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Resumo  

A conjuntura atual do setor varejista brasileiro, após significativas mudanças que ocorreram 
desde a década de 90, com o crescimento de alguns setores como o de hiper/supermercados e 
combustível e a queda do faturamento de outros, mostra um setor mais competitivo com o 
consumidor mais exigente, desse modo, as prestações e a facilidade dos mercados de se re-
organizarem de acordo com a imprevisibilidade dos desejos do consumidor passam a ser 
alguns diferenciais importantíssimos. Portanto, redução de perdas e o direcionamento dos 
investimentos para o melhoramento e crescimento do setor tem que ser bem avaliados. 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. Este trabalho vem apresentar parâmetros para 
uma melhor análise do setor varejista 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 de Varejo. 
 
 
1. Introdução 
Este trabalho tem a finalidade de buscar uma abordagem da situação econômica do setor 
varejista 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 econômicas das empresas. 

Atualmente existem no mercado uma 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 varejista? 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 varejista brasileiro 
A década de 90 foi de grandes mudanças no panorama do comércio, destacando-se a 
concentração do setor, com aquisição das pequenas e médias redes pelos grandes grupos, o 
aumento da competição, a entrada de grupos estrangeiros do varejo e o fim dos ganhos com a 
inflação. Por sua vez, as empresas modernizaram e redimensionaram o tamanho de suas lojas, 
implementaram novos sistemas de gestão e logística e expandiram suas redes (LEMOS, et 
all). 

Há alguns anos atrás, quando as taxas de inflação atingiam cifras de até três dígitos as 
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aplicações no mercado financeiro chegavam a esconder as perdas geradas nas operações 
comerciais. Os acúmulos de estoques impediam que as perdas fossem percebidas. Neste 
cenário, os empresários do varejo preferiam concentrar os esforços na área financeira. 

A estrutura do comércio varejista na década de 90 apresentou substanciais alterações, 
principalmente nos segmentos de hiper/supermercados e combustíveis/GLP, que aumentaram 
significativamente suas participações no faturamento (tabela 1) (LEMOS, et all). 

 

ANO 
Segmento 1990 

(%)
1996 
(%)

2000 
(%) 

Combustíveis/GLP 14,8 16,0 21,0 
Hiper/Supermercados 19,1 22,8 24,9 
Lojas de departamento, 
eletrodomésticos e móveis 13,2 18,1 13,1 
Material de construção 11,0 8,7 8,8 
Produtos alimentícios, armazéns e 
mercearias 15,0 9,2 8,5 
Produtos farmacêuticos 5,5 5,7 6,8 

Tecidos e artigos de vestuário 15,8 9,6 8,3 
Outros 5,6 9,7 8,8 

                                   Fonte: (IBGE) 

Tabela 1 – Participação das atividades no comércio varejista (1999-2000) 

 

A estabilidade da moeda e a implementação da automação de loja (otimizando o controle de 
estoque) trouxeram realismo às atividades comercias. A redução substancial das taxas de 
evolução dos preços diminuiu significativamente os ganhos inflacionários. Por outro lado a 
automatização dos sistemas permitiu a obtenção de informações mais rápidas e acuradas sobre 
todas as etapas da operação varejista. 

O varejo hoje desenvolve suas atividades em um ambiente de economia aberta. Em tais 
condições os consumidores conseguem estabelecer comparações mais nítidas para a aquisição 
de bens e a contratação de serviços. Certamente esta maior clareza do valor dos bens e 
serviços estimula a competição, que também é ampliada pela atração de novas empresas 
varejistas estrangeiras. 

Há uma ampla variedade de perdas contra as quais os varejistas podem lutar. Algumas, como 
furto interno e furto externo, são atualmente mais relevantes do que outras e , assim, têm um 
impacto mais pronunciado sobre o resultado da empresa. (ROBERT L. DILONARDO, 1996). 

As perdas operacionais e financeiras ocorrem por diversos fatores, internos e/ou externos. A 
falta de um controle rigoroso do estoque, o acesso facilitado aos locais onde ficam 
armazenadas as mercadorias, a falta de organização no recebimento/emissão de matérias, livre 
trânsito a todos os funcionários, são causas de reduções indesejadas de ativos, bem como o 
mau planejamento do fluxo de caixa, atrasos em pagamentos, falta de pesquisa para crédito e 
aplicações (FELISONI, et all). 

Algo a ser destacado também quando se diz respeito ao setor de comércio é a questão da 
fidelidade do consumidor. Algumas pesquisas feitas pelo PROVAR trazem o seguinte 
resultado. Apenas 23% das pessoas afirmaram que compravam sempre nas mesmas lojas, esse 
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número é ainda menor quando a pergunta foi com relação às marcas, a fidelidade a elas é de 
13%, assim, a probabilidade de se perder um cliente fica muito fácil. 

Mc’Goldrick apud Felisoni (2003), enxerga uma mudança fundamental durante a evolução 
dos canais varejistas. Nas palavras deste autor: “Muita desta evolução é notada pelo 
incremento nos níveis de auto-serviço, acompanhado pela redução dos níveis de atendimento 
pessoal. O supermercado representou o primeiro grande setor a apontar nesta direção, e 
atualmente, o auto-serviço tem crescido em muitos outros segmentos do varejo”. Esta 
mudança decorre, conforme opinião do autor, da pressão que os varejistas vêm sofrendo para 
redução de custos. Entretanto, concluí ele: “existem bons motivos para se crer que a prestação 
de serviço está se tornando uma área importante e crescente de diferenciação entre lojas” 
(FELISONI, et all). 

A maioria das empresas, em qualquer setor, visam sempre a evolução, isto é, estão sempre 
tentando diminuir os gastos e conseguir a abertura de novos mercados consumidores ou 
ampliar os já existentes. 

Nesse ambiente agressivo, as buscas por eficiência e diferenciais competitivos são 
preocupações constantes. Melhores resultados podem ser alcançados com aumento das vendas 
e a redução de gastos (FELISONI, et all). 

Berry (1999:58), quando analisa o futuro do varejo, diz que "os tempos da concorrência 
simples, baseada no preço, estão ficando para trás. Daqui para frente, os varejistas deverão se 
adequar ao modelo de criação de valor para os seus clientes, o que implica em maximizar 
benefícios valiosos, minimizar os custos, e adotar algum diferencial em relação aos 
concorrentes, diferencial esse que esteja em mutação para não ser imitado." 

Para Gonçalves (1995:55), "o caminho para o futuro será trilhado por aqueles que 
considerarem a imprevisibilidade dos desejos e necessidades de cada consumidor não como 
um problema, mas como uma oportunidade de diferenciação, de agregar valor a serviços e de 
tornar fiéis os seus clientes". 

Os diversos movimentos realizados no mercado de varejo, nos países de primeiro mundo 
como Estados Unidos e Japão,  como Just-in-Time, EDI (Eletronic Data Interchange), ECR 
(Efficient Consumer Response), Data Base Marketing, Comércio Eletrônico (CE) e outros, 
criaram uma grande cadeia de ligação entre produção, distribuição e cliente. Este tipo de 
cadeia viabiliza o surgimento no mercado de organizações que estejam cada vez mais aptas a 
responder as necessidades dos clientes. Estas organizações terão como base arquiteturas de 
informações que garantam acesso e disponibilidade dos produtos. 

A concorrência e a exigência dos clientes fazem com que as empresas de varejo se 
especializem cada vez mais em seu setor, novos investimentos em projetos de expansão e 
melhoria acabam sendo um caminho para as empresas se tornarem líderes em sua área de 
atuação. Avaliar corretamente essas oportunidades de investimento é indispensável para que 
as empresas possam otimizar seu desempenho. 

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 
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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 
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 
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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 

 

A fórmula 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). 
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4. Aplicação 
A proposta do trabalho é a de fornecer um custo de capital próprio para o setor varejista 
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. 

 
 

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. 
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BETA 0,5968581 1,722513 1,118020354 1,8202641 0,9433473 
Tabela 2 – Beta das empresas utilizadas 

 

ρ

β
β

21

1

1

+
=

∑
−=k

k

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 2335 

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

9452,0=β  

Calculado o beta médio, agora busca-se 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 
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: 

%21,11%)33,7%43,11(9452,0%33,7 =−+=iR  

O custo de capital de próprio para o setor analisado é de aproximadamente 11,21% ao ano se 
for descontada a inflação.  

5. Conclusão 
O valor obtido, 11,21%aa, já descontada a inflação, foi considerado satisfatório, pois se 
apresenta em um patamar aceitável da realidade econômica brasileira. 

A premissa deste trabalho é apresentar um custo de capital próprio para o setor de varejo, de 
modo a ajudar nas decisões futuras de avaliação de investimento no setor. O custo de capital 
próprio do setor de varejo necessita agora de outros trabalhos com o mesmo cálculo para o 
setor de forma a poder comparar e analisar com mais pertinência os dados obtidos. 

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 de varejo. O resultado apresenta 
o fator limitante de ter um número de empresas com ativos na bolsa reduzido, o que destoa 
muito, pelo setor apresentar inúmeras empresas.   

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