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RESUMO

O Capital Asset Princing Model (CAPM) é utilizado para determinar a taxa de retorno de um ativo em relação a uma carteira diversificada. 
Segundo o CAPM, o custo de capital corresponde à taxa de rentabilidade que os investidores exigem como forma de compensação pelo risco a 
que estão expostos. Porém, essa é uma metodologia aplicada em mercados estáveis e precisa ser reavaliada em mercados emergentes, como o 
brasileiro. Segundo estudo realizado por Assaf Neto, Lima e Araújo (2008) (ALA), mostrou-se a necessidade de apurar o custo de oportunidade 
dos investidores brasileiros utilizando o benchmark de uma economia mais estável e sugere um modelo do custo de capital que acrescenta, além 
do risco-país, a volatilidade do mercado acionário brasileiro.  O objetivo da pesquisa é verificar se o beta por benchmark representa melhor e é 
mais significativo para explicar os riscos das empresas no mercado acionário brasileiro. De acordo com a metodologia empregada em ALA (2008), 
obteve-se o coeficiente beta da seguinte maneira: a) Identificação do(s) setor(es) de atividade em que a empresa brasileira atua; b) Levantamento 
do beta não-alavancado médio das empresas identificadas com a empresa (ou setor) em avaliação; c) Cálculo do índice médio de endividamento 
do setor empresarial brasileiro para o qual se deseja apurar o custo de capital. Os betas das empresas brasileiras serão calculados por benchmark 
nesta pesquisa, com base no mercado dos Estados Unidos, pelo fato de o mercado acionários estadunidense ser mais estável e desenvolvido. O 
período de análise é entre os anos 2011 e 2014. Para cada ano analisado, o coeficiente beta foi calculado utilizando retornos semanais das 
últimas 52 semanas. A amostra foi as empresas brasileiras de capital aberto.  O beta por benchmark foi assim calculado: βL=βU×[1+(P⁄PL)×(1-IR)]. 
Será aplicada a regressão linear múltipla para explicar as variações do coeficiente beta, tanto para o beta puro, retirado do Economática®, quanto 
o beta por benchmark, seguindo a metodologia de ALA (2008). Neste estudo, serão utilizadas como variáveis explicativas o índice book-to-market 
(BTM), o ROA (Retorno sobre o Ativo) e o Tamanho do Ativo (TA). A variável dependente será o coeficiente beta (puro e por benchmark). O ROA é 
um indicador do desempenho gerencial, por isso foi escolhido como uma das variáveis independentes. Outra variável, o BTM, que tem como 
objetivo identificar se as ações da empresa estão sub ou sobrevalorizadas, é calculada pela razão entre o valor contábil da empresa e o seu valor 
de mercado. E o TA é o tamanho da empresa, não tendo um padrão para qual medida utilizar, sendo assim, a mais comum é o logaritmo natural 
do Ativo Total, que já foi utilizado para explicar o beta sistemático. Todas estas variáveis foram escolhidas por impactarem diretamente no risco 
sistemático das empresas. O modelo de regressão foi: βeta = α + aAT + bROA + cBTM + ε. Os resultados apontaram que nos anos de 2011, 2013 e 
2014 as variáveis explicaram com mais confiabilidade (R² ajustado maior) o beta por benchmark do que o beta puro brasileiro. As variáveis ROA e 
BTM foram significativas em todos os anos para o beta benchmark. Em 2014 o TA também passou a ser explicativo. Comparando os resultados de 
todos os anos do beta puro brasileiro com o beta por benchmark, apenas o ano de 2012 saiu da normalidade observada nos outros anos, onde o 
beta puro brasileiro, neste único caso, teve um melhor resultado na explicação dos riscos. Em todos os outros anos o beta por benchmark foi mais 
significativo, chegando a até 30% no R²” em 2014. Outro ponto que é importante observar é a constância do beta por benchmark, que varia 
menos ao passar dos anos, oferecendo resultados mais confiáveis e previsíveis.
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