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Resumo  

A conjuntura atual do setor elétrico brasileiro, com as realizações de privatizações e a 
entrada de capital estrangeiro no país de forma a se destacar, grandes empresas mundiais 
viram no Brasil uma oportunidade de um ótimo investimento, não só pelo grande potencial 
energético do país, mas também pelas reformas e regulamentações feitas pelo governo que 
vem dando resultado. O mercado exprime um crescimento ascentuado por ano, e mostrando  
boas perspectivas futuras. A avaliação de investimentos torna possível obter uma análise de 
como se apresentam as perspectivas de sucesso dos investimentos no setor. Para isso é 
imprescindível definir o custo de capital a ser considerado na avaliação. O estudo foi 
conduzido pós Plano Real para que houvesse uma uniformidade do estudo realizado. 
Portanto este trabalho vem apresentar parâmetros para uma melhor análise do setor elétrico 
brasileiro visando discutir o custo de capital próprio a ser utilizado em análise de viabilidade 
econômica de futuros investimentos. 
Palavras Chave: Custo de Capital, CAPM, Setor Elétrico. 
 
 
1. Introdução 
Este trabalho tem a finalidade de buscar uma abordagem da situação econômica do setor 
elétrico de modo a analisar a viabilidade de se realizar investimentos com uma rentabilidade 
esperada aceitável. Toda avaliação econômica de investimentos envolve a projeção de fluxos 
de caixa no tempo e a taxa de desconto desse fluxo de caixa. Nesse sentido, torna-se de vital 
importância a definição do custo de capital que será utilizado como taxa mínima de 
atratividade nas avaliações economicas das empresas. 

Atualmente existem no mercado um série de opções de investimento. Via de regra, o que 
definirá o destino do capital disponível a ser investido é a relação entre risco e retorno das 
diferentes propostas. O investidor deseja ser remunerado de acordo com o risco que assume. 
Assim sendo, qual deverá ser o retorno exigido pelos investidores do setor elétrico brasileiro? 
Está se falando aqui no chamado custo de capital próprio das empresas, que juntamente com o 
custo de capital de terceiros e a alíquota de imposto de renda formam o custo médio 
ponderado de capital, muitas vezes utilizado como TMA (taxa mínima de atratividade) da 
empresa. 

2. Caracterização do setor elétrico brasileiro 
O Setor elétrico brasileiro atravessou um contexto de intensas transformações. Em 1996 e 
1997 foram privatizadas cerca de dez distribuidoras de energia elétrica e, para o ano de 1998, 
previa-se a continuidade do programa de privatizações, com a venda de geradoras de energia e 
de uma outra grande quantidade de empresas distribuidoras.  

Chevalier & Salaün (1995) apud Pinguelli Rosa, L., sublinham que a lógica de diversificação 
das empresas elétricas obedece a um duplo movimento. Nos espaços nacionais, procuram 
afirmar-se como empresas multiserviços adquirindo uma configuração institucional 
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horizontal, visando responder à concorrência de serviços nos quais as convergências 
tecnológicas viabilizaram a entrada de operadores de outros serviços públicos. Merecem 
destaque as articulações intercapitais para a exploração de serviços de telecomunicações, 
aproveitando as perspectivas de lucratividade deste setor em crescente desregulamentação. 

Por outro, no âmbito internacional, as operadoras tradicionais encontram a possibilidade de 
explorar as suas especialidades nos mercados emergentes dos países em desenvolvimento vis 
à vis os amplos programas de privatização e desregulamentação vigentes nestes mercados. 
Estes investimentos buscam compensar as possíveis perdas de receitas com o aumento da 
concorrência em seus mercados domésticos. Como forma de fazer frente às incertezas 
macroeconômicas destes países, estas aquisições geralmente são efetuadas através de 
consórcios com operadoras locais e internacionais. 

Não na mesma velocidade das privatizações, o governo tem implementado um conjunto de 
reformas das regras setoriais a partir das sugestões elaboradas por consultores, assim como a 
montagem do órgão regulador e fiscalizador dos serviços públicos de energia elétrica. 

Na década de setenta, surgiram os primeiros sinais de crise do padrão de intervenção 
estatal.Em geral, este setor de infra-estrutura iniciou um processo de deteriorização de seus 
desempenhos econômicos, gerando fortes críticas dos consumidores e pressões ideológicas 
pela privatização desses serviços, inicialmente nos países industrializados e, posteriormente, 
nos países em desenvolvimento (DE PAOLI, 1993). 

Como resultado da interação de uma série de fatores sociais, econômicos, tecnológicos e 
institucionais, esgotaram-se as oportunidades de exploração de economias de escala e de 
escopo abertas pela interconexão de mercados, principalmente nos países industrializados, 
induzindo novas trajetórias tecnológicas e alternativas de investimentos (PINGUELLI ROSA, 
et all, 1998). 

A reforma em curso no setor elétrica dos países centrais, em sua grande maioria, tem mantido 
a propriedade estatal sobre a indústria, embora com uma tendência geral para a introdução de 
níveis de concorrência na geração de eletricidade (autoprodução, co-geração, produção 
independente) e garantia de acesso à malha básica de transmissão de energia elétrica 
(PINGUELLI ROSA, et all, 1998). 

Em termos gerais, a tendência observada é a tentativa de viabilização de uma maior 
participação do capital privado nos investimentos setoriais (autoprodução, co-geração e 
produção independente). A tentativa de introdução de competitividade na geração passa pela 
“desverticalização”do sistema, impondo à rede de transmissão um papel central nesta nova 
modelagem. Neste sentido, verifica-se o estudo e implementação, por parte dos reformadores 
setoriais, de novas formas de organização e tarifação dos sistemas de transmissão 
(PINGUELLI ROSA, et all, 1998). 

Atualmente, o mercado de energia elétrica experimenta um crescimento da ordem de 4,5% ao 
ano, devendo ultrapassar a casa dos 100 mil MW em 2008. O planejamento governamental de 
médio prazo prevê a necessidade de investimentos da ordem de R$ 6 a 7 bilhões/ano para 
expansão da matriz energética brasileira, em atendimento à demanda do mercado consumidor. 

Segundo a ANEEL, as principais oportunidades de negócios no mercado de energia elétrica 
nacional estão ligadas à oferta de novos empreendimentos de geração para exploração pela 
iniciativa privada e à construção de linhas de transmissão, bem como à privatização de ativos 
de sistemas de distribuição e de geração. Outro foco se concentra na universalização do 
atendimento às comunidades isoladas da Região Norte do País e ao meio rural, que devem 
estar concluídos até 2005. 
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O sistema elétrico brasileiro apresenta como particularidade grandes extensões de linhas de 
transmissão e um parque produtor de geração predominantemente hidráulica. O mercado 
consumidor (47,2 milhões de unidades) concentra-se nas regiões Sul e Sudeste, mais 
industrializadas. A região Norte é atendida de forma intensiva por pequenas centrais 
geradoras, a maioria termelétricas a óleo diesel. 

Ao longo das últimas duas décadas, o consumo de energia elétrica apresentou índices de 
expansão bem superior ao Produto Interno Bruto (PIB), fruto do crescimento populacional 
concentrado nas zonas urbanas, do esforço de aumento da oferta de energia e da 
modernização da economia. 

As classes de consumo residencial, comercial e rural obtiveram expressivos ganhos de 
participação, enquanto o segmento industrial teve participação menor neste crescimento, 
principalmente pela utilização de tecnologias mais eficientes no uso final da eletricidade, 
aliada às medidas de racionalização de consumo postas em prática especialmente na década 
de 90. 

Para o futuro, algumas alterações devem ocorrer na estrutura dos investimentos em energia, 
incluindo a instalação de centrais termelétricas a gás natural, que exigem prazos de 
implementação e investimentos menores que as hidrelétricas. Por outro lado, deverão ser 
ampliadas as importações de energia da Argentina, Venezuela e Bolívia; e a interligação 
elétrica entre o Sul e o Norte do Brasil, o que significa maiores investimentos em rede de 
transmissão (www.aneel.gov.br). 

3. Custo de Capital 
Para cada tipo de investidor existem diferentes tipos de risco, sendo assim, cada um deles 
exige diferentes taxas de retorno para disponibilizar os recursos requisitados pela empresa 
(Copeland e Weston, 1992: 437). Este é o ponto de partida para que ocorra a otimização do 
custo de capital, sugere Copeland e Weston (1992: 439). A combinação ótima entre capital 
próprio e de terceiros pode minimizar o custo de capital da empresa, possibilitando maximizar 
o valor da empresa.  

O custo de capital é de grande importância para o processo de avaliação de ativos, sendo eles 
tangíveis ou intangíveis. O custo médio de capital é formado por três componentes básicos e 
principais, que são o custo do capital próprio, o custo do capital de terceiros e a alíquota de 
imposto de renda da empresa, cuja ponderação resulta no WACC – Weighted Average Cost of 
Capital, ou Custo Médio Ponderado de Capital (KAZUO, 2002) . 

Custo de capital de terceiros pode ser mensurado analisando-se o perfil da dívida da empresa, 
em termos de taxa de juros e prazos de vencimento. Geralmente existem contratos que 
estabelecem essas variáveis. 

Entretanto o custo de capital próprio é mensurado de maneira mais complexa. Tem-se vários 
métodos para o cálculo do custo de oportunidade do capital próprio. Segundo Patterson (1995: 
19), uma maneira é coletar informações contábeis que usem das médias históricas dos lucros 
obtidos pela empresa e/ou grupo de empresas que supostamente apresentem o mesmo nível de 
risco, ou em uma segunda abordagem onde as informações são coletadas do mercado 
financeiro. Para Petterson (1995:19), as informações advindas do mercado refletem mais 
realisticamente o conceito propriamente dito de custo de oportunidade, já que o desempenho 
da empresa é comparado com o desempenho de outros tipos de investimento. 

Denomina-se, comumente de MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS DE CAPITAL 
(CAPM) a teoria básica relativa a risco e retorno. Ela foi desenvolvida para explicar o 
comportamento dos preços de títulos e fornecer um mecanismo que possibilita aos 
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investidores avaliar o impacto do investimento proposto num título sobre o risco e o retorno 
da carteira como um todo.  

A origem do CAPM (segundo Brealey e Myers, 1991:175; Copeland e Weston, 1992:193; 
Sharper, Alexander e Bailey, 1995:291; entre outros) é normalmente atribuída a vários 
pesquisadores que, praticamente simultaneamente, desenvolveram a base deste modelo. 
Treynor (1961, artigo não publicado), Sharpe (1963 e 1964), Lintner (1965a e 1965b), Mossin 
(1966), foram alguns dos pesquisadores a quem se atribuiu os créditos pelo desenvolvimento 
do modelo CAPM (KAZUO, 2002). 

Observando o ponto de vista de um investidor sensato, o fato de uma ação individual subir ou 
descer não é tão importante, o que é realmente importante é o aumento ou redução do retorno 
e risco da carteira, segundo Weston e Brigham (2000). Após analisar esta afirmação conclui-
se que analisar o risco e o retorno de um título individualmente deveria ser melhorado 
analisando o impacto no risco e retorno da carteira a que este título pertence. 

Embora, ao longo do tempo, o modelo CAPM tenha sofrido alterações, ele continua sendo o 
modelo disponível mais prático para determinar o custo do capital próprio (PETTIT e 
STEWART, 1999). 

A volatilidade do mercado fornece um denominador comum para a avaliação dos graus de 
risco dos ativos e títulos individuais. Esse grau de risco é determinado pela descoberta de 
quão sensitivos são os retornos de uma ação aos retornos de mercado. Dessa maneira, 
emprega um índice comum que mede a sensibilidade das ações individuais contra um índice 
comum, ou seja, o mercado. Se os retornos da ação sobem ou descem mais do que os retornos 
de mercado, diz-se que a ação é mais arriscada do que o mercado. Quando os retornos da ação 
sobem ou descem menos do que o mercado, diz-se que a ação é menos arriscada que o 
mercado. Este é o BETA. Porém é possível classificar os riscos de diferentes títulos, 
simplesmente, relacionando-os ao índice comum do mercado. 

Segundo a teoria do CAPM, todos os ativos deveriam estar dispostos sobre uma linha reta 
num gráfico (β x Retorno), chamada linha do mercado de títulos ou Security Market Line 
(SML) como é mais conhecida. A SML é uma linha reta que cruza o eixo Y no ponto 
chamado Rf ou Risk Free. O Rf representa o retorno sobre um ativo livre de risco. Nos EUA o 
ativo considerado livre de risco é geralmente o Treasury Bills que são obrigações do governo 
federal de curto prazo, geralmente 90 dias. A linha que liga o Rf ao ponto (Retorno da carteira 
de mercado (Rm) x Coeficiente β) define a SML (GONÇALVES, 2003).  

 
Figura 1 – SML 
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A equação do CAPM é definida pela seguinte equação: 

 

R i  =R f +βi x( R m + R f  )     Equação 1 

 

Onde: 

Ri: Retorno exigido do ativo 

Rf: Taxa livre de risco 

Rm: Retorno médio do mercado 

βi: Beta do ativo 

Esta é uma das fórmulas mais importantes da área financeira, chamada de equação da linha de 
mercado de títulos (SML) (ELTON e GRUBER, 1995).  

O índice beta é uma medida da extensão pela qual os retornos de uma determinada ação, se 
movem em relação ao mercado de ações, é a tendência de uma ação mover-se com o mercado 
e mede a volatilidade da ação em relação a uma ação média (WESTON e BRIGHAM, 2000). 

Segundo Elton e Gruber (1995), o coeficiente β é a medida correta do risco de um ativo, pois 
para uma carteira bem diversificada, o risco não sistemático ou diversificável tende a zero e o 
único item relevante do risco total é o risco sistemático ou não diversificável, medido pelo 
beta. O risco sistemático é aquele que influencia grande número de ativos e está relacionado a 
eventos que podem afetar toda a economia de um país ou mundial e o risco não sistemático 
afeta no máximo um pequeno número de ativos, é peculiar a determinada empresa ou 
pequenos grupos de empresas (ROSS, et all, 2000). 

O coeficiente beta pode ser calculado através de regressão linear. O beta corresponde ao 
coeficiente angular da reta que melhor define a tendência dos pontos relativos aos retornos 
médios do ativo contra os retornos de mercado (GONÇALVES, 2003). 

4. Aplicação 
A proposta do trabalho é a de fornecer um custo de capital próprio para o setor elétrico 
brasileiro que possa servir como base de discussão para futuros trabalhos de avaliação de 
investimentos nesse setor. 
Com a definição teórica do trabalho a ser realizado, as cotações das empresas do setor foram 
retiradas de duas fontes que foram o site do YAHOO (http://www.finance.yahoo.com) que 
trás as cotações das empresas com ações negociadas na BOVESPA e também do programa 
ECONOMÁTICA. Estas fontes foram de importante valia para o levantamento dos dados. 
As empresas foram escolhidas através do seu volume de negociações na bolsa, sendo as de 
maior volume previamente escolhidas, os dados foram levantados a partir de janeiro de 1995 
ou a data mais próxima. 

A partir destes dados, pode-se calcular o índice beta para cada empresa selecionada do setor 
em questão e encontrar uma aproximação para o beta do setor analisado. 

Scholes e Willians (1977) atentaram para um possível erro nas variáveis para análise de 
regressão, a não sincronização dos dados utilizados no modelo. Esse problema pode causar 
erros de estimação no índice beta. Para solucionar esse problema, os autores propuseram o 
uso de um estimador de variáveis instrumentais apresentado pela equação 2. 
 

http://www.finance.yahoo.com/


XXIV Encontro Nac. de Eng. de Produção - Florianópolis, SC, Brasil, 03 a 05 de nov de 2004 
 

ENEGEP 2004 ABEPRO 2302 

 
Equação 2 

 
 

 Onde: 
  Para k = -1, beta estimado pela regressão linear entre Ri,t e Rm,t-1; 
  Para k =  0, beta estimado pela regressão linear entre Ri,t e Rm,t; 
  Para k = 1, beta estimado pela regressão linear entre Ri,t e Rm,t+1; 

ρ: coeficiente de correlação entre Rm,t e Rm,t-1; 
  Rm,t: retorno do mercado no período ( t ); ( t-1 ) e ( t +1 ); 
  Ri,t: retorno do ativo ( i ) no período ( t ). 
 
 Esse estimador, também utilizado por Sanvicente (1999), pode reduzir possíveis erros 
provenientes da não sincronização dos dados. 

Realizados os cálculos obteve-se para cada uma das empresas do setor o seu beta e 
para encontrar o beta do setor foi feita a média ponderada pelo volume de negociações na 

bolsa. A fórmula utilizada é:  
∑
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Sendo n o número de empresas utilizadas e VN o volume de negociação das mesmas. 

EMPRESAS BETA EMPRESAS BETA 
CELESC ON 0,893795933 ELEKTRO PN 0,693815062 
CEEE ON 0,295456366 ELETROBRAS ON 0,650183962 
CELPE PNA 1,165817898 ELETROPAULO METROP. PN 1,070658805 
CEMAT ON 0,822640854 EMAE PN 1,232084736 
CEMIG ON 0,525711563 ENERSUL ON 0,2915169 
CERJ ON 0,845665648 ESCELSA ON 0,560068397 
CESP PN 1,159703984 LIGHT ON 1,269474541 
COELBA ON 0,827473384 LIGHTPAR ON 4,886446097 
COPEL ON 0,907809578 PAUL F. LUZ ON 0,448309774 
EBE PN 0,973566133     

Tabela 1 – Betas das empresas utilizadas 

 

O beta médio, poderado pelo volume médio de negociação das empresas apresentadas é de: 

 

9257,0=β  

Calculado o beta médio, agora tem-se que buscar a taxa de retorno do ativo livre de risco para 
o mercado brasileiro, segundo Gonçalves (2003), pode-se utilizar a taxa de retorno do CDI, do 
Cbond, a SELIC, entre outras, como sendo o Rf (Riskless Rate). O mesmo autor calculou, 
baseado na taxa CDI um Rf descontada a inflação de 7,33% ao ano, taxa que será utilizada 
nesse trabalho. 

Segundo Gonçalves (2003), será considerado como retorno de mercado o índice BOVESPA 
ou IBOVESPA.Esse índice é construído através de uma média ponderada do retorno das 
principais ações negociadas na Bovespa. Os dados utilizados para cálculo do retorno da 
carteira de mercado foram do período de Janeiro de 1995 a Novembro de 2002. O retorno 
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médio da carteira de mercado foi encontrado através da média dos retornos mensais. 

..%80,22..%73,1 aamaRm ==  

Descontada a inflação do período, tem-se um Rm de 11,43% 

O custo de capital próprio( iR ) pode ser encontrado utilizando o modelo da SML (Security 
Market Line).Com a taxa de retorno do ativo livre de risco Rf, com o retorno médio da 
carteira de mercado Rm e com o índice β do setor, dessa maneira pode-se calcular o custo de 
capital próprio apresentado abaixo: 

)(
CDICDI fmfi RRRR −+= β  

Assim: 

%00,11%)33,7%43,11(9257,0%33,7 =−+=iR  

O custo de capital de próprio para o setor analisado é de aproximadamente 11,00% ao ano se 
for descontada a inflação.  

5. Conclusão 
O resultado encontrado não difere em muito a espectativa inicial dos autores. Gonçalves 
(2004) havia calculado o custo de capital próprio do setor elérico utilizando o Índice de 
Energia Elétrica (IEE) para um período de abril de 1998 a março de 2003 resultando em 
9,52% descontada a inflação. 

A proposta inicial do trabalho é a de apresentar um custo de capital próprio do setor elétrico 
para ser utilizada como base de discução para futuras avaliações de investimento nesse setor. 
O valor encontrado (11,00%aa), já descontada a inflação, é idêntico ao encontrado por 
Catapan e Heidemann (2002). Coopers e Lybrand (1997) relatam que o custo de capital 
próprio deve estar entre 11 e 13%, consolidando o resultado encontrado aqui. 

O objetivo desse trabalho passa longe de buscar uma resposta definitiva para a pergunta de 
qual deve ser o custo de capital próprio das empresas do setor elétrico. Mas apresenta de certa 
forma um resultado que se assemelha a outros encontrados na literatura.  

Não se pode esquecer que o modelo CAPM utilizado aqui possui certas limitações de 
aplicação. Gonçalves (2003) cita uma lista de limitações implicitas no modelo e que devem 
ser levadas em consideração. 
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