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em vigor. Aplicando-se essa taxa no preço do Título, encontrou-se um valor de
10,4% ao ano, cifra inclusive superior a atual Selic (outubro de 2013), que se situa
em 9,5% ao ano. Se forem considerados os quatro anos que é o horizonte de tempo
da presente análise (2009/12), a taxa média anual da Selic foi da ordem de 10,08%.
Em suma, a taxa adotada nesta dissertação, não subestima de modo algum o ativo
livre de risco.
Outra variável importante no modelo é o prêmio de risco de mercado, que deve ser
multiplicado pelo coeficiente beta estimado para se encontrar o prêmio de risco
específico da COPASA. Seguindo a prática empregada em estudos internacionais e
aplicados ao Brasil (PÓVOA, 2012), adotou-se, nesta dissertação, um prêmio de
risco de mercado de 5% a.a.
O quadro 6 consolida as informações empregadas para a estimativa do custo de
capital próprio (Ke) da COPASA.
Quadro 6 — Custo do Capital Próprio da COPASA
Componentes Taxas (%)
Taxa Livre de Risco (RF)
Beta da empresa(β)
Prêmio de Risco do Mercado (RM)
Prêmio de Risco da Empresa (β x RM)

10,04
0,63*
5,00
3,18

Custo do Capital Próprio(Ke = RF + β x RM)

13,22

Nota: * Beta estimado = 0,63517.
Fonte: Cálculos da autora.

O passo seguinte consiste em determinar o montante do CI, que será usado para
quantificar o ROIC e o WACC.
O CI pode ser obtido da seguinte forma
CI = NCG + ANC + (INV + INT + IMOB)
Sendo:
CI – Capital investido;
NGC – Necessidade de capital de giro;
ANC – Ativo não Circulante

(10)
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INV-Investimento
INT – Intangível
IMOB – Imobilizado
ANCG, utilizando os dados dos Balanços Patrimoniais, está descrita na tabela 17.
Tabela 17 — Cálculo da Necessidade de Capital de Giro
Componentes
Contas a receber de clientes

2009

2010

2011

2012

401.805

434.851

471.797

578.853

(+)

Estoques

27.448

25.760

29.074

33.121

(+)

Impostos a compensar

26.329

30.879

36.236

21.171

(+)

Convênio de Cooperação técnica

21.932

(+)

Créditos Diversos

12.229

13.756

21.741

22.991

(-)
(-)

Fornecedores

95.473

120.135

108.068

157.397

Impostos, taxas e contribuições

38.565

43.535

49.801

47.293

Provisão para férias

66.973

72.854

76.587

84.653

0

1.492

0

31.851

Plano de previdência complementar

17.273

17.769

12.119

24.602

Energia Elétrica

25.044

27.565

24.670

6.618

Obrigações diversas

14.388

27.953

56.558

13.652

Necessidade Capital de Giro NCG
232.027 193.943
Fonte: Cálculos da autora.

236.130

290.070

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(=)

Convênio de cooperação técnica

5.085

Apurado o montante do capital de giro, tornou-se simples chegar ao valor do capital
investido (TAB. 18).
Tabela 18 — Cálculo do Capital Investido (CI)
Componentes
NCG (Necessidade de Capital de Giro)
(+)
(+)
(+)
(+)
(=)

ANC (Ativo não Circulante)
INV (Investimento)
INT (Intangível)
IMOB
Capital Investido

2009

2010

2011

2012

232.027

193.943

236.130

290.070

1.011.443

871.928

1.260.151

1.151.311

1.040

263

22.063

45.643

4.903.619

5.631.731

6.015.805

6.400.225

93.983

111.864

161.552

175.333

6.242.112 6.809.729
Fonte: Cálculos da autora.

7.695.701

8.062.582

Apurado o montante investido no negócio, deve-se distinguir as fontes de
financiamento, caracterizadas por recursos provenientes dos acionistas e de dívidas.

96

Adota-se, neste estudo, o valor do patrimônio (Equity) para refletir o capital dos
acionistas alocados no negócio (ASSAF NETO, 2010). Assim, para garantir a
consistência dos resultados, a dívida é obtida pela diferença entre o volume de
recursos investidos (CI) e o capital próprio (E), como se observa na tabela 19 abaixo.
Tabela 19 — COPASA: Financiamento do Investimento (2009-2012)
Componentes
(-)
(=)

2009

2010

2011

2012

Capital Investido (CI)

6.242.112

6.809.729

7.695.701

8.062.582

Capital próprio

3.731.416

4.184.328

4.501.677

4.963.542

2.510.696 2.625.401
Fonte: Cálculos da autora.

3.194.024

3.099.040

(E)

Dívida (D)

Apurado o valor da dívida e conhecidos os valores das despesas financeiras
(presentes DRE), pode-se estimar o custo referente à dívida, que é apresentado na
tabela 20.
Tabela 20 — COPASA: Custo da Dívida (2009-2012)
Componentes
Despesa Financeira(DF)
Dívida (D)
Kd = DF/D

2009
148.147

2010
153.916

2011
185.187

2012
257.370

2.510.696

2.625.401

3.194.024

3.099.040

5,80%

8,30%

5,90%
Fonte: Cálculos da autora.

5,86%

Com a obtenção dos montantes referentes ao capital próprio e de terceiros e seus
respectivos custos, aplicam-se as formulações apresentadas no referencial teórico
que são reproduzidas a seguir, para obter o custo médio ponderado de capital e a
geração de valor pela empresa:
WACC = Ke . [(E / (D+E)] + [Kd .(1 – Tc) x (D / D+ E)]

(11)

EVA = (ROIC – WACC) x CI

(12)

O quadro 7 a seguir apresenta, passo a passo, a forma de se chegar ao EVA da
COPASA. Constata-se que em média o retorno ao investimento situou-se em 10,57
ao ano, mas com grandes variações. No período considerado, obteve-se o maior
retorno no ano de 2010, bastante elevado e próximo de 13%. Em contrapartida, o
pior desempenho foi observado no ano de 2011, que resultou em uma taxa inferior a
9%.
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Quadro 7 — Cálculo do NOPAT e do ROIC
Componentes

2009

2010

2011

693.337

957.252

737.725

769.687

(+) Receitas Financeiras

162.373

118.377

96.333

134.717

(=) Resultado Operacional (LAIR + Rf)

855.710

1.075.629

834.058

904.404

0,82

0,82

0,82

0,82

701.682

882.016

683.928

741.611

6.242.112

6.809.729

7.695.701

8.062.582

11,24%

12,95%

8,89%

9,20%

WACC

9,85%

9,97%

9,70%

10,75%

Spread

1,39%

2,98%

-0,82%

-1,56%

87.063

202.810

-62.861

-125.406

Lucro Operacional antes das RF

(x) Custo (1-Tc)
(=) NOPAT
Capital Investido (CI)
ROIC = NOPAT/CI

TM

EVA

2012

Fonte: Cálculos do autora.

O custo médio ponderado (WACC), como seria de se esperar, oscilou menos, o
menor valor foi o do ano de 2009, cuja taxa ficou pouco abaixo de 10%. Já no ano
de 2012, o custo do capital investido subiu para 10,75%. Essa elevação decorreu da
maior elevação do custo da dívida nesse último ano.
Ao contrastar o ROIC ao custo deste capital, considerando o montante do capital
investido, obtém-se o EVATM da COPASA. Sob a ótica dessa teoria, no período
analisado, a COPASA gerou um valor de EVATM positivo nos anos 2009 e 2010, mas
destruiu valor em 2011 e 2012. No cômputo geral, considerando esses quatro
exercícios, a empresa apresentou uma geração de valor de R$ 101,6 milhões.
É importante considerar que, para atingir o valor de R$ 101,6 milhões, a empresa
pagou os encargos da dívida (uso de capital de terceiros) e conseguiu remunerar
seus acionistas com taxa anual de 13,22%, correspondente à taxa livre de risco de
10,04% a.a. (o rendimento das NTN-b + a inflação projetada), acrescida de 3,18%
(o prêmio de risco de 5,00% corrigido pelo beta de 0,6352), em conformidade com o
modelo CAPM utilizado na análise.
A remuneração de 13,22% ao ano não deixa de ser elevada, pois supera em 2,85
pontos percentuais taxa média anual Selic que vigorou nos anos analisados.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inicialmente, vale registrar alguns elementos do mercado de capitais que
embasaram o desenvolvimento desta dissertação e de onde se extraíram os dados
utilizados nas análises. Em que pesem alguns dos diversos problemas inerentes ao
jovem capitalismo brasileiro, não há dúvidas de que tanto o mercado de capitais
quanto o conjunto da economia do país evoluíram sobremaneira nas últimas duas
décadas, notadamente a respeito das possibilidades de se fazer fluir a poupança
para o investimento na modalidade de renda variável.
Contudo, ainda são poucas, se comparados a outros países, as companhias
listadas, de tal forma que o mercado de capitais ainda tem uma participação limitada
na economia brasileira. As várias experiências de abertura de capital por meio de
IPOs podem, assim, ter o condão de trazer a pesquisadores e investidores várias
lições, na medida em que os processos que ocorreram nos últimos anos
(notadamente a partir de 2001) possam ser esmiuçados, ter suas virtudes e
eventuais deficiências trazidas à luz.
Nesse aspecto, a experiência da COPASA de levantar capital para uma atividade
que tradicionalmente não é conduzida segundo os princípios consagrados de custos
e benefícios e de geração de valor aos acionistas é muito interessante. Ao se voltar
para o financiamento via abertura de capital, alguns aspectos de gestão merecem
atenção por parte da empresa. Alguns deles:


Gerenciar questões que emergem decorrente da presença de sócios
minoritários, que passam a opinar sobre a gestão do negócio;



Apresentar transparência nas divulgações de resultados bem maior do que
ocorreu nas cinco décadas onde o capital permaneceu fechado;



Demonstrar para um público muito maior e mais exigente a disciplina na
gestão de custos e de alocação de capital.

A literatura utilizada, neste trabalho, mostra como tais elementos são importantes
para o verdadeiro sucesso de uma “companhia pública”. E esse sucesso será
coroado, em boa parte, com a apreciação de suas ações e a entrega de um retorno
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consistente aos acionistas no médio e longo prazos (preferencialmente acima dos
benchmarks). Alcançados esses objetivos, a empresa poderá voltar novamente ao
mercado para captar mais dinheiro, nas formas e proporções mais adequadas sem
conformidade com uma estrutura ótima de capital.
Feitas essas considerações, relembra-se que esta pesquisa buscou:
(1) Quantificar os retornos aos acionistas da COPASA após a IPO e avaliar o
desempenho e suas ações (vis a vis o IBOVESPA, empresa de risco similar; (2)
Identificar se ocorreram os “mistérios das IPOs” relatados nas experiências
internacionais; (3) Analisar a geração de valor mediante o cálculo do EVA™.
Para alcançar esses objetivos, este estudo baseou-se em pesquisas quantitativas e
qualitativas. Comentou-se, inicialmente, os pontos relacionados ao primeiro e
segundo objetivos específicos — eis que se relacionaram ao mesmo tema
(retornos), variando apenas o lapso temporal e o método.
Em um primeiro momento, surgiu a constatação de que o desempenho da COPASA,
considerando o comportamento acumulado desde o IPO (fev-2006) até dezembro de
2012, foi de 154 %, que é bem superior ao exibido pela carteira de mercado
(IBOVESPA), cuja elevação foi de 66,71% no período. Dessa forma, conclui-se que,
nesse período, o retorno das ações da COPASA foi superior ao da carteira de
mercado da ordem de 52,37%, o que significou um desempenho anual extra de
cerca de 6%.
Entretanto, nem sempre o desempenho das ações da empresa superou o
IBOVESPA. Na realidade, observou-se dois períodos distintos: do lançamento da
IPO até o final de 2010, o desempenho das ações da COPASA foi inferior ao da
carteira de mercado; a partir daí houve um descolamento da COPASA e seu
desempenho foi substancialmente melhor do que o IBOVESPA.
Fez-se, em um segundo momento, outra análise para retratar o desempenho relativo
das ações da empresa, selecionou-se para esse fim a SABESP. Para certificar-se
que essa escolha seria respaldada pela teoria de finanças corporativas que postula a
relação existente entre riscos e retornos, estimou-se os betas dessas companhias
prestadoras de serviços de água e esgoto.
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De acordo com as discussões teóricas apresentadas no capítulo 2 desta
dissertação, o beta mede o risco sistemático de uma empresa e, assim, procurou-se
estimar esse coeficiente. Utilizou-se um modelo econométrico mais complexo, pois
nas estimativas de beta, utilizando o método de mínimos quadrados ordinários,
evidenciou-se a presença de heterocedasticidade, ou seja, a não constância da
variância dos erros da regressão. Contornou-se essa questão com o emprego do
modelo condicional ARCH-M, que gerou os seguintes coeficientes referentes aos
betas da COPASA e SABESP: 0,6352 e 0,7484, respectivamente.
Uma vez identificado que os riscos das duas empresas não apresentam grandes
diferenças, realizou-se a análise comparativa que retrata o retorno total aos
acionistas proporcionado pelos distintos ativos.
Verificou-se que a recente crise internacional, nos seus dois primeiros anos (2008 e
2009), impactou relativamente mais a SABESP. Nesse período, o preço da ação da
COPASA acumulou alta de 18,11% e o da SABESP reduziu 8,28%. Mas a partir daí,
a cotação da empresa paulista disparou em relação ao da empresa mineira e,
durante os 83 meses analisados neste estudo, as ações da empresa paulista
obtiveram variação positiva em patamar muito mais expressivo que os da COPASA.
Os resultados apontam para um ganho extra ao ano de cerca de 10% para as ações
da SABESP. Em resumo, a COPASA teve bom desempenho quando comparado
com o da carteira de mercado, mas inferior ao de outra empresa de risco compatível.
Quanto aos “mistérios das IPOs”, que reportam à subprecificação ou ao desconto no
preço de venda das ações na Oferta Pública Inicial e baixo desempenho de longo
prazo dessas ações, constatou-se as seguintes situações: Quanto ao desempenho
de longo prazo — no horizonte de tempo consagrado pela literatura voltada para
esta intrigante questão —, não paira qualquer dúvida, e se pode afirmar que a
experiência da COPASA seguiu o padrão sugerido. Evidenciou-se, qual fosse o
período considerado (03, 04 ou 05 anos), as ações da empresa não conseguiram
acompanhar a evolução de ativos eleitos como benchmarkings. Por exemplo, no
período mais longo (fevereiro 2006 a dezembro de 2010), as ações da COPASA
apresentaram valorização de 53% ante 90% de variação do IBOVESPA e 149% da
SABESP.
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Quanto à subprecificação, a COPASA não seguiu o alegado padrão de substancial
desconto no lançamento da IPO, que favorece os novos entrantes em detrimento
dos antigos acionistas. A variação intradia do preço do papel no primeiro pregão foi
de +3,36%, e a variação extradia — fechamento em “D”, em comparação ao
fechamento em “D-1”, foi de apenas +4,68%. Essas variações não representam uma
discrepância significativa, considerando esse mercado de renda variável, e estão
longe de outros resultados relatados por diversos estudos.
Uma questão essencial: no caso particular daquilo que foi buscado no segundo
objetivo específico, existiriam, então, nessa dicotomia (e inconstância) de
desempenhos, alguns mistérios que possam ser perfeitamente identificáveis e
mensuráveis?
A pesquisa efetuada parece demonstrar que talvez venha a ser apenas mais um
“mistério”, entre diversos outros que podem ser encontrados em tantas análises
quanto forem realizadas a respeito dessa entidade complexa que é o mercado de
capitais.
Ademais, como bem lembrou Ritter (1994, apud BERK; DEMARZO; HARFORD,
2010), se realmente existir uma explicação para tal fenômeno, ela pode estar mais
no âmago das condições e motivações que levaram ao IPO (e o antecederam), e
menos no próprio “Dia D” em si, no qual os investidores (nem todos de longo prazo)
fazem as suas apostas em algo desconhecido até então.
Até porque, como também lembrou Ritter (1994, apud BERK; DEMARZO;
HARFORD, 2010), a necessidade de recursos para investimentos nas grandes
corporações, via de regra, não se finda na oferta inicial e, ao longo do tempo,
costuma ser novamente financiada via mercado acionário por uma operação de
Oferta Pública Secundária ou por outras fontes como debêntures e mesmo as do
mercado financeiro. Só que, nesses casos, as condições serão outras e não
necessariamente melhores ou piores.
Esta pesquisa não ficou restrita ao comportamento do preço das ações, mas adotou
um enfoque mais amplo, o de geração de valor econômico, que, em última análise,
determina os retornos que podem fluir para os acionistas. Empregou-se esse
importante método para descrever a situação da empresa nos quatro últimos anos
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do período coberto pelo estudo.
Registra-se que uma abordagem voltada para avaliar o retorno obtido pelo capital
investido é particularmente adequada para uma empresa como a COPASA, pois,
dos R$ 9 bilhões de ativos, cerca de 71% é constituído de ativo intangível, que na
realidade são inversões em barragens e dutos. É uma operação de alocação de
capital expressiva para o padrão brasileiro, pois torna necessário que todo o capital
próprio (R$ 5,0 bilhões) fique imobilizado.
Muito embora o objetivo foi quantificar o EVATM e analisar se a companhia gera ou
destrói valor, outros importantes aspectos foram levantados nesta dissertação.
Talvez um dos mais relevantes seja o cálculo do custo de oportunidade do capital,
que deveria balizar importantes aspectos estratégicos da gestão. O estudo
empregou o modelo CAPM para quantificar o custo do capital próprio e as
contribuições existentes na moderna teoria de finanças para identificar o custo do
capital de terceiros, que tem o condão de gerar benefícios fiscais que reduzem o
custo da dívida. Ao ter em vista o risco de mercado identificado para a empresa
(beta = 0,64) que reduz o prêmio a ser adicionado à da taxa livre de risco,
encontrou-se um custo de capital próprio da ordem de 13,22% ao ano. Já o custo
médio de capitais de terceiros foi calculado em cerca de 6,4% ao ano. Como a
COPASA apresenta uma estrutura de capital onde a dívida representa 40% do total
investido na empresa, o custo médio ponderado foi estimado em cerca de 10% ao
ano.
No acumulado dos quatro anos considerados, a COPASA apresentou um EVATM no
valor de R$ 101, 6 milhões, que é a primeira vista uma cifra pequena, haja vista a
vultosa mobilização de capital pela empresa. Contudo, ressalta-se que a empresa
atua em setor, que até muito recentemente, não era visto como passível de gerar
retorno econômico, pela sua inegável importância para o bem estar e saúde das
pessoas. Assim, seria difícil, no curto prazo, esperar desempenhos comparáveis
com o de outros setores econômicos dominados por empresas privadas.
Obviamente, essa visão tem de ser modificada para permitir que as empresas
dedicadas à prestação desses serviços possam gerar recursos internos que são tão
necessários para a expansão de um setor que ainda não consegue atender às
demandas da sociedade.
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Entretanto o desempenho da COPASA não pode ser considerado ruim. Em primeiro
lugar, como visto na literatura, os retornos devem ser compatíveis com os riscos do
negócio, e no presente caso foi identificado um baixo risco de mercado, bem inferior
ao representado pelo IBOVESPA. Mesmo assim, os retornos aos acionistas da
COPASA superaram a variação da carteira de mercado. Em segundo, no cálculo do
EVATM foram empregadas as boas práticas do mercado e uma adequada
precificação do capital investido. Como consequência e de acordo com a abordagem
adotada neste estudo, a empresa pagou os encargos da dívida (uso de capital de
terceiros) e conseguiu remunerar seus acionistas com taxas anuais de 13,22%,
correspondentes a remuneração exigida pelo uso de capital próprio.
Conforme salientado, a remuneração de 13,22% ao ano não deixa de ser elevada,
pois supera em 2,85 pontos percentuais a taxa média anual Selic que vigorou nos
anos analisados.
Como não poderia deixar de ser, este estudo (tal qual em outros do gênero)
apresenta algumas limitações. A primeira relaciona-se ao fato de se tratar de um
estudo de caso. E é evidente que os resultados aqui alcançados não devem ser
generalizados. Nesse contexto, são recomendáveis novos estudos que incorporem
dados de outras empresas.
A segunda limitação relaciona-se aos cálculos do EVATM, consoante às dificuldades
impostas por conceitos ainda não pacificados na literatura especializada. É o caso,
por exemplo, do “Passivo Oneroso”, uma questão econômico-contábil sobre a qual
ainda subsistem opiniões divergentes — e a pesquisa não pôde, pelas suas próprias
limitações de tempo e espaço, debruçar-se sobre vários critérios, teve de escolher
um deles.
E, finalmente, há o alerta que a pesquisa não pretendeu esgotar os assuntos
abordados e nem tampouco em relação ao caso específico da empresa analisada.
Contudo, a expectativa da autora é que a abordagem, os métodos que foram
adotados na dissertação e os resultados conseguidos possam servir de referência às
novas pesquisas, em especial, àquelas direcionadas a outras da área de
abastecimento de água e serviços de saneamento.
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ANEXOS
ANEXO A — Informações operacionais e financeiras/contábeis importantes da
Copasa
Quadro 8 — Atendimento Com Abastecimento de Água
ITEM

UNIDADES

2010

2011

2012

Municípios com Concessão

Número

615

620

625

Municípios com Operação

Número

603

606

612

População Atendida

Mil Habit.

13.157

13.614

14.066

Ligações Faturadas

Mil Unidades

3.501

3.635

3.779

Extensão de Rede

Km

43.544

43.906

44.864

Volume de Água Faturado

1.000 m³ /ano

628.902

649.706

667.325

Fonte: COPASA (2013).

Quadro 9 — Atendimento Com Esgotamento Sanitário
ITEM

UNIDADES

Municípios com Concessão

Número

213

225

277

Municípios com Operação

Número

159

176

200

Ligações Faturadas

Mil Unidades

1.956

2.111

2.258

População Atendida

Mil Habit.

7.754

8.270

8.785

Extensão de Rede

Km

16.314

18.105

20.093

Volume de Esgoto Faturado

1.000 m³ /ano

382.273

402.552

428.220

Volume de Esgoto Tratado

1.000 m³ /ano

157.062

182.211

211.092

Fonte: COPASA (2013)

2011

2011

2012

.

Quadro 10 — Indicadores de Desempenho Operacional/Comercial
ITEM

UNIDADES

1 – Empregados

Número

2 – Empregados / Ligações (A+E)

Emp./mil lig.

3 – Volume Faturado ÁGUA

2010

2011

2012

11.579

11.717

11.827

2,12

2,04

1,96

1.000 m³ /ano

628.902

649.706

67.325

ESGOTO

1.000 m³ /ano

382.273

402.552

428.220

TOTAL

1.000 m³ /ano

1.011.175

1.052.258

1.095.545

4 – Volume de Água produzido

1.000 m³ /ano

892.997

912.281

948.816

99,91

99,95

99,89

28,90

29,6

230,6

234,1

5 – Índice de Hidrometração

%

6 – Índice de Perdas de Faturamento

%

7 –Água não Convertida em Receita

l/ligação/dia

Fonte: COPASA (2013).

29,60
236,4
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Quadro 11 — Receita Operacional Líquida de água e esgoto
R$ mil

Receita Líquida - Água

Ano

Ano

2011

Ano

2012

de

de

X

de

X

2010

2011

2010

2012

2011

1.713.916

1.783.983

4,09%

1.858.366

4,17%

597.321

725.627

21,48%

909.999

25,41%

2.311.237

2.509.610

8,58%

2.768.365

10,31%

Receita Líquida - Esgoto
Receita Líquida - Total

Fonte: COPASA (2013).

Quadro 12 — Posição acionária da empresa ao fim de 2012
Acionistas

Número de Ações

Estado de Minas Gerais

(%) do Total

61.188.867

51,13%

UBS AG, London Branch (UK)

6.797.467

5,68%

Veritas Asset Management (UK)

6.013.700

5,02%

The Bank of New York Mellon Corporation (USA)

5.787.002

4,84%

1.672

0,00%

39.538.509

33,04%

357.213

0,30%

119.684.430

100,00%

Administradores
Outros Acionistas
Ações em Tesouraria
Total
Fonte: COPASA (2013).

