
 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

1 
 

ESTIMAÇÃO DO CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO NO MERCADO ACIONÁRIO 

BRASILEIRO ATRAVÉS DE ADAPTAÇÕES DO MODELO CAPM 

 

 

Bianca Gabriel Fellet 

Especialista em Controladoria e Finanças 

FACE/UFG 

Caixa Postal: 131 - CEP: 74.001-970, Goiânia – Goiás 

Telefone: (62) 3521-1390 

biancafellet@gmail.com 

 
 

Moisés Ferreira da Cunha 

Doutor em Controladoria e Contabilidade 

FACE/UFG 

Caixa Postal: 131 - CEP: 74.001-970, Goiânia – Goiás 

Telefone: (62) 3521-1390 

mfccunha@ig.com.br 

 

 

Renielly Nascimento Iara 

Mestre em Controladoria e Contabilidade 

Departamento de Administração/UFG 

Endereço: Av. Doutor Lamartine Pinto de Avelar, 1120  

Setor Universitário - CEP: 75704-020 - Catalão - GO  

Telefone: (64) 3441 5326 

renyelly@gmail.com 

 

 

 

RESUMO 

O propósito do presente estudo foi verificar a aplicabilidade e comparação dos custos de 

capital próprio estimado pelos modelos derivados do Capital asset pricing model(CAPM) 

adaptados aos mercados emergentes, sendo eles: CAPM Global (O’BRIEN et al, 1999) 

CAPM Local (PEREIRO, 2001) , CAPM Local Ajustado (PEREIRO, 2001), Modelo de 

Lessard (LESSARD, 1996) e Modelo G-E (GODFREY; ESPINOSA, 1996). 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. 

 

 

mailto:biancafellet@gmail.com


 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

2 
 

1. INTRODUÇÃO 

A determinação do custo de capital próprio nos mercados emergentes é identificado 

como um controverso tópico nas finanças corporativas e é comumente questionado por 

pesquisadores bem como por avaliadores e empresas consultoras do mercado financeiro. O 

modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) é o mais utilizado (GRAHAM;  HARVEY, 

2001; GARRÁN; MARTELANC, 2007; CUNHA, 2011), entretanto pode ser observado certo 

grau de subjetividade na adoção das premissas necessárias para determinação do custo de 

capital próprio, já que existem divergências nos parâmetros adotados para composição do 

modelo e que por várias vezes são baseados em previsões, contudo esses questionamentos não 

o impedem de ser o modelo mais difundido no mercado. (LEAL, 2002; ASSAF et al, 2008)  

O mercado de capitais dos países emergentes têm se tornado cada vez mais atraente 

aos investidores, tanto globais como locais, empresas e demais agentes do mercado. A adoção 

do modelo CAPM em sua forma tradicional vem sendo questionada nos mercados emergentes 

e há necessidade de adequação do referido modelo à economia desses mercados, que é 

significativamente divergente da economia para a qual o modelo foi elaborado (PEREIRO, 

2002; DAMODARAN, 2010). O modelo CAPM adota como principal premissa a eficiência 

do mercado. A Hipótese de Eficiência de Mercado é amplamente discutida no Brasil e em 

outras economias emergentes (BRUNI; FAMÁ, 1998; CAMARGOS; BARBOSA, 2003; 

TORRES et al, 2003; LUCENA; FIGUEREDO, 2004, MOURA et al, 2011) e com o objetivo 

de adequação a esses mercados são realizados ajustes, muitas vezes sem qualquer respaldo 

teórico e empírico.  

São diversas as metodologias propostas no sentido de ajustar o referido modelo aos 

mercados emergentes. Os modelos CAPM Global (O’BRIEN et al, 1999) CAPM Local 

(PEREIRO, 2001), CAPM Local Ajustado (PEREIRO, 2001), Modelo de Lessard 

(LESSARD, 1996) e Modelo G-E (GODFREY; ESPINOSA, 1996) são exemplos de modelos 

que tentam suavizar os problemas do CAPM tradicional para os mercados emergentes. O 

presente estudo adota os referidos modelos para cálculo do custo de capital próprio em 

empresas no mercado acionário brasileiro, sendo definido como o problema a ser pesquisado: 

O custo de capital próprio estimado através das adaptações do modelo CAPM aos 

mercados emergentes, é influenciado pela escolha do modelo?  
É grande a relevância da escolha do método adequado à estimação do custo de capital 

próprio, o modelo CAPM é amplamente adotado e é notável a necessidade de adequação do 

modelo CAPM ao mercado acionário brasileiro. Este trabalho visa verificar a aplicabilidade 

dos modelos CAPM Global, CAPM Local, CAPM Local Ajustado, Modelo de Lessard e 

Modelo G-E para determinação do custo de capital próprio no mercado acionário brasileiro e 

a comparação dos resultados obtidos através dos referidos modelos, adotando uma exposição 

prática da composição dos modelos para determinação do custo de capital próprio em 

empresas brasileiras, o presente estudo também poderá ser usado como referência para a 

aplicação desses modelos no Brasil e colabora para o acervo de pesquisas e discussões 

realizadas a respeito da mensuração do custo de capital próprio em economias emergentes.  

Sendo o objetivo do estudo, estimar e comparar o custo de capital próprio em 

empresas brasileiras através dos modelos CAPM Global, CAPM Local, CAPM Local 

Ajustado, Modelo de Lessard e Modelo G-E. Analisando a viabilidade da utilização dos 

modelos apresentados para o cálculo do custo de capital próprio no mercado acionário 

brasileiro, buscando identificar as principais variáveis empregadas no cálculo de custo de 

capital em empresas brasileiras e definir os parâmetros necessários para composição dos 

modelos elencados, oferecendo subsídios para o cálculo (estimação) do custo de capital 

próprio e sua subsequente comparação. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A decisão de investir é tomada baseada na escolha dentre várias opções de possíveis 

projetos apresentados, sendo escolhido o que atende da melhor forma as necessidades e 

condições do investidor e dos seguintes fatores: tempo, facilidade, conjuntura econômica, 

risco e o de maior importância o retorno financeiro. (MACHADO, 2002) 

Segundo Assaf Neto et al (2008) e Sanvicente (2012) faz-se necessário o 

conhecimento correto do custo de capital no processo de tomada de decisões financeiras. Pois 

busca-se a maximização do valor presente líquido, com isso a rentabilidade oferecida pelos 

fluxos de benefícios líquidos esperados adicionais em relação aos desembolsos necessários 

deve ser maior que o custo de capital dos recursos alocados para a decisão. Sendo assim, o 

valor presente dos fluxos de benefícios incrementais de caixa deve exceder aos investimentos 

previstos, quando todos os fluxos forem descontados a uma taxa representativa do custo de 

capital. 

Na avaliação de investimentos por Fluxo de Caixa Descontado (FCD) há a 

necessidade de adoção de uma taxa de desconto. O investidor deve aceitar determinado 

projeto se os fluxos de caixa esperados (descontados a essa taxa) são capazes de gerar valor. 

Essa taxa pode ser definida como o custo de oportunidade do investidor. Desse modo o 

cálculo da taxa do custo de capital próprio assume extrema importância, pois a sua 

superestimação pode levar à rejeição de projetos interessantes, assim como subestimações 

podem conduzir à entrada em projetos destruidores de valor. (DAMODARAN, 2010) 

Os mercados emergentes têm se apresentado como uma forma de obtenção de altos 

retornos, entretanto apresentam um risco diferenciado. Em mercados emergentes podem-se 

constatar condições adversas tais como incertezas econômicas, ausência de liquidez pelo 

baixo volume transacionado no mercado de capitais, riscos políticos e regulatórios, entre 

outros. Fazendo face a isso torna-se questionável a adição de uma compensação, atribuindo 

um prêmio adicional pelo risco intrínseco a esses mercados. (PEREIRO, 2002; 

DAMODARAN, 2010) 

De acordo com as pesquisas de Graham e Harvey (2001); Garrán e Martelanc (2007) e 

Cunha (2011), o modelo CAPM é o mais utilizado para precificação de ativos, e estabelece 

uma relação linear entre risco e retorno, entretanto não há consenso teórico e empírico na 

adoção das premissas necessárias para determinação do custo de capital próprio, 

principalmente em países emergentes, é feito o uso do modelo CAPM para cálculo do custo 

do capital próprio aplicado sob diversas metodologias, observa-se que as variáveis internas do 

modelo sofrem variações demonstrando sua subjetividade, como por exemplo, são utilizadas 

taxas de referência internacional agregando vários outros riscos, enquanto também são 

utilizadas variáveis exclusivas do mercado brasileiro, entretanto é consensual sua importância 

e a necessidade de prudência na escolha do método adequado a estimação do custo de capital 

próprio, já que está exerce influencia direta sobre a taxa de desconto gerando grande 

disparidade entre os valores obtidos e impactando diretamente o valor econômico nas 

avaliações por FCD.  

O modelo CAPM em sua forma tradicional foi proposto por Sharpe (1964), Linter 

(1965) e Mussin (1966), o CAPM é um modelo de precificação de ativos adequado ao cálculo 

do custo de capital próprio, através de três componentes básicos: prêmio pago ao ativo livre 

de risco, β (beta) medida de risco do ativo em relação a uma carteira padrão e o prêmio 

relativo ao risco de mercado. O modelo foi formulado com base na teoria do portfólio de 

Markowitz (1952) onde a seleção de carteiras é feita com base na relação entre risco e retorno 

esperado. A fórmula do modelo CAPM é representada pela seguinte equação algébrica: 

 

Ke = 𝑅𝑓 + β (𝑅𝑚 - 𝑅𝑓), onde: 
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Onde: 

Ke = Custo de Capital Próprio; 

𝑅𝑓 = prêmio pago ao ativo livre de risco; 

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

(𝑅𝑚 - 𝑅𝑓) = taxa de prêmio relativo ao risco de mercado. 

β = Medida de risco do ativo em relação a uma carteira padrão (coeficiente de 

risco sistemático da ação) 

 

O Custo de Capital Próprio aumenta de modo linear em função do risco não 

diversificável. O prêmio relativo ao risco de mercado é a diferença entre a taxa projetada de 

retorno sobre a carteira de mercado e a taxa livre de risco. O coeficiente beta mede a 

sensibilidade, ou risco de uma ação (ou ativo) comparado ao retorno médio de mercado. 

(COPELAND et al, 2002) 

Segundo Cunha (2011) a maior limitação do modelo não se encontra nos fundamentos, 

mas nas premissas adotadas para mensuração do custo de capital próprio em mercados 

emergentes, pois são premissas advindas principalmente de países desenvolvidos, usualmente 

o mercado norte-americano e de pouca aplicabilidade em economias emergentes. 

2.1 Hipóteses subjacentes do modelo CAPM 

São diversas as metodologias propostas no sentido de ajustar o modelo CAPM a 

economias emergentes. Os modelos CAPM Global (O’BRIEN et al, 1999) CAPM Local 

(PEREIRO, 2001) , CAPM Local Ajustado (PEREIRO, 2001), Modelo de Lessard 

(LESSARD, 1996) e Modelo G-E (GODFREY; ESPINOSA, 1996) são modelos que tentam 

minimizar os problemas do modelo CAPM em sua forma tradicional para os mercados 

emergentes, suas respectivas fórmulas e variáveis para composição são apresentadas no 

quadro a seguir: 

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

Modelo Fórmula/Descrição: 

CAPM Global; O'Brien (1999), 

Stulz (1999) e Schramm e Wang 

(1999) 

Ke = 𝑅𝑓𝐺 + 𝛽𝐿𝐺 (𝑅𝑚𝐺 - 𝑅𝑓𝐺), onde: 

 

Ke = Custo de Capital Próprio; 

𝑅𝑓𝐺 = Taxa livre de risco global; 

𝛽𝐿𝐺 = Beta local em relação ao índice do mercado global; 

𝑅𝑚𝐺 = Retorno de mercado global. 

CAPM Local; Pereiro (2001) 

Ke = 𝑅𝑓𝐺 + 𝑅𝐶 + 𝛽𝐿𝐿 (𝑅𝑚𝐿 - 𝑅𝑓𝐿), onde: 

 

𝑅𝐶 = Prêmio de risco-país; 

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

𝑅𝑚𝐿 = Retorno do mercado local; 

𝑅𝑓𝐿 = Taxa livre de risco local. 

CAPM Local Ajustado; Pereiro 

(2001) 

Ke = 𝑅𝑓𝐺 + 𝑅𝐶 + 𝛽𝐿𝐿 (𝑅𝑚𝐿- 𝑅𝑓𝐿)(1 - 𝑅𝑖 ²), onde: 

 

𝑅𝑖² = pode ser o quanto a volatilidade da empresa i é explicada pelo risco 

país. 

Modelo de Lessard; Lessard 

(1996) 

Ke = (𝑅𝑓,𝑈𝑆+ 𝑅𝐶 + 𝛽𝐶𝐿,𝑈𝑆𝛽𝑈𝑆 (𝑅𝑚,𝑈𝑆- 𝑅𝑓,𝑈𝑆), onde: 

 

𝑅𝑓,𝑈𝑆 = Taxa livre de risco dos EUA; 

𝑅𝐶 = Prêmio de risco-país; 

𝛽𝐶𝐿,𝑈𝑆= Beta do país e o retorno do mercado dos EUA; 

𝛽𝑈𝑆 = Beta dos EUA. 
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Modelo G-E; Godfrey e Espinosa 

(1996) 

Ke = 𝑅𝑓,𝑈𝑆+ 𝑅𝐶 + (σL/σUS)(𝑅𝑚,𝑈𝑆 - 𝑅𝑓,𝑈𝑆)0,60, onde: 

 

𝜎𝐿= Desvio padrão do retorno do mercado local; 

𝜎𝑈𝑆= Desvio padrão do retorno do mercado dos EUA 

Fonte: Pereiro, 2006 apud Cunha, 2011. 

 

O modelo CAPM Global (O’BRIEN et al, 1999) faz o uso de uma taxa livre de risco 

global, o beta a ser utilizado é o beta local em relação ao índice de mercado local e o retorno 

de mercado global. O CAPM Local (PEREIRO, 2001) inclui o prêmio de risco país, o beta 

local em relação ao índice do mercado local, o retorno de mercado local, e uma taxa livre de 

risco local, já o modelo CAPM Local Ajustado acrescenta o coeficiente 𝑅𝑖² que é medido pelo 

quanto a volatilidade da empresa é explicada pelo risco país, Modelo de Lessard (LESSARD, 

1996) adota a taxa livre de risco dos EUA, o prêmio do risco país, o beta do país e mercado 

dos EUA e o beta dos EUA. Por fim o Modelo G-E (GODFREY; ESPINOSA, 1996) faz uso 

também do desvio padrão do retorno do mercado local e o desvio padrão do retorno do 

mercado dos EUA. 

3 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa empírico-analítica, já que esta faz uso de técnicas de coleta, 

tratamento e análise de dados com abordagem quantitativa, adotando o uso de técnicas 

estatísticas. (MARTINS, 2002) Assim, a prerrogativa para determinação da metodologia foi 

verificar a existência de diferença significativa no custo de capital próprio quando calculado 

através de diferentes metodologias como hipóteses descritas a seguir: 

𝐻0 : 𝑋Global = 𝑋Local = 𝑋LocalAjustado = 𝑋Lessard = 𝑋G-E   

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. Caso seja encontrado um valor p maior que 0,05, a hipótese nula não pode 

ser rejeitada, ou seja a hipótese das médias serem estatisticamente iguais, caso o valor p seja 

inferior a 0,05, a hipótese das médias serem estatisticamente iguais pode ser rejeitada, ou seja 

as médias são estatisticamente diferentes, concluindo-se assim que os modelos produzem 

estimativas de custo de capital próprio estatisticamente diferentes. 

3.1 Processo de amostragem e técnicas de coletas de dados 

O processo de amostragem adotado é amostragem não probabilística por conveniência 

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

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

do modelos CAPM Global, CAPM Local, CAPM Local Ajustado, Modelo de Lessard e 

Modelo G-E . Para coleta dos dados necessários para composição dos modelos foi utilizado o 

banco de dados Economática e pesquisas em empresas especialistas do mercado financeiro 

como Bloomberg, JP Morgan, Standard and Poor’s bem como foram pesquisados dados de 

fontes como Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Banco Central  (BACEN). Pode-se 

ressaltar a limitação relativa a amostra da pesquisa, devido a complexidade na composição 

dos modelos adotados foi definida uma amostra 60 empresas de capital aberto com ações 

negociadas na BOVESPA que apresentaram maior liquidez, atendendo às recomendações de 

Pereiro (2001) e Damodaran (2002) que ressaltam a importância da liquidez dos papéis.  

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. Das 60 

empresas selecionadas restaram apenas 46 para a análise de dados, uma vez que as demais 
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não apresentaram premissas suficientes e/ou dados omissos para composição básica das 

fórmulas do custo de capital próprio. 

Os dados adotados para composição dos modelos seguem descritos, para a taxa livre 

de risco (𝑅𝑓𝐺), bem como a taxa livre de risco dos EUA (𝑅𝑓,𝑈𝑆) adotou-se o T-bonds 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). A variável (𝛽𝐿𝐺) é o beta do CAPM global 

para o setor do investimento, relacionado com a estrutura financeira da empresa-alvo sendo os 

dados obtidos através do banco de dados da Economática. 

O Retorno do mercado global (𝑅𝑚𝐺) adotado foi o norte-americano sendo adotado o 

retorno do S&P500. Enquanto o Retorno do mercado local (𝑅𝑚𝐿) foi obtido no site do 

IBOVESPA. A variável (𝑅𝑖²), segundo Pereiro (2006), pode ser o quanto a volatilidade da 

empresa (i) é explicada pelo risco-país, ou seja, é o coeficiente de determinação da regressão 

entre a volatilidade dos retornos da empresa local e a variação do risco-país, considerou-se 

para tanto o Emerging Markets Bond Index (EMBI).  

O beta dos EUA (𝛽𝑈𝑆) foi obtido com base em dados disponibilizado através do site 

do autor Damodaran. E o beta do país (𝛽𝐶𝐿,𝑈𝑆) é a inclinação da linha de regressão entre o 

índice de mercado local (IBOVESPA) e o retorno de mercado dos EUA (S&P500). 

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

sendo exposto a diferentes condições de tratamento, o que melhora a comparabilidade dos 

grupos e aumenta a sensibilidade dos testes (KEPPEL e WICKENS, 2004). Por conta dessa 

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  

O método utilizado para verificação da normalidade dos dados sob análise foi o teste 

de Kolmogorov-Smirnov, 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-Smirnov 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 ANOVA One-Way Within-Subjetcs 

A análise dos pressupostos para a aplicação do teste de Análise de Variância 

(ANOVA) é indicada para a comparação de médias de três ou mais grupos. Quando estes 

grupos forem compostos pelos mesmos sujeitos em três ou mais 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, pelo fato da 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).  

Para o estabelecimento da esfericidade, são calculadas todas as combinações possíveis 

das variáveis independentes e apuradas as diferenças entre os valores dos sujeitos nessas 
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condições, sendo necessário que estas diferenças tenham variâncias iguais ou semelhantes 

(PESTANA e GAGEIRO, 2005). 

Após a execução da ANOVA One-Way Within-Subjetcs testes post hoc se fazem 

necessários na intenção 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 e, portanto, comparáveis. Assim, nos casos em 

que o Teste de Esfericidade de Mauchly demonstrou significância estatística (p<0.05), 

identificou-se que o pressuposto da esfericidade foi violado, devendo-se fazer uso de 

correções. Geisser e Greenhouse (1958) e Huynh e Feldt (1976), recomendam correções nos 

graus de liberdade, para que esses testes possam ser utilizados de forma aproximada, mesmo 

que a condição de esfericidade não seja totalmente satisfeita. O procedimento para a correção 

da esfericidade adotado foi o teste de Greenhouse-Geisser. 

Ao rejeitar a hipótese nula, constata-se existência de diferença entre as médias do 

custo de capital próprio, deve-se então procurar conhecer quais dentre as médias apresentam 

diferenças significativas. A partir disso, os procedimentos foram conduzidos através de 

múltiplas comparações de médias, através do teste de Bonferroni consiste em realizar cada um 

dos testes individuais com um nível de significância muito reduzido de modo que o nível 

global seja o desejado.  

Conforme Pestana e Gageiro (2005), quando há suspeitas de violação nos pressupostos 

da ANOVA, é indicada a utilização de testes não paramétricos no intuito de confirmação dos 

resultados obtidos. No presente estudo, optou-se pela realização de um teste não paramétrico, 

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

existem três ou mais condições de emparelhamento e onde cada variável é classificada em um 

nível. 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

Conforme a Tabela 1, a seguir observa-se a estatística descritiva do estudo com média 

do Custo de Capital Próprio estimado pelos modelos. 

Tabela 1 – Estatística Descritiva 

  N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Global 46 0,069335 0,017406 0,0403 0,1051 

Local 46 0,107639 0,034494 0,0554 0,1934 

Local Ajustado 46 0,097176 0,030636 0,0542 0,1895 

Lessard 46 0,097048 0,020368 0,0631 0,1389 

Godfrey e Espinosa 46 0,091363 0,024856 0,0537 0,1532 

Observa-se na Tabela 2, que o modelo CAPM Local mostrou a maior média, e o 

CAPM Global a menor média. O teste de Kolmogorov-Smirnov, Tabela 2, busca verificar se 

uma amostra pode ser considerada como proveniente de uma população com distribuição. O 

teste é particularmente indicado para distribuições contínuas para amostras de dimensão 

superior ou igual a 30. 

Tabela 2 – Teste de Kolmogorov-Smirnov  

  Global Local Local Ajust. Lessard G-E 

N 46 46 46 46 46 

Normal 

Parâmetros 

Média 0,0693 0,1076 0,0971 0,0970 0,0913 

Desvio Padrão 0,0174 0,0344 0,0306 0,0203 0,0248 

Diferenças 

extremas 

Desvio Absoluto 0,107 0,138 0,152 0,108 0,138 

Positiva 0,107 0,138 0,152 0,108 0,138 

Negativa -0,088 -0,072 -0,08 -0,089 -0,072 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,724 0,939 1,034 0,734 0,937 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,672 0,341 0,235 0,655 0,343 
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Os valores encontrados na Tabela 2 demonstram que em todos os casos o p-valor do 

teste é superior a 0.05. Este valor permite-nos aceitar a hipótese da normalidade da população 

para os níveis de significância adotados, sendo a normalidade da distribuição um dos 

pressupostos básico para que seja utilizada a Análise de Variância (ANOVA).   

Em seguida foi testada a esfericidade pelo Teste de Esfericidade de Mauchly, 

demonstra significância estatística (p<0.05), identificou-se que o pressuposto da esfericidade 

foi violado, para isso foi utilizada uma das correções sugeridas. O procedimento adotado para 

a correção da esfericidade foi o teste de Greenhouse-Geisser que altera os graus de liberdade 

da estatística F. Após a análise dos pressupostos para a aplicação do teste de Análise de 

Variância (ANOVA One-Way Within-Subjetcs,) é adotada a sugestão de confirmação dos 

resultados através de um teste não paramétrico. Quando estes grupos forem compostos pelos 

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

através do resultado do teste p<0,05 rejeita-se a hipótese nula e conclui-se que existem 

diferenças significativas entre as médias como demonstrado na tabela a seguir: 

Tabela 3 - Teste de efeitos Within-Subjects 

Source Sig. Partial Eta Squared 

Sphericity Assumed  Greenhouse-Geisser 0,00 0,584 

 

Após a execução da ANOVA One-Way Within-Subjetcs como recomendado foi 

realizado um teste não paramétrico, o teste de Friedman para verificação dos resultados 

obtidos. 

Tabela 4 - Teste de Friedman 

N 46 

Rank 

Global 

Local 

Local Ajustado 

Lessard 

Godfrey e Espinosa 

1,11 

4,58 

3,14 

3,65 

2,52 

Chi-square 124,061 

DF 4 

Asymp. Sig. 0,00 

 

Os resultados do teste de Friedman, Tabela 5, confirmam os resultados da ANOVA 

One-Way Within-Subjetcs com p valor<0,05 e a rejeição da hipótese nula. É reafirmada a 

existência de diferença significativa entre as médias do Custo de Capital Próprio estimado 

pelos diferentes modelos utilizados. 

Após a execução da ANOVA One-Way Within-Subjetcs com a confirmação através de 

um teste não paramétrico, o teste de Friedman e sendo constatada a existência de diferença 

entre as médias do custo de capital próprio, procurou-se conhecer quais dentre as médias 

apresentavam diferenças significativas. Com o objetivo de identificar quais as médias dos 

modelos adotados apresentam resultados diferentes entre si, foi realizado o teste de 

Bonferroni. A partir disso, os procedimentos foram conduzidos através de múltiplas 

comparações de médias, o teste de Bonferroni consiste em realizar cada um dos testes 

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

desejado, os resultados são apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Comparação entre os pares 

Modelo (I) Modelo (J) 

Dif. das 

médias 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

95% Conf.e Interval 

for Differencea 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 – GLOBAL 

2 – Local -,0380* 0,004 0,000 -0,049 -0,028 

3 - Local Ajustado -,0280* 0,003 0,000 -0,037 -0,018 

4 – Lessard -,0280* 0,000 0,000 -0,029 -0,026 

5 - Godfrey e Espinosa -,0220* 0,002 0,000 -0,029 -0,015 

2 – LOCAL 

1 – Global ,0380* 0,004 0,000 0,028 0,049 

3 - Local Ajustado ,0100* 0,001 0,000 0,006 0,014 

4 – Lessard ,0110* 0,003 0,040 0,000 0,021 

5 - Godfrey e Espinosa ,0160* 0,001 0,000 0,012 0,020 

3 - LOCAL AJUSTADO 

1 – Global ,0280* 0,003 0,000 0,018 0,037 

2 – Local -,0100* 0,001 0,000 -0,014 -0,006 

4 – Lessard 0,000 0,003 1,000 -0,009 0,010 

5 - Godfrey e Espinosa ,006* 0,001 0,001 0,002 0,010 

4 – LESSARD 

1 – Global ,028* 0,000 0,000 0,026 0,029 

2 – Local -,0110* 0,003 0,040 -0,021 0,000 

3 - Local Ajustado 0,000 0,003 1,000 -0,010 0,009 

5 - Godfrey e Espinosa 0,006 0,002 0,257 -0,002 0,013 

5 - GODFREY e 

ESPINOSA 

1 – Global ,022* 0,002 0,000 0,015 0,029 

2 – Local -,016* 0,001 0,000 -0,020 -0,012 

3 - Local Ajustado -,006* 0,001 0,001 -0,010 -0,002 

4 – Lessard -0,006 0,002 0,257 -0,013 0,002 

*. Nível de significância de 5%. 

 

Através dos resultados obtidos, na Tabela 5, no teste de Bonferroni, as médias são 

confrontadas entre si, em pares e pode-se observar que o modelo CAPM Global; O'Brien 

(1999), Stulz (1999) e Schramm e Wang (1999) apresenta o Custo de Capital Próprio 

significativamente diferente de todos os demais modelos, (p<0.05) rejeita-se a hipótese das 

médias serem iguais, e é apresentada inclusive uma tendência do modelo CAPM Global em 

subestimar o Custo de Capital Próprio em relação aos outros modelos.  

O modelo CAPM Local; Pereiro (2001) também apresenta o Custo de Capital Próprio 

significativamente diferente de todos os demais modelos, (p<0.05) também rejeita-se a 

hipótese das média serrem iguais, entretanto ao contrário do CAPM Global este modelo 

superestima o Custo de Capital Próprio em relação aos demais modelos. 

Os outros três modelos apresentam médias com valores mais próximos como pode ser 

observado na tabela 2, pelos resultados obtidos no teste de Bonferroni o modelo CAPM Local 

Ajustado; Pereiro (2001) e o Modelo de Lessard; Lessard (1996) através do alto valor de p 

(p=1) pode-se sugerir que os dois modelos apresentam médias estatisticamente iguais, ou seja 

que a adoção de um modelo em detrimento do outro não representaria alteração significativa 

no Custo de Capital Próprio. 
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O modelo CAPM Local Ajustado; Pereiro (2001) e o Modelo G-E; Godfrey e 

Espinosa (1996) apresentam médias de Custo de Capital Próprio significativamente 

diferentes, p=0,001 sendo p<0.05 rejeita-se a hipótese das médias serem iguais. 

Na comparação entre o Modelo G-E; Godfrey e Espinosa (1996) e o Modelo de 

Lessard; Lessard (1996) o p>0,05 não é rejeitada a hipótese nula, não podendo então afirmar 

que existe diferença significativa entre as médias. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ressalta-se a importância do cálculo do custo de capital próprio, já que sua estimação 

de forma incoerente leva a aceitação ou rejeição errônea na avaliação de projetos. Não há 

dúvidas sobre a grande abrangência do uso do modelo CAPM, entretanto com frequência são 

questionadas as premissas adotadas para estimação do custo de capital próprio, 

principalmente em mercados emergentes como o brasileiro, Através do presente estudo foi 

verificada a aplicabilidade dos modelos CAPM Global (O’BRIEN et al, 1999) CAPM Local 

(PEREIRO, 2001) , CAPM Local Ajustado (PEREIRO, 2001), Modelo de Lessard 

(LESSARD, 1996) e Modelo G-E (GODFREY; ESPINOSA, 1996) para cálculo do custo de 

capital próprio em empresas no mercado acionário brasileiro, os modelos oferecem subsídios 

para a mensuração do custo de capital próprio no Brasil, através da definição das premissas 

necessárias, foi feita composição dos modelos elencados, o que permitiu o cálculo (estimação) 

do custo de capital próprio no mercado brasileiro. 

Ao comparar o custo de capital próprio estimado através dessas diversas as 

metodologias que foram propostas no sentido de ajustar o modelo CAPM a mercados 

emergentes, foram constatadas diferenças significativas entre as médias dos modelos 

utilizados e conclui-se que a escolha do modelo interfere no custo de capital próprio estimado. 

Com a realização do teste de Analise de Variância (ANOVA One-Way Within-

Subjetc) e a confirmação através do teste de Friedman, rejeitou-se a hipótese dos diferentes 

modelos estimarem custos de capital próprio similares, foi constatada a existência de 

diferença significativa entre as médias do custo de capital próprio estimados pelos modelos 

adotados e através do teste de Bonferroni, foram esclarecidas quais dentre as médias 

apresentaram diferenças significativas. 

Os modelos CAPM Global; O'Brien (1999), Stulz (1999) e Schramm e Wang (1999) e 

o modelo CAPM Local; Pereiro (2001) apresentaram um Custo de Capital Próprio 

significativamente diferente de todos os demais modelos. Ao analisar os modelos CAPM 

Local Ajustado; Pereiro (2001) e o Modelo de Lessard; Lessard (1996) nota-se a indicação 

que os dois modelos apresentam médias estatisticamente iguais, o que sugere que a adoção de 

um modelo ou do outro não representaria alteração significativa no Custo de Capital Próprio. 

Os modelos CAPM Local Ajustado; Pereiro (2001), Modelo de Lessard; Lessard (1996) e o 

Modelo G-E (Godfrey e Espinosa, 1996), apresentaram médias com valores mais conexos 

como pode ser observado na tabela 7. Sendo feita a recomendação da adoção desses três 

modelos para estimação do custo de capital próprio no mercado brasileiro, já o modelo CAPM 

Global subestimou o Custo de Capital Próprio em relação aos demais modelos e ao mercado 

brasileiro. 

O presente estudo corrobora com os estudos de Camacho e Lemme (2013) e Leal 

(2002) que relatam a dificuldade em se estimar o custo de capital próprio está tanto no aspecto 

conceitual para a adoção de premissas e principalmente na seleção de modelos e estimação de 

parâmetros, os quais muitas vezes são incertos, inexatos e apresentam diferentes resultados. 

Como proposta para estudos posteriores sugere-se que seja adotado um número maior 

de empresas e que sejam agregados outros modelos, e também a verificação do poder 

explicativo de cada um dos modelos em relação aos retornos dos ativos em empresas 

brasileiras. O presente artigo colabora como referência na utilização desses modelos no Brasil 
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e para o acervo de pesquisas e discussões ainda escasso e pouco conclusivo sobre mensuração 

do custo de capital próprio no Brasil e em outras economias emergentes.  
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