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RESUMO 

O objetivo do estudo foi identificar se os modelos: Modelo G-S (Goldman Sachs) de Mariscal 

e Hargis (1999); Modelo do CAPM Híbrido Ajustado, de Pereiro (2001); Modelo do 

Damodaran, de Damodaran (2002) e Modelo S-S-B (Salomon-Smith-Barney) de Zenner e 

Akaydin (2002), os quais adaptam o Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM), 

para países emergentes, na mensuração do custo de capital próprio (Ke); são aplicáveis ao 

mercado brasileiro e se apresentam diferenças estatísticas em suas médias. Foi estimado o 

custo de capital próprio em 46 empresas dentre as 60 de maior liquidez no mercado acionário 

brasileiro, já que os modelos ofereceram subsídios à referida estimativa através da definição 

das premissas necessárias, O custo de capital próprio estimado foi comparado por meio do 

teste ANOVA One-Way Within-Subjetcs e confirmado através de um teste não paramétrico. 

Foi verificada a existência de diferença significativa entre as médias estimadas pelos modelos, 

em seguida foi utilizado o teste de Bonferroni para identificação de quais médias diferem 

entre si. Concluiu-se que a escolha do modelo interfere no custo de capital próprio estimado, 

colaborando com os questionamentos acerca da mensuração do Custo de Capital Próprio 

através da adoção do modelo CAPM e suas variações em mercados emergentes. 

 

Palavras-chave: Modelos de precificação de ativos de capital; Custo de capital próprio; 

Mercados emergentes. 
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1 INTRODUÇÃO 

A economia mundial está se globalizando e o capital tornando-se mais móvel, 

dinâmico e interativo. Os mercados emergentes estão abrindo suas fronteiras para 

investimentos internacionais e práticas de gestão mundiais, tornando-se áreas operacionais 

atrativas para investidores e empreendedores que almejam negócios promissores e a liderança 

mundial (PEREIRO, 2002; CUNHA, 2011). Zenner e Akaydin (2002) afirmam que essa 

tendência é fator determinante para um coerente processo de alocação de capital.  

Contudo, em se tratando de um mercado emergente, Costa (2003) alerta sobre as 

severas flutuações macroeconômicas e Silva (2003, p.3) explica que: 
A rentabilidade pode ser prejudicada devido a outros fatores sobre os quais não se 

tem controle ou conhecimento, causando imprevisibilidade quanto ao preço, que 

pode resultar num ganho ou perda adicional, ou seja, as atividades econômicas estão 

sujeitas a eventos inesperados (riscos). 
Especialistas determinam o custo de capital próprio das empresas, importante 

ferramenta para análise de projetos e avaliação de empresas. Apesar de haver certo grau de 

subjetividade na adoção das premissas necessárias para efetuação de seu cálculo, o modelo de 

precificação de risco mais adequado e utilizado para se estimar o custo de capital próprio de 

uma empresa é o CAPM (Capital Asset Pricing Model) (GRAHAM; HARVEY, 2001; 

GARRÁN; MARTELANC, 2007; CUNHA, 2011; LEMME E CAMACHO, 2013).  

No entanto, o modelo CAPM original vem sendo questionado quanto a sua aplicação 

nos mercados emergentes, pelo fato de ter sido criado num contexto de mercados 

desenvolvidos. Assim, o presente artigo aborda quais dos modelos do custo de capital próprio 

adaptados a países emergentes, são aplicáveis ao mercado brasileiro, são eles, os selecionados 

para a pesquisa: Modelo G-S (Goldman Sachs) de Mariscal e Hargis (1999); Modelo do 

CAPM Híbrido Ajustado, de Pereiro (2001); Modelo do Damodaran, de Damodaran (2002) e 

Modelo S-S-B (Salomon-Smith-Barney) de Zenner e Akaydin (2002). 

A pesquisa verificará as hipóteses de o modelo não ser aplicável ao mercado brasileiro 

por ausência de uma proxy adequada para composição dos modelos e se o custo de capital 

próprio estimados pelos modelos não possuem diferenças estatísticas. E a justificativa do 

estudo encontra-se no por que das estimativas históricas do custo de capital próprio em países 

emergentes ser tão frágeis e como elas podem divergir dependendo do modelo adotado. 

O objetivo do artigo é identificar se os modelos G-S, CAPM Híbrido Ajustado, 

Damodaran e S-S-B, os quais expõem o custo de capital próprio, são aplicáveis ao 

mercado brasileiro e se apresentam diferenças estatísticas em suas médias. 

 O trabalho está divido em cinco tópicos, sendo: introdução, referencial teórico – 

discorrendo sobre o custo de capital próprio, o CAPM, os indicadores do CAPM em um 

comparativo entre países emergentes e não emergentes e as hipóteses subjacentes do modelo; 

metodologia da pesquisa – contemplando a amostragem e coleta de dados, o tratamento dos 

dados e análise estatística e por fim, análise dos dados; conclusão e referências. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O Custo de Capital Próprio 

Leal (2002) descreve o custo de capital próprio como a remuneração do acionista, ou 

seja, seu retorno financeiro. Martins (2000) conceitua como custo de oportunidade, "um 

conceito econômico e não contábil", que em termos de remuneração é um sacrifício que o 

investidor faz por ter aplicado seus recursos em uma alternativa em detrimento de outra.  

Assaf Neto et al (2008) pontua o uso do custo de capital próprio como uma medida de 

avaliação da atratividade econômica de um investimento, de referência para a análise de 

desempenho e viabilidade operacional e de definição de uma estrutura ótima de capital. Os 

autores ressaltam ainda, que a empresa não estabelece o próprio custo de capital. Ela age com 
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maior rigor, avaliando os fundamentos do mercado e o risco da decisão financeira para formar 

seu custo de capital.  

2.2 O CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

De acordo com a pesquisa de Argolo et al (2012), é usual nos Estados Unidos as 

empresas determinarem seu custo de capital próprio através do CAPM – modelo de 

precificação de ativos financeiros. Entretanto, autores como Zenner e Akaydin (2002) dizem 

não haver consenso no meio acadêmico sobre a melhor maneira de se estimar o custo de 

capital próprio, ou seja, se deve usar o CAPM ou outra metodologia de precificação de ativos. 

A falta de convenção acontece pelas divergências conceituais e pela dificuldade na 

seleção de modelos e estimação de parâmetros, os quais são incertos, inexatos, e com um 

número de fatores desconhecidos a priori, fatores externos não controláveis (LEMME E 

CAMACHO, 2013; LEAL, 2002). 

Entretanto, mesmo com certo grau de subjetividade, Lemme e Camacho (2013) 

afirmam que o CAPM é o modelo de precificação de risco mais adequado para se estimar o 

custo de capital próprio de uma empresa e sua estimação envolve três componentes básicos: a 

taxa livre de risco, o beta e o prêmio de risco de mercado. Todos esses valores devem ser 

estimados por dados históricos ou por meio de projeções. A fórmula do modelo CAPM é 

representada pela seguinte equação algébrica: 

𝐾(𝑒 ) =  𝑅_𝑓 +  𝛽(𝑅_𝑚 −  𝑅_𝑓 )      
onde: 

𝑅𝑓 = prêmio pago ao ativo livre de risco; 

𝑅𝑚 = taxa de retorno esperada sobre o portfólio geral do mercado; 

(𝑅𝑚 −  𝑅𝑓) = taxa de prêmio relativa ao risco de mercado; 

𝛽  = Medida de risco do ativo em relação à uma carteira padrão (risco sistemático). 

O CAPM é fonte preciosa de informações para tomada de decisões dos acionistas e 

pode ser calculado por qualquer empresa que tenha ações negociáveis em bolsas de valores. 

2.3 Indicadores do CAPM – Países Emergentes versus Países Não-Emergentes 

O grande obstáculo encontra-se na seleção das premissas para efetuação dos cálculos 

do CAPM. Ocorre que o modelo CAPM original foi criado em um contexto de país 

desenvolvido, de economia estável que quando aplicado em mercados emergentes sofre 

significativas variações no resultado. Assaf Neto et  al (2008) afirmam que  “a  aplicação  do  

CAPM  em  mercados emergentes não produz resultados confiáveis, exigindo diversos ajustes 

de maneira a adequá-lo às características dessas economias.” Por isso, alguns estudiosos 

adaptaram o modelo CAPM original adequando-o aos mercados emergentes (PEREIRO, 

2002). Um dos ajustes sugeridos em algumas das fórmulas adaptadas do CAPM tradicional é 

a inclusão da premissa risco-país. 

2.3.1 Taxa Livre de Risco  

O custo de capital próprio aumenta de modo linear em função do risco não 

diversificável e não há maneira prática para determinação da taxa livre de risco. Em mercados 

desenvolvidos, após alguns cálculos estatísticos concluem que a taxa livre de risco utilizada 

no cálculo do custo de oportunidade do capital próprio é melhor mensurada tendo-se como 

referência as taxas de juros pagas pelos melhores títulos de dívida do mundo – destaca-se os 

títulos emitidos pelo Tesouro do Governo dos Estados Unidos, como o T-Bond de 10 ou 30 

anos e os Treasure Bills, mesmo que a empresa avaliada não pertença ao mercado de capitais 

norte-americano (DAMORAND, 1997; COPELAND, KOLLER, MURRIN, 2000, ASSAF 

NETO et al, 2008 ).  

2.3.2 O Beta 
Conforme Silva (2003) e Copeland et al (2002), o coeficiente Beta mede a 

sensibilidade, ou risco de uma ação (ou ativo) comparando com o retorno médio de mercado. 

Para a carteira que contém todos a ativos negociados no mercado - carteira de mercado - o 
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beta é igual a 1, e os demais betas são considerados em relação a este valor. Betas positivos 

são o usual. Quanto maior o beta, maior será a resposta do retorno dos ativos. 

Em mercados emergentes também é significativa a dificuldade em estimar os betas 

devido a concentração em poucos papéis. Há casos onde o beta não está correlacionado ao 

retorno das ações, o que pode levar a betas muito baixos (HARVEY, 1995; DAMODARAN, 

1999; ESTRADA,2000). Por isso em países emergentes, Copeland, Koller e Murrin (2002), 

recomendam usar dois índices de mercado para obter uma faixa de valores de betas e custos 

de capital acionário. Os betas podem ser estimados através de regressão linear simples entre 

os retornos de cada ação e os retornos de cada índice local. 

Teixeira et al (2013) e Assaf Neto et al (2008) afirmam que no caso do mercado 

brasileiro, a  estimação do beta se dá consensualmente por benchmark,  e  seus  valores  são  

geralmente  disponibilizados  por  empresas  especializadas, como: Bloomberg, Standard  and 

Poor’s, Value Line, Merril Lynch, Economática, entre outras. Assaf Neto et al (2008, p.21)  

justificam que: 
(...) a forte concentração do índice do mercado de ações em poucas empresas e, 

principalmente, a presença de um inexpressivo volume de ações ordinárias nas 

negociações de mercado, invalidam qualquer tentativa de trabalhar com betas 

obtidos das bolsas de valores brasileiras. 

2.3.3 Prêmio pelo risco de mercado 

O prêmio pelo risco de mercado expressa o retorno adicional a um título livre de risco, 

remunerando o acionista nas aplicações de risco. Na fórmula original do CAPM, o prêmio 

pelo risco de mercado é a diferença entre o retorno médio histórico dos ativos com risco 

(ações) e a taxa de retorno média dos títulos públicos (sem risco). 

 De acordo com Assaf Neto et al (2008) há duas vertentes para estimativa do prêmio 

pelo risco de mercado: uma adota o comportamento histórico das taxas dos ativos de risco em 

relação aos investimentos sem risco; a outra utiliza um mercado mais estável e de menor risco 

como referência.  

Copeland, Koller e Murrin (2002) e Assaf Neto et al (2008) sugerem para o cálculo do 

prêmio pelo risco, utilizar a série de valores históricos mais longa possível. Entretanto, a série 

de dados disponível para o Brasil é de um intervalo curto de tempo, dada a recente 

estabilidade monetária do país, comprometendo assim a qualidade das informações e a 

elevada volatilidade dos seus valores. 

2.3.4 Risco-país 

Teixeira et al (2013) relatam que a adaptação aos mercados emergentes ocorre quando 

da utilização da premissa risco-país, evidenciando o risco intrínseco aos quais os investidores 

estarão sujeitos ao investir nestas economias. Isso traz outra alternativa para o cálculo do 

prêmio de risco brasileiro, defendida por Assaf Neto et al (2008), na qual soma-se o prêmio 

de risco de mercado verificado na economia norte-americana ( T-Bond)  com uma medida de 

risco-país, ou seja o bônus do governo brasileiro: Capitalization Bond (C-Bond). Esse 

somatório representa a remuneração mínima a ser exigida pelos acionistas de forma a 

compensar o risco assumido. E ainda pontuam: 
Em verdade, o denominado risco-país (risco soberano) procura retratar o risco da 

economia de um país, sendo geralmente apurado pelo excesso de remuneração que 

os títulos públicos de um país pagam em relação a títulos similares emitidos pelo 

Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (Theasury Bonds – T-Bonds). 

Os autores afirmam também que o C-Bond é o título brasileiro da dívida pública 

externo mais utilizado para o cálculo do prêmio pelo risco-país, por ser transacionado 

livremente no mercado internacional e admitido como o de maior liquidez e maturidade. O 

risco-país é do tipo não sistemático e está associado às características de um mercado em 

particular, no caso um mercado brasileiro. 

2.4 Hipóteses subjacentes do modelo CAPM 
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Dentre as várias adaptações feitas ao custo de capital baseado no CAPM para 

mercados emergentes, Cunha (2011) ressalta que alguns modelos possuem argumentos 

lógicos, entretanto, não possuem fundamentos teóricos. Muitas pesquisas testaram as 

hipóteses subjacentes do modelo CAPM e todas chegam à mesma conclusão de que não 

condizem com a realidade e em especial com a realidade dos mercados emergentes e há 

também outros fatores de risco que interferem no retorno (ROGERS; SECURATO 2008). 

Os modelos G-S, proposto por Mariscal e Hargis (1999); o Modelo do CAPM Híbrido 

Ajustado, proposto por Pereiro (2001); o Modelo do Damodaran, proposto por Damodaran 

(2002) e por fim, o Modelo S-S-B, proposto por Zenner e Akaydin (2002), são exemplos de 

modelos que buscaram adaptar a fórmula tradicional do CAPM para mercados emergentes. 

Suas fórmulas e variáveis são apresentadas no Quadro 1: 
 

Quadro 1- Modelos de custo de capital próprio aplicáveis a países emergentes 

Modelo Fórmula/Descrição: 

Modelo G-S; Mariscal e 

Hargis (1999) 

Ke = Rf,US + RC + (σL/σUS) β LL (RM,US – Rf,US)(1-R) + RId, onde: 

 

Ke = Custo do capital próprio; 

𝑅𝑓,𝑈𝑆 = Taxa livre de risco dos EUA; 

𝑅𝐶 = Prêmio de risco-país; 

𝜎𝐿= Desvio padrão do retorno do mercado local; 

𝜎𝑈𝑆= Desvio padrão do retorno do mercado dos EUA; 

𝛽𝐿𝐿= Beta loca em relação ao índice do mercado local; 

𝑅𝑀,𝑈𝑆 = Taxa de retorno do mercado dos EUA; 

R = é a correlação do retorno entre o mercado local e o título de dívida do 

governo usado para medir o risco-país; 

RId = é o prêmio de risco exclusivo da empresa-alvo. 

CAPM Híbrido Ajustado; 

Pereiro (2001) 

Ke = RfG + RC + βCLG [βGG (RMG – RfG )](1-R²), onde: 

 

𝑅𝑓𝐺 = Taxa livre de risco global; 

βCLG = é o beta país (coeficiente angular da regressão entre o índice de 

mercado local e o índice de mercado global); 

βGG = o beta não alavancado médio de empresas comparáveis no mercado 

global (relacionado com a estrutura financeira da empresa-alvo); 

𝑅𝑀𝐺 = Retorno de mercado global. 

R² = é o coeficiente de determinação da regressão entre a volatilidade do 

mercado local em relação à variação do risco-país. 

Modelo do Damodaran; 

Damodaran (2002) 

Ke = Rf,US + RCγ + βLL (RM,US – Rf,US), onde: 

 

γ = é a exposição específica da empresa ao risco-país com escala de 0 a 1; 

βLL = é o beta da empresa local em relação ao índice do mercado local. 

Modelo S-S-B; Zenner e 

Akaydin (2002) 

Ke = RfL + RC [(γ1 + γ2 + γ3)/ 30] + βLG (RMG – RfG ), onde: 

 

RfL  = taxa livre de risco do país sede da multinacional que faz a avaliação; 

γ1 = é um indicador relacionado à empresa ao acesso ao mercado de capitais, 

de 0 a 10, onde 0 indica bom acesso ao mercado; 

γ2 = indicador da empresa de 0 a 10, onde 0 indica menos suscetível a 

intervenção política; 

γ3 = indicador da importância do investimento para a empresa investida de 0 a 

10, onde 0 indica que o investimento constitui uma pequena parcela de ativos 

da empresa; 

βLG  = é o beta CAPM global para o setor do investimento, relacionado com a 

estrutura financeira da empresa-alvo. 

Fonte: adaptado Pereiro (2006). 

 

Nesses modelos é perceptível a inclusão de riscos associados à integração dos 

mercados financeiros e particularmente, riscos associados ao país de origem do investimento 
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(os chamados risco-país). Algumas associações ocorrem através de benchmark sobre os 

fundamentos de mercados desenvolvidos (CUNHA, 2011). 

O poder explicativo do modelo G-S, de Mariscal e Hargis (1999) é aumentado quando 

se considera a importância das condições monetárias globais; da aversão ao risco global; dos 

preços das commodities na determinação das taxas de desconto de mercados emergentes e do 

equilíbrio dos indicadores de riqueza. No modelo a taxa de desconto é determinada com base 

em variáveis fundamental local e global. Essa metodologia permite o cálculo da taxa de 

desconto para qualquer país, a qualquer momento, com ou sem ligação global ou mercado de 

ações, pois seus requisitos básicos são um conjunto limitado de recursos financeiros nacionais 

e globais e indicadores econômicos. 

Pereiro (2006) pontua que o modelo G-S de Mariscal e Hargis (1999), ao contrário do 

CAPM Híbrido Ajustado, usa a correlação entre o país e os retornos do mercado para evitar o 

problema do risco de dupla contagem. Além disso, o modelo incorpora também um prêmio de 

risco específico adicional da empresa na equação de preços. 

O modelo do CAPM Híbrido Ajustado, de Pereiro (2001), tenta ajustar a duplicação 

do risco utilizando o coeficiente de determinação da regressão entre a volatilidade dos 

retornos da empresa local e a variação do risco-país, da mesma maneira que o CAPM Local 

Ajustado faz (PEREIRO, 2006). 

O Modelo do Damodaran (2002) é classificado por Erb et al (1996 a.b.), como um 

modelo que tenta fixar o problema de um baixo prêmio de mercado atribuído pelo CAPM 

Global por adição de um prêmio de país extra. Esse modelo procura corrigir a duplicação do 

risco que é um problema no CAPM Local. 

Pereiro (2006) conceitua o Modelo do Damodaran (2002) como um ajuste ao CAPM 

que sugere estimar o retorno de ações, de empresas individuais, em relação a uma proxy do 

mercado global (exemplo – S&P500), multiplicando o retorno esperado sobre a proxy, antes 

adicionando um risco-país. O autor também afirma que o modelo usa um único coeficiente 

específico da empresa, enquanto que o modelo S-S-B de Zenner e Akaydin (2002) apresenta 

três diferentes coeficientes de exposição (lâmbda) que moderam o prêmio de risco-país. 

Mongrut (2006) critica a estimação do lâmbda nos mercados emergentes pelas falhas 

do mercado de ações, gerando excessiva volatilidade dos mercados de ações e títulos; pelas 

informações sobre a fonte de renda, que em muitos casos, são privadas; e pela necessidade de 

que os países emitam suas dívidas em dólares. De todos os problemas apontados, o primeiro é 

o que mais restringe a aplicação do modelo para mercados emergentes por ter casos onde o 

lâmbda é excessivamente elevado. 

O modelo de Damodaran utiliza um beta local, no entanto, seu uso é difícil de aplicar 

nos mercados emergentes, pois a sequência de dados para calcular os betas tendem a ser 

inaceitavelmente curtos. (Pereiro, 2006). 

Zenner e Akaydin (2002), autores do modelo S-S-B, pontuam que para investimentos 

em mercados emergentes, os quais são mais segmentados, possuem custos de transação 

maiores e sofrem intervenções políticas que reduzem os fluxos de caixa esperado devido à 

expropriação, à tributação inesperada de recursos, entre outras intervenções políticas; devem-

se considerar duas premissas para redução do valor do risco político: Fluxo de Caixa Ajustado 

e Custo de Capital Ajustado. 

O Fluxo de Caixa Ajustado inclui fatores não políticos bem como situações em que a 

intervenção política reduz os fluxos de caixa esperados. Já o Custo de Capital Ajustado 

assume que as perdas potenciais do fluxo de caixa são correlacionadas com as políticas de 

prêmio de risco político. Essas premissas são consideradas, pois, de acordo com os autores, o 

CAPM não captura todos os riscos diversificados que os investidores estão sujeitos.  

Os autores relatam que: 
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Para os mercados emergentes, os investimentos do modelo básico é, portanto: Custo 

do capital próprio = taxa livre de risco a longo prazo beta + alavancagem ajustada (a 

medida de risco da indústria) * o prêmio de risco do mercado de ações em geral + 

prêmio de risco político ajustado. 

Pereiro (2006) afirma que o modelo S-S-B, de Zenner e Akaydin (2002), apresenta 

três coeficientes diferentes de exposição que moderam o prêmio de risco-país. 

 

3 MÉTODO DA PESQUISA 

O plano de pesquisa conduz a um estudo exploratório, empírico-analítico, baseado na 

pesquisa quantitativa, de base descritiva com a utilização de técnicas de coleta, tratamento, 

investigação e análise de dados quantitativos, bem como técnicas de inferência estatística. 

Foram efetuados testes estatísticos objetivando a constatação da validação da 

metodologia proposta, além das premissas básicas envolvidas no cálculo do custo do capital 

próprio. Assim, a prerrogativa para determinação da metodologia de cálculo do custo de 

capital próprio foi analisar duas hipóteses: 

𝐻0 : 𝑋G-S = 𝑋HibridoAjustado = 𝑋Damodaran = 𝑋S-S-B  

𝐻1 : pelo menos uma das médias é significativamente diferente. 

Para análise serão utilizados testes de hipótese de diferença de múltiplas médias para 

verificar se o custo de capital próprio encontrado é diferente entre os modelos apresentados. 

Para testar estatisticamente (com confiabilidade de 95%), será utilizado o programa SPSS 

13.0 for Windows. Se o valor p for maior que 0,05, a hipótese nula não pode ser rejeitada, ou 

seja, a hipótese das médias serem estatisticamente iguais não pode ser excluída. Caso o valor 

p seja menor que 0,05, as médias são estatisticamente diferentes concluindo-se assim que os 

modelos produzem estimativas de custo de capital próprio estatisticamente diferentes. 

3.1 Amostragem e coleta de dados 

No estudo adotou-se o processo de amostragem não probabilística por conveniência 

onde as empresas devem ser selecionadas de acordo com a oportunidade e acessibilidade aos 

dados e atendimento aos requisitos necessários a estimação do custo de capital próprio através 

dos modelos G-S, CAPM Híbrido Ajustado, Damodaran e S-S-B. 

A coleta de dados foi obtida através da consulta ao banco de dados Economática e 

pesquisas em empresas especialistas do mercado financeiro como Bloomberg, JP Morgan, 

Standard and Poor’s como bem como dados de fontes como CVM, BACEN, BNDES. Foram 

selecionadas 60 empresas brasileiras de maior liquidez no mercado de ações BOVESPA – 

fator relativamente limitante à amostra da pesquisa. Dessas, restaram apenas 46 para a análise 

de dados, uma vez que as demais não apresentaram premissas suficientes e/ou dados omissos 

para composição básica das fórmulas do custo de capital próprio.  

A pesquisa teve como principal finalidade a investigação e análise das características 

dos resultados em torno do cálculo do custo de capital próprio em empresas brasileiras, 

empregando artifícios quantitativos para obtenção de dados da população pesquisada.  

Para a taxa livre de risco (Rfg), bem como a taxa livre de risco dos EUA (Rf,us) adotou-

se o T-bons de 10 anos, conforme literatura de Leal (2002 p. 78/79). Como o foco do trabalho 

são os mercados emergentes, a taxa livre de risco local (Rfl), segundo Pereiro (2006), é a taxa 

livre de risco dos EUA somada ao prêmio de risco-país (Rc). As premissas acima, bem como 

o beta local em relação ao índice do mercado local (βll) e o beta CAPM Global para o setor do 

investimento, relacionado com a estrutura financeira da empresa-alvo (βlg) foram obtidos pelo 

banco de dados da Economática. 

O Retorno do mercado global (Rmg) foi retirado do S&P500. O desvio padrão do 

retorno do mercado local (σL) foi calculado pelo desvio padrão do retorno do IBOVESPA 

diário. E o desvio padrão do retorno do mercado dos EUA (σUS) foi obtido pelo cálculo do 

desvio padrão do S&P500 diário. 
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A variável ‘R’ foi obtida pela correlação do retorno entre o mercado local 

(IBOVESPA) e o título de dívida do governo usado para medir o risco-país (EMBI +). O 

prêmio de risco exclusivo da empresa-alvo (Rid) e o beta não alavancado médio de empresas 

comparáveis no mercado global (βgg) foram retirados do site do DAMODARAN. 

O beta do país (βClg) é a inclinação da linha de regressão entre o índice de mercado 

local (IBOVESPA) e o índice de mercado global (S&P500). A premissa (R²) é calculada pelo 

coeficiente de determinação da regressão entre a volatilidade do mercado local (IBOVESPA) 

em relação à variação do risco-país (EMBI+). A variável (ϒ) indica a exposição específica da 

empresa ao risco-país com escala de 0 a 1, esta premissa está relacionada à origem das 

receitas, à localização das fábricas e à administração do risco – se a empresa faz operações 

com derivativos (swaps).  

As premissas ϒ1, ϒ2, ϒ3 são bastante subjetivas sendo escalonadas entre 0 e 10. No 

estudo adotou-se (ϒ1) igual a 0 (zero) quando se tratar de grandes empresas com bom acesso 

ao mercado, como as internacionais e empresas com baixa intervenção política. Para a 

variável (ϒ2) adotou-se 0 (zero) para empresas com baixa intervenção política, como as 

varejistas. As empresas reguladas estão em nível intermediário nesta escala de intervenção 

política, enquanto que as empresas que trabalham com recursos naturais recebem indicador 10 

(dez), pelo alto grau de intervenção política que sofrem. 

A variável (ϒ3) indica a importância do investimento para a empresa investida, onde 0 

(zero) significa que o investimento constitui uma pequena parcela dos ativos da empresa, por 

exemplo, grandes empresas que investem em pequenos projetos. Já o grau 10 (dez) indica 

empresa realmente investidora, as quais operam no mercado nacional e investem em grandes 

projetos. 

O estudo caracteriza-se como within-subjects, onde mostra o mesmo sujeito sendo 

exposto a diferentes condições de tratamento, melhorando a comparabilidade dos grupos e 

aumentando a sensibilidade dos testes (KEPPEL e WICKENS, 2004). Por essa sensibilidade, 

os testes estatísticos foram elaborados no programa SPSS, por este apresentar o nível de 

complexidade de informações necessárias para um bom desempenho de análise de dados. 

3.2 Tratamento dos dados e análise estatística 

Para verificação da normalidade dos dados sob análise foi utilizado o teste de 

Kolmogorov-Sminov, com nível de significância de 5%. O teste de Kolmogorov-Smirnov 

destina-se a averiguar se uma amostra pode ser considerada como proveniente de uma 

população com normalidade de distribuição. O teste é particularmente indicado para 

distribuições contínuas. Para amostras de dimensão superior ou igual a 30 aconselha-se o teste 

de Kolmogorov-Sminov com a correção de Lilliefors. A preparação dos dados constitui etapa 

preliminar à análise estatística, seguida do teste ANOVA One-Way Within-Subjetcs e análise 

dos efeitos de interação entre as variáveis. 

3.2.1 Análise de Variância – ANOVA One-Way Within-Subjetcs  

A análise dos pressupostos para a aplicação do teste ANOVA é indicada para a 

comparação de médias de três ou mais grupos. Quando estes grupos forem compostos pelos 

mesmos sujeitos em três situações ou tratamentos, como ocorre com a presente pesquisa, 

utiliza-se o teste One-Way Within-Subjetcs, também denominado ANOVA de medidas 

repetidas. (MEYERS, GAMST e GUARINO, 2006). 

O teste ANOVA, consistiu em confirmar se as variâncias são iguais para todos os 

grupos de tratamentos. Além disso, por a pesquisa contar com medidas repetidas, as quais 

envolvem os mesmos sujeitos em tratamentos distintos (within-subjects), a probabilidade de 

os dados apresentarem correlação nos diferentes tratamentos é muito alta. Assim, a 

esfericidade deve ser adicionada como um novo pressuposto, o qual consiste na igualdade das 

variâncias entre os pares de níveis de tratamento (PESTANA e GAGEIRO, 2005).  
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Para o estabelecimento da esfericidade, são calculadas todas as combinações possíveis 

das variáveis independentes e apuradas as diferenças entre os valores dos sujeitos nessas 

condições, sendo necessário que estas diferenças tenham variâncias iguais ou semelhantes 

(PESTANA e GAGEIRO, 2005). 

Concluída a execução da ANOVA One-Way Within-Subjetcs é necessário aplicar 

testes post hoc, a fim de identificar quais médias dentro do grupo diferem entre si. Na 

verificação do pressuposto da esfericidade, a hipótese nula é de que as correlações entre as 

variáveis within-subjects são iguais, ou seja, comparáveis. Assim, quando aplica-se teste de 

esfericidade e este demonstrar significância estatística p<0.05, identifica-se que o pressuposto 

da esfericidade foi violado, devendo ser utilizada uma das correções.  

No estudo, adotou-se para a esfericidade o Teste de Esfericidade de Mauchly e para a 

correção o teste de Greenhouse-Geisse. Os autores Geisser e Greenhouse (1958) e Huynh e 

Feldt (1976), recomendam correções nos graus de liberdade, para que esses testes sejam 

utilizados de forma aproximada, mesmo que a condição de esfericidade não seja totalmente 

satisfeita. 

Quando a hipótese nula é rejeitada, constata-se a probabilidade de haver diferença 

entre as médias do custo de capital próprio, podendo conhecer quais dentre as médias 

apresentam diferenças significativas. Com isso, efetuaram-se múltiplas comparações de 

médias, através do teste de Bonferroni, o qual consiste em realizar cada um dos testes 

individuais com um nível de significância muito reduzido de modo que o nível global seja o 

desejado.  

Quando há suspeitas de violação nos pressupostos da ANOVA, Pestana e Gageiro 

(2005) recomendam utilizar testes chamados de não paramétricos. Neste artigo, optou-se pela 

utilização do Teste de Friedman para simples confirmação do resultado, o qual é aplicado 

quando existem três ou mais condições de emparelhamento, em que cada variável é 

classificada em um nível. 

 

4.  ANÁLISE DOS DADOS 

Neste tópico estão dispostos os resultados obtidos, conforme a Tabela 1, observa-se a 

estatística descritiva do estudo, onde o modelo S-S-B apresenta maior média (13,15%), e o 

modelo Híbrido ajustado apresentou a menor média (8,02%). 

 

Tabela 1 – Estatística Descritiva do Custo de Capital próprio estimado pelos modelos 

  Amostras Médias Desvio Padrão Mínimo Máximo 

GOLDMAN SACHS 46 0,116567 0,023709 0,0798 0,1770 

HÍBRIDO AJUSTADO 46 0,080165 0,010258 0,0588 0,0971 

DAMODARAN 46 0,087567 0,032615 0,0357 0,1655 

S-S-B 46 0,131522 0,017548 0,1014 0,1662 

 

O teste de Kolmogorov-Sminov destina-se a averiguar se uma amostra pode ser 

considerada como proveniente de uma população com uma determinada distribuição. O 

resultado apresentado na Tabela 2 mostra que todos os quatro modelos apresentam 

distribuição normal nos dados (Valor – p > 0,05), o que leva a não rejeitar a hipótese nula do 

teste, que é de normalidade na distribuição dos dados. 
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Tabela 2 - Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov sem a correção de Lilliefors  

 
  GOLDMAN SACHS HIBRIDO AJUSTADO DAMODARAN SSB 

 Número de amostras 46 46 46 46 

 Parâmetros Normaisa,b Média 0,116567 0,0801652 0,087567 0,131522 

 Desvio Padrão 0,023709 0,01025805 0,032615 0,017548 

 Diferenças extremas Desvio 

Absoluto 

0,1160 0,1600 0,1200 0,1280 

 Positiva 0,1160 0,1170 0,1200 0,1280 

 Negativa -0,0680 -0,1600 -0,0690 -0,0890 

 Kolmogorov-Smirnov Z  0,7840 1,0830 0,8120 0,8670 

 Valor - p 0,5710 0,1910 0,5250 0,4400 

 ª Teste de distribuição normal 

  b Calculado para a data. 

 

  Tabela 3 – Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov com a correção de Lilliefors 

   

  

Teste de Kolmogorov-Smirnova 

 
Estatística Amostras Valor - p 

 GOLDMAN SACHS 0,116 46 0,151 

 HÍBRIDO AJUSTADO 0,160 46 0,053 

 DAMODARAN 0,120 46 0,097 

 S-S-B 0,128 46 0,058 

 ª Com a medida de correção de Lilliefors. 

A Tabela 3 demonstra os valores encontrados no teste de normalidade dos modelos 

mostrando que em todos os casos o p-valor do teste é superior a 0,05. Tal resultado permite 

aceitar a hipótese da normalidade da população para os níveis de significância adotados. Na 

Tabela 2, observamos que o p-valor do teste de Kolmogorov-Smirnov sem a correção de 

Lilliefors é superior aos valores encontrados no teste com a correção de Lilliefors, o que o 

torna este um teste mais conservador e por isso foi empregado. 

 

Tabela 4 – Teste de esfericidade de Mauchly 

Within Subject 

Testes sugeridos para correção da esfericidade 

Correção de Greenhouse-Geisser Correção de Huynh-Feldt Correção de Lower-bound 

Modelos 0,505 0,519 0,333 

 

Observa-se que o Teste de Esfericidade de Mauchly, Tabela 4, resultou em uma 

significância estatística p<0,05, indicando que o pressuposto da esfericidade foi violado, 

devendo utilizar uma correção de Greenhouse-Geisser, por aumentar os graus de liberdade. 

 

Tabela 5 – Tests of Within-Subjects Effects  

Teste de correção da Esfericidade 

Adotado 
Valor - p Eta-quadrado parcialª 

Correção de Greenhouse-Geisser 0,00 0,741 

ª O ETA quadrado é a percentagem da variável dependente controlada pela variável independente. 

 

A Tabela 5 mostra o resultado da aplicação do teste ANOVA One-Way Within-

Subjetcs e pode-se observar que o teste inferiu em um Valor p<0,05. Nesse caso, conforme 
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pesquisado, rejeita-se a hipótese nula e conclui-se que existem diferenças significativas entre 

as médias do custo de capital próprio. O ETA quadrado parcial de 0,741 significa que a 

variável independente parcialmente influencia, ou explica, em 74,1% a variável dependente. 

Após a aplicação do teste ANOVA One-Way Within-Subjetcs, foi realizado o teste de 

Friedman, um teste não paramétrico para verificação dos resultados obtidos. 

 
Tabela 6 - Teste de Friedman 

Amostras 46 

Rank 

GOLDMAN SACHS 3,17 

Qui - Quadrado 111,013 HÍBRIDO AJUSTADO 1,51 

Modelos 3 DAMODARAN 1,53 

Valor - p 0,00 SSB 3,78 

a. Teste de Friedman   

   O teste de Friedman (Tabela 6) confirma os resultados da ANOVA One-Way Within-

Subjetcs com valor-p < 0,05, o que leva a rejeição da hipótese nula. Isso confirma a existência 

de diferença significativa entre as médias do custo de capital próprio estimado pelos 

diferentes modelos utilizados. Além disso, o presente artigo buscou conhecer quais dentre as 

médias apresentam diferenças significativas entre si, conforme consta da Tabela 7. A partir de 

então, os procedimentos foram conduzidos através de múltiplas comparações de médias, com 

a aplicação do teste de Bonferroni, o qual consiste em realizar cada um dos testes individuais 

com um nível de significância muito reduzido de modo que o nível global seja o desejado. 
 

Tabela 7 – Teste de Bonferroni: comparações pareadas entre os modelos 

Modelos: (I) Modelos:  (J) 
Dif. entre as 

médias (I-J) 

Erro 

Padrão 

Nível de Sig. 

(valor – p).a 

95% Intervalo de 

Confiançaª 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

1 - Goldman Sachs 

2 - Híbrido Ajustado ,036* 0,003 0,000 0,028 0,045 

3 - Damodaran ,029* 0,001 0,000 0,025 0,033 

4 - S-S-B -,015* 0,002 0,000 -0,022 -0,008 

2 - Híbrido Ajustado 
3 - Damodaran -0,007 0,004 0,558 -0,019 0,005 

4 - S-S-B -,051* 0,002 0,000 -0,058 -0,045 

3 - Damodaran 4 - S-S-B -,044* 0,003 0,000 -0,054 -0,034 

Tabela baseada em médias marginais estimadas 

*. São assinaladas as diferenças significativas para o valor α escolhido (0,05). 

 

Dos resultados obtidos pelo teste de Bonferroni, pode-se analisar que existem 

diferenças entre as médias do custo de capital próprio estimado pelos modelos, entretanto, na 

comparação entre os modelos, ressalta-se que o modelo G-S, de Mariscal e Hargis (1999) e 

principalmente o modelo S-S-B, de Zenner e Akaydin (2002), tendem a superestimar o custo 

de capital próprio em relação aos demais modelos. 

Quanto ao resultado dos modelos CAPM Híbrido Ajustado e do Damodaran, não se 

pode inferir que produzem custo de capital próprio significativamente diferentes, pois seus 

níveis de significância foram maior que 0,05, o que leva a não rejeição de 𝐻0 . 

Os demais modelos apresentam médias com valores mais próximos como se pode 

observar na tabela 1 e também pelos resultados obtidos no teste de Bonferroni (Tabela 7). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo evidencia a importância do cálculo do custo de capital próprio. Uma 

inadequada estimação desse custo pode gerar análises de projetos e avaliações de empresas 
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indevidas. Podemos concluir neste estudo que o método mais difundido para a estimação do 

custo de capital próprio, o modelo CAPM, é questionável quanto à adoção das premissas, 

principalmente em se tratando da mensuração do custo de capital próprio em mercados 

emergentes, como é o caso do Brasil. 

 A pesquisa, também, buscou verificar a aplicabilidade dos modelos Goldman Sachs 

(Mariscal e Hargis, 1999); CAPM Híbrido Ajustado (Pereiro, 2001); Damodaran 

(Damodaran, 2002) e S-S-B (Zenner e Akaydin, 2002) para o cálculo do custo de capital 

próprio em empresas brasileiras, definindo as premissas necessárias à composição de cada 

modelo no Brasil, e expões as dificuldades no levantamento destas. 

Diante da comparação dos resultados obtidos na estimação do custo de capital próprio 

através de cada um dos modelos mencionados, conclui-se que existem diferenças 

significativas entre as suas médias. Isso significa que a escolha do modelo interfere na 

estimação do custo de capital próprio. A confirmação pôde ser obtida pela realização do teste 

ANOVA One-Way Within-Subjetc e o teste de Friedman, os quais rejeitaram a hipótese de 

igualdade das médias dos diferentes modelos ao estimarem custo de capital próprio; e o teste 

de Bonferroni apresentou quais dentre as médias foram significativamente diferentes. 

O modelo S-S-B de Zenner e Akaydin (2002), por exemplo, apresentou relevante 

diferença em relação aos demais modelos, superestimando o custo de capital próprio. Esse 

fato pode levar uma empresa a rejeitar projetos que poderiam ser viáveis economicamente a 

ela. E caso o custo de capital próprio fosse subestimado, a empresa poderia aceitar um projeto 

economicamente inviável. 

Por essa razão, o estudo visa comprovar a importância da escolha de premissas para 

determinação do custo de capital próprio, uma vez que se pode constatar que os modelos 

apresentam resultados estatisticamente diferentes entre si. Estudos posteriores podem ampliar 

o número de empresas a serem analisadas bem como testar outros modelos. 

O artigo busca agregar para o campo prático e teórico, contribuindo para a mensuração 

do custo de capital próprio em mercados emergentes, com destaque para o Brasil; onde foram 

testados alguns modelos passíveis de ser adaptados à realidade desses países, bem como 

agregar o acervo de análises e discussões sobre o tema, uma vez que tal área carece de 

trabalhos nesse sentido. 
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