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O custo de capital é uma variável-chave do processo de regulação tarifária em

atividades de monopólio natural, como o transporte dutoviário de gás natural. Para

estabelecer tarifas que sejam justas e razoáveis para usuários da infra-estrutura e

mantenham a atratividade de investimentos sob a ótica privada, reguladores de diversos

países enfrentam o desafio de estimar o custo de oportunidade do capital para definir a

taxa de retorno adequada dos investidores. O presente trabalho busca analisar e escolher

modelos financeiros, estimar parâmetros envolvidos e calcular o custo de capital

aplicável ao transporte de gás natural no Brasil, apresentando discussões sobre os

principais aspectos controversos. Realiza-se uma pesquisa da teoria relacionada ao tema

e da experiência regulatória observada em países desenvolvidos (Estados Unidos,

Canadá, Reino Unido e Espanha) e emergentes (Argentina, Colômbia, México e

Bolívia). Faz-se uma descrição detalhada do contexto brasileiro. Nota-se que, apesar da

imaturidade da indústria, a atividade de transporte de gás é de baixo risco. Estima-se o

seu custo de capital e verifica-se que uma revisão da decisão da ANP sobre a taxa de

retorno do concurso aberto para a expansão de capacidade do gasoduto Bolívia-Brasil

pode implicar em significativa redução do valor da tarifa calculada. Tal revisão poderia

contribuir para o desenvolvimento do mercado brasileiro de gás natural, cujo principal

entrave é a falta de competitividade frente a energéticos substitutos.
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Cost of capital is a key-variable of tariff regulation in natural monopoly

activities such as natural gas transportation. In order to establish tariffs that are fair and

reasonable for users and maintain the attractiveness for private investments in infra-

structure, regulators from all over the world face the challenge of estimating the

opportunity cost of capital for determining an adequate rate of return for investors. The

purpose of this thesis is to analyze and choose financial models, to estimate related

parameters and to calculate the cost of capital for natural gas transportation in Brazil,

showing discussions regarding the main controversial aspects. The work presents an

extensive research about the related financial theory and the international regulatory

experience observed in developed (United States, Canada, United Kingdom and Spain)

and emerging (Argentina, Colombia, Mexico and Bolivia) countries. It makes a detailed

description of the Brazilian context, noting that gas transportation is a low risk activity

despite the industry being immature. Estimates of the cost of capital are made,

concluding that a revision of ANP’s decision regarding the rate of return for the

expansion of the Bolivia-Brazil pipeline at the open season process can provide a

significant tariff reduction. Such reduction could contribute for developing the Brazilian

natural gas market, which faces difficulties regarding its competitiveness with other

substitute fuels.
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1. INTRODUÇÃO

A reforma da indústria de petróleo e gás natural brasileira instituída pela Lei

9.478 de 6 de agosto de 1997 (“Lei do Petróleo”) determinou a flexibilização do

monopólio exercido pela PETROBRAS. Desde então, atividades como exploração,

produção, importação, exportação e transporte de petróleo, seus derivados e gás natural

podem ser realizadas por empresas privadas nacionais ou estrangeiras.

No que se refere ao gás natural, o novo modelo estabelecido pela Lei do Petróleo

contempla a possibilidade de qualquer empresa interessada acessar uma infra-estrutura

de transporte para vender seu produto ao mercado, desde que para isso pague ao agente

transportador uma remuneração adequada pelo serviço. O objetivo é viabilizar a entrada

de novos agentes e atrair a realização de investimentos privados nas diversas etapas da

cadeia de modo a ampliar a oferta do energético e introduzir concorrência no

suprimento permitindo uma redução no seu preço. A idéia é possibilitar que os diversos

produtores tenham acesso ao mercado e que os distribuidores e consumidores tenham

mais opções de escolha para negociar a compra do gás.

No novo modelo, o livre acesso de terceiros ao transporte de gás é uma questão

central e o preço justo para utilização da infra-estrutura é uma variável-chave do

problema.1 Além de não haver discriminação de preços entre usuários do serviço, o

nível das tarifas deve ser tal que haja incentivo para a realização de investimentos em

infra-estrutura e, ao mesmo tempo, não proporcione ganhos excessivos para o agente

transportador. Diversos aspectos influenciam o nível das tarifas de transporte, sendo que

um importante item é a taxa de retorno, associada ao custo do capital.

As considerações feitas nas seções a seguir procuram mostrar que o custo de

capital é uma parte integrante do processo de regulação. Tanto reguladores, quanto

empresas de infra-estrutura precisam entender os fatores que determinam o seu valor. O

objetivo deste trabalho é apresentar aspectos teóricos envolvidos na estimativa do custo

de capital (capítulos 2 e 3) e experiências regulatórias internacionais relacionadas ao

                                                
1 O conhecimento do custo do transporte de gás natural transcende a questão do livre acesso. Mesmo em
casos onde há um único agente atuando de forma verticalmente integrada na cadeia, para que o
consumidor final pague um preço justo pelo energético, é necessário transparência na contabilização do
custo do transporte, que corresponde a uma parcela significativa do preço final.
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assunto (capítulo 4), bem como analisar o caso do transporte de gás natural no Brasil

(capítulo 5) e estimar o seu custo de capital aplicável (capítulo 6).

1.1. Regulação Tarifária do Transporte de Gás Natural

A atividade de transporte de gás natural é caracterizada como um monopólio

natural. Essa afirmativa se baseia na constatação de que a evolução decrescente dos

custos marginais de expansão, característica de indústrias de rede como a do transporte

de gás, faz com que a sociedade seja atendida de forma mais eficiente por apenas um

agente.2 A existência de apenas uma empresa (por região) explorando a atividade cria a

necessidade de algum tipo de intervenção do Estado com o objetivo de proteger os

interesses dos consumidores/usuários.

Na maior parte dos casos, as atividades de monopólio natural estão sob alguma

forma de regulação tarifária. O principal objetivo é impedir que o agente cobre preços

abusivos e se aproprie de rendas de monopólio. Os tipos mais usuais de regulação

tarifária são a regulação por custo de serviço ou por taxa de retorno (cost of service ou

rate of return regulation) e a regulação por preço-teto ( price cap).

Sob um sistema de regulação por custo do serviço, a empresa monopolista tem a

garantia de receber uma taxa de retorno sobre o capital investido previamente acordada.

Considerando custos de investimento, operação e manutenção, custos administrativos e

financeiros, despesas gerais e impostos aprovados ou reconhecidos pelo regulador, a

tarifa é calculada de modo a proporcionar ao transportador o retorno determinado.

O sistema price cap surgiu como alternativa à regulação por custo de serviço.

Para incentivar o aumento de eficiência da empresa regulada, o price cap permite que a

empresa absorva parte dos ganhos de produtividade obtidos, estimulando a redução de

seus custos. Supondo uma remuneração adequada do capital investido por uma empresa

eficiente, calcula-se inicialmente uma tarifa limite (preço teto) a ser cobrada pelo

serviço. Sobre essa tarifa, válida até o cálculo tarifário seguinte3, aplica-se um

                                                
2 Outras atividades, como por exemplo, a transmissão e distribuição de energia elétrica e a distribuição de
gás natural possuem a mesma característica.
3 O intervalo de tempo entre revisões tarifárias é normalmente de 4 ou 5 anos.
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indexador que permita a recuperação de perdas devido à inflação (no caso inglês,

utiliza-se o retail price index - RPI). Na maioria das vezes, o regulador antecipa uma

possibilidade de redução de custos e estabelece um percentual anual, conhecido como

fator de eficiência (fator X), como meta para a empresa. Se a empresa for mais eficiente

que a meta, fica com o excedente, senão, arca com a diferença. Isso é válido até o

processo de revisão seguinte, quando as tarifas são recalculadas e a redução de custos

observada ou reconhecida pelo regulador é repassada ao consumidor. Resumindo,

calcula-se a tarifa inicial e aplica-se um índice de reajuste igual a [RPI – X] até que a

próxima revisão tarifária seja feita.

Tanto o cálculo da tarifa inicial, quanto o realizado em revisões tarifárias do

sistema price cap são semelhantes ao procedimento realizado no sistema de regulação

por custo do serviço. A grande diferença, entretanto, é que durante o período até a

revisão tarifária seguinte existe a possibilidade de a empresa lucrar mais, caso seja mais

eficiente. O benefício para o consumidor está baseado na premissa de que menores

custos hoje significam preços mais baixos amanhã.

A partir do exposto, verifica-se a importância da variável taxa de retorno na

definição das tarifas em atividades reguladas. No caso da regulação por custo de

serviço, ela é um dos componentes de custo que devem ser anualmente recuperados

através das tarifas pagas pelos usuários. Na regulação tipo price cap, ela afeta o ponto

de partida, isto é, a tarifa inicial, bem como as revisões tarifárias seguintes.

1.2. Taxa de Retorno ou Custo de Oportunidade do Capital

Decisões de investimento são tomadas a partir da quantificação do risco e do

retorno esperado de projetos. Os riscos determinam o retorno esperado mínimo que o

investidor exigirá para fornecer recursos ao desenvolvimento do projeto e,

conseqüentemente, o custo desses recursos. Projetos mais arriscados implicam num

custo de capital mais elevado, enquanto que projetos de riscos equivalentes devem ter o

mesmo retorno esperado.
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O custo do capital é diretamente influenciado pela oferta e demanda de recursos

financeiros no mercado de capitais. Investidores e financiadores ofertam capital através

da compra de ações, de títulos de dívida ou concessão de empréstimos, enquanto que

empresas demandam capital para financiar seus projetos.

Nesse momento cabe tecer algumas considerações comparando atividades

reguladas e não reguladas. Em um ambiente competitivo, o preço é dado pelo mercado.

Considerando que a empresa é capaz de conhecer e gerenciar os custos associados à

atividade que desempenha, para aplicar seus recursos o investidor precisa analisar se o

retorno esperado do projeto é suficiente para compensar os riscos. O custo de capital

representa, então, a taxa mínima de atratividade para a avaliação de projetos. Um

determinado projeto agrega valor aos acionistas de uma empresa sempre que o seu

retorno é superior ao seu custo (de oportunidade) de capital.

Em mercados monopólicos o preço (tarifa) é uma variável endógena, podendo

ser determinado pela própria empresa monopolista ou por um órgão regulador (quando a

atividade é regulada). Nesse caso, nota-se um problema de circularidade. Preço e a taxa

de retorno, duas variáveis dependentes entre si, estão a princípio indefinidas. Na prática,

considera-se uma demanda e procura-se encontrar qual o valor da tarifa que proporciona

um retorno pré-determinado.4 A demanda é definida com base em estudos de mercado

ou em contratos de longo prazo firmados5.

Em mercados não regulados, o monopolista buscará estabelecer o preço de

forma a maximizar o seu retorno6. Em mercados regulados, o desafio do regulador é

                                                
4 Através da modelagem financeira, procura-se encontrar o valor da tarifa de modo a obter uma taxa de
retorno igual à desejada (regulada). O projeto deve apresentar VPL igual a zero quando descontado a uma
taxa igual ao custo de oportunidade do capital.

Isso ilustra a diferença em relação à avaliação de projetos competitivos, onde o preço é um parâmetro
fixo. Nesses casos, a análise financeira deve responder se o projeto é ou não viável e qual a sua
rentabilidade. Em outras palavras, se a taxa interna de retorno do projeto (TIR) é maior que o seu custo de
capital e qual o seu valor. Isto é, se o projeto apresenta VPL maior que zero considerando uma taxa de
desconto igual ao custo de oportunidade do capital.
5 Como será verificado adiante, no caso brasileiro projetos de gasodutos são viabilizados com base em
contratos de transporte de longo prazo que asseguram o pagamento de tarifa para a capacidade comprada
(cláusulas de ship-or-pay). Logo, a demanda considerada no cálculo tarifário é igual ao somatório das
capacidades contratadas pelos carregadores, normalmente coincidente com a capacidade máxima de
transporte do gasoduto. Não observam-se casos de projetos construídos a risco, para posterior venda de
capacidade (tipo merchant).
6 Caberá aos órgãos de defesa da concorrência punir atos de abuso de posição dominante no mercado.
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calcular os preços (tarifas) com base numa taxa de retorno que seja “adequada”7,

assegurando que o monopolista tenha um retorno equivalente ao obtido por um agente

exposto a níveis de risco semelhantes, caso este atuasse em um mercado competitivo .

Para isso, o regulador deve definir uma taxa de retorno de valor igual ao custo de

oportunidade de investimento num projeto de riscos equivalentes.

É importante verificar que, além de determinar o nível das tarifas aos

consumidores finais, a taxa de retorno estabelecida pelo regulador influencia o nível de

atratividade dos investimentos sob a ótica de acionistas e financiadores. No entanto, a

definição pelo regulador de uma taxa de retorno acima do custo de capital estará

implicando em transferência de rendas de monopólio dos usuários para o transportador.

Por outro lado, a definição de uma taxa de retorno muito baixa, além de comprometer a

qualidade do serviço oferecido, não estimulará a realização de investimentos (o

investidor optará por aplicar seu capital em outras atividades com o mesmo retorno e

menos risco ou com o mesmo risco e um retorno esperado mais elevado). Assim, a taxa

de retorno regulada precisa ser alta o suficiente para manter e atrair capital, ao mesmo

tempo que não deve proporcionar retornos excessivos.8

                                                
7 Nos EUA, o FERC (“Federal Energy Regulatory Commission”) utiliza a expressão “justa e razoável”
(“fair and reasonable”).
8 Na prática, observa-se muita controvérsia na discussão se uma taxa de retorno é excessivamente alta,
mas se o retorno for muito baixo para os riscos associados ao investimento, poderá se verificar uma
diminuição ou paralisação de investimentos em infra-estrutura em um país, o que pode trazer graves
conseqüências para o seu desenvolvimento econômico.
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2. CUSTO MÉDIO PONDERADO DO CAPITAL

Existem diferentes fontes de recursos para o financiamento de investimentos

numa determinada atividade. A empresa pode utilizar recursos provenientes do aporte

direto de capital dos acionistas (capital próprio ou equity), bem como pode obter

recursos de dívida (debt), através da emissão de títulos de dívida (bonds) ou obtendo

empréstimos bancários.9 O custo de capital da empresa (ou projeto) é então uma média

ponderada do custo de capital aplicável a cada uma das fontes de recurso, considerando

as participações dessas fontes no capital total da empresa.

No ponto de vista do investidor, o capital próprio é mais arriscado do que o

capital de dívida. Acionistas são os donos da empresa e seu retorno não é fixo ou

garantido, sendo recebido somente após o pagamento dos compromissos de dívida. No

caso de falência da empresa, os credores têm prioridade no recebimento de recursos

para pagamento da dívida e os acionistas têm o risco de perda do patrimônio. Acionistas

recebem seu retorno de duas maneiras: através do recebimento de dividendos e do

aumento do valor dos ativos da empresa, que são refletidos no aumento do valor da ação

no mercado de capitais.

Um aspecto que influencia o custo médio ponderado de capital é o efeito da

dedução dos custos de dívida para fins de cálculo do imposto de renda. O pagamento de

juros da dívida reduz o lucro líquido sobre o qual incide o imposto de renda. Isso

implica em uma redução do custo de capital de dívida efetivo, que na prática se converte

a rd * (1-t).

                                                
9 Embora na prática sejam verificadas engenharias financeiras que contemplam a utilização de diversas
formas de dívida e capital próprio, incluindo estruturas híbridas (debêntures conversíveis, contratos de
leasing, quasi-equity, passivo de curto prazo), usualmente reguladores trabalham com uma versão mais
simples do WACC, onde os diferentes tipos de capital são agrupados de modo a contabilizar apenas um
custo de dívida e um custo de capital próprio. Esta também será a abordagem utilizada no presente
trabalho.
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O custo médio ponderado de capital ou WACC10 pode ser obtido a partir da

equação a seguir:

)1( t
DE

D
r

DE
E

rWACC de −×
+

×+
+

×= Eq. 2.1

onde,

WACC = custo médio ponderado de capital

re = custo do capital próprio

rd = custo do capital de dívida

t = alíquota de imposto de renda11

E = capital próprio ou patrimônio líquido

D = capital de dívida

2.1. Estrutura de Capital

Ao observar que o custo do capital próprio é mais caro que o custo efetivo do

capital de dívida, se poderia concluir que o ideal para reduzir o custo do capital da

empresa é alavancar ao máximo a sua estrutura de capital. Todavia, observando que os

acionistas só recebem dividendos após o pagamento dos compromissos de dívida e que

no caso de falência da empresa os credores têm prioridade no recebimento dos recursos

provenientes da alienação dos ativos da empresa, verifica-se que o risco assumido pelo

acionista é proporcional ao nível de alavancagem12 do capital da empresa. Em outras

palavras, uma maior alavancagem do capital da empresa resulta no aumento do risco

financeiro13 do acionista e, conseqüentemente, do custo do capital próprio. Por outro

lado, uma alavancagem muito pequena pode significar que a empresa está utilizando

demasiadamente os recursos, mais caros, de acionistas para financiar suas operações.

                                                
10 Em inglês, Weighted Average Cost of Capital (WACC).
11 No caso brasileiro, inclui imposto de renda (IR) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL)
12 Em inglês, leverage (Estados Unidos) ou gearing (Inglaterra). Em espanhol, apalancamiento.
13 O capítulo 3 apresentará uma fórmula para estimar o risco financeiro do capital próprio.
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Existe uma estrutura de capital ótima que permite reduzir o custo médio ponderado de

capital da empresa.14,

A influência da estrutura de capital no custo médio ponderado de capital possui

implicações no campo regulatório. O grau de alavancagem (ou os ponderadores de

dívida e capital próprio) considerado para o cálculo da taxa de retorno regulada é um

tema de certa controvérsia. Pode-se utilizar os valores reais (contábeis ou de mercado)

da empresa analisada ou considerar uma estrutura hipotética mais eficiente do ponto de

vista do regulador, que permite o alcance de níveis mais baixos de custo de capital. A

idéia por trás dessa última abordagem é estabelecer uma estrutura de capital meta e

induzir que a empresa regulada otimize a sua estrutura real. O problema de definir o

custo de capital regulado com base na estrutura de capital real da empresa é que dessa

forma não se introduz qualquer tipo de mecanismo para incentivar a sua otimização.

Em geral, o regulador estabelece o nível eficiente de alavancagem a partir da

observação de projetos ou empresas similares, muitas vezes considerando suas

qualificações (rating) de dívida. Este benchmarking financeiro é feito de forma

compatível com padrões internacionais e locais.

2.2. Custo do Capital de Dívida

A empresa pode utilizar recursos de terceiros para financiar suas atividades

através da emissão de títulos de dívida (bonds) ou obtendo empréstimos bancários

comerciais. O custo do capital de dívida15 é o retorno que os credores demandam para

                                                
14 Apesar de haver em teoria uma estrutura de capital ótima, na prática observa-se que as empresas
procuram aproveitar oportunidades diante das condições de momento nos mercados de capitais, que é
dinâmico, de modo a minimizar seus custos de emissão e captação de recursos. Têm-se uma percepção da
estrutura aproximada que será eficiente para a empresa, mas não se busca atingir uma estrutura de capital
específica pré-definida.

É importante observar também que a estrutura de custos da empresa possui implicações sobre a estrutura
ótima de capital. Os riscos assumidos pelo acionista de uma empresa financeiramente alavancada são
maiores quando a empresa apresenta custos fixos elevados.
15 Ou custo do capital de terceiros. Em inglês, cost of debt.
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realizar empréstimos e depende essencialmente da avaliação do risco de inadimplência

(de crédito) da empresa.

Além de aspectos macroeconômicos mais amplos, diversos fatores específicos

influenciam o custo da dívida, como por exemplo: o nível de alavancagem e posição

financeira geral, o tamanho, liquidez e o período de maturação da dívida emitida, o

nível dos custos fixos, a volatilidade do fluxo de receitas e os riscos de negócio

específicos da empresa e do setor.

Ademais dos já citados, outro importante aspecto verificado na análise do risco

de crédito da empresa é o índice de cobertura do serviço de dívida, definido como o

número de vezes que uma empresa pode cumprir com suas obrigações de dívida (juros).

Medido com base no fluxo de caixa da empresa, este índice representa uma medida da

certeza, incluindo uma margem de segurança, de que os pagamentos dos juros serão de

fato efetuados.

É com base nessas características que agentes de mercado negociam títulos de

dívida no mercado secundário e que agências de qualificação (rating) fornecem

informações sobre a capacidade da empresa (ou governo) para honrar seus

compromissos de dívida. Pode-se observar que o prêmio de dívida exigido por

financiadores para emprestar recursos a uma determinada empresa apresenta uma forte

correlação com o rating dado por essas agências.

Ao contrário do custo do capital próprio, o custo da dívida pode ser observado

direta ou indiretamente nos mercados financeiros. Quando títulos de dívida são

amplamente negociados no mercado secundário, deve-se realizar um estudo de caso do

passivo da empresa a partir do cálculo do rendimento até o vencimento (yield to

maturity) do título. Com base no preço corrente negociado do título (preço de mercado)

e nos fluxos de caixa que se espera receber, estima-se o custo da dívida a partir da taxa

interna de retorno (TIR) do fluxo de caixa esperado do título. A análise pode contemplar

os diversos tipos de instrumento de dívida existente, com vencimento, duração e moeda

(dívida interna ou externa) diferentes, devendo ser ponderados para obter o custo de

dívida total da empresa.
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Quando não existem informações de mercado (não há liquidez suficiente ou os

títulos não são negociados)16, o analista não pode estimar a taxa interna de retorno do

fluxo de caixa esperado porque não tem uma estimativa do valor corrente do título.

Nesses casos, uma alternativa é utilizar informações de empresas com classificação de

risco similar (ou quando essa informação não for disponível, pelo menos cujos níveis de

endividamento, porte, setor de atividade, rentabilidade e liquidez sejam similar à

empresa analisada).

Outra opção é utilizar como parâmetro de referência o custo estipulado em

contrato17 ou efetivamente incorrido pela empresa. Nessa abordagem, deve-se observar

que o custo de mercado corrente da dívida se aproxima do custo contratado quanto mais

recente a dívida tiver sido contraída.

Apesar da constatação de que o relevante para decisões de negócio é a projeção

do custo de capital, em vez do seu valor passado, observam-se casos, como por exemplo

nos Estados Unidos, onde o regulador utiliza como parâmetro o custo de dívida

histórico das empresas. Nessa abordagem, se os dados históricos não indicarem uma

projeção razoável para o futuro, existe o risco de se dar sinais de preço inadequados que

podem resultar em sub (ou sobre) investimentos.

Além do benchmarking financeiro, o custo do capital de dívida pode ser

estimado a partir de um modelo aditivo de prêmios de risco. Deste modo, o custo

marginal de endividamento é expresso pela taxa livre de risco adicionada por um

prêmio de risco de dívida específico da empresa. A taxa livre de risco é a taxa mínima

que o investidor/financiador espera receber para compensar o custo de oportunidade do

dinheiro no tempo.

Existem diversas formas de contabilizar o prêmio de risco de dívida (debt

premium). Uma maneira consiste de compensar riscos de inadimplência, liquidez e

prazo.

                                                
16 Esse é o caso da maior parte dos mercados emergentes, como o Brasil.
17 É importante incluir os custos de emissão, tais como comissões para os underwriters. O custo estimado
deve conter todos os custos de transação, caso seja possível estimá-los No caso de dívida em moeda
estrangeira deve-se utilizar o all-in cost, que inclui todos os custos de emissão além da conversão para a
moeda da empresa com base em estimativas de câmbio futuro.
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PRPPRLPRIrr LRd +++= Eq. 2.2

onde,

rd  = custo do capital de dívida

rLR  = taxa livre de risco

PRI = prêmio de risco de inadimplência

PRL = prêmio de risco de liquidez

PRP = prêmio de risco de prazo

Na maior parte dos casos, entretanto, utiliza-se apenas um prêmio de risco, que

contabiliza os diversos fatores de risco. Em mercados maduros, o prêmio de risco de

dívida da empresa é estimado essencialmente com base nas informações

disponibilizadas por agências de qualificação (rating) de crédito. Os dados de

classificação de risco das empresas permitem inclusive uma maior consistência na

análise comparativa de empresas.

No caso de mercados emergentes, uma possível abordagem para estimar o custo

do capital de dívida da empresa consiste em utilizar informações sobre o risco do

próprio país, conforme a equação abaixo:

PRNrrr PaísLRd ++= Eq. 2.3

onde,

rd  = custo do capital de dívida

rLR  = taxa livre de risco

rPaís = risco país

PRN = prêmio de risco do negócio (setor) da empresa

Eventualmente, o prêmio de risco do negócio pode ser negativo, o que significa

dizer que o risco desse negócio ou empresa é mais baixo que o risco dos títulos do

governo doméstico. Na prática isso pôde ser verificado recentemente quando títulos de

dívida da PETROBRAS estavam com rating melhor que o dos títulos do governo

brasileiro. Acontecimentos desse tipo são mais prováveis de acontecer no caso de

empresas que exportam bens primários e possuem seus riscos principalmente

relacionados ao preço internacional da commodity exportada.
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2.3. Custo do Capital Próprio

O custo do capital próprio18 é essencialmente a taxa de retorno que um acionista

demandará para investir seu capital em uma empresa para atuação em determinada

atividade. O retorno esperado inclui todos os dividendos a serem recebidos, bem como

qualquer ganho ou perda de capital. Influenciam o custo de capital de uma empresa (ou

negócio) fatores gerais que afetam todas as empresas atuantes em uma determinada

economia, bem como fatores particulares que influenciam o desempenho específico da

empresa ou setor.

O custo do capital próprio não é número arbitrário ou específico e a pretensão de

se realizar um cálculo preciso pode ser ilusória. O processo de estimativa do seu valor é

bastante controverso e envolve certo grau de subjetividade. Independente disso,

modelos teóricos são uma ferramenta importante para orientar decisões de investimento

por parte das empresas e para balizar a determinação da taxa de retorno permitida em

atividades reguladas.

O capítulo a seguir apresentará alguns modelos utilizados para estimar o custo

do capital próprio. Posteriormente, o capítulo 4 mostrará como órgãos reguladores de

outros países determinam o valor dessa importante variável. O quinto capítulo fará uma

análise detalhada do caso do transporte de gás natural no Brasil e o sexto buscará

estimar o seu custo de capital. Contudo, faz-se necessário primeiramente tecer

considerações sobre alguns aspectos relevantes relacionados ao tema.

                                                
18 Ou custo do capital acionário. Em inglês, cost of equity.
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2.4. Alguns Aspectos Relevantes

2.4.1. Taxas em Termos Nominais ou Reais

Uma empresa que investe em um ativo precisa ser recompensada não apenas

pelo custo de oportunidade real do capital investido, mas também pela perda de poder

de compra do seu investimento devido à inflação.

Nessa consideração, existe a possibilidade de se trabalhar com taxas de retorno

(custo de capital) em termos nominais ou reais. Em geral, as razões que determinam

essa escolha estão relacionadas ao modo com que as tarifas são calculadas, dependendo

da forma de determinação das receitas e dos critérios de reajuste. O ponto-chave a ser

observado nessa questão é a consistência entre as taxas e os fluxos de caixa

considerados no cálculo tarifário.

Taxas de retorno em termos reais são utilizadas no cálculo das chamadas tarifas

reais, calculadas a preços constantes. Os fluxos de caixa são estimados a partir de taxas

de crescimento real, sem considerar os aumentos devido à inflação de preços. A perda

do poder de compra devido à inflação é compensada a posteriori através da aplicação de

um índice de reajuste sobre a tarifa.19 Esse procedimento é típico de sistemas tarifários

que contém mecanismos indexatórios de tarifas, como por exemplo os reajustes anuais

previstos entre revisões tarifárias de sistemas tipo price cap.

No que diz respeito aos índices de preços utilizados para o reajuste, é mais

habitual a utilização de índices de preços amplos que reflitam o poder de compra da

moeda em questão, como índices de preço ao consumidor ou no atacado, e não índices

de preços específicos da indústria. Por exemplo, o RPI (retail price index) é utilizado na

Inglaterra, o CPI (consumer price index) na Austrália. Na Argentina, o PPI (producer

price index) americano era utilizado para indexar tarifas dolarizadas (antes da ruptura do

regime cambial).

Taxas reais, quando aplicadas sobre uma base de capital (valor dos ativos)

indexada ao longo do tempo, como no caso da avaliação de ativos a partir de custos

                                                
19 Mecanismo semelhante aos títulos indexados utilizados em alguns países.
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correntes, permitem a obtenção de tarifas nominais. Nesses casos, a tarifa é calculada

ano a ano (a partir da determinação da receita anual requerida) e a compensação da

inflação é dada pelo ajuste do valor da base de ativos.

Taxas nominais são utilizadas em sistemas que não incluem mecanismos

indexatórios entre revisões tarifárias ou quando o valor dos ativos é dado pelo seu custo

original ou histórico, sem haver uma indexação por inflação ao longo do tempo. O

retorno requerido é obtido multiplicando-se a base de ativos não indexada pela taxa

nominal. Nesse caso, a aplicação da taxa nominal é que permite a recuperação da perda

do seu poder de compra devido à inflação. 20

Pode-se observar que em condições de taxas de inflação elevadas e/ou instáveis,

como no caso de países emergentes, as avaliações de investimento são geralmente feitas

em termos reais.

• Conversão de taxas nominais para reais

Uma vez que o custo de capital é geralmente obtido em termos nominais21,  é

necessária uma conversão que envolva uma estimativa de inflação para obter o valor do

custo real do capital. A conversão é feita a partir da equação de Fisher22:

Inflação de Taxa1

Nominal Taxa1
Real Taxa1

+
+=+ Eq. 2.4

                                                
20 Mecanismo semelhante aos títulos nominais convencionais.
21 À exceção dos títulos indexados, as taxas de retorno e de juros encontram-se geralmente em termos
nominais.
22 O Efeito Fisher diz que credores e devedores contabilizam nas taxas de juros negociadas a taxa de
inflação esperada.
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2.4.2. Taxas Antes ou Depois de Impostos

Outra questão a ser definida é a utilização de taxas antes ou depois de impostos.

Primeiramente, é importante notar que investidores estão de fato preocupados com o

retorno do seu capital após o pagamento de impostos, que significam custos da empresa.

No tratamento dessa questão, destaca-se mais uma vez a necessidade de haver

consistência na realização do cálculo tarifário.

Se uma taxa de retorno (custo do capital) depois de impostos é utilizada, os

pagamentos de impostos esperados devem ser incluídos como parte dos custos a serem

recuperados – e vice-versa. O menor retorno depois de impostos e os maiores custos a

serem recuperados devem produzir o mesmo efeito sobre a receita total requerida que

um maior retorno antes de impostos sem considerar os custos de pagamento de

impostos.

Na prática, a conversão de taxas de retorno antes e depois de impostos é feita

através da utilização um fator (tax wedge) igual a 1/(1-t), onde t é a taxa de imposto de

renda. Assim:

 t1

Impostos de Depois Taxa
Impostos de Antes Taxa

−
= Eq. 2.5

Outro aspecto relevante é a influência da depreciação no cálculo do imposto de

renda a ser pago pela empresa. A depreciação dos ativos é tida como um custo e pode

ser deduzida para fins de cálculo de imposto de renda. Deve-se observar que em alguns

casos a lei permite a utilização de depreciação acelerada, o que implica na redução do

pagamento de impostos de renda no presente, aumentando-o no futuro.23

                                                
23 R. GARCÍA CONSULTORES (2001, p. 4) mostra duas abordagens possíveis para tratar a questão da
depreciação: flow-through e normalização. No primeiro caso, consideram-se no cálculo tarifário os
impostos realmente pagos pela empresa, não importando que a política governamental seja de
depreciação acelerada. Em caso de cálculos tarifários anuais, isso pode resultar em tarifas no presente
relativamente mais baixas que no futuro. No enfoque de normalização, não se considera os impostos
realmente pagos e faz-se uma distribuição uniforme dos impostos ao longo do tempo através de
depreciações regulatórias, o que suaviza flutuações tarifárias. Nesse caso, pode-se aplicar o ajuste por
impostos acumulados diferidos, resultantes da diferença entre o imposto de renda pago de acordo com a
contabilidade regulatória e o efetivamente pago ao fisco. É como se a empresa estivesse recebendo um
crédito do regulador financiado a uma taxa de juros igual ao custo de capital. Para os consumidores o
efeito é neutro, como se tivesse sido considerados os pagamentos reais de impostos de renda.
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2.4.3. Conversão de Taxas em Dólares para Reais

Para converter taxas de retorno estabelecidas em dólares para a moeda local,

deve-se contemplar a variação esperada da taxa de câmbio da moeda local em relação à

moeda estrangeira (geralmente o dólar). A conversão de taxas da moeda estrangeira

para a moeda local consiste em contabilizar o risco cambial associado, isto é, o risco de

uma mudança futura na taxa de câmbio alterar o retorno do investimento inicialmente

calculado em moeda estrangeira.

Uma abordagem “de mercado” para realizar estimativas de câmbios futuros

consiste em calcular o custo do hedge cambial. O problema é que em geral,

especialmente no caso de mercados emergentes, não existe mercado cambial a termo,

futuro ou de swap com liquidez e prazo tão grandes quanto os tipicamente envolvidos

em projetos de infra-estrutura.

Uma outra opção para estimar taxas de câmbio futuras é supor a paridade do

poder de compra24, segundo a qual a taxa de câmbio da moeda local em relação a uma

moeda estrangeira deve-se ajustar para refletir mudanças nos níveis de preços dos dois

países. Moedas com altas taxas de inflação devem depreciar em relação a moedas com

baixas taxas de inflação. A paridade do poder de compra é representada pela equação

abaixo:

aestrangeir

local

i
i

C
C

+
+

=
1

1

0

1 Eq. 2.6

onde,

C0 = taxa de câmbio no instante 0

C1 = taxa de câmbio no instante 1

ilocal =  taxa de inflação da moeda local

iestrangeira = taxa de inflação da moeda estrangeira

                                                
24 Em inglês, Purchasing Power Parity (PPP) .
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Uma aproximação da equação acima, válida quando a inflação da moeda

estrangeira é relativamente pequena, indica que a variação percentual na taxa de câmbio

durante um período deve ser igual ao diferencial de inflação das moedas para o mesmo

período:  25

aestrangeirlocal ii
C

CC
C −=

−
=∆

0

01
% Eq. 2.7

A versão generalizada do Efeito Fisher, por sua vez, permite assumir que, em

virtude de oportunidades de arbitragem, as taxas de juros reais nas diversas moedas

devem ser equalizadas. Se o retorno esperado real é mais alto na moeda local, haveria

um fluxo de capital da moeda estrangeira para a moeda local26 até que o equilíbrio de

preços se estabeleça.

aEstrangeirLocal Real TaxaReal Taxa = Eq. 2.8

Assim, pode-se dizer que as taxas de juros nominais dos países se diferenciam

pelas expectativas de desvalorização de suas moedas.

aestrangeir

local

i
i

+
+

=
+

+
1

1

Nominal Taxa1

Nominal Taxa1

aEstrangeir

Local Eq. 2.9

Supondo que a taxa nominal estrangeira e a inflação estrangeira são

relativamente pequenas, essa relação pode ser aproximada pela equação abaixo:

aestrangeirlocal ii −=− aEstrangeirLocal Nominal TaxaNominal Taxa Eq. 2.10

                                                
25 Subtraindo 1 de ambos os lados da equação, obtém-se:

(C1 - C0) / C0 = (ilocal – iestrangeira) / (1+ iestrangeira)

quando iestrangeira é relativamente pequeno, pode ser aproximado por:

(C1 - C0) / C0 = i local – iestrangeira.
26 Esta premissa é válida quando não há controle governamental sobre o fluxo de capitais.
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Resumindo, supondo que a paridade do poder de compra é uma premissa válida,

o que parece razoável considerando o longo período de maturação de investimentos em

infra-estrutura27, existem duas alternativas possíveis: i) utilizar a mesma taxa de retorno

em termos reais para os diversos tipos de câmbio (países) ou ii) aplicar taxas nominais

convertidas a partir do diferencial relativo de inflação entre a moeda estrangeira e a

moeda local.28

                                                
27 Evidências empíricas indicam a validade da paridade do poder de compra no longo prazo, enquanto que
no curto prazo ela pode não ser 100% aplicável. No curto prazo não há como assegurar se a moeda local
está sobre ou subvalorizada em relação à moeda estrangeira, o que significa dizer que pode existir um
risco de desvalorização (apreciação) adicional. (SHAPIRO, 1994, p.155)
28 Este procedimento de conversão é sugerido por DAMODARAN (1999b).
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3. MODELOS PARA ESTIMATIVA DO CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIO
29

Como comentado no capítulo anterior, existem diversos modelos para estimar o

custo do capital próprio. Observa-se muito debate entre teóricos e práticos sobre qual o

modelo correto a ser utilizado e muitas vezes as estimativas são frágeis, podendo

divergir dependendo do modelo adotado. O objetivo deste capítulo é apresentar e

discutir, do ponto de vista conceitual, alguns desses modelos.30

É importante ter consciência de que o estabelecimento de um determinado valor

envolve certo grau de subjetividade e exige poder de julgamento por parte do tomador

de decisão, sendo inevitável a utilização do poder discricionário por parte do órgão

regulador.

3.1. Modelo de Rendimentos Comparáveis

Este método busca estimar rendimentos (retornos) de empresas por intermédio

da comparação com outras empresas expostas a riscos similares. A premissa básica é a

de que esses rendimentos representam o custo de oportunidade do acionista.

Embora não apresente ferramentas teóricas sofisticadas, o modelo de

rendimentos comparáveis pode ser muito útil, especialmente quando utilizado de forma

complementar com o objetivo de balizar e validar estimativas de outros modelos.

A comparação pode acontecer de diversas formas: entre diferentes empresas que

atuam em um mesmo setor e país, entre empresas de setores assemelhados do mesmo

país ou ainda entre empresas de países distintos. Como será comentado no quinto

capítulo, o custo do capital aplicável a atividades como: distribuição de gás natural no

Brasil, transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil e/ou transporte de gás

                                                
29 A maior parte desse capítulo está baseada no relatório “Revisão da Literatura sobre estimativa de custo
de capital aplicada ao setor de gás natural no Brasil” elaborado em 2002 por Ricardo P. C. Leal,
referente ao serviço de consultoria da COPPEAD/UFRJ contratado pela ANP.
30 Os diversos modelos apresentados neste capítulo foram desenvolvidos com objetivo de obter custos de
capital para empresas ou atividades e permitir a avaliação de investimentos. Contudo, podem ser
utilizados por reguladores para estimar a taxa de retorno adequada para atividades de monopólio.
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natural em países da América Latina podem ser exemplos de benchmarks relevantes

para balizar estimativas do custo do capital associado ao transporte de gás natural no

Brasil.

De qualquer forma, mesmo que os riscos assumidos por essas empresas sejam

razoavelmente comparáveis, ressalta-se a importância do analista visualizar e

quantificar eventuais diferenças.

3.2. Modelo de Crescimento de Dividendos31

Pode-se verificar que o valor intrínseco de uma ação (P0) é o valor presente dos

benefícios futuros de possuir essa ação, incluindo dividendos (D i) e o preço final de

venda da ação (Pn). Os dividendos podem ser entendidos como o fluxo de caixa líquido

para o acionista. A taxa de desconto do fluxo de caixa é o custo do capital próprio (re),

que se deseja estimar.
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O modelo de crescimento constante de dividendos32 faz uma simplificação da

fórmula acima, assumindo que os dividendos apresentam uma taxa de crescimento

constante ao longo do tempo (g), assumindo uma perpetuidade.
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31 Em inglês, Dividend Growth Model – DGM . Alguns autores chamam de Modelo de Fluxo de Caixa
Descontado (em inglês, Discounted Cash Flow Model – DCF).
32 Também conhecido como Modelo de Gordon e Shapiro .
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A equação anterior pode ser simplificada33 por:
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Eq. 3.3

A partir daí, pode-se deduzir o custo do capital próprio. O termo D1/Po pode ser

denominado rendimento de dividendos ou rendimento da ação (RDe), o que faz a

fórmula ainda mais simples de se entender. O custo do capital próprio, correspondente

ao retorno esperado do acionista, é igual ao rendimento de dividendos (RDe) mais a sua

taxa de crescimento constante (g).
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1 Eq. 3.4

O primeiro termo da equação anterior (o rendimento da ação) obtém-se

diretamente a partir de observações no mercado de capitais, podendo-se utilizar uma

média histórica ou valores recentes. Por outro lado, é necessária alguma hipótese para

determinar a taxa de crescimento dos dividendos.

Por ser a taxa de crescimento real de lucros no infinito, g não pode ser maior do

que a taxa de crescimento real da economia de longo prazo. Neste ponto, verifica-se a

principal limitação desse modelo, associada à dificuldade de estimar uma taxa de

crescimento de dividendos fixa, visto que isso não se verifica na realidade.

A fim de produzir uma melhor estimativa do custo do capital costuma-se utilizar

um modelo de crescimento de dividendos aplicável em mais de um estágio,

acomodando taxas diferenciadas de crescimento que refletem possíveis vantagens

competitivas da empresa. A equação 3.5 abaixo mostra um modelo de três estágios.
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33 Trata-se de uma progressão geométrica com a0 = D0(1+g)/(1+re) e q = (1+g) / (1+re).
Logo, Sn = a0/(1-q) = D0(1+g)/(1+re)*(1+re)/(1+re-1-g) = D0(1+g)/(re-g).
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O custo do capital próprio re (taxa de desconto) deve ser obtido por meio da

solução da equação, de forma similar à determinação da taxa interna de retorno uma

série de fluxo de caixa.

Geralmente adota-se o seguinte critério para estimar as taxas de crescimento de

dividendos. No primeiro estágio (primeiros 5 anos), utilizam-se avaliações de

especialistas para a evolução dos fluxos para a empresa em questão. No segundo estágio

(anos 6 a 10), aplicam-se estimativas de crescimento da indústria (setor) em seu

conjunto, assumindo que nessa fase o desempenho da empresa está muito mais

vinculado à evolução geral da indústria. Finalmente, no último estágio são utilizadas

estimativas do crescimento agregado da economia, refletindo a idéia de que no longo

prazo as taxas de crescimento da empresa tendem a se igualar às da economia como um

todo.

Uma das vantagens do modelo em três etapas é sua consistência com as teorias

de ciclo de vida das empresas. De modo geral, essas teorias assumem que as empresas

possuem um ciclo de vida com diversas características de crescimento. O potencial de

crescimento extraordinário se esgota no curto prazo e gradualmente se estabiliza em

taxas mais moderadas.

As principais premissas assumidas por esse tipo de modelo são: i) o valor de

mercado da ação reflete a melhor percepção dos agentes de mercado; ii) o custo de

capital é constante ao longo do tempo e iii) os dividendos são a fonte de valor da ação.

3.3. Modelo Aditivo de Prêmios de Risco 34

Este modelo está baseado na idéia de que os acionistas devem ter um retorno

igual ao de um ativo livre de risco, adicionado de prêmios de risco relacionados a fontes

de risco específicas. O procedimento é análogo ao sugerido para estimar o custo de

dívida, descrito no capítulo anterior. A diferença é que antes se contabilizava o prêmio

de dívida da empresa (debt premium), isto é, a diferença entre o risco associado a um

título de dívida (bond) da empresa e a taxa livre de risco, ao passo que agora se estima o

prêmio de risco do capital acionário ( equity premium).

                                                
34 Em inglês, “Risk Premium Approach”.
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Diversos prêmios de risco podem ser considerados. Alguns são de uso comum,

enquanto que outros são controvertidos. IBBOTSON ASSOCIATES (2001a) apresenta

um modelo de prêmios de risco conforme a equação abaixo:

PRTPRSPRMrr LRe +++= Eq. 3.6

onde,

re = custo do capital próprio

rLR  = taxa livre de risco

PRM = prêmio de risco do mercado de ações

PRS = prêmio de risco sistemático do setor da empresa

PRT = prêmio de risco para o tamanho da empresa

O primeiro prêmio indica a taxa que recompensa o risco associado ao

investimento em ativos de risco (característica inerente ao mercado de ações), supondo

uma carteira (portfólio) de ativos plenamente diversificada35. O segundo prêmio

contabiliza o risco sistemático adicionado à carteira diversificada de ativos quando se

decide investir em um setor específico. O prêmio de risco por tamanho incorpora ao

custo do capital acionário o risco adicional inerente às pequenas empresas, sendo

calculado mediante a subtração do rendimento médio de uma carteira de empresas

pequenas pelo rendimento médio de uma carteira de empresas grandes. Em alguns casos

a aplicação deste prêmio pode ser questionada. LEAL (2002) alerta que evidências

indicam a existência de um prêmio de risco negativo para o tamanho no Brasil, ou seja,

empresas pequenas apresentam retornos menores do que empresas grandes.

De acordo com sua composição, o método de adição de prêmios de risco pode

ser desenvolvido para incorporar outros componentes de risco, conforme o caso. Por

exemplo, pode-se acrescentar prêmios relativos à propriedade da empresa, associados à

posição majoritária ou minoritária de ações, ao controle sobre a companhia ou à

presença de pessoas-chave na direção da empresa. Apesar de em geral se esperar que o

controle da propriedade não afete a taxa de retorno, em alguns casos se reconhece que

esse controle pode ter efeitos relevantes sobre o risco que se enfrenta. Devido a uma

menor diversificação, pode-se argumentar que o controlador possui uma exposição

maior ao risco. Todavia, estimar quantitativamente esses efeitos não é trivial e, ainda, é

                                                
35 Maiores detalhes sobre diversificação serão tratados no item que apresenta o modelo CAPM.
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possível que algumas dessas considerações já se encontrem contabilizados em outros

prêmios, como o de tamanho.

Outros fatores de risco, como o risco regulatório e o risco político, também

podem ser explicitamente considerados. Entretanto, agências especializadas

recomendam que as considerações relativas a controle, propriedade, risco político ou

regulatório sejam considerados no desenvolvimento dos fluxos de caixa descontados de

capital e não mediante modificações arbitrárias na taxa de retorno. Dessa forma, chega-

se a resultados baseados na probabilidade de ocorrência segundo a influência de cada

um desses parâmetros, sem resultar numa estimativa “suja” da taxa de retorno sobre o

capital. (MERCADOS ENERGÉTICOS, 2002)

As principais dificuldades associadas a esse método são: determinar os prêmios

de risco relevantes; calcular os seus valores iniciais; e estimar como variam ao longo do

tempo, uma vez que mudanças em condições fundamentais da economia (como, por

exemplo, nas taxas básicas de juros) causam variações no padrão dos prêmios.

Uma questão fundamental a ser verificada na elaboração e implementação do

modelo é se, ao estimar cada parcela de prêmio, não está havendo dupla contagem de

riscos. Erros desse tipo causa uma sobre-estimativa do custo do capital. Além desse

aspecto, ressalta-se que o modelo considera uma sensibilidade (beta) da empresa a cada

fator de risco igual a 1, o que pode ser questionado36.

De qualquer forma, o conceito básico de adição (ou subtração) de prêmios de

risco associado a este método é intuitivo e pode ser utilizado de diversas formas.

Adicionalmente, vale destacar que a adição (ou subtração) de prêmios de risco pode ser

aplicada para realizar ajustes em resultados obtidos por intermédio de outras

metodologias.

                                                
36 Este comentário poderá ser melhor compreendido após apresentação dos demais modelos, mais
sofisticados, para estimar o custo do capital próprio.
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• Prêmio de Risco sobre o Custo de Dívida

Existe também a possibilidade de estimar o custo do capital próprio com base no

custo de endividamento da empresa. Comparando o retorno da ação (dividendos mais

valorização da ação) com os rendimentos dos títulos de dívida de longo prazo da

empresa e a partir da premissa que, por receber seu retorno somente após o pagamento

dos compromissos de dívidas, pode-se dizer que o acionista está mais exposto ao risco

da empresa e exige um prêmio previsível sobre o custo da dívida. O método consiste em

adicionar um prêmio de risco ao custo de endividamento da própria empresa.

Esse método possui valor quando o custo de endividamento da empresa pode ser

diretamente observado. Nos casos onde isso não é possível, ele pode ainda ser aplicado

através de empresas com ratings de dívida similares ou até mesmo usando como

referência os títulos de dívida do próprio governo.37

3.4. Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)

O modelo CAPM possui a mesma idéia básica do modelo de prêmios de risco,

mas apresenta uma metodologia específica para determinar o prêmio de risco que os

acionistas devem receber acima da taxa livre de risco. Na sua versão simples (padrão), o

único fator de risco considerado é o prêmio de risco do mercado.

A base conceitual do modelo CAPM é que os riscos associados à realização de

apenas um investimento (ou compra de uma ação) isoladamente são diferentes dos

riscos causados pela adição desse investimento (ou ação) a uma carteira bem

diversificada. Os riscos de um investimento podem ser decompostos em riscos

específicos da empresa em questão (ex.: perda de vendas para um competidor) e aqueles

associados ao risco de mercado (ex.: diminuição de vendas devido a uma recessão

econômica, que também afetará seus concorrentes). O ponto-chave é que investidores

podem eliminar riscos específicos da empresa através da diversificação (ex.: investindo

                                                
37 Como será mostrado no capítulo seguinte, a taxa de retorno regulada do transporte gás natural na
Espanha é igual ao rendimento dos títulos do governo adicionado de um determinado spread.
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nas empresas concorrentes) e dessa forma não deveriam ser remunerados por assumirem

este risco supérfluo.38

Investidores não podem eliminar riscos não diversificáveis (associados aos

movimentos do mercado como um todo) e por isso devem ser recompensados. O

tamanho dessa recompensa dependerá de quanto o retorno da empresa está

correlacionado com o retorno do mercado. Quanto maior a correlação, maior o risco não

diversificável assumido pelo investidor e, portanto, maior o custo do capital.39

O modelo CAPM pode ser representado pela equação abaixo, conhecida como

linha de mercado de títulos.40

( )LRmeLRe rrrr −×+= β Eq. 3.7

onde,

re = custo do capital próprio

rLR  = taxa livre de risco

rm = retorno esperado do mercado

β e = beta das ações da empresa

(rm – rLR) = PRM = prêmio de risco do mercado de ações

Esta equação descreve a combinação de equilíbrio de retornos esperados e betas

de todas as carteiras possíveis de serem construídas. O retorno esperado de um título

(ação) é linearmente proporcional ao seu coeficiente beta.

                                                
38 STULZ apud LEAL (2002) salienta que é comum os analistas incluírem fatores de risco diversificável
nos seus modelos para estimar o custo do capital próprio.
39 Uma decorrência dessas observações é que, por ter uma carteira melhor diversificada, o investidor
global pode (ironicamente!) pagar mais por uma ação brasileira do que um investidor brasileiro que não
está diversificado internacionalmente.
40 Em inglês, Security Market Line.
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• Coeficiente Beta

Através da correlação entre o retorno da ação e o retorno do mercado, o beta

mede o risco não diversificável (ou sistemático) de investir na empresa em relação ao

risco de investir no mercado acionário como um todo. Mais precisamente, o beta mede o

risco adicionado por uma empresa a uma carteira bem diversificada de títulos.41

No ponto de vista estatístico, o parâmetro beta pode ser definido como o

quociente entre a covariância do retorno das ações da empresa com o retorno do

mercado, e a variância42 do retorno do mercado.

( )
( )m

me
e rVar

rrCov ,
=β Eq. 3.8

Através de análise estatística, o beta pode ser obtido a partir da regressão do

retorno do capital próprio da empresa contra o retorno do mercado.

( ) ( )LRmeeLRe rrrr −×+=− βα Eq. 3.9

onde,

αe = alfa = ponto de intercepto da regressão

β e = beta = inclinação da regressão

A inclinação da regressão corresponde ao beta da ação (β), enquanto que o ponto

de intercepto da regressão (α) mede a diferença entre o retorno esperado da ação e o

retorno real verificado, fornecendo uma medida do desempenho da ação em relação à

expectativa gerada pelo próprio modelo CAPM.43

                                                
41 Um ativo com risco sistemático nulo possui beta igual a zero e, conseqüentemente, custo de capital
igual à taxa livre de risco.
42 Variância de retorno é uma medida do risco.
43 O R2 da regressão fornece uma estimativa da proporção do risco da empresa que pode ser atribuída ao
risco de mercado. A diferença (1 – R2) corresponde ao risco específico da empresa, que pode ser
diversificável e não deve ser remunerado. Essas medidas são em termos percentuais. Para mais detalhes
ver DAMODARAN (1999a, p. 66).
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Dessa forma, analistas financeiros fazem previsões do comportamento futuro do

risco de empresas a partir de dados históricos. Para um determinado período, tomam

uma série histórica do retorno da ação da empresa (cotada em bolsa) e do retorno do

mercado, representado por um índice de ações (como por exemplo o S&P 500 nos

Estados Unidos), e através de uma análise de regressão linear obtém uma estimativa do

valor do beta da empresa. Observam-se, entretanto, diversos desacordos no processo de

estimativa do beta. DAMODARAN (1999b) ressalta que a confiabilidade de estimativas

históricas feitas para ações individuais em análises onde o erro padrão é acima de 0,5 é

muito pequena, pois o intervalo de confiança gerado é tão grande que acomoda qualquer

valor.

Uma abordagem alternativa consiste em estimar o beta da empresa a partir da

análise de empresas assemelhadas. Supondo que os riscos de negócio assumido por

estas empresas são similares, seus betas apresentam valores aproximadamente iguais.

Todavia, como essas empresas apresentam estruturas de capital diversas, para aplicar

esta abordagem é necessário realizar ajustes que considerem o impacto da alavancagem

financeira no risco do acionista, compreendendo as diferenças entre o beta do ativo

(asset beta) e o beta do acionista ( equity beta).

• Alavancagem Financeira: Beta do Ativo vs. Beta do Acionista

O beta do ativo indica o risco associado ao ativo como um todo. O beta do

acionista indica o risco assumido pelos acionistas. Existe uma diferença entre eles

porque, como explicado anteriormente, detentores de títulos de dívida (credores)

recebem uma parcela fixa do retorno dos ativos, enquanto que o acionista recebe o lucro

restante. Quanto maior o grau de alavancagem, maior o risco assumido pelo acionista.

Assim, para um dado beta do ativo, o beta do acionista aumenta quando o nível de

alavancagem cresce. Pode-se chamar o beta do acionista de beta “alavancado” e o beta

do ativo de beta “não alavancado” ou “desalavancado”.



29

A contabilização do risco financeiro associado à alavancagem é verificada a

partir da fórmula abaixo.44

( ) 



 −+×=

E
D

tativoe 11ββ Eq. 3.10

onde,

βe  = beta do acionista (equity) ou beta alavancado

βativo  = beta do ativo (asset) ou beta desalavancado (sem dívidas)

t =  alíquota do imposto de renda

D/E = índice dívida / capital próprio (ou patrimônio líquido)

Pode-se observar que o beta do acionista é igual ao beta do ativo quando a

empresa é composta integralmente por capital próprio (risco financeiro nulo) e que o

fator [(1-t)D/E] contabiliza o risco financeiro adicionado ao risco do negócio (do ativo).

Entendidos esses conceitos, pode-se apresentar a abordagem de obtenção do beta

a partir de empresas assemelhadas. Essa prática, amplamente utilizada, consiste

basicamente em:

i) estimar os betas alavancados (do acionista) de várias empresas assemelhadas;

ii) ajustá-los para obter os betas desalavancados (dos ativos) considerando a

alavancagem de cada empresa observada;

iii) estimar o beta médio desalavancados (dos ativos) das empresas assemelhadas;

iv)  tornar a incluir o endividamento neste beta médio, ajustando-o para o nível de

risco financeiro desejado.

Nesta alavancagem, sugere-se utilizar a estrutura de capital ideal da empresa

para o qual se quer estimar o custo de capital. A principal vantagem deste método é que

o erro padrão observado é muito menor. Além disso, ela é especialmente valiosa quando

não existem (ou não são confiáveis) informações históricas de mercado sobre retornos

das ações da empresa ou do setor que se deseja analisar (como o caso do transporte de

gás natural no Brasil).

                                                
44 Rigorosamente, βativo  = βd*(1-t)*D/(E+D*(1-t)) + βe*E/(E+D*(1-t)).

Considerando βd (dívida) nulo, chega-se à equação 3.10. Para mais detalhes, ver ROSS (1996, p. 469).
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• Algumas Considerações sobre as Premissas do Modelo CAPM

Apesar de ser o método mais utilizado, cabe citar algumas premissas assumidas

pelo CAPM que muitas vezes são questionadas por especialistas.

- É um modelo de equilíbrio de preços que descreve a relação risco-retorno em

mercados de capitais eficientes. Isto significa um mercado que utiliza toda

informação disponível no estabelecimento de preços dos ativos. Nessa situação, não

deveria haver oportunidade para que agentes do mercado lucrassem com operações

de arbitragem com base em “outras informações”.

- Assume que não há custos de transação, impostos ou impedimentos para se realizar

negociações, que todos ativos são perfeitamente comercializáveis e que nenhum

agente é grande o suficiente para influenciar a formação do preço.

- Assume que investidores têm aversão a risco e ao montar suas carteiras de

investimentos tomam suas decisões com base apenas no retorno esperado e na

variância do retorno, o que implica numa distribuição normal dos retornos

(simetricamente distribuídos em torno do retorno esperado).

- Assume que investidores podem emprestar e tomar quantias ilimitadas de recursos a

uma taxa igual à taxa livre de risco.

Além disso, é importante salientar que o CAPM é um modelo de expectativas,

enquanto que a maior parte das informações de mercado utilizadas nas estimativas

variáveis de entrada (taxa livre de risco, beta, retorno do mercado) é geralmente obtida

por meio de dados históricos.
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3.5. Modelo APT (Arbitrage Pricing Theory)45

O APT é um modelo que se colocou como alternativa teórica ao CAPM. Assume

que podem existir diversas fontes de risco (modelo multifatorial), sendo que a exposição

do ativo a cada fonte de risco é medida por um beta (peso, coeficiente de sensibilidade

ou exposição do investimento a cada fator de risco). No APT, o custo do capital próprio

é igual ao resultado do somatório ponderado de cada um dos prêmios de risco de acordo

com a carga do fator relevante:

nnLRe PRPRPRrr ×++×+×+= βββ K2211 Eq. 3.11

onde,

re = custo do capital próprio

rLR  = taxa livre de risco

PR1, PR2,, ..., PRn = vários prêmios de risco

β1, β2, ..., βn= peso ou carga (exposição do investimento a cada fonte de risco)

Ao analisar diversas fontes de risco sem defini-las previamente, o APT abre

espaço para a discussão dos fatores macroeconômicos que afetam o retorno esperado do

ativo, que no CAPM é captado somente através da carteira (portfólio) de mercado. Ou

seja, o CAPM parte de uma visão financeira, enquanto que o APT adota uma

abordagem econômica. “O CAPM pressupõe que o risco de mercado está embutido na

carteira de mercado, enquanto o APT se atém aos fundamentos econômicos”.

DAMODARAN (1999a)

Apesar de a teoria do APT não determinar quais devem ser os fatores relevantes,

estudos realizados46 indicam que os principais fatores que influenciam os retornos

esperados dos ativos são:  i) mudanças imprevistas na produção industrial (PIB); ii)

inflação não esperada; iii) mudanças imprevistas na taxa de juros real (resultante da

diferença entre a taxa de juros nominal e a inflação); iv) diferencial de rendimento entre

o título corporativo de baixa qualidade e títulos do governo (ambos de longa

                                                
45 Desenvolvido por Stephen A. Ross, em 1976.
46 CHEN, NAI-FU apud MERCADOS ENERGÉTICOS (2002).
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maturação); e v) o diferencial em rendimento entre os títulos do governo de longo prazo

de maturação e os de curto prazo, sendo os dois últimos fatores associados ao risco de

crédito. 47 Todavia, os fatores relevantes podem mudar ao longo do tempo.

DAMODARAN (1999a) destaca que a utilização de fatores errados ou não usar um

fator significativo pode levar a estimativas de custo do capital demasiadamente baixas.

Para implementar o APT na prática, verifica-se a correlação dos fatores

relevantes com os retornos da empresa com base em uma série histórica de dados de

forma a obter um modelo de retornos esperados, com betas específicos da empresa

calculados relativamente a cada fator.

O modelo APT supõe que os ativos são precificados de modo que não haja

oportunidades de arbitragem, mas diferentemente do CAPM, não necessita da hipótese

acerca da distribuição normal dos retornos dos ativos nem sobre a estrutura de

preferências dos indivíduos. Além disso, ao descartar a idéia de carteira de mercado,

não existe o problema prático de como determiná-la e tratá-la nos estudos empíricos.

Apesar de o modelo APT ser conceitualmente mais flexível e amplo que o

CAPM, empiricamente não existe um teste que assegure a sua superioridade.

DAMODARAN (1999a) afirma que na previsão de retornos esperados no futuro “os

ganhos que podem ser auferidos através de fatores de conjuntos de indicadores podem

ser compensados pelos erros associados à estimativa dos carregamentos dos fatores e

os betas dos fatores”, lembrando que “estimar estes parâmetros para uma carteira é

mais fácil porque os erros podem se compensar num grande número de investimentos”

e destaca a atratividade intuitiva e a simplicidade do CAPM em comparação ao APT,

que possui complexidade econométrica significativamente maior.

                                                
47 FAMA E FRENCH apud MERCADOS ENERGÉTICOS (2002)
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3.6. Países Emergentes: Considerações sobre Risco País, Segmentação

e Integração de Mercados

Os modelos apresentados até este ponto foram elaborados com o objetivo de

estimar o retorno esperado pelo acionista em mercados de capitais desenvolvidos, como

o dos Estados Unidos, supondo o enfoque do investidor local. Com o fenômeno da

globalização e a decorrente internacionalização dos investimentos faz-se necessário

dispor de modelos que permitam a obtenção de tais estimativas do ponto de vista do

investidor estrangeiro.

No caso da análise de riscos e retornos esperados de investimentos em mercados

emergentes, deve-se verificar qual o risco adicional assumido por um investidor

internacional que merece de fato ser recompensado. Obviamente, investimentos

(equivalentes) em países como o Brasil ou a Indonésia possuem um risco maior que

aqueles realizados nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Entretanto, uma pergunta a ser

respondida é a seguinte: o retorno esperado pelo acionista deve remunerar

(integralmente) essa diferença de risco, ou o investidor globalizado pode eliminar este

risco (ou pelo menos parte dele) através da diversificação? Na avaliação dessa questão,

um importante aspecto a ser considerado é o grau de segmentação do mercado em

relação aos mercados internacionais.

Em mercados totalmente segmentados, o investidor apenas consegue montar

uma carteira de ativos diversificada no mercado doméstico, não tendo a oportunidade de

investir em mercados internacionais. Nesses casos, os prêmios de risco para compensar

a exposição de cada investidor devem ser diferentes para cada mercado segmentado. Por

isso, o custo de capital do acionista deve ser estimado por um modelo que consista

somente de fatores de risco locais. Supondo que os mercados são segmentados, ativos

de mesmo risco podem ter preços diferentes em uma moeda comum (como o dólar), não

sendo possível operações de arbitragem que induzam à equalização de preços.

Por outro lado, quando um mercado é considerado plenamente integrado com os

mercados mundiais, o preço de um ativo de determinado risco é o mesmo nos diferentes

mercados, quando convertido para a moeda comum. Em mercados integrados, o custo

de capital ou retorno esperado do acionista deve ser estimado apenas com base em

fatores globais, sem a presença de fatores locais.
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Voltando à discussão sobre a remuneração do capital investido em países

emergentes, alguns especialistas afirmam que a eliminação do risco país através da

diversificação é a princípio possível nos casos onde os mercados são integrados e o

investidor é globalizado. Isso justificaria a não inclusão do prêmio de risco país somado

ao custo de capital.48

DAMODARAN (1999b) argumenta, entretanto, que o risco país não é

totalmente diversificável. Além da impossibilidade do investidor obter na prática uma

carteira globalmente diversificada, existem movimentos conjuntos entre mercados

emergentes e os maiores mercados mundiais que demonstram alta correlação entre seus

riscos. Como observado na década de 90, uma crise em um determinado país pode

afetar negativamente outros países sem haver para isso uma razão econômica razoável,

o que leva a crer que um contágio irracional pode desestabilizar a economia de outros

países.

No caso do Brasil, LEAL (2002) afirma que “a evidência empírica mais recente

não permite que se considere o mercado brasileiro como segmentado” e que “o

mercado brasileiro é parcialmente segmentado, o grau de integração varia no tempo e

parece ter aumentado nos últimos anos”. Dessa forma, recomenda a utilização de um

modelo que contemple fatores de risco locais e globais, desde que estes sejam

independentes entre si.

A seguir serão apresentados alguns modelos que abordam essas questões de

diferentes formas.

                                                
48 Uma das práticas criticadas por STULZ apud LEAL (2002) é a inclusão do risco país, que poderia ser
pelo menos em parte diversificável, na taxa de desconto em avaliações de projetos.
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3.7. Modelo CAPM Simples Doméstico

Para estimar o custo do capital próprio de um investimento no Brasil uma

possível abordagem é aplicar o modelo CAPM com base apenas em parâmetros locais.

A partir das considerações já feitas, pode-se verificar que esta abordagem, denominada

CAPM Simples Doméstico, pressupõe a segmentação completa do mercado brasileiro.

ddedLRe PRMrr ×+= ,, β Eq. 3.12

onde,

re = custo do capital próprio

rLR, d = taxa livre de risco doméstica

PRMd = prêmio de risco do mercado doméstico

βe, d = beta da empresa em relação ao fator de risco doméstico

A primeira dificuldade que se verifica na implementação dessa abordagem é a

pouca disponibilidade de dados do mercado de capitais doméstico, o que compromete a

confiabilidade estatística dos parâmetros calculados para utilização no modelo.

No caso do prêmio de risco de mercado, por exemplo, devido aos períodos

relativamente curtos em que os dados estão disponíveis em mercados emergentes, o

elevado erro padrão faz com que a estimativa histórica do prêmio de risco do mercado

doméstico seja de pouca utilidade.49

Outros questionamentos podem ser feitos a essa abordagem. No que se refere à

taxa livre de risco, por exemplo, vale perguntar se tal taxa realmente existe em países

emergentes como o Brasil. Deve-se alertar que as taxas de rendimento de um título de

dívida de longo prazo não são livres de risco, uma vez que estes apresentam vários

riscos como os de hiperinflação, não pagamento (default) e confiscos. O problema é

ainda maior quando não há uma taxa de títulos públicos de longo prazo para ser usada

como referência.

                                                
49 Para contornar esse problema existem alternativas para estimar o prêmio de risco de um mercado
emergente com base no prêmio de risco de um mercado maduro, como será mostrado adiante.
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Finalmente, como argumentado por LEAL (2002), o mercado brasileiro não

pode ser considerado como totalmente segmentado. Assim, um modelo que utilize

apenas fatores de risco locais não seria aplicável, particularmente no caso de empresas

cujos acionistas são estrangeiros.50

3.8. Modelo de Damodaran para Mercados Emergentes

A utilidade de modelos que utilizam dados históricos de mercados emergentes é

questionada por DAMODARAN (1999b). Devido ao curto período de tempo em que

dados de mercado estão disponíveis e à grande volatilidade dos retornos observados, o

elevado erro padrão faz com que os resultados não tenham qualquer valor para serem

aplicados em modelos de risco e retorno. Como alternativa propõe uma abordagem

intuitiva onde o prêmio de risco de um mercado emergente é composto por duas

parcelas: o prêmio de risco do mercado de ações maduro (ou global) e o prêmio de risco

sistemático do mercado de ações do país emergente. A segunda parcela é destinada a

compensar apenas os riscos de se investir no país emergente que não são diversificáveis

pelo investidor globalizado.51

A exposição de um ativo específico (ou ação de uma empresa) aos prêmios de

risco dos mercados global e do país emergente (sistemático) é medida através de

coeficientes de sensibilidade ou “betas” aplicados sobre os dois prêmios de risco. Isto

significa dizer que o ativo (ou ação de empresa) analisado pode ser mais ou menos

sensível ao risco específico do país, em relação ao risco do mercado mundial. Os

coeficientes βe e γe devem ser estimados simultaneamente através de uma regressão

múltipla.

                                                
50 Apesar de o modelo CAPM simples doméstico não ser recomendado, o item 5.3 mostrará exercícios
feitos por LEAL (2002) evidenciando a dificuldade de obtenção de parâmetros confiáveis para aplicação
do modelo.
51 IBBOTSON ASSOCIATES (2001b) sugere uma abordagem semelhante, denominada Globally Nested
CAPM, que, em vez de considerar o prêmio de risco do país emergente, utiliza um prêmio de risco
regional. Ressalta também que este prêmio de risco regional deve ser residual, não contemplando riscos já
contabilizados pelo prêmio de risco global. No caso do Brasil, o mercado regional aplicável seria a
América Latina.
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degeLRe PRPRMrr ×+×+= γβ Eq. 3.13

onde,

PRMg = prêmio de risco do mercado de ações global (ou maduro)

PRd = prêmio de risco sistemático das ações do país emergente (doméstico)

βe =  coeficiente “beta” para o prêmio de risco global

γe = coeficiente “beta” para o prêmio de risco doméstico

Note que o prêmio de risco do mercado de ações emergente como um todo

(PRMd) pode ser obtido a partir da soma do prêmio de risco do mercado global com o

prêmio de risco sistemático do mercado emergente (coeficientes βe e γe iguais a 1):

dgd PRPRMPRM += Eq. 3.14

3.9. Modelo CAPM Adaptado para Países Emergentes52

Uma abordagem alternativa, mais simples que a sugerida por Damodaran,

consiste em assumir que, do ponto de vista do investidor globalizado, todas as empresas

(ativos) do país emergente estão igualmente expostas ao risco país. O prêmio de risco

associado ao risco país é adicionado ao retorno esperado do investimento caso fosse

realizado em um mercado maduro, estimado a partir do modelo CAPM.53

PaísgeLRe rPRMrr +×+= β Eq. 3.15

onde,

re = custo do capital próprio

rLR  = taxa livre de risco

βe = beta

PRMg = prêmio de risco do mercado global (ou maduro)

rPaís = prêmio de risco do país emergente

                                                
52 IBBOTSON ASSOCIATES (2001b) chama este modelo de “Country-Spread Model”.
53 Como será mostrado no capítulo seguinte, este modelo é amplamente utilizado por órgãos reguladores
em países emergentes.
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O modelo reflete o risco global do setor de atuação da empresa mais o retorno

adicional exigido por investidores estrangeiros para recompensar as incertezas sobre o

futuro da economia do país emergente. Ao adicionar o spread associado ao risco país,

obtido através de dados históricos ou valores correntes, busca-se internacionalizar o

custo do capital próprio medido para o mercado maduro.

O risco país é medido como o risco de default (inadimplência) para o pagamento

da dívida externa, influenciado pela instabilidade política e/ou econômica ou qualquer

outro fenômeno que possa afetar as expectativas dos investidores estrangeiros.54

Tipicamente, o spread é obtido pela diferença entre o rendimento dos títulos de dívida

do país emergente denominados em dólares ( Brady bonds) e o rendimento dos títulos do

tesouro norte-americano.

Vale observar que o resultado da soma da taxa livre de risco (quando estimada

pelos títulos americanos) com o prêmio de risco do país emergente (spread) é

essencialmente igual à taxa interna de retorno dos títulos públicos do país, que pode ser

calculada diretamente.

O modelo CAPM adaptado pressupõe um coeficiente de sensibilidade igual a um

para prêmio de risco país. Ao somá-lo integralmente, existe a possibilidade de se

superestimar o custo do capital aplicável ao investidor globalizado, que pode,

eventualmente, eliminar parte desse risco através de diversificação. Em outras palavras,

pode ocorrer um problema de dupla contagem caso o prêmio de risco do país ( spread) já

contenha uma parte do prêmio de risco do mercado maduro ou global.

Argumentando em favor da abordagem que apresenta um coeficiente de

sensibilidade específico para o risco país (γe), DAMODARAN (1999b) lembra que

empresas de exportação de commodities, por exemplo, recebem a maior parte de suas

receitas em moeda forte, e por isso devem estar menos sensíveis ao risco país em

comparação com empresas típicas do país emergente. HARVEY (2001) também critica

a premissa de que todas atividades são igualmente expostas ao risco país e afirma que

não há explicação econômica para o prêmio adicional.

                                                
54 IBBOTSON ASSOCIATES (2001b) ressalta, entretanto, que podem existir outros riscos associados ao
mercado doméstico não capturados pelo spread.
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• Beta para aplicação no Modelo CAPM Adaptado

Para minimizar o problema de dupla contagem de riscos, o beta da empresa para

aplicação no modelo deve ser obtido de forma independente do risco do país emergente.

A melhor opção é utilizar como benchmark betas setoriais ou de empresas assemelhadas

internacionais sem endividamento e, em seguida, considerar o endividamento da

empresa analisada (seguindo o procedimento explicado anteriormente). Desta forma,

garante-se que o beta é independente do risco país, evitando que o mesmo risco seja

contado duas vezes. É importante observar que essa abordagem pressupõe que o risco

sistemático relacionado ao setor de atuação da empresa, no caso o transporte de gás, é o

mesmo no Brasil e no exterior.

Analisando as vantagens desse modelo, destacam-se a simplicidade de

compreensão (é intuitivo) e a facilidade de aplicação. Estes fatores podem ser decisivos

na escolha de um modelo pelo regulador, que além de tudo necessita dar transparência

das suas decisões às partes envolvidas e à sociedade.

3.10. Modelo CAPM Internacional (ICAPM)55

Supondo que os mercados dos diversos países são integrados e não segmentados,

a definição de mercado pode ser ampliada de modo a incluir todos os países e a relação

risco-retorno passa a ser válida para todos os ativos, independente da sua nacionalidade.

A partir dessas premissas, os princípios do modelo CAPM podem ser aplicados para o

mercado financeiro internacional, dando origem ao modelo CAPM Internacional

(International CAPM – ICAPM).

Recordando, o modelo CAPM estabelece que o retorno esperado de um ativo

específico (ex.: ação da empresa) é igual à taxa livre de risco adicionada do beta do

ativo vezes o prêmio de risco do mercado. Beta mede o risco sistemático de investir

neste ativo específico em relação ao risco de investir no mercado acionário como um

todo.

                                                
55 Também chamado CAPM Global.
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No modelo ICAPM, o mesmo procedimento aplicado a um ativo específico pode

ser feito para estimar o risco de se investir em um país como um todo. Fazendo uma

analogia ao CAPM, o investimento no país corresponde ao investimento na ação da

empresa e o prêmio de risco do mercado, antes de um país, corresponde ao prêmio de

risco do mercado acionário mundial. Dessa forma, o beta do país mede o risco

sistemático de investir no mercado de ações do país específico em relação ao risco de

investir no mercado de ações mundial ou global, sendo influenciado por diversos fatores

como por exemplo: políticas econômica e monetária, grau de comércio e investimento

internacional, regulação e controle de fluxo de capitais, etc..

O prêmio de risco do mercado acionário do país pode ser obtido a partir da sua

covariância com a carteira de ativos globalmente diversificada, sendo resultado do

produto beta do país vezes o prêmio de risco do mercado de ações global:

gPaísPaís PRMPRM ×= β Eq. 3.16

onde,

PRMPaís = prêmio de risco do mercado de ações do país

PRMg = prêmio de risco do mercado de ações global

βPaís = beta do mercado de ações do país

O beta mercado de ações do país específico que se deseja analisar, no nosso caso

o Brasil, pode ser estimado por meio de uma análise de regressão dos dados históricos

do prêmio de risco do mercado doméstico (variável dependente) contra o prêmio de

risco do mercado global (variável independente). Todos os retornos devem ser medidos

em uma moeda comum, como por exemplo o dólar.

Até o momento foi mostrada a aplicação do modelo ICAPM como forma de

avaliar o risco de investimento no mercado acionário de um país como um todo. Para

estimar o retorno esperado da ação de uma empresa num determinado país, a teoria do

ICAPM sugere que seja feita uma análise de regressão do retorno da ação da empresa

(medido em dólares) em relação ao retorno do mercado global, conforme equação a

seguir.
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ggeLRe PRMrr ×+= ,β Eq. 3.17

onde,

re = custo do capital próprio

rLR  = taxa livre de risco

βe,g = beta da empresa em relação ao mercado global (ou maduro)

PRMg = prêmio de risco do mercado global (ou maduro)

3.11. Modelo de Betas Multiplicativos

SOLNIK (1991) apresenta um modelo multi-país alternativo à metodologia

anterior, em que o risco de um ativo específico (ou empresa) num determinado país é

influenciado indiretamente pelo mercado mundial através do fator de risco do mercado

doméstico. Consiste basicamente em assumir que o beta do ativo em relação ao mercado

mundial é igual ao produto do beta do ativo em relação ao mercado acionário doméstico

vezes o beta do mercado acionário doméstico (como um todo) em relação ao mercado

mundial. Corresponde à aplicação do modelo CAPM, com o prêmio de risco do

mercado doméstico sendo obtido pela aplicação de conceitos do ICAPM56 (PRMPaís =

βPaís x PRMGlobal).

Assim, observado que todos os retornos e riscos estejam denominados em

moeda comum (dólares), o risco do ativo é medido pela taxa livre de risco mais o

produto do prêmio de risco do mercado global pelo beta do mercado doméstico em

relação ao mercado mundial e pelo beta da empresa em relação ao mercado doméstico:

ggPaísPaíseLRe PRMrr ××+= ,, ββ Eq. 3.18

onde,

re = custo do capital próprio

rLR  = taxa livre de risco

βe,País = beta da empresa em relação ao mercado doméstico

βPaís, g  = beta do mercado doméstico em relação ao mercado global (ou maduro)

PRMg = prêmio de risco do mercado global (ou maduro)

                                                
56 O prêmio de risco do mercado de ações doméstico obtido a partir do ICAPM supõe integração dos
mercados internacionais.
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Da mesma forma como foi sugerido no modelo CAPM adaptado (Country

Spread Model), o beta da empresa em relação ao mercado doméstico deve ser obtido a

partir de benchmarks de betas setoriais ou de empresas assemelhadas internacionais.57

Essa abordagem supera o problema de falta de dados para cálculo direto do beta da

empresa e não contabiliza duas vezes riscos específicos do país emergente, que nesse

caso são capturados pelo beta do país.

3.12. Modelo APT Internacional

Para estimar o custo do capital acionário de uma empresa num país emergente,

muitos especialistas em modelos internacionais de avaliação de ativos defendem a

utilização de métodos que considerem explicitamente outros fatores de risco além do

prêmio de risco do mercado acionário global (considerado no modelo ICAPM simples),

como por exemplo, o risco de desvalorização cambial.58

SOLNIK (1991) apresenta uma versão internacional do modelo APT

(equivalente a um ICAPM com múltiplos fatores de risco) que inclui, além do prêmio

de risco do mercado global, o prêmio de risco do mercado doméstico, um fator de risco

para o câmbio e outro fator de risco para o setor de atuação da empresa.59

ddeseceggeLRe PRMPRSPRCPRMrr ×+×+×+×+= ,,,, ββββ Eq. 3.19

onde,

re = custo do capital próprio
rLR  = taxa livre de risco

PRMg = prêmio de risco do mercado global

PRC = prêmio de risco da taxa de câmbio (moeda estrangeira / moeda doméstica)
PRS  = prêmio de risco do setor de atividade

PRMd  = prêmio de risco do mercado doméstico

βe,g; βe,c;, βe,s;, βe,d = coeficientes de sensibilidade aos prêmios de risco60

                                                
57 Primeiramente deve-se obter o beta do ativo sem endividamento (desalavancar) e considerar o
endividamento da empresa analisada (alavancar) em seguida.
58 Evidências empíricas demonstram que o risco de desvalorização cambial afeta os retornos esperados
por investidores.
59 Outros fatores podem ser contemplados. HARVEY apud LEAL (2002) sugere o uso de um prêmio de
risco de matérias primas na avaliação de risco de um país emergente, uma vez que estes países, em geral
grande produtores e exportadores de produtos primários, são bastante sensíveis à variação de seus preços
no mercado internacional.
60 Todos medidos em moeda estrangeira (ex.: dólar).
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Uma equação desse tipo corresponde a um modelo APT internacional onde os

fatores estatísticos a princípio não identificados são substituídos por fatores econômicos

específicos. Alguns autores se referem a ela como modelo ICAPM com múltiplos

fatores de risco ou multifatorial.

O conjunto de prêmios de risco para o câmbio com as diversas moedas

mundiais61 consiste da variação cambial não esperada (“surpresa” na mudança do

câmbio).62 É importante que não haja superposição de riscos. O prêmio de risco cambial

deve representar riscos sistemáticos não contabilizados  pelo risco global. O prêmio de

risco do setor de atividade da empresa deve representar riscos sistemáticos não incluídos

nos outros dois fatores (global e cambial). Por último, o prêmio de risco do mercado

doméstico deve representar riscos sistemáticos que não tenham sido absorvidos pelos

três fatores anteriores.

Para que os diversos prêmios de risco sejam independentes entre si, os seus

coeficientes devem ser estimados simultaneamente por meio de uma regressão múltipla

e a correlação entre os prêmios deve ser baixa.

Como conclusão, podemos observar que este modelo tenta ser mais completo

teoricamente, buscando identificar explicitamente todos os principais fatores de risco

que afetam um determinado negócio num país emergente e utilizar apenas riscos

sistemáticos que não se sobrepõem, evitando o problema da dupla contagem. Todavia,

ele corre o risco de ser apenas o mais complicado.63  Além de não haver variáveis

observáveis para os diversos fatores na maior parte dos casos, a sua implementação é

muito complexa. A obtenção de quatro fatores independentes entre si por meio de

procedimento estatístico não é uma tarefa trivial.64

                                                
61 O número de fatores depende da quantidade de moedas consideradas. Por razões óbvias o dólar é
normalmente a moeda mais relevante, mas se necessário pode-se incluir outras moedas.
62 Por exemplo, o prêmio de risco cambial pode ser obtido através de informação histórica sobre a
diferença entre o valor de um contrato futuro de câmbio de 90 dias, que é uma previsão feita em uma
determinada data para o câmbio à vista 90 dias depois, e o câmbio à vista de fato praticado 90 dias depois.
Nessa análise deve-se considerar o valor do dinheiro no tempo.
63 Para estimar o beta do Brasil, LEAL (2002) realiza cálculos com base no ICAPM de múltiplos fatores e
obtém valores muito próximos (βBR = 1,61) dos resultantes da aplicação do modelo ICAPM simples (βBR

= 1,65). Como conclusão, questiona se a melhoria teórica da estimativa vale o custo adicional de utilizar
um modelo de maior complexidade.
64 Problema semelhante ao observado com o modelo APT.
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3.13. Considerações

A estimativa do custo de capital envolve considerável grau de subjetividade. Os

diversos modelos e as considerações apresentadas mostram que não há consenso entre

especialistas e que não existe uma metodologia capaz de proporcionar resultados 100%

precisos. São modelos financeiros heurísticos que na prática podem apresentar

resultados variados dependendo da forma de aplicação, especialmente no que se refere

aos parâmetros utilizados nos cálculos (variáveis de entrada).

De qualquer forma, esses modelos são muito úteis para balizar e sustentar

decisões do regulador a respeito do estabelecimento de uma taxa de retorno utilizada no

cálculo tarifário. O prévio conhecimento do mercado sobre a metodologia a ser utilizada

pelo regulador pode, por exemplo, minimizar incertezas e, conseqüentemente, o risco

regulatório sob a ótica dos investidores.

O capítulo seguinte apresentará a experiência regulatória internacional de

diversos países que mostrará lições importantes sobre a aplicação dos modelos. Será

interessante para analisar melhor os aspectos práticos da teoria apresentada. Poderá se

verificar que, além da confiabilidade dos resultados, a facilidade de compreensão e

replicação dos cálculos é um aspecto freqüentemente considerado na escolha do

modelo.

Em seguida, será feita uma análise detalhada do caso brasileiro com o objetivo

de identificar o(s) modelo(s) mais apropriado(s), definir uma sistemática de obtenção

dos parâmetros e calcular estimativas do custo de capital do transporte de gás no Brasil,

sem perder de vista as suas limitações.
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4. EXPERIÊNCIA REGULATÓRIA INTERNACIONAL

O Brasil possui uma cultura regulatória recente. Estudar como atuam

reguladores de outros países para estimar o custo do capital determinante da taxa de

retorno aplicável a atividades de monopólio natural, como o transporte de gás, pode

proporcionar um aprendizado de grande valor para agências reguladoras e empresas

brasileiras. A seguir será descrita a experiência de vários países, desenvolvidos e

emergentes, na aplicação de modelos e estimativa dos diversos parâmetros envolvidos

no cálculo do custo de capital.

4.1. Países Desenvolvidos

4.1.1. Estados Unidos

Agências reguladoras e tribunais dos Estados Unidos costumam citar quatro

propriedades fundamentais de uma estimativa do custo do capital próprio: i) deve fazer

sentido, ser consistente com o senso comum e ficar de 2% a 8% acima do rendimento de

títulos de longo prazo do tesouro norte-americano; ii) deve gerar um prêmio de risco da

empresa estável por curtos períodos de tempo; iii) deve ser aplicável ao longo prazo; iv)

a técnica estimada deve ser simples e clara para que possa ser entendida, aplicada e

facilmente ajustada por praticantes qualificados.65

Provavelmente por ser simples; fácil de aplicar; ter estimativas baseadas em

informações prospectivas, de longo prazo e estáveis no curto prazo; o modelo de

crescimento de dividendos é o método mais utilizado pelos americanos. Diversos

reguladores, inclusive o Federal Energy Regulatory Commission – FERC, utilizam uma

                                                
65 CORNELL et al. apud LEAL (2002).
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versão de dois estágios66 do modelo de crescimento de dividendos para estimar o custo

do capital próprio67.

O procedimento adotado pelo o FERC é basicamente o seguinte:

i. Toma-se um grupo representativo de empresas cujas ações sejam cotadas em

bolsa e que tenham uma parcela significativa de seus ativos no negócio de

transporte de gás natural;

ii. Calcula-se o quociente entre os dividendos e o preço médio de mercado da ação

nos últimos 6 meses para cada empresa do grupo representativo;

iii. Estima-se uma taxa esperada de crescimento dos dividendos, igual a uma média

ponderada das taxas esperadas no curto prazo (5 anos) e longo prazo. A taxa de

crescimento de curto prazo é dada pelas estimativas dos investidores

institucionais publicada pelo Institutional Brokers Estimate System – IBES,

enquanto que a de longo prazo é geralmente uma previsão da taxa de

crescimento do produto interno bruto do país;

iv. O quociente dos dividendos pelo preço é somado à taxa esperada de crescimento

dos dividendos, de forma a obter o custo do capital próprio para cada empresa

do grupo representativo.

v. Obtém-se então uma faixa de variação do custo do capital próprio dado pelo

retorno de todas as empresas desse grupo representativo;

vi. Em seguida, o FERC julga a posição do transportador no que se refere ao risco,

decidindo se lhe concede um retorno do capital próprio localizado no ponto

inferior, médio ou superior da faixa de variação obtida; e

vii. O custo de capital reconhecido é, finalmente, a média ponderada do retorno do

capital próprio e do custo da dívida, com ponderadores correspondentes à

estrutura de capital real, desde que o grau de alavancagem observado esteja

dentro de limites razoáveis obtidos pelo FERC para o grupo representativo de

empresas.

                                                
66 Apesar de ser utilizado o modelo em dois estágios para gasodutos, FIANI (2002) observa que no caso
da energia elétrica utiliza-se o modelo em apenas um estágio.
67 Segundo R. GARCÍA CONSULTORES (2001), essa metodologia vem sendo utilizada pelo FERC
desde o caso Northwest (1997), 79 FERC 61,309 (1997) e 81 FERC 61,036 (1997).
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Na aplicação do modelo de crescimento de dividendos nos Estados Unidos,

deve-se destacar a existência de um mercado de capitais altamente desenvolvido que

permite a obtenção de preços de mercado das ações e facilita a estimativa dos outros

parâmetros envolvidos, como as taxas de crescimento dos dividendos.

Não obstante a escolha desse modelo, é importante notar a prática comum dos

reguladores americanos de não apenas recorrer a um método alternativo para

comparação, como também solicitar a realização de cálculos por especialistas segundo

seus critérios específicos. Como método alternativo costuma-se adotar o modelo

CAPM.

Nas audiências de revisões tarifárias (rate cases), o regulador assume um papel

ativo na discussão técnica com especialistas, o que assegura transparência e

legitimidade ao processo de tomada de decisão. De qualquer forma, independentemente

da liberdade de solicitar diferentes cálculos, é reservada aos reguladores a liberdade

para realizar os ajustes que julgarem adequados (poder discricionário).

Na tabela 4.1 a seguir pode-se observar valores do custo do capital próprio em

revisões tarifárias realizadas pelo FERC nos Estados Unidos.

Tabela 4.1: Custo de Capital Próprio de Transportadores nos Estados Unidos

Empresa Transportadora
Custo do Capital Próprio

(taxas nominais em % anual)

Colorado Interstate Gas Co. 14,30

Mississippi River Transco 14,00

Transcontinental 15,05

Koch Gateway 13,25

Dominion Transco 15,50

Southwest Transco 12,50

Ozark Transco 14,50

Fonte: R. García Consultores (2001)

Analisando a estrutura do mercado de gás natural nos Estados Unidos, é

importante observar que, apesar de atuarem em uma atividade regulada supostamente

pouco contestada por competição, as empresas transportadoras americanas estão imersas

em um ambiente altamente competitivo. Isto é possível devido à imensa infra-estrutura
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de transporte instalada e aos numerosos hubs ou centros de mercado que interconectam

o sistema, permitindo a existência de rotas alternativas para um mesmo suprimento.

Carregadores68 tem a opção de utilizar mais de um gasoduto, o que resulta em maior

competição entre as empresas. Essa maior competição confere mais risco à atividade e

faz com que os investidores exijam um maior retorno para o capital investido. Tal

característica deve ser levada em consideração no caso de comparações com custos de

capital do transporte de gás em outros países.

4.1.2. Canadá

Com o objetivo de sistematizar o cálculo do retorno autorizado aos acionistas

das empresas transportadoras de gás natural, o órgão regulador do setor de energia no

Canadá, o National Energy Board – NEB, realizou uma audiência pública em 1995 de

modo a evitar a necessidade de audiências anuais para cada empresa. Foi verificado que

nos sucessivos processos de revisão dos custos de capital, embora os parâmetros

variassem a cada ano não havia mudanças significativas nas técnicas e interpretações

feitas. Dessa forma, o NEB decidiu sistematizar esse processo de decisão através da

definição de uma metodologia única, cujos parâmetros seriam automaticamente

atualizados ao longo do tempo. Revisões e análises detalhadas do custo de capital das

empresas seriam feitas apenas em caso de mudanças significativas nos mercados

financeiros, circunstâncias de negócio ou nas condições econômicas gerais. Entre outros

benefícios, as principais vantagens desse mecanismo seriam diminuir incertezas

regulatórias e reduzir os custos de transação envolvidos.69

Resumidamente, o procedimento consistiu em estabelecer, com base no modelo

aditivo de prêmios de risco, uma regra de cálculo para o custo do capital aplicável a um

gasoduto padrão (hipotético) – benchmark pipeline – prevendo atualizações anuais

automáticas e definindo regras de ajuste para cada empresa específica. As diversas

etapas do processo, que envolveu a participação de diversos especialistas defendendo as

                                                
68 Carregador é o agente que contrata e utiliza o serviço de transporte, podendo ser um produtor,
distribuidor, consumidor ou comercializador independente.
69 NATIONAL ENERGY BOARD (1995), RH-2-94.
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posições tanto dos transportadores como dos clientes, estão descritas a seguir com

maiores detalhes.

Alguns especialistas sugeriram inicialmente a utilização do método de

rendimentos comparáveis. Sob o ponto de vista do NEB, entretanto, esse método

possuía a desvantagem de ser baseado em dados contábeis em vez de dados de mercado,

o que seria inadequado para o propósito de definir o retorno esperado de investidores,

especialmente considerando o período de recessão econômica de 1990/1991 e o

processo de reestruturação corporativa observado no Canadá.

Na avaliação do método de crescimento de dividendos (referido como método de

fluxos de caixa), especialistas indicaram a falta de medidas objetivas e as dificuldades

práticas na determinação da taxa “g”, questionando a validade de se utilizar taxas

históricas de crescimento. Citaram-se também problemas com o preço de mercado da

ação utilizado no cálculo, que poderia estar influenciado por expectativas dos agentes

consideradas não razoáveis. Mais uma vez, o NEB comentou o problema da influência

das condições recentes do mercado financeiro.

O NEB optou então pela utilização do método aditivo de prêmios de risco.

Primeiramente, foram apresentadas pelas empresas estimativas de prêmio de risco do

mercado (carteira diversificada) variando de 3,50% a 6,90%. As estimativas das

testemunhas dos clientes foram mais baixas que as das testemunhas dos transportadores.

A posição do NEB foi de assumir um prêmio variando de 4,50% a 5,00%.

Houve pouco consenso no risco relativo do gasoduto padrão (“benchmark

pipeline”) vis-à-vis o risco do mercado. Certos especialistas aplicaram o modelo

CAPM. Alguns se basearam em betas próprios calculados, enquanto que outros

utilizaram valores de betas publicados. Houve ainda os especialistas que se basearam

em fatores qualitativos para ajustar o prêmio de risco do mercado para o menor risco

enfrentado por utilities como o transporte de gás natural. Como resultado, foram

apresentados valores para o prêmio de risco relativo ao gasoduto padrão variando de

45% a 70% do valor do prêmio de risco da carteira de mercado. A partir da análise

dessas propostas, assumindo o baixo risco do gasoduto padrão e assegurando uma certa

flexibilidade financeira, o NEB determinou, sem utilizar um método específico, que um

prêmio de risco razoável para o capital próprio do gasoduto padrão seria igual a 3%.
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Adotando uma taxa livre de risco de 9,25%, igual ao limite superior da projeção

(8,00% a 9,25%) do retorno dos títulos de longo prazo do governo canadense feita por

especialistas para o ano de 1995, chegou-se ao resultado de 12,25% para a estimativa do

capital próprio do gasoduto padrão.

A metodologia prevê que, no passo seguinte, o NEB deve avaliar se as

diferenças de risco entre cada gasoduto justificam um ajuste da estrutura de capital

considerada (em vez de aplicar um ajuste diretamente ao custo do capital próprio).

Assim, por exemplo para a transportadora Transcanada se considerou uma relação

patrimônio líquido sobre ativos igual a 30%, enquanto que para a Westcoast, por ser

mais arriscada, foi assumida uma relação de 35%.

Para atualizar os valores do custo do capital ao longo do tempo, foi definido um

mecanismo de ajustes anuais automáticos baseado na premissa de que mudanças nas

taxas de juros resultam em variações (opostas) no prêmio de risco do mercado.

Elevações nas taxas de juros da economia implicariam num aumento do custo de capital

próprio, mas haveria uma redução do prêmio de risco de mercado, e vice-versa. Assim,

mudanças nos juros significariam variações de menor magnitude no custo de capital. No

processo de audiência, especialistas sugeriram que um aumento de 1% na taxa juros

poderia implicar na diminuição de 0,5% a 1% do prêmio de risco de mercado,

dependendo do nível das taxas de juros. Como resultado, entre 50 e 80% do aumento da

taxa de juros se refletiria como um acréscimo ao custo do capital próprio. As mesmas

considerações valeriam para o sentido contrário (redução). Descartando a alternativa de

realizar atualizações para cada gasoduto em separado, o NEB determinou então que

75% da diferença entre a projeção do rendimento do título do governo canadense feita

para o próximo ano e o seu valor projetado no ano anterior deveria ser somada à

estimativa do custo de capital próprio do ano anterior.

Definiu-se que o valor do rendimento projetado dos títulos seria obtido da

seguinte forma: com base nos dados publicados pela Consensus Forecast Inc em

novembro, toma-se a projeção para o ano seguinte da taxa do título de 10 anos do

governo canadense, a partir da média das previsões de 3 e 12 meses. A esta projeção

soma-se o spread médio entre o retorno diário dos títulos canadenses de 30 e 10 anos do

ano corrente publicado no National Post.
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Sobre a evolução recente do custo de capital próprio seguindo essa metodologia

automática de reajuste anual, observa-se uma redução do seu valor devido à diminuição

das taxas de juros dos títulos públicos canadenses: 11,25% (1996), 10,67% (1997),

10,21% (1998), 9,58% (1999), 9,90% (2000), 9,61% (2001), 9,53% (2002).

Como comentário geral sobre a experiência canadense, deve-se destacar a

iniciativa de sistematizar o processo de cálculo do custo do capital próprio, buscando

reduzir custos de transação e incertezas envolvidas no processo regulatório.

• Pedido de Revisão da TransCanada

Em junho de 2001, a TransCanada pediu ao NEB uma revisão do custo de

capital calculado pela metodologia de gasoduto padrão para aplicar no cálculo tarifário

de 2001 e 2002. Solicitou a aprovação de um custo médio ponderado de capital depois

de impostos (WACC) igual a 7,5%, equivalente a um retorno sobre o capital próprio

igual a 12,5% para uma estrutura composta por 40% capital próprio e 60% dívida.

Através da RH-4-2001, de junho de 2002, o NEB (2002) não reconheceu a

proposta feita pela TransCanada, afirmando que a proposta não era razoável e que a

metodologia anterior, do gasoduto padrão com ajustes automáticos determinada pela

RH-2-1994, continuava apropriada (seus resultados para o custo de capital próprio

seriam 9,61% em 2001 e 9,53% em 2002). Entretanto, reconhecendo uma elevação do

nível de risco de negócio enfrentado pela empresa, o NEB decidiu diminuir a relação

dívida / capital próprio de 70/30 para 67/33, que implicaria num aumento das tarifas em

cerca de 2%.

Em setembro de 2002, “desapontada com a decisão do NEB (RH-4-2001) e

preocupada com as implicações de longo prazo de uma decisão que desincentiva

investimentos nos sistemas de transporte de gás existentes”, a TRANSCANADA

solicitou sua revisão acreditando não reconhecer os riscos de longo prazo do negócio.

Em 20 de fevereiro de 2003, o NEB emitiu sua decisão final (RH-R-1-2002) recusando

o pedido feito pela empresa e mantendo as determinações da RH-4-2001.
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4.1.3. Reino Unido

Na experiência britânica observa-se o inverso da prática americana. Enquanto

nos Estados Unidos o principal modelo utilizado por reguladores é o de crescimento de

dividendos e o CAPM é visto como uma alternativa para verificação dos resultados

obtidos, no Reino Unido acontece o contrário.

Na estimativa do custo de capital da Transco (para a revisão tarifária de 2002), o

OFGEM70 (2001) afirma que, embora seja apropriado considerar evidências de todas as

fontes relevantes, uma importância maior deve ser dada ao modelo CAPM em

comparação ao modelo de crescimento de dividendos. As principais críticas ao modelo

de crescimento de dividendos foram identificadas a partir do estudo realizado durante a

revisão tarifária da NGC71, que envolveu reguladores de outras jurisdições e analistas

financeiros. Segundo o estudo, a falta de consenso nas proxies a serem utilizadas para as

hipóteses de crescimento e de rendimento dos dividendos prejudica a utilização do

modelo. Além disso, a Competition Comission72 acredita que um problema de

circularidade restringe sua aplicabilidade, uma vez que as hipóteses para estimar os

dividendos futuros seriam dependentes do próprio preço a ser controlado. Na prática, o

modelo de crescimento de dividendos vem sendo utilizado em revisões de controle de

preços na Inglaterra como uma ferramenta de suporte, para checar os resultados obtidos

através do CAPM.

Sobre a experiência britânica de aplicação do modelo CAPM e estimativa do

custo da dívida vale citar alguns aspectos interessantes.

• Beta

A principal dificuldade enfrentada pelo OFGEM para a obtenção do beta está

associada ao fato de que a transportadora de gás TransCo não é, nem nunca foi, uma

empresa cotada em bolsa diretamente. Sua atual holding, Lattice Group, além de possuir

outros negócios não regulados, possui um histórico muito pequeno e a antiga holding

                                                
70 Office of Gas and Electricity Markets. Órgão regulador dos mercados de gás natural e energia elétrica
na Inglaterra, criado a partir da fusão dos órgãos reguladores OFGAS (gás natural) e OFFER (energia
elétrica).
71 National Grid Company, empresa de transmissão de energia elétrica.
72 Órgão regulador inglês que trata da defesa da concorrência.
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BG Group possuía uma série de outros componentes na época que a TransCo fazia parte

do grupo, incluindo a BG International. Em virtude dessa limitação, o OFGEM

apresenta 3 métodos para derivar uma estimativa do beta para a empresa:

- Decomposição do Beta: Obter o beta eliminando os efeitos de outros negócios do

grupo (holding). O beta do grupo é igual à média ponderada dos betas de seus

diversos negócios e o peso relevante é o valor de mercado de cada negócio.

- Comparação com outras empresas: estimar os betas de empresas assemelhadas e

usá-los como base para determinar o beta da empresa transportadora.

- Precedentes Regulatórios: utilizar como base estimativas feitas por outros órgãos

reguladores para empresas assemelhadas.

Na revisão tarifária de 1996, a BG pleiteou que o beta da TransCo fosse

estimado diretamente a partir dos dados históricos de preço das ações grupo BG.

Realizando cálculos baseados em variações diárias dos preços das ações, a BG

argumentou que o beta desalavancado do Grupo seria aproximadamente igual ao do

setor de exploração e produção de gás no Reino Unido. Como conclusão, o beta da

TransCo deveria ter o mesmo valor, cerca de 0,70. Nessa ocasião, o OFGEM recusou a

proposta da TransCo e arbitrou um valor mais baixo para o beta do ativo, variando entre

0,45 e 0,60.

Para tomar essa decisão, além de uma análise qualitativa, o OFGEM se baseou

em cálculos feitos com dados mensais73 e verificou que o beta desalavancado do grupo

BG seria aproximadamente igual a 0,58 e o do setor de E&P, 0,86. Isso implicaria num

beta desalavancado para a TransCo igual a cerca de 0,45. Na decisão da faixa de 0,45 a

0,60, o OFGEM levou em consideração também uma decisão recente da MMC74 para

arbitrar o retorno da empresa Scottish Hidro-electric.

Em relatório de fevereiro de 2001 sobre a revisão tarifária da TransCo (Draft

Proposals), o OFGEM apresenta cálculos que, a partir da decomposição para eliminar a

influência da demais áreas de negócio, sugerem um valor para o beta dos ativos da

                                                
73 Como praticado pela London Business School Risk Measurement Service.
74 Monopolies and Mergers Commision.
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TransCo em torno de 0,4575. Na comparação com outras empresas, verificam-se betas

dos ativos variando entre 0,15 e 0,56 (ver tabela 4.2 abaixo). Analisando os precedentes

regulatórios, o OFGEM lembra as considerações feitas na revisão tarifária da NGC,

onde se utilizaram estimativas entre 0,3 e 0,4 situados entre os valores mais baixos da

faixa de 0,27 a 0,53 (segunda coluna da tabela 4.2). Nessa ocasião, argumentou-se que a

NGC teria um negócio maior e conseqüentemente estaria menos exposta a riscos

individuais ou locais. No caso da Transco, de tamanho ainda maior que a NGC,

valeriam os mesmos argumentos.

Tabela 4.2: Betas do Ativo (Desalavancado) de Empresas Assemelhadas à Transco

Empresa Jan 2000 Jan 2001

Scottish & Southern 0,36 0,29

Scottish Power 0,53 0,48

United Utilities 0,45 0,33

Hyder 0,34 0,40

Anglian Water 0,32 0,56

Thames Water 0,27 0,15

National Grid 0,41 0,45

Railtrack 0,26 0,32

Fonte: OFGEM

No relatório de setembro de 2001 (Final Proposals), o OFGEM afirma que as

evidências disponíveis sugerem um valor de beta dos ativos da TransCo entre 0,4 e 0,5.

Utilizando uma alavancagem de 60%, isso equivaleria a um beta do acionista assumindo

valores entre 1 e 1,25. As propostas da Transco, supondo uma alavancagem de 62,5% e

os seus impactos no aumento do risco do investidor, sustentavam que o beta do

acionista deveria ser pelo menos igual a 1,2. Considerando as abordagens alternativas

contidas no relatório anterior que sugerem valores mais baixos e a percepção geral do

mercado de que utilities são empresas de baixo risco, o OFGEM decidiu considerar o

beta do acionista igual a 1, equivalente ao risco do mercado como um todo.

                                                
75 Chega-se à estimativa de 0,45 com a utilização de capitalização de mercado como proxy para o valor de
mercado de cada negócio. Utilizando outros parâmetros (não recomendados) como ponderadores, o
OFGEM encontra os seguintes resultados: 0,71 (receitas) e 0,74 (lucros).
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• Taxa Livre de Risco

Como proxy para a taxa livre de risco, os reguladores ingleses utilizam, em

geral, os títulos indexados do governo (indexed-linked gilts - ILG). Suas taxas não são

nominais e seus rendimentos são diretamente as taxas de juros reais utilizadas na

aplicação da regulação tipo price cap, que prevê, entre revisões tarifárias, reajustes

anuais para cobrir perdas devido à inflação (descontado o fator X referente aos ganhos

de produtividade). Em algumas ocasiões estima-se também o rendimento real de títulos

convencionais (não indexados) para validar os dados resultantes dos ILGs.

Na revisão tarifária de 1996, a TransCo inclinou-se a considerar os rendimentos

de títulos de longo prazo (long-dated gilts), dado que se investia em ativos de longo

prazo. Foi proposta uma faixa entre 3,7% (considerando o período a partir de 1986,

quando esses títulos passaram a ter maior liquidez) e 3,8% (rendimento cotado em

setembro de 1995). Por outro lado, levando em consideração o sistema de regulação

tarifária tipo price cap, o OFGAS julgou que as revisões tarifárias a cada cinco anos

proporcionavam um certo grau de cobertura contra variações nas taxas de juros no

longo prazo, isto é, a empresa assumiria risco apenas durante o período até a próxima

revisão tarifária. Dessa forma, decidiu que pelo menos o valor mínimo da taxa livre de

risco deveria ser definido com base nos títulos de curto prazo (cinco anos ou menos) e

estabeleceu uma faixa entre 3,5% e 3,8%, consistente com decisões anteriores do MMC.

Ao longo do tempo, a significativa diminuição dos rendimentos dos ILGS (em

especial os de longo prazo de maturação), resultou em estimativas mais baixas para a

taxa livre de risco. Em 1999, o OFGEM utilizou uma taxa de 2,5% na revisão tarifária

da distribuição de energia elétrica e, em 2000, entre 2,5% e 2,75% para a NGC. Os

relatórios de fevereiro (draft proposals) e de setembro (final proposals) de 2001 para a

revisão tarifária da TransCo, indicam a utilização de uma taxa de 2,75%.

• Prêmio de Risco de Mercado

De todos os componentes do CAPM, as diferentes estimativas do prêmio de

risco de mercado são a maior causa de variações no custo de capital estimado. Na

revisão tarifária da TransCo em 1996, o OFGEM afirma que argumentos plausíveis

justificam valores variando entre 2% e 8%. Nessa ocasião, a TransCo propôs uma faixa



56

de 3,5% a 4,5% com base na decisão do MMC para a Scottish Hydro-Electric, o que foi

aceito pelo OFGEM.

Observa-se um grande debate sobre utilizar médias históricas, projeções de

especialistas ou uma combinação dos dois. A posição a favor de se tomar valores

médios históricos é baseada na premissa de que o prêmio de risco de mercado teria um

comportamento de reversão à média no longo prazo. Isso implicaria que a média

histórica de longo prazo é a melhor estimativa do rendimento esperado no futuro. A

outra posição defende que observar o rendimento passado não permite prever

rendimentos futuros. Nesse caso, a opinião de analistas financeiros passa a ter grande

valor.

No relatório de fevereiro de 2001 (Initial Thoughts), o OFGEM afirma

explicitamente que projeções para futuro são a abordagem relevante para estimar o

prêmio de risco de mercado. Estudos recentes feitos por especialistas, incluindo

pesquisas de opinião de instituições e investidores, teriam indicado que cálculos

baseados em médias históricas estariam superestimando o valor do prêmio de risco de

mercado. Com base nisso, sugere uma estimativa de prêmio de risco de mercado igual a

3,5%.

• Custo de Dívida

O OFGEM utiliza uma abordagem de prêmios aditivos de risco para estimar o

custo de dívida, adicionando à taxa livre de risco (já apresentada) um prêmio de risco

específico da dívida da empresa regulada. Este prêmio depende de fatores específicos da

empresa como a alavancagem e situação financeira geral.

No documento de setembro de 2001 sobre a revisão tarifária da TransCo, o

OFGEM afirma que para estimar o valor do prêmio é apropriado assumir que a empresa

mantém uma classificação de risco tipo investment grade (“A”), consistente com uma

estrutura de capital eficiente. Com base em dados de mercado, calcula que a média dos

prêmios de empresas com classificação “A” é aproximadamente 1,5% e para “BBB”,

mais 0,3% a 0,4%. Com isso, o OFGEM sugere um prêmio de risco acima da taxa livre

de risco variando entre 1,5% a 1,9%.
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Tabela 4.3: Estimativas do OFGEM para o Custo de Capital da Transco

1996 2001
Componente

Min. Máx. Min. Máx.

Dívida

Taxa livre de risco 3,5% 3,8% 2,75% 2,75%

Prêmio de risco de dívida 0,3% 0,5% 1,5% 1,9%

Custo de dívida 3,8% 4,3% 4,25% 4,65%

Capital Próprio

Prêmio de risco de mercado 3,5% 4,5% 3,5% 3,5%

Beta do ativo (desalavancado) 0,45 0,6 0,4 0,4

Alavancagem 20,8% 20,8% 62,5% 62,5%

Beta do acionista (alavancado) 0,549 0,732 1 1

Custo do capital próprio depois de impostos 5,422% 7,096% 6,25% 6,25%

Ajuste de impostos 1,194 1,194 1,43 1,43

Custo do capital próprio antes de impostos 6,474% 8,472% 8,9% 8,9%

Custo médio ponderado do capital - WACC

WACC antes de impostos 7,0% 6,0% 6,25%

Fonte: OFGEM

Vale comentar outra diferença entre a experiência americana e britânica:

enquanto os reguladores americanos consultam especialistas para obter as estimativas

para a taxa de retorno, no Reino Unido as próprias agências reguladoras desenvolvem as

tarefas necessárias aos cálculos do custo do capital.

4.1.4. Austrália

A Austrália é outro país onde o modelo CAPM é utilizado para estimar o custo

do capital próprio em atividades reguladas. O custo médio ponderado de capital

(WACC) também é utilizado, mas acrescenta-se uma pequena alteração para incorporar

uma característica da legislação tributária australiana, que permite considerar o imposto

de renda pago pela empresa como crédito tributário para os acionistas.

Na pesquisa realizada encontrou-se uma interessante discussão sobre a regulação

de projetos greenfield, isto é, novos gasodutos onde a demanda inicial não existe

previamente. O órgão regulador australiano ACCC (Australian Competition and
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Consumer Comission) publicou relatório em junho de 200276 para esclarecer sua

abordagem relativa à regulação de projetos greenfield. O objetivo do relatório seria

demonstrar a flexibilidade do quadro regulatório para a estrutura de acesso; indicar seus

métodos preferidos para lidar com riscos específicos desses projetos e permitir aos

investidores a avaliação do risco regulatório.

O relatório indica o modelo CAPM como a melhor opção para avaliar o custo de

capital do projeto, atestando que a medida apropriada do risco para determinar sua taxa

de retorno é o risco sistemático. No que se refere a esse aspecto, faz-se explicitamente a

ressalva de que ajustes no valor de beta para contemplar riscos específicos (não

sistemáticos) associados a projetos greenfield a princípio não devem ser feitos.

Qualquer ajuste deveria ser justificado por informações precisas e transparentes do

mercado atingido pelo (novo) gasoduto que justificassem uma correlação maior (ou

menor) com as condições agregadas do mercado. Caso contrário, poderiam ser

tendenciosos.

Essa posição é sustentada pelo relatório de consultoria elaborado por Davis e

Handley (DAVIS e HANDLEY, 2002), segundo os quais o fato de o risco total desses

projetos ser mais elevado não garante um maior risco sistemático. Embora o retorno

possa ser mais incerto, uma parte do risco poderia ser diversificada sem custo pelo

investidor diversificado e não deveria ser recompensado.

Além disso, riscos específicos poderiam ser mitigados com a utilização de

técnicas de engenharia financeira e de gerenciamento de risco, que permitem sua

redução ou repasse para quem tem capacidade de assumi-los a um menor custo.

Davis e Handley comentam também a alternativa de decomposição dos fluxos de

caixa entre receitas garantidas por contratos iniciais de longo prazo (foundation

contracts) e componentes sem contrato (demanda especulativa) – com diferentes

características de risco. Essa abordagem foi recomendada apenas quando as

características do mercado e dos contratos podem ser bem conhecidas e o ACCC

decidiu não utilizá-la devido a dificuldades práticas de implementação.

                                                
76 ACCC (2002).
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• Beta

Além do estudo sobre projetos greenfield, o ACCC contratou em 2002 serviços

do The Allen Consulting Group com o objetivo de obter evidências empíricas sobre

valores de beta para atividades reguladas de transporte de gás a partir de observações de

outras empresas.

Primeiramente, o relatório77 aponta aspectos que influenciam a sensibilidade da

empresa a eventos macroeconômicos e, conseqüentemente, o seu nível de risco não

diversificável (e o beta), como: i) existência e tipo de regulação de preços, ii)

características de demanda, iii) nível de cobertura contratual para fornecedores e

compradores ( inputs e outputs), iv) grau de poder de monopólio, v) relação entre custos

fixos e custos totais (alavancagem operacional ), vi) nível de alavancagem financeira

(estrutura de capital). Esses aspectos devem ser devidamente avaliados para que as

comparações com outras empresas e mercados possam ser válidas.

A partir de uma análise com base nesses pontos, o relatório indica 4 entidades da

Austrália, 21 dos Estados Unidos, 4 do Canadá e 11 do Reino Unido como empresas

assemelhadas, relevantes para servirem de fonte de dados para obtenção de beta. São

empresas de transporte78 e distribuição de gás natural, de eletricidade e água, cuja

hierarquia de importância para a comparação segue a ordem listada. As fontes de

informação utilizadas foram as seguintes: Ibbotson Associates para os Estados Unidos,

Reino Unido e Austrália, London Business School para o Reino Unido e AGSM Risk

Management para Austrália. O serviço da Bloomberg foi utilizado para o Canadá.

                                                
77 “Empirical Evidence on Proxy Beta Values for Regulated Gas Transmission Activities – Final Report
for the Australian Competition and Consumer Comission, July 2002”.

O termo proxy beta é utilizado para referenciar o beta de uma atividade que não é obtido diretamente, mas
sim a partir de observações de outras empresas.
78 Nota-se certa dificuldade em obter informações exclusivas do transporte de gás (em todos os países,
inclusive nos Estados Unidos) porque a maior parte dos ativos é controlada por entidades com interesses
em outras atividades que possuem diferentes níveis de risco não diversificável (exploração, produção e
comercialização de gás, por exemplo).
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Tabela 4.4: Valor Médio de Parâmetros pesquisados para o ACCC

Empresa
Beta do

Acionista
Alavancagem

(Dívida/Ativos)

Alíquota
Marginal de

Impostos

Beta do
Ativo

Empresas Australianas 0,61 53% 34% 0,30

Empresas Americanas 0,19 45% 29% 0,17

Empresas Canadenses 0,27 64% 26% 0,19

Empresas Britânicas 0,16 32% 30% 0,16

Fonte: The Allen Consulting Group

A re-alavancagem dos betas (transformação do beta dos ativos em beta dos

acionistas) é calculada com base numa relação dívida sobre ativos igual a 60%

(benchmark utilizado por reguladores australianos). O resultado da pesquisa encontra-se

na tabela abaixo:

Tabela 4.5: Estimativas de Beta do Acionista (supondo Estrutura de Capital 60/40)

Empresa Beta

Empresas Australianas 0,68

Empresas Americanas 0,26

Empresas Canadenses 0,25

Empresas Britânicas 0,29

Fonte: The Allen Consulting Group

Evidências do mercado australiano (baseado em informações de 4 empresas)

apontam para um beta (alavancado) igual a cerca de 0,7 (arredondando para cima) e

informações dos outros mercados sugerem valores menores que 0,3. Todavia, o relatório

mostra certa preocupação com a confiabilidade das estimativas dos outros países,

especialmente dos Estados Unidos visto que são substancialmente inferiores a cálculos

feitos em ocasiões anteriores.

Em decisões anteriores, o ACCC arbitrou valores de beta (do acionista com

estrutura 60/40) em torno de 1. O relatório afirma que nessas decisões o regulador

poderia estar errando em favor das empresas reguladas. Contudo, propõe uma postura

conservadora para próximas decisões, não recomendando arriscar a imposição de um

beta demasiadamente mais baixo que decisões anteriores relevantes. Como conclusão,
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lembra que recentes listagens de utilities no mercado acionário australiano

proporcionarão, no futuro, maior confiabilidade em evidências advindas de informações

locais.

Ademais, a consultora faz algumas recomendações ao ACCC. Lembrando que

betas inevitavelmente variam ao longo do tempo, a consultora recomenda um

comprometimento em utilizar sempre o dado mais recente (com uma janela de tempo

pré-definida) para minimizar incertezas e riscos regulatórios associados à possibilidade

de escolha do período que proporcione melhores resultados a uma das partes.

4.1.5. Espanha

Na Espanha, cuja indústria de gás está sendo objeto de reforma institucional

recente, a taxa de retorno para o transporte de gás foi definida com base num modelo

aditivo de prêmio de riscos. O valor do prêmio foi calculado a partir de comparações

com outras empresas transportadoras de gás, considerando países europeus com níveis

similares de risco país e levou-se em conta o nível de endividamento (alavancagem

financeira) médio da atividade.

A metodologia, aplicada anualmente e válida para um período de 4 anos,

determina um retorno igual ao rendimento corrente do título de dívida de 10 anos do

governo espanhol mais um spread de 1,5%. Para a atividade de distribuição de gás

natural aplica-se a mesma taxa de retorno, uma vez que se estimam riscos similares em

ambas atividades.79

                                                
79 Tal regra encontra-se disposta na Orden ECO/301/2002 , de 15 de fevereiro de 2002, e é aplicada pela
Comisión Nacional de Energía – CNE, órgão regulador espanhol. Apesar de solicitados, os estudos que
sustentaram sua elaboração não são públicos e não puderam ser pesquisados.
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4.2. Países Emergentes

4.2.1. Argentina

Na experiência argentina observa-se a utilização da versão adaptada para países

emergentes do modelo CAPM (ou Country Spread Model). O risco Argentina é

adicionado para estimar o custo do capital próprio aplicável ao investimento feito no

país.

ARGeLRe rPRMrr +×+= β Eq. 4.1

Este foi o critério seguido pelo ENARGAS, órgão regulador do setor de gás

natural, na revisão tarifária de 1997 das empresas de transporte e de distribuição. Nessa

ocasião foram consideradas as taxas de juros do momento de títulos de longo prazo do

governo argentino com duração similar ao tempo de vigência dos contratos de

concessão. Para essa decisão, o ENARGAS realizou uma análise da evolução histórica

das taxas verificando que os valores do momento estavam aproximadamente iguais às

médias históricas, isto é, não havia qualquer situação anômala que causasse um disparo

circunstancial nas taxas de juros do momento.80

Na avaliação o risco da indústria de gás local, o ENARGAS optou por não

estimar o beta das empresas de transporte e distribuição a partir de informações do

mercado argentino. Apenas duas empresas (TGS e Metrogas) possuíam ações cotadas

em bolsa, sendo que suas séries de dados não seriam suficientes para proporcionar

resultados estatisticamente confiáveis. Assim, o regulador argentino considerou

adequado medir o risco dessas atividades com base em informações do mercado

americano, listadas a seguir.

                                                
80 Vale observar que a adição da taxa livre de risco com o risco Argentina (presentes na equação) coincide
com a própria taxa interna de retorno dos títulos soberanos do país.
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Tabela 4.6: Coeficientes Beta das Distribuidoras de Gás Natural nos EUA (1996)

Empresa Beta do
Acionista

Capital
(milhões de US$)

  Dívida
(milhões de US$)

Beta do
Ativo

Atlanta Gas Light 0,60 1.040 555 0,44
Atmos Energy 0,55 310 131 0,42
Bay State Gas 0,50 320 198 0,35
Brooklyn Union Gas 0,45 1.213 724 0,32
Cascade Natural Gas 0,90 136 100 0,59
Connecticut Energy 0,60 168 120 0,40
Connecticut Natural Gas 0,55 218 154 0,37
Energen Corp. 0,60 240 116 0,45
Indiana Energy Corp. 0,60 474 176 0,48
Laclede Natural Gas 0,50 348 154 0,38
MCN Corporation 0,50 1.321 706 0,36
NUI Corporation 0,55 147 222 0,27
New Jersey Resources 0,65 444 322 0,43
NICOR Inc. 0,65 1.413 459 0,53
Northwest Natural Gas 0,50 457 276 0,35
ONEOK Inc. 0,75 621 351 0,54
Pacif Enterprise 0,65 2.117 1.440 0,44
People Energy Corp. 0,70 978 622 0,48
Piedmont Natural Gas 0,60 575 313 0,43
Providence Energy 0,55 90 58 0,38
South Jersey Industry 0,55 214 178 0,35
Southwest Gas 0,75 384 704 0,33
UGI Corp. 0,65 691 820 0,36
Washington Energy 0,55 408 265 0,38
Washington Gas Light 0,65 856 379 0,50
WICOR Inc. 0,55 525 168 0,45

Total 15.709 9.713

Valor Médio do Beta 0,60 0,42

Valor Ponderado do Beta 0,58 0,40

Fonte: ENARGAS (1996)

Nota-se que para utilizar dados de outras empresas, o ENARGAS fez os ajustes

necessários para eliminar efeitos do risco financeiro, realizando a comparação dos betas

do ativo (desalavancados), e não do acionista (alavancado).81

Julgando que o sistema tipo price cap argentino (similar ao britânico) seria mais

arriscado que a regulação por custo de serviço aplicada nos Estados Unidos, decidiu-se

adicionar um prêmio de risco devido ao tipo de sistema regulatório.

Embora não tenham sido explicitamente contabilizadas, outras observações

sobre diferenças entre as indústrias de gás nos Estados Unidos e Argentina foram

                                                
81 Conforme explicado no capítulo anterior.
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mencionadas no relatório do ENARGAS. Os transportadores argentinos vendem suas

capacidades de transporte principalmente sob a modalidade firme, com base em

contratos de longo prazo firmados com os carregadores, que em geral são as empresas

distribuidoras. O mesmo tipo de contratação seria necessário para viabilizar

investimentos em expansão de capacidade. A possibilidade de concorrência física entre

gasodutos é limitada na Argentina devido à estrutura geográfica de conexão de reservas

e mercados, enquanto que nos Estados Unidos as diversas rotas alternativas de

suprimento e disponibilidade de capacidade de transporte excedente permite o

estabelecimento de um ambiente de fato concorrencial no transporte de gás.

Comparando as atividades sob o marco regulatório argentino, o ENARGAS

considerou que a atividade de distribuição apresenta um risco mais elevado que o

transporte de gás devido a uma possibilidade de perda de mercado associada ao bypass

físico ou comercial permitido pela regulamentação argentina. Para obter o beta do

transporte, o ENARGAS decidiu aplicar sobre o beta da distribuição um fator igual a

0,68, de forma a contabilizar essa diferença de risco.82

Tabela 4.7: Cálculo do Beta de Distribuidores e Transportadores de Gás na Argentina

Item Valor

Beta do Ativo de Distribuidoras nos EUA 0,40

Diferença de Risco por Sistema Regulatório 0,20

Beta do Ativo de Distribuidoras na Argentina 0,60

Capital Próprio Distribuidoras (US$ milhões) 2.403

Dívida Distribuidoras (US$ milhões) 1.015

Coeficiente Dívida/Capital Próprio Distribuidoras 0,42

Beta do Acionista de Distribuidoras na Argentina 0,78

Relação de Risco entre Transportadores e Distribuidoras 0,68

Beta do Ativo de Transportadores na Argentina 0,41

Capital Próprio Transportadores (US$ milhões) 1.512

Dívida Transportadores (US$ milhões) 874

Coeficiente Dívida/Capital Próprio Transportadores 0,58

Beta do Acionista de Transportadores na Argentina 0,58

Fonte: ENARGAS (1996)

                                                
82 O fator de 0,68 foi obtido a partir da comparação de indicadores de risco de ambas atividades medidos
com base na relação do lucro operacional das empresas e no valor de seus ativos. Para maiores detalhes,
ver ENARGAS (1996).
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Para estimar o prêmio de risco do mercado como um todo, o ENARGAS

considerou a média histórica de longo prazo do prêmio de risco do mercado americano e

para estimar o custo da dívida assumiu que as empresas poderiam tomar capital de

terceiros a um custo similar ao custo de endividamento do próprio governo argentino.

Na ocasião, essa abordagem proporcionou valores aproximadamente iguais às taxas de

mercado obtidas pelas empresas nos dois anos anteriores à revisão.

Tabela 4.8: Resumo do Cálculo para o Transporte de Gás Natural na Argentina

Variável % anual

Taxa Livre de Risco 6,39

Taxa de Risco País 6,17

Prêmio de Risco de Mercado 6,08

Beta do Acionista 0,58

Custo do Capital Próprio 16,07

Custo da Dívida 12,56

WACC
(nominal, depois de impostos)

13,41

Inflação (PPI) 1,9

WACC
(real, depois de impostos)

11,3

Fonte: ENARGAS (1996)

O sistema regulatório argentino prevê a realização de novo processo de revisão

tarifária em 2003. Diversos estudos já foram iniciados e propostas seguindo a mesma

linha metodológica estão sendo feitas. Todavia, existem diversas dúvidas sobre qual

será o tratamento dado a diversas questões diante do contexto de crise que o país vive

atualmente. Por exemplo, especialistas indicam que não é razoável utilizar como

referência taxas de risco país do momento, que seriam insustentáveis no horizonte de

tempo de longo prazo dos contratos de concessão. Mas qual seria a janela de tempo

adequada? Para agravar o problema, diversas empresas do setor estavam altamente

alavancadas com dívidas em dólares e enfrentam dificuldades financeiras depois da

ruptura do regime de paridade cambial.
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4.2.2. Colômbia

A Colômbia é outro país que utiliza o modelo CAPM Adaptado para estimar o

custo de capital aplicável a atividades reguladas. Os principais aspectos da experiência

colombiana estão descritos a seguir.

A Comissão de Regulação de Energia e Gás – CREG aplica para o transporte de

gás o sistema price cap prevendo revisões tarifárias a cada 5 anos. São estabelecidas

duas taxas de retorno: uma para remunerar a venda de serviço pago por capacidade

(com ship-or-pay83) e outra para remunerar o serviço pago por volume (sem ship-or-

pay). No cálculo das tarifas iniciais (2000), as taxas para o cálculo dos encargos fixo

(menos arriscado) e variável (mais arriscado) foram iguais a 11,5% e 16%

respectivamente.

Cerca de um ano após a definição das tarifas de transporte de gás, as empresas

transportadoras solicitaram à CREG a revisão do custo de capital utilizado, alegando

que diversos parâmetros determinantes do seu valor haviam variado consideravelmente

durante o período. Motivados por essa solicitação, foi elaborada uma proposta de

metodologia para revisar os valores iniciais.

Além da utilização do custo médio ponderado do capital antes de impostos84,

uma peculiaridade observada no caso colombiano é a divisão do cálculo em duas partes:

valores históricos para remunerar os ativos existentes; e valores correntes para

remunerar novos investimentos. Segundo o CREG, esta abordagem é reconhecida como

um incentivo à expansão do sistema de transporte. Após definir esses dois valores, as

taxas histórica e corrente são ponderadas de acordo com a proporção entre

investimentos existentes e novos para cada empresa.

É assumida uma estrutura de capital ideal correspondente a 60% dívida e 40%

capital próprio. Avaliando o custo da dívida a CREG comenta o crescimento do

mercado de títulos privados, mas observa que na prática a maior parte dos recursos de

terceiros são provenientes de empréstimos comerciais de longo prazo em dólares. O

                                                
83 Carregue ou pague. Cláusula contratual segundo a qual o usuário compra capacidade de transporte e
paga independentemente da sua utilização. Na realidade, o usuário paga pela reserva de capacidade de
transporte do gasoduto.
84 WACCantes = re*E/(E+D)/(1-t) + rd*D/(E+D).
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custo dessa dívida seria aproximadamente igual à taxa PRIME85 adicionada de um

prêmio de cerca de 3% (2% a 4%). Considerando a média histórica (1990 a 2000) de

8% e o valor corrente na época (janeiro de 2001) de 9%, a CREG estima o custo da

dívida em 11% sobre ativos existentes e 12% sobre novos investimentos.

Seguindo o mesmo procedimento, a CREG calculou valores históricos e

correntes dos parâmetros para aplicação no modelo CAPM Adaptado. As taxas livres de

risco foram iguais a 7% (média histórica de 1990 a 2000) e 5,6% (valores correntes de 8

a 12 de janeiro de 2001). Os prêmios de risco país, estimado com base nos spreads entre

os títulos de 20 anos do governo colombiano e americano, foram de 4,23% (média

histórica de 1996 a 2000) e 8,52% (período de 15 de dezembro de 2000 a 15 de janeiro

de 2001). O prêmio de risco do mercado utilizado para ambos os casos foi igual a 7%,

baseado em valores históricos do período de 1926 a 1994.

Segundo a CREG, o IBBOTSON ASSOCIATES (2000) calculou para 21

empresas envolvidas na produção, transporte e distribuição de gás nos Estados Unidos

um beta médio do ativo (desalavancado) igual a 0,23, equivalente a um beta do acionista

(alavancado) de 0,45. Devido à menor maturidade da indústria de gás colombiana, a

CREG utiliza um beta igual 0,65 (definido arbitrariamente).

Mantendo a citada estrutura com dois tipos de encargo, um fixo (com ship-or-

pay) e outro variável (sem ship-or-pay), a CREG propõe estabelecer um prêmio

adicional de 4% para reconhecer o maior risco associado à variabilidade da demanda

(risco de mercado) do encargo sem ship-or-pay. 86

Para estimar a taxa de retorno em termos reais, considera-se a inflação em

dólares de 2000, igual a cerca de 3,39%. Como resultado, chega-se aos seguintes

valores para o custo médio ponderado do capital (WACC) antes de impostos: 12,5%

(histórico) e 14,8% (corrente). Para a taxa associada ao encargo variável (adicionando

4%) os valores encontrados são: 16,5% (histórico) e 18,8% (corrente). A tabela a seguir

resume o cálculo.

                                                
85 O Anexo IV apresenta gráfico com evolução da taxa PRIME ao longo do tempo.
86 Devido fundamentalmente à variabilidade de despacho de usinas termelétricas a gás, que representam
cerca de 50% da demanda total de gás na Colômbia. Para cálculo do prêmio de 4% se avaliou a
sensibilidade do consumo de gás das termelétricas frente ao consumo total.
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Tabela 4.9: Resumo do Cálculo para o Transporte de Gás Natural na Colômbia – Antes de Impostos

WACC Histórico
(1990-2000)

WACC Corrente
(jan 2001)

Taxa Livre de Risco 7,00% 5,61%

Taxa de Risco País 4,23% 8,52%

Prêmio de Risco de Mercado 7,00% 7,00%

Beta do Acionista 0,65 0,65

Custo do Capital Próprio 15,78% 18,68%

Custo do Capital Próprio Antes de Impostos 24,28% 28,74%

Ponderador Capital Próprio 40% 40%

Custo da Dívida 11% 12%

Ponderador Dívida 60% 60%

WACC  Nominal, Antes de Impostos 16,31% 18,70%

Inflação 3,39% 3,39%

WACC Real, Antes de Impostos 12,50% 14,80%

WACC Encargo Fixo 12,50% 14,80%

Prêmio para Encargo Variável 4,00% 4,00%

WACC Encargo Variável 16,50% 18,80%

Fonte: CREG (2001)

Com base nos dados da tabela acima se verifica que a alíquota de imposto na

Colômbia é de 35%. Assim, pode-se apresentar os valores do custo de capital regulado

pelo CREG depois de impostos, facilitando a comparação com outros casos.

Tabela 4.10: Resumo do Cálculo para o Transporte de Gás Natural na Colômbia – Depois de Impostos

WACC Histórico
(1990-2000)

WACC Corrente
(jan 2001)

Taxa Livre de Risco 7,00% 5,61%

Taxa de Risco País 4,23% 8,52%

Prêmio de Risco de Mercado 7,00% 7,00%

Beta do Acionista 0,65 0,65

Custo do Capital Próprio 15,78% 18,68%

Ponderador Capital Próprio 40% 40%

Custo da Dívida 11,00% 12,00%

Ponderador Dívida 60% 60%

Impostos 35% 35%

WACC  Nominal, Depois de Impostos 10,60% 12,15%

Inflação 3,39% 3,39%

WACC Real, Depois de Impostos 6,98% 8,.47%

WACC Encargo Fixo 6,98% 8,47%

Prêmio para Encargo Variável 4,00% 4,00%

WACC Encargo Variável 10,98% 12,47%

Fonte: Elaboração Própria
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A metodologia descrita foi submetida pela CREG para avaliação de consultores

especialistas no assunto: Canadian Energy Research Institute – CERI e The Brattle

Group. Os principais comentários desses especialistas estão resumidos abaixo:

• Canadian Energy Research Institute – CERI

- acredita que os valores utilizados no cálculo do WACC são razoáveis;

- desde que os planos de investimento em expansão sejam aprovados pelo CREG, não

existiriam problemas de eficiência econômica por incentivos a sobre-investimentos;

- a ponderação proposta pela CREG é uma das alternativas sugeridas pela CERI para

reconhecer condições mutáveis de investimento dentro de um esquema de regulação

de price cap;

- outra alternativa seria utilizar um fator de ajuste anual para as tarifas com base nas

mudanças das taxas do prêmio de risco país.

• The Brattle Group

- constata diferenças de risco entre gasodutos existentes e a construir e acha razoável

que isso seja repassado a taxas de retorno diferenciadas;

- acha preferível para os investidores um esquema onde as taxas são calculadas ano a

ano e todos os ativos se remuneram ao custo de capital corrente;

- recomenda um esquema que indexe a taxa de retorno a alguma referência adequada

e realize atualizações periódicas do custo de capital.

A conclusão do relatório afirma que as taxas calculadas podem ser ajustadas

anualmente pela CREG para o tempo restante do período tarifário caso as mudanças nas

taxas de juros utilizadas no cálculo da taxa corrente impliquem em alterações (para cima

ou para baixo) superiores a 10%. Para isso a CREG repetirá o cálculo no mês de janeiro

de cada ano e determinará, quando necessário, os ajustes necessários nas taxas médias

de custo de capital investido.
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4.2.3. México

O marco regulador mexicano estabelece regras genéricas sobre a determinação

do custo de capital aplicável a empresas reguladas de transporte e distribuição de gás

natural, mas aponta para a direção de utilização de conceitos importantes como: o custo

de oportunidade do capital, o custo médio ponderado do capital, comparação com

empresas similares em outros países, risco país, modelo CAPM e de crescimento de

dividendos.

A diretiva sobre a determinação de preços e tarifas para as atividades reguladas

de gás natural87  da Comissão Reguladora de Energia - CRE dispõe sobre o retorno

adequado da atividade da seguinte forma:

“6. TARIFAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

(...)

Determinación de una rentabilidad apropiada

6.28 Para permitir a los permisionarios eficientes la oportunidad de obtener
una rentabilidad apropiada sobre su base de activos, la Comisión tomará en
cuenta:

I. La razón deuda/capital contable del permisionario, y

II. El costo de oportunidad del capital.

6.29 Para determinar el costo de oportunidad del capital, la Comisión
revisará, entre otros:

I. La rentabilidad de empresas similares en otros países;

II. Las condiciones de rentabilidad para las inversiones en México, y

III. Otros factores que la Comisión considere apropiados.

6.30 En el análisis de rentabilidad, la Comisión tomará como base modelos
de análisis de riesgo financiero utilizados comúnmente en la industria, tales
como el Costo Promedio Ponderado del Capital, el Modelo de Fijación de
Precios en el Mercado de Capital y el Modelo de Crecimiento de los
Dividendos.”

A mesma diretiva estabelece que o reajuste anual das tarifas é feito com base

num índice composto por inflação mexicana e americana e variação cambial, cuja

                                                
87 DIR-GAS-001-1996 – “Directiva sobre la Determinacion de Precios y Tarifas para las Actividades
Reguladas en Materia de Gas Natural”
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proporção de composição é definida pela CRE a partir de uma avaliação da natureza dos

custos envolvidos na atividade.

Em resposta à pesquisa feita diretamente, um representante da CRE esclareceu

que não é determinada uma única taxa de retorno para a atividade de transporte ou

distribuição de gás natural. A CRE analisa separadamente cada projeto, considerando o

investimento, a dimensão do gasoduto, a localização, os riscos relacionados ao projeto e

os programas de financiamento. São consideradas também comparações com projetos

similares aprovados anteriormente pela CRE e com o retorno autorizado a outras

empresas de transporte e distribuição de gás em outros países. Na utilização de dados de

outros países, o CRE realiza ajustes para contabilizar de forma consistente a inflação e o

risco país. Apesar de solicitado, não foi possível obter informação sobre cálculos

realizados pela CRE.

4.2.4. Bolívia

A regulamentação tarifária do transporte de gás na Bolívia está estabelecida no

Título X do Regulamento de Transporte de Hidrocarburos por Dutos88, aprovado pelo

Decreto Supremo 26.116, de 21 de março de 2001. A questão da taxa de retorno

regulada e a estrutura de capital permitida são tratadas nos capítulos IX e X,

respectivamente.

 “SUPREME DECREE No. 26116, PUBLISHED ON MARCH 21, 2001

REGULATIONS FOR THE TRANSPORTATION OF HYDROCARBONS VIA
PIPELINES

(...)

TITLE X: TARIFFS

(...)

CHAPTER IX: RATE OF RETURN

ARTICLE 84.- The rate of return on equity after taxes for new pipelines and for
the existing pipelines after the period that is indicated in article 86 of the
present regulations has ended, according to article 34 of the Law, will be
approved by the Superintendence and determining in the following manner:

                                                
88 A versão original do regulamento é escrita em espanhol, mas na pesquisa realizada obteve-se apenas a
versão em inglês.

As mesmas regras são aplicáveis ao transporte de petróleo e derivados por meio de dutos.



72

a) The return of the long-term, 10-year bonds of the Government of the
United States of America, for which the average of the last FOUR (4) years will
be used, plus

b) 5% for new investments and 3% for incremental investments. However,
based on the significant variations in the country risk, the companies can
propose another methodology for the calculations.

c) A bonus on the return on the equity taking into account the risks that
correspond to the activity and that together with a) and b) result in a
sufficiently reasonable rate of return for attracting capital investments in the
hydrocarbon transportation via pipelines activity in Bolivia and countries in the
region.

ARTICLE 85.- The rate of interest that is paid by the concessionaire with
respect to its debt must not surpass the rate of interest on debt instruments of a
similar nature and term to those that exist in the international commercial
markets for the hydrocarbon transportation via pipelines activity, and the same
must be approved by the Superintendence.

ARTICLE 86.- In order to calculate the Income Requirement and the Cash Flow
Tariffs for the existing pipelines, the expansions, extensions and branches
proposed by the concessionaire as additional investments in its request, a rate
of return on equity of TWELVE AND A HALF PER CENT (12.5%) will be
considered over the next TEN (10) years, counted as of October 31, 1996, plus
the average rate of inflation for the dollar established by the International
Monetary Fund (IMF) for the last FOUR (4) years, which can be reviewed
every FOUR (4) years.

CHAPTER X

DEBT/EQUITY RATIO

ARTICLE 87.- For the existing pipelines and any projects for expansions,
extensions or new pipelines that will be executed as the result of the
capitalization process for the pipelines in accordance to the Law of
Capitalization 1544 dated March 21, 1994, and the Law, as well as for anyone
obtaining a concession after said process, the maximum percentage of the
equity over the total capital must not be over what is established according to
the following cases:

a) For the pipelines with financing guaranteed by the Government of
Bolivia, or by a foreign government or by a state company: 40%.

b) For the export pipelines that have transportation contracts based on
long-term hydrocarbon purchase-sales contracts (15 years or more), with
purchasers having a high creditworthiness: 40%.

c) For the existing pipelines that are used for exporting to Argentina or
that in the future will be used for exporting natural gas to Brazil: 40%.

d) For the new export pipelines that do not have the conditions in sub-
subparagraph b) above: 50%.

e) For the pipelines destined for the domestic market: 50%.

When important changes occur on the financial market, the Superintendence
can consider percentages of equity that are different from those that are
established in the preceding sub-subparagraphs.
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ARTICLE 88.- In the case that the debt/equity ratio is above the percentages
that are established in the previous article, the concessionaires can make
incremental investments under lower debt/equity ratios, until they reach the
percentages that are established in the preceding article, including the
possibility of carrying out incremental investments with ONE HUNDRED PER
CENT (100%) of the equity.

Como se pode observar, o regulamento utiliza o modelo aditivo de prêmio de

riscos para definir duas metodologias.

A primeira (artigo 82), válida durante 10 anos contados a partir de 1996,

determina uma taxa de retorno sobre o capital próprio investido igual 12,5% mais

inflação americana (média dos últimos quatro anos), o que em 2001 resultou em

14,87%.

A segunda metodologia (artigo 80), aplicável após 10 anos (a partir de 2006),

prevê uma taxa de retorno do capital próprio igual à seguinte soma: i) rendimento médio

(últimos 4 anos) dos títulos de 10 anos do governo americano (USTB10y), mais ii)

prêmio de 5% ou 3% (dependendo da natureza do investimento), mais iii) outro prêmio

(não determinado na regulamentação) para compensar o risco correspondente à

atividade. Faz-se ainda a observação de que o resultado dessa soma deve ser razoável

para atrair investimentos de capital na atividade de transporte por dutos na Bolívia e em

países da região. O item b do artigo indica que as taxas de 5% ou 3% (ou a própria

metodologia) podem ser revistas no caso de variações significativas do risco país.

Na prática, a única empresa de transporte de gás atualmente sujeita à regulação

tarifária do Regulamento de Transporte, aplicado pela SH89, é a TRANSREDES. O

gasoduto TRANSIERRA encontra-se em fase final de construção. A GTB (Gas

Transboliviano), empresa do trecho boliviano do gasoduto Bolívia-Brasil, não sofre,

pelo menos até os primeiros 30 MMm³/d de capacidade de transporte, regulação

tarifária direta. Isso ocorre porque durante o processo de negociação e estruturação do

projeto, ficou estabelecido que a tarifa e o retorno da GTB seriam aqueles previstos nos

contratos assinados originalmente para viabilizar o empreendimento.

                                                
89 A Superintendência de Hidrocarburos – SH, integrante do Sistema de Regulação Setorial (SIRESE),
calcula tarifas considerando um horizonte de 20 anos e utilizando uma análise de fluxo de caixa
descontado feita com base no modelo financeiro detalhado da empresa.
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Rumores de mercado indicam que a taxa de retorno dos acionistas da GTB

negociada para o projeto original, a mesma estabelecida para a TBG (lado brasileiro do

gasoduto Bolívia-Brasil), é igual a 18,5%90 em dólares nominais. A regra disposta no

contrato de reajuste anual fixo de 0,5% em dólares da tarifa (valor provavelmente menor

que a inflação anual média dos EUA) fazem com que a tarifa da GTB seja decrescente

ao longo do tempo em termos reais (a mesma regra vale para a TBG).

O artigo 81 do Regulamento trata do custo de endividamento e afirma que a SH

não reconhecerá o pagamento de juros acima daqueles obtidos no mercado,

considerando inclusive padrões internacionais para comparação.

Uma operação recente realizada pela Tranredes foi a captação, através da

emissão de títulos de dívida, de 80 milhões de dólares em meados de 2001. A operação

foi estruturada com títulos divididos em 6 séries com prazos variando de 3 a 6 anos e

taxas de 10 a 10,75%, dependendo do prazo. Considerando, além desse, outros

financiamentos, o custo médio de endividamento aprovado pela SH para a

TRANSREDES é igual a 9,42%.

Outro aspecto tratado na regulamentação é a estrutura de capital. O artigo 83 do

regulamento de transporte estabelece que o percentual de capital próprio no capital total

da empresa não pode ser maior que 50%, no caso de dutos destinados ao mercado

interno ou dutos sem garantias de contratos de longo prazo ou do Estado, ou 40% no

demais casos.

Considerando que a alíquota de imposto de renda na Bolívia é de 25%, podemos

chegar ao valor do custo médio ponderado da TRANSREDES91 (correspondente a

2001) igual a 10,2% (anual, em dólares, em termos nominais):

WACC = 14,87% * 40% + 9,42 * 60% * (1 – 25%) = 10,2%

                                                
90 Inclui a dívida subordinada feita pelos acionistas do projeto.
91 É importante notar que, além do transporte de gás natural, a TRANSREDES atua no transporte
dutoviário de derivados de petróleo. Em ambos os casos, a empresa atende ao mercado doméstico e
exportação. O transporte de líquidos pode ser considerado mais arriscado, uma vez que a maior parte da
receita (cerca de 90%) está baseada no volume transportado e não na capacidade reservada, como no caso
do transporte de gás (garantia das cláusulas de ship-or-pay). Contudo, como aquela atividade representa
uma parcela relativamente pequena das receitas da empresa, pode-se dizer que a maior parte do risco está
relacionada ao negócio de transporte de gás natural.
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4.3. Tabela Resumo

A tabela a seguir resume as principais abordagens utilizadas por reguladores dos

diversos países para estimar o custo de capital próprio.

Tabela 4.11: Principais Modelos Utilizados por Reguladores dos Diversos Países

País Regulador Principal Modelo

Estados Unidos FERC Crescimento de Dividendos

Canadá NEB
Metodologia baseada em Prêmios de Risco Aditivos,
com atualização automática em função de variações

nas taxas de juros

Reino Unido OFGEM CAPM

Austrália ACCC CAPM

Espanha CNE Prêmios de Risco Aditivos

Argentina ENARGAS CAPM Adaptado

Colômbia CREG CAPM Adaptado

México CRE –

Bolívia SH/SIRESE Prêmios de Risco Aditivos

Fonte: Elaboração Própria
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5. O CASO BRASILEIRO

5.1. Contexto

Observando a tendência de reforma do Estado verificada em diversos países, o

Brasil implementou durante a década de 90 uma série de mudanças institucionais com o

objetivo de criar as condições necessárias para a atração de investimentos privados em

setores de infra-estrutura. Especificamente no que tange à indústria de petróleo e gás

natural, a Emenda Constitucional n° 9, de 09 de novembro de 1995, implicou na quebra

do monopólio legal da PETROBRAS sobre as atividades de pesquisa e lavra de jazidas

de petróleo e gás natural, refinação de petróleo, comércio internacional de derivados de

petróleo e transporte de petróleo, seus derivados e gás natural.

Em seguida, a Lei 9.478 (“Lei do Petróleo”), de 6 de agosto de 1997,

estabeleceu os princípios e objetivos básicos que norteiam as atividades da indústria de

petróleo e gás natural, determinou a criação do Conselho Nacional de Política

Energética (CNPE), encarregado da definição de diretrizes de política energética do

País, e instituiu a Agência Nacional do Petróleo – ANP, órgão regulador do setor. À

ANP foi atribuída a responsabilidade de implementar a política nacional de petróleo e

gás natural, proteger os interesses do consumidor (quanto a preço, qualidade e oferta de

produtos e serviços), fiscalizar as atividades do setor, bem como regulamentar

princípios estabelecidos na Lei.

Outro marco legal relevante para o setor de gás natural é a Emenda

Constitucional n° 5, de 15 de agosto de 1995, que alterou o artigo 25 da Constituição

Federal e delegou aos estados da federação o direito de explorar, mediante concessão a

empresas públicas ou privadas, os serviços locais de gás canalizado, isto é, a

distribuição de gás.

Para viabilizar a introdução da concorrência no suprimento de gás natural e

maximizar a utilização da infra-estrutura existente, o arcabouço legal brasileiro

sinalizou na direção de separação das atividades naturalmente monopólicas (transporte e

distribuição) daquelas potencialmente competitivas (exploração, produção e

comercialização). A Lei do Petróleo estabeleceu, no seu artigo 58, o princípio do livre

acesso ao transporte dutoviário.
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“Art 58. Facultar-se-á a qualquer interessado o uso dos dutos de
transporte e dos terminais marítimos existentes ou a serem construídos,

mediante remuneração adequada ao titular das instalações.”

Ao contrário da experiência observada na maior parte dos países, a lei brasileira

determinou o princípio do livre acesso negociado, com um sistema de regulação

tarifária indireta. As tarifas de transporte são livremente negociadas entre carregadores e

transportadores, cabendo à ANP apenas arbitrar o seu valor em casos de conflito entre

as partes, bem como verificar se o valor acordado da tarifa é compatível com o

mercado, conforme parágrafo 1º do mesmo artigo.

 “§ 1º A ANP fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração
adequada, caso não haja acordo entre as partes, cabendo-lhe também
verificar se o valor acordado é compatível com o mercado.”

O inciso IV do artigo 8o explicita ainda que a ANP deve estabelecer os critérios

para o cálculo de tarifas de transporte.

 “Art 8º A ANP terá como finalidade promover a regulação, a

contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da
indústria do petróleo, cabendo-lhe:

VI - estabelecer critérios para o cálculo de tarifas de transporte

dutoviário e arbitrar seus valores, nos casos e da forma previstos nesta
Lei.”

Além do sistema de regulação tarifária indireta, outra característica do caso

brasileiro é o regime de autorização para a outorga da atividade de transporte.

Normalmente, atividades com características de monopólio natural são outorgadas por

intermédio de contratos de concessão, que contém cláusulas com compromissos de

investimento do concessionário e dispositivos para garantir o equilíbrio econômico-

financeiro do empreendimento. No transporte de gás no Brasil, não há compromissos de

investimento formalizados em contrato e os riscos do negócio são integralmente

assumidos pela empresa autorizada.

Na prática, grande parte dos riscos é repassada a outros agentes por intermédio

de contratos comerciais. Projetos de investimento em gasodutos no Brasil, como por
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exemplo o gasoduto Bolívia-Brasil, têm sido viabilizados com base em contratos de

transporte de longo prazo. Através desses contratos, carregadores compram capacidade

de transporte (geralmente toda a capacidade do projeto) por um determinado horizonte

de tempo (em geral 20 anos), garantindo espaço no gasoduto para movimentar seu

produto desde os campos de produção até o mercado. Cláusulas de ship-or-pay

asseguram um fluxo de receitas mínimo e estável para o transportador de modo a

permitir o pagamento dos compromissos de dívida assumidos na alavancagem do

investimento e proporcionar o retorno negociado pelos acionistas.

Nessa estrutura, os riscos de mercado são transferidos do transportador para os

carregadores92, agentes mais aptos a gerenciá-los a um menor custo. A tarifa definida

nos contratos é negociada entre os agentes envolvidos no empreendimento e válida para

todo o prazo do contrato.

No Brasil, não há necessidade do regulador estimar o custo de capital a cada ano

para realizar cálculos de tarifas como em casos de regulação por custo de serviço ou a

cada revisão tarifária periódica como em sistemas price cap. Porém, como a legislação

prevê sua atuação na resolução de conflitos, é essencial que o regulador disponha de

capacitação para realizar cálculos tarifários, contemplando inclusive a determinação de

todos os parâmetros envolvidos – como por exemplo a taxa de retorno ou custo de

capital.93

Nos poucos anos de existência, já foram observados alguns momentos em que a

ANP foi responsável por determinar tarifas.94 A seguir faz-se uma breve descrição

desses casos, explicitando o tratamento dado à variável custo de capital.

                                                
92 Por intermédio dos contratos de compra e venda, os carregadores repassam parte dos riscos para as
companhias distribuidoras.
93 Mesmo quando decidir recorrer a pareceres de especialistas independentes para sustentar suas decisões,
a agência deve ter competência para contratá-los e analisá-los criticamente.
94 Existem diversas críticas ao sistema de acesso negociado com regulação tarifária indireta. A
experiência brasileira recente indica que interesses conflitantes dificultam ou impossibilitam o acesso de
terceiros a uma instalação de transporte sem que haja intervenção do regulador. Os casos de resolução de
conflitos no gasoduto Bolívia-Brasil envolvendo TBG, ENERSIL e BG mostram que a decisão final
acaba sempre sendo do regulador. A própria iniciativa da ANP para a realização do concurso aberto (para
oferta e alocação de capacidade de transporte decorrente da expansão de gasodutos) indica que o
envolvimento do regulador para garantir procedimentos isonômicos e evitar o estabelecimento de tarifas
excessivamente elevadas é inevitável. A ineficiência do sistema negociado para atividades naturalmente
monopólicas parece aumentar os custos de transação envolvidos no processo e indica que o sistema de
acesso regulado é a melhor opção.
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5.2. Breve Histórico de Atuação da ANP referente à Determinação de

Tarifas de Transporte e Custo de Capital

5.2.1. Parcela Referencial de Transporte

A primeira ocasião em que a ANP precisou realizar um cálculo tarifário foi no

estabelecimento da Parcela Referencial de Transporte95, integrante da política de preços

do gás natural de origem nacional determinada pela Portaria Interministerial MF/MME

no 3, de 17 de fevereiro de 2000. Embora não significasse uma separação (unbundling)

de fato, a iniciativa buscava decompor o preço máximo de venda do gás nacional às

companhias distribuidoras em duas parcelas: transporte e produto. Seria um primeiro

passo em direção à separação real associada à celebração de contratos de transporte com

tarifas explícitas.

A ANP realizou cálculos preliminares e colocou sua metodologia para consulta

pública. Diversos agentes apresentaram seus comentários, que foram analisados e

considerados na elaboração do cálculo final publicado através da Portaria ANP nº 108,

de 28 de junho de 2000.

Naquela ocasião, a ANP não realizou qualquer estudo para determinar a taxa de

retorno utilizada no cálculo da tarifa. Como a proposta preliminar foi baseada em

cálculos feitos pela PETROBRAS, manteve-se na consulta pública a mesma taxa de

retorno de 15% utilizada pela empresa na ocasião. Essa taxa supunha recursos 100%

provenientes de capital próprio e coincidia com a taxa mínima de atratividade (custo de

oportunidade do capital) utilizada pela PETROBRAS na avaliação de seus projetos de

investimento. Uma vez que a metodologia previa tarifas em reais com a aplicação de

reajustes tarifários anuais baseados no IGP-M (índice de inflação), pode-se dizer que

essa taxa foi definida em termos reais. A Nota Técnica Explicativa colocada em

consulta pública juntamente com a minuta de portaria apresentava o seguinte texto:

                                                
95 Na ocasião foi denominada “Tarifa de Transporte de Referência”.
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 “Nessa avaliação foi considerada uma taxa interna de retorno de
15%, assumindo que o investimento foi totalmente realizado com

capital próprio.”

Dos quatorze comentários recebidos, apenas três falaram sobre a taxa de retorno.

A Universidade de Houston alertou que o valor parecia alto demais para padrões

internacionais; a BP sugeriu considerar uma estrutura de no máximo 25% a 30% de

capital próprio, com retorno máximo de 15% sobre o capital próprio; e a ABEGÁS

(Associação das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado), apesar de não comentar

diretamente, apresentou cálculos alternativos utilizando uma taxa de 18%. Na Portaria

ANP no 108/00, a ANP optou por manter a premissa de 15% colocada para consulta

pública sem apresentar maiores justificativas.

De qualquer forma, vale observar que devido à regra de formação do preço de

venda do gás para as distribuidoras, potenciais impactos de uma estimativa errada da

taxa de retorno seriam pequenos. Uma parcela de transporte única (postal) seria

deduzida do preço ‘fechado’ de venda do gás, resultando no preço do gás na entrada dos

gasodutos de transporte (produto). A esse preço seriam somadas as parcelas referenciais

de transporte de cada estado (diferenciadas pela distância) de modo a obter o preço

aplicável a cada distribuidora. Eventuais erros seriam compensados na subtração e na

soma da parcela de transporte.
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5.2.2. Resolução de Conflitos de Acesso ao Gasoduto Bolívia-Brasil

Em outros momentos a ANP teve que resolver conflitos instaurados entre a

Transportadora Brasileira do gasoduto Bolívia-Brasil – TBG e empresas interessadas

em utilizar o gasoduto Bolívia-Brasil. Colocando em teste a aplicação do disposto no

artigo 58 da Lei do Petróleo, regulamentado na época pela Portaria ANP nº 169/9896,

ENERSIL (subsidiária da ENRON) e BG solicitaram a intervenção da ANP para que

pudessem firmar contratos de transporte junto à TBG permitindo trazer gás boliviano

para o mercado brasileiro.97

Após decidir se a TBG deveria atender às solicitações das empresas, a ANP teve

que determinar o valor da tarifa a ser cobrada pelo serviço. Em todos os casos, as tarifas

estabelecidas nos novos contratos foram determinadas com base na tarifa contida no

contrato original98 firmado entre PETROBRAS e TBG. Em vez de realizar todo o

cálculo tarifário, que implicaria na determinação de cada parâmetro relevante, inclusive

o custo de capital, a ANP julgou que aquela tarifa já seria uma tarifa de mercado. Isso

pode ser observado no texto abaixo retirado da Nota Técnica 001/00 – SCG/ PROGE,

de 14 de agosto de 2000, com base na qual a Diretoria Colegiada da ANP tomou a

decisão final para resolver o primeiro caso de conflito observado (entre TBG e

ENERSIL).99

                                                
96 Revogada em abril de 2001.
97 Como resultado das resoluções de conflito a TBG firmou os seguintes contratos:

Empresa Tipo de Serviço
Volume

(MMm3/dia)
Vigência

ENERSIL Interruptível 1 set/2000 - set/2001

0,8 abr/2001 - ago/2001
Interruptível

1 set/2001 - dez/2003BG

Firme 2,1 set/2001 - dez/2002

98 Contrato denominado TCQ (Transport Capacity Quantity), correspondente a 18 MMm3/dia. Além
desse, outros dois contratos viabilizaram a construção do gasoduto Bolívia-Brasil: o TCO (Transport
Capacity Option), cuja tarifa foi pré-paga pela PETROBRAS, e o TCX (Transport Capacity Extra).
99 Esta Nota contém argumentação para a decisão final da ANP sobre o conflito instaurado entre
ENERSIL e TBG, após pedidos de reexame da resolução da Comissão Especial feitos pela Energia do
Brasil Ltda - ENERSIL e pela Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia – Brasil S/A – TBG
apresentados à Diretoria Geral da Agência. Mais informações sobre os casos de conflito resolvidos pela
ANP podem ser encontradas no link Gás Natural do site www.anp.gov.br.
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“ (...) a Tarifa Firme existente no Gasoduto pode ser considerada uma
remuneração adequada ao Transportador além de ser compatível com

o mercado pelo fato de ter sido resultado de um longo processo de
negociação entre as diversas partes envolvidas no desenvolvimento do
projeto, manifestando a defesa dos interesses de cada agente. Entre

esses agentes, destacam-se: o Transportador TBG (com influência
direta de seus diversos acionistas, incluindo a PETROBRAS e a
própria ENRON – “holding” da ENERSIL), organismos financiadores

(BNDES, Banco Mundial, BID, agências multilaterais, entre outros), o
carregador original PETROBRAS, além das companhias distribuidoras
de gás, compradoras do gás boliviano (COMGÁS, COMPAGÁS,

SCGÁS, SULGÁS e MSGÁS).” (grifos nossos)

5.2.3. Concurso Aberto para Expansão de Capacidade do Gasoduto Bolívia-

Brasil

Em meados de 2001, a crise de suprimento de energia elétrica aliada às

condições favoráveis de oferta do gás natural na Bolívia (reservas de aproximadamente

52 trilhões de pés cúbicos, cerca de oito vezes a disponibilidade das reservas brasileiras,

alocadas entre diversos agentes), criou um ambiente atrativo para a construção de usinas

termelétricas a gás natural.100 Diante dessa conjuntura energética, acreditava-se na

necessidade de ampliação da capacidade de transporte do gasoduto Bolívia-Brasil acima

dos 30 MMm3/dia previstos no projeto original para atendimento da demanda esperada.

Nesse contexto, a ANP determinou, através da Portaria ANP no 98, de 25 de junho de

2001, a realização do concurso aberto para a oferta e alocação de capacidade de

transporte decorrente da expansão do gasoduto, com o objetivo de dar oportunidades

para todos os interessados e fazer com que a ampliação da importação do gás boliviano

se desse num ambiente competitivo entre os potenciais supridores.

                                                
100 A percepção atual é bastante distinta da existente naquela ocasião. A elevação dos níveis dos
reservatórios das usinas hidrelétricas e a pouca competitividade da energia termelétrica a gás natural
frente aos custos de geração hidráulica diminuíram significativamente as expectativas iniciais. Observa-
se, inclusive, que algumas usinas termelétricas construídas encontram-se sem despachar energia ao
sistema.
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A Portaria ANP no 98/01 obrigou a elaboração pelos transportadores do Manual

do Concurso Aberto contendo todas as “regras do jogo” e a ser aprovado pela ANP. No

inciso III do artigo 2º, a Portaria determina que o Manual deve tratar da taxa de retorno

utilizada no cálculo tarifário. Naquela ocasião, era necessária uma nova estimativa do

custo de capital uma vez que se tratava do cálculo da tarifa de um novo investimento,

num ambiente macroeconômico distinto.

“Art. 2º O Manual do Concurso Aberto observará os princípios da

legalidade, razoabilidade, isonomia e publicidade, e disporá sobre:

(...)

III. taxa de retorno do investimento, refletindo os riscos associados à

prestação do serviço e o custo médio ponderado de capital;”

Primeiramente, a TBG elaborou uma versão preliminar do Manual contendo

uma taxa de retorno igual a 18,5%101, sem apresentar qualquer justificativa. Em 24 de

julho de 2001, a Superintendência de Comercialização e Movimentação de Gás Natural

da ANP encaminhou carta à TBG solicitando detalhamento e justificativas, conforme

texto abaixo:

“Deve ser apresentado à ANP, no prazo máximo de 5 dias (contados

da data de recebimento deste documento), a estrutura de capital
considerada para determinação da taxa de retorno, que deverá ser
compatível com as melhores práticas da indústria. Deverão estar

explicitados os custos de capital aplicáveis a cada uma das fontes de
recurso, que deverão refletir os riscos associados à atividade de
transporte de gás natural no Brasil.”

Após recebimento da carta, a TBG solicitou reunião na qual manifestou perante

à ANP preocupação com a impossibilidade de obter financiamento adicional para

realizar os investimentos necessários para a expansão de capacidade prevista.

Condicionantes impostos pelas agências multilaterais financiadoras do projeto original

impediam o aumento da alavancagem financeira da empresa. Por isso, a TBG pleiteava

junto à ANP incluir no Manual um mecanismo através do qual os carregadores

                                                
101 Conforme mencionado anteriormente, o retorno sobre capital próprio negociado para o projeto original
do gasoduto (30 MMm³/d) foi igual a 18,5%.
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deveriam comprar uma parcela da capacidade por meio de um pagamento antecipado

(pré-compra). O pagamento antecipado funcionaria como um financiamento para o

projeto, cujo pagamento seria a capacidade de transporte de gás contratada por 20 anos.

Nesse contexto, a ANP solicitou à TBG

“uma proposta de taxa de retorno e de desconto para a avaliação

econômico-financeira a ser incluída no Manual que seja consistente
com as condições e premissas assumidas, no que se refere à fonte dos
recursos necessários para realização dos investimentos em

expansão.”102

Em resposta, a TBG encaminhou à ANP uma carta103 esclarecendo sua situação

financeira e propondo um custo de capital para o projeto (WACC) igual a 21,8%,

baseado em custo de capital próprio igual a 25,2% e custo da dívida igual a 15% (taxas

anuais, nominais e em dólares), além da utilização de uma parcela de pagamento

antecipado. A proposta da TBG foi apresentada com uma memória de cálculo detalhada

e com fundamentos. Todavia, insatisfeita com o valor proposto a ANP fez uma análise

crítica da metodologia utilizada pela TBG e determinou ajustes que implicaram num

WACC igual a 13,8%, em termos reais (equivalente a 16% em dólares nominais).104 A

metodologia usada pela TBG e os ajustes determinados pela ANP estão descritos a

seguir.

• Proposta da TBG

Na sua carta, a TBG menciona a metodologia de prêmio de riscos aditivos

utilizada pelo Banco Mundial na determinação do retorno dos acionistas do projeto

original do gasoduto105. Consiste em adicionar diretamente o risco Brasil à taxa de

retorno regulada para o transporte de gás nos Estados Unidos. Na época do investimento

original, a taxa americana regulada era de cerca de 14% e o risco Brasil 4,5%, o que

resultou em uma taxa de 18,5% (dólares nominais) para o capital próprio.

                                                
102 Ofício SCG nº 123, de 02/08/01.
103 Ofício TBG - DCP 073/01, de 15/08/01.
104 A contra-argumentação da ANP está contida na Nota Técnica SCG n° 21, de 27/08/01.
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Apesar de citar essa metodologia, a TBG afirma que o modelo CAPM seria o

mais recomendável. Contudo, para chegar à taxa de 25,2% para o capital próprio a TBG

utilizou na verdade um modelo híbrido mesclando conceitos do CAPM adaptado e do

modelo de betas multiplicativos:

BrasilgBrasilSetorLRe rPRMâârr +××+= Eq. 5.1

Para calcular o beta da indústria da indústria de gás natural, a TBG pesquisou

dados da Bloomberg e fez os ajustes necessários para eliminar o risco financeiro e obter

o beta médio dos ativos (desalavancado) de transporte de gás natural nos Estados

Unidos:

Tabela 5.1: Beta do Setor de Transporte de Gás calculado pela TBG

Empresa
Beta

do Acionista
(Alavancado)

Dívida /
Capital Próprio

Imposto
Beta

do Ativo
(Desalavancado)

Capitalização
Total

Northern Border 0,41 135% 40% 0,23 1.564
El Paso Energy 0,65 74% 40% 0,45 583

Kaneb Pipeline 0,53 32% 40% 0,44 320
Willams Cos. 0,86 56% 40% 0,65 16.763
Buckeye Partners 0,40 37% 40% 0,33 582

Kinder Morgan 0,52 87% 40% 0,34 5.729
Kaneb Services 0,79 135% 40% 0,44 363
Teppco Partners 0,47 49% 40% 0,36 817

Equitable Resources 0,50 68% 40% 0,35 1.817
Kinder Morgan Energy Partners 0,50 31% 40% 0,42 3.027
Columbia Energy 0,53 40% 40% 0,43 4.287

Lakehead Pipeline Partner 0,45 83% 40% 0,30 1.353
Questar Corp. 0,41 57% 40% 0,31 1.854

Beta ponderado por Cap Tot.           0,48

Fonte: TBG / Bloomberg

Para calcular o beta do acionista (alavancado) a TBG utilizou o beta dos ativos

(desalavancado) igual 0,48, uma alíquota de impostos igual a 21% (considerando

benefícios fiscais da empresa) e a estrutura de capital do projeto original (até os 30

MMm³/d), correspondente a um nível de endividamento de 67%. Argumentou que essa

seria a estrutura de capital analisada por possíveis financiadores às expansões de

capacidade do gasoduto. Como resultado obteve um beta do acionista (alavancado)

igual a 1,25.

                                                                                                                                  
105 Project Appraisal Document, 1997 – Banco Mundial.
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Com base em dados da Economática, o beta do Brasil, medido pela correlação

entre o retorno do Ibovespa e o retorno do índice S&P500, foi estimado em 1,53. O

prêmio de risco de mercado foi estimado em 5,5%, com referência a Damodaran. A taxa

livre de risco foi medida com base nas cotações dos títulos de 10 anos do governo

americano (USTB 10y) e o risco Brasil correspondia à diferença entre rendimento do C-

Bond e do USTB 10y. Para essas duas últimas taxas, a TBG realizou seus cálculos com

base em três alternativas: dados de julho de 2001 (rLR = 5,15% e rBRA = 9,6%), média

dos dados de 1997 a 2001 (rLR = 5,74% e rBRA = 7,54%) e média do mesmo período

somada à 90% do seu desvio padrão (rLR = 6,27% e rBRA = 9,68%). Como resultado,

obteve estimativas de custo do capital próprio igual a 25,3%, 23,8% e 26,5%

respectivamente. A taxa de 25,2% corresponde à média desses três valores.

Adicionalmente, a TBG apresentou, como um teste de validade, taxas

observadas em outros países (Canadá, EUA, Reino Unido e Austrália). Adicionando a

essas taxas o risco Brasil vigente no momento, obteve valores variando entre 22,1% e

24,9% – o que mostraria coerência dos valores obtidos pela sua metodologia.

O custo de dívida utilizado foi de 15%. Apesar de estimá-lo a partir da soma dos

valores vigentes das taxas livre de risco, risco país e um prêmio adicional de 1% (5,15%

+ 9,6% + 1,0%), que resultava numa taxa de 15,75%, na conta final a taxa de 15% foi

utilizada.

Segundo a TBG, as taxas de juros dos financiamentos contraídos anteriormente

pela empresa não seriam referência adequada porque estavam vinculados a garantias

soberanas do governo brasileiro e por causa da mudança da conjuntura econômica que

implicou elevação do risco Brasil. Um dos financiamentos anteriores foi concedido pelo

BNDES (contraído pela PETROBRAS e repassado à TBG) a um custo de LIBOR106 6

meses mais spread de 3%, que resultava, na época, em aproximadamente 8% ao ano.

Além disso, foi estruturada uma operação para emissão de títulos de dívida, os

chamados PCG Bonds, que não foi realizada. Num primeiro momento eles foram

negociados à taxa de rendimento do título de 30 anos do governo americano (USTB 30y)

mais risco País de 4,5%, que implicava em um valor de 10%, mas não foram emitidos

devido à falta de uma aprovação do Senado brasileiro. Posteriormente obteve-se

                                                
106 O Anexo IV apresenta gráfico com evolução das taxas LIBOR ao longo do tempo.
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aprovação do Senado, mas o ambiente de mercado não foi favorável à obtenção de um

custo de capital atrativo.

Devido aos compromissos (covenants) assumidos com as agências multilaterais,

a TBG argumentou ser mais provável obter para os investimentos em expansão um

nível de endividamento de apenas cerca de 25%. Para calcular o custo médio ponderado

do capital (WACC), considerou uma estrutura de capital composta por 25% dívida e

75% capital próprio, a um custo de 25,2% e 15,75%, respectivamente e uma alíquota de

impostos igual a 21%. Como resultado, obteve um WACC igual a 21,8% (dólares

nominais).

WACC = 25,2%*75% + 15%*25%*(1 – 21%) = 21,8%

Acreditando na impossibilidade de captar 75% dos recursos através do aporte

dos acionistas, a TBG propôs a utilização de pagamento antecipado dos futuros

carregadores pela compra de capacidade como forma de financiar 20% do investimento.

• Comentários e ajustes determinados pela ANP

Julgando que a proposta da TBG apresentava valores excessivamente elevados, a

ANP realizou uma análise crítica da metodologia utilizada e determinou ajustes que

implicaram na redução da estimativa do custo de capital do projeto. Os ajustes

determinados pela ANP foram exclusivamente metodológicos e as estimativas dos

parâmetros (variáveis de entrada) feitas pela TBG foram mantidas.107

Primeiramente, diante da situação financeira da TBG, a ANP concordou com a

proposta de utilização do mecanismo de pagamento antecipado para financiar a

expansão do gasoduto. Isso reduziria a necessidade de captação de recursos pela

                                                
107 O suporte para a análise crítica da metodologia proposta pela TBG foi dado à ANP pela equipe de
consultores liderada por Raúl García (ex-presidente da ENARGÁS), com experiência no tema adquirida
na regulação da indústria de gás natural argentina. A análise da proposta da TBG e as alterações
determinadas pela ANP estão contidas na Nota Técnica SCG n° 021, de 27 de agosto de 2001.

Embora a decisão tenha sido tomada com uma fundamentação consistente, a partir desse acontecimento a
ANP verificou a necessidade de ter um estudo e uma metodologia para sustentar futuras decisões e
contratou a consultoria da COPPEAD/UFRJ com essa finalidade.
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empresa, permitindo uma maior otimização da estrutura dívida / capital próprio para os

novos investimentos. Por outro lado, diminuiria a base de capital sobre a qual a taxa de

retorno é aplicada.

Sobre a estrutura de capital, a ANP encontrou incoerências na metodologia

apresentada pela TBG. A empresa considerou uma estrutura alavancada (67% dívida e

33% capital próprio) para calcular o beta do acionista (alavancado), proporcionando

uma percepção de risco financeiro mais elevada, enquanto que o WACC é calculado

com uma estrutura pouco alavancada (25% dívida e 75% capital próprio). Isso resulta

num custo de capital do projeto excessivamente elevado.

Segundo a decisão da Agência, deve-se considerar a estrutura de capital global

da empresa e não a de cada projeto, respeitadas as melhores práticas verificadas na

indústria. Este é o critério utilizado por reguladores nos Estados Unidos (FERC),

Canadá (NEB), Inglaterra (OFGEM) e Argentina (ENARGAS). Nesse sentido, dada a

estrutura existente da empresa (67/33) e considerando a alternativa de pagamento

antecipado, a ANP julgou que uma estrutura composta 60% por dívida e 40% por

capital próprio seria adequada para estimar o custo de capital utilizado no cálculo da

tarifa da nova capacidade. Como resultado, encontrou-se um beta do acionista

(alavancado) igual a 1,049, mantendo os demais parâmetros utilizados pela TBG.

Ademais, a ANP julgou injustificada a multiplicação do beta Brasil (1,53). O

beta do setor e o prêmio de risco Brasil já estariam contabilizando os risco da indústria

de gás e o risco país, respectivamente. A utilização do beta Brasil além desses fatores

implicaria em dupla contagem de riscos.

Na estimativa do custo de dívida, a ANP julgou razoável utilizar como proxy o

custo de endividamento do próprio governo brasileiro (risco soberano). Além disso,

optou por estabelecer taxas em termos reais e para a conversão considerou uma taxa de

2% para a inflação norte-americana.

Sobre o dilema de considerar taxas de juros do momento ou taxas médias

históricas, a ANP afirmou acreditar que as taxas históricas são mais representativas das

taxas de juros média esperada em períodos de longo prazo, tal como o horizonte de

tempo dos investimentos em transporte de gás natural. Essa abordagem evitaria

considerar valores pontuais possivelmente influenciados por uma alta volatilidade de
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curto prazo. Mesmo assim, realizou cálculos com ambas alternativas para posterior

decisão.

Além disso, a ANP usou paralelamente a metodologia de prêmio de riscos do

Banco Mundial para ter mais parâmetros para balizar sua decisão. A única ressalva feita

foi considerar o benchmark do custo do capital próprio de empresas estrangeiras de

transporte de gás igual a 13%, em vez do 14% proposto.

O resultado dos cálculos feitos pela ANP com base nos dados fornecidos pela

TBG (as médias históricas foram calculadas com dados de janeiro de 1997 a julho de

2001) e a partir dos ajustes mencionados estão na tabela abaixo.

Tabela 5.2: Cálculos feitos pela ANP para o Custo de Capital do Concurso Aberto

Taxa de Juros Média Histórica Taxa de Juros do Momento

Componente Componente

1. Inflação norte-americana 2,00 1. Inflação norte-americana 2,00

2. Alavancagem 0,60 2. Alavancagem 0,60
              Dívida/Capital Próprio 1,50               Dívida/Capital Próprio 1,50

3. Custo de Dívida 13,28 3. Custo de Dívida 14,75

4. Custo do Capital Próprio 4. Custo do Capital Próprio
Alternativa 1: CAPM adaptado 19,05 Alternativa 1: CAPM adaptado 20,52
            a. Taxa Livre de Risco 5,74             a. Taxa Livre de Risco 5,15
            b. Risco Brasil 7,54             b. Risco Brasil 9,60
            c. Beta Alavancado 1,049             c. Beta Alavancado 1,049
                      Beta Desalavancado 0,480                       Beta Desalavancado 0,480
            d. Prêmio de Risco de Mercado 5,50             d. Prêmio de Risco de Mercado 5,50

Alternativa 2: modelo Banco Mundial 20,54 Alternativa 2: modelo Banco Mundial 22,60
            a. Retorno  transportadores EUA e
.               Canadá

13,00             a. Retorno  transportadores EUA e
.               Canadá

13,00

            b. Risco Brasil 7,54             b. Risco Brasil 9,60

5. Taxa de Imposto de Renda 0,21 5. Taxa de Imposto de Renda 0,21

Modelo CAPM Adaptado Modelo CAPM Adaptado
WACC nominal 13,9 WACC nominal 15,2
WACC real 11,7 WACC real 12,9

Modelo Banco Mundial Modelo Banco Mundial
WACC nominal 14,5 WACC nominal 16,0
WACC real 12,3 WACC real 13,8

Fonte: ANP
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Apesar da Nota Técnica que contém a decisão demonstrar uma preferência

(teórica) pela utilização do modelo CAPM Adaptado e por taxas médias históricas, que

resultaria num WACC de 11,7% em termos reais (ou 13,9% nominal), na decisão final a

ANP optou por determinar um WACC igual a 13,8% em termos reais (ou 16,0%

nominal) como base para o cálculo da tarifa da expansão. Segundo a Agência, essa foi

uma escolha conservadora diante da importância de garantir a atratividade dos

investimentos em infra-estrutura e das diversas incertezas associadas à realização do

processo de concurso aberto naquela ocasião.

Nesse ponto vale acrescentar um comentário sobre o pagamento antecipado.

Apesar de não ter sido proposto com esse objetivo, ele acabou por se tornar um

mecanismo de compensação para minimizar conseqüências de uma taxa mal arbitrada.

Eventuais erros na estimativa do custo de capital poderiam ser compensados porque a

mesma taxa utilizada no cálculo da tarifa seria usada como taxa de desconto para

determinar o montante de recursos a ser aportado antecipadamente (adiantamento) pelo

carregador na compra de certa quantidade de capacidade. Assim, um custo de capital

muito elevado implicaria numa tarifa mais cara, mas também resultaria num menor

pagamento antecipado.

De qualquer forma, é importante notar que o pagamento antecipado foi proposto

como solução de um problema de alavancagem de recursos pelo transportador e não

deveria ser usado como regra. Apenas empresas de porte, como Shell, BG, El Paso,

TotalFinaElf, Repsol, PETROBRAS etc., têm capacidade para alavancar montantes de

recursos tão elevados. Ademais, a consideração sobre compensação mencionada no

parágrafo anterior fica restrita ao carregador, pois a referência para formação do preço

final do gás ao consumidor provavelmente continuaria sendo a tarifa nominal do

contrato. Com isso, a renda adicional paga pelo consumidor, advinda de uma taxa

excessivamente elevada, ficaria dividida entre o transportador (80%) e carregador

(20%).



91

5.3. Aplicabilidade dos Diversos Modelos Apresentados ao Caso

Brasileiro

Após estudar a experiência internacional e verificar o histórico de atuação da

ANP relacionado ao tema, é preciso verificar qual dos modelos apresentados no terceiro

capítulo é o mais indicado para estimar o custo do capital para o transporte de gás no

Brasil.

• Modelo de Rendimentos Comparáveis

Como mencionado anteriormente, a comparação com outros casos deve ser um

importante balizador de decisões sobre estimativas de custo de capital para o transporte

de gás no Brasil. Além do valor do custo de capital em si, deve-se aproveitar

experiências no que se refere a questões metodológicas e estimativas de parâmetros

relevantes, como por exemplo a contabilização do risco de investir em país emergente.

Mesmo considerando a infante cultura regulatória no Brasil, decisões tomadas

por órgãos brasileiros certamente criarão importantes precedentes sobre como medir o

risco e determinar o retorno de atividades reguladas no país. As revisões tarifárias

previstas em 2003 e 2004 para diversas companhias distribuidoras de energia elétrica

exigirão da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) competência para a

determinação de valores adequados (justos e razoáveis) para a taxa de retorno regulada.

Devido à similaridade de riscos entre as atividades, conforme será explicado na seção

6.2, as licitações para construção e operação de linhas de transmissão de energia elétrica

são uma relevante fonte de dados para comparação.

Outra fonte importante de benchmarking no Brasil é a regulação estadual da

distribuição de gás natural. Nesse caso, destaca-se o caso de São Paulo, estado cuja

estrutura de regulação é mais organizada. No contrato de concessão da Comgás, por

exemplo, está prevista para 2004 a realização de revisão tarifária com atualização do

custo de capital aplicável.

Por razões óbvias, a comparação internacional mais relevante é a de países

emergentes. Países do sudeste asiático e leste europeu podem ter informações úteis, mas
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as de maior valor devem ser extraídas de países latino-americanos. Casos de países

desenvolvidos, além de fornecerem experiência metodológica, podem ser utilizados

como limite inferior de estimativas para o Brasil.

Atenção especial deve ser dada ao custo de capital aplicável ao transporte de gás

em países, como Argentina, Bolívia, Chile e Uruguai, que caminham na direção de

integração de um mercado de gás natural no cone sul.

No caso da Bolívia, a maior parte da produção de gás é exportada para o Brasil.

Assim, pode-se afirmar que o risco de mercado de transportadores bolivianos é

aproximadamente igual ao assumido por transportadores brasileiros que movimentam o

gás boliviano. Afinal de contas, trata-se de um mesmo gasoduto. Resta, entretanto,

quantificar outras diferenças, como por exemplo, o risco regulatório e questões

contratuais eventualmente distintas. Para a Argentina deve-se acrescentar a importância

do mercado local e suas peculiaridades, como a forte sazonalidade da demanda108, que

podem diferenciar os riscos assumidos pelo transportador.

Mais uma vez, é importante enfatizar que a utilização de benchmarking não pode

ser direta. É preciso analisar as diferenças no tipo de regulação tarifária, na estrutura de

mercado, nas características de demanda, no nível de coberturas contratuais, na

alavancagem financeira da empresa, bem como verificar a fundamentação da

metodologia usada pelo regulador e a consistência de aplicação da taxa no cálculo

tarifário. As repercussões e implicações de decisões anteriores, principalmente na

concretização de investimentos, também devem ser observadas.

• Modelo de Crescimento de Dividendos

O fato das (poucas) empresas de transporte de gás existentes no Brasil não

possuírem ações negociadas em bolsa restringe a aplicabilidade do modelo de

crescimento de dividendos.

Considerando que não há informações sobre preço de ação e dividendos no

Brasil, uma opção seria importar dados de empresas assemelhadas atuando em

                                                
108 Grande parte do mercado argentino é composta por consumidores residenciais, cuja demanda,
associada à calefação de ambientes, é diretamente influenciada pelo clima.
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mercados maduros. Contudo, essa abordagem não seria recomendável uma vez que as

empresas estrangeiras estão sujeitas a condições de risco e de mercado diferentes e o

rendimento de dividendos e a taxa de crescimento de dividendos podem não ser

aplicáveis. Ademais, essa metodologia não prevê ajuste explícito para contabilizar o

risco de investimento em mercados emergentes.

Outra alternativa seria utilizar projeções arbitradas para o mercado local, mas a

assimetria de informações existente entre regulador e regulado prejudica essa

abordagem. Em mercados incipientes como o Brasil seria muito difícil obter projeções

fornecidas por provedores de informação independentes. Por outro lado, o agente

regulado teria acesso a informações mais confiáveis (inside information) que o

regulador, estando em condição privilegiada numa possível negociação (problema da

assimetria de informações entre reguladores e regulados).

Outro ponto fundamental é que as receitas a serem recebidas pelo transportador,

e conseqüentemente o retorno dos acionistas109 sobre o investimento efetuado, estão

asseguradas através das cláusulas de ship-or-pay dos contratos de transporte de gás

(como será discutido em maiores detalhes mais adiante). Isso torna incompatível a

arbitragem de taxas de crescimento de dividendos para o transportador e evidencia o

problema de circularidade comentado pela Competition Comission da Inglaterra: as

hipóteses para estimar os dividendos futuros são dependentes do próprio preço a ser

controlado.

• Modelo Aditivo de Prêmios de Risco

A princípio, pode-se pensar numa metodologia para aplicação no caso brasileiro

semelhante à utilizada na Espanha. Consistiria em estimar o custo de capital como

resultado da soma do rendimento de títulos do governo brasileiro com um determinado

prêmio de risco. Mas alguns problemas surgem dessa abordagem.

O primeiro está relacionado à grande volatilidade observada em títulos de

governos de países emergentes como o Brasil. O retorno esperado de investimentos em

infra-estrutura com longo prazo de maturação, especialmente quando riscos são

                                                
109 As ações são de propriedade de empresas, privadas e de capital misto, e não são negociadas em bolsa.
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mitigados por contratos de longo prazo, não deveria acompanhar tais volatilidades. Uma

saída para contorná-lo poderia ser a utilização de médias históricas, em vez do

rendimento corrente dos títulos.

Eventuais questionamentos sobre a adição integral (fator de sensibilidade igual a

1) do risco país, considerando argumentos de que parte dele poderia ser diversificável

(no caso de mercados financeiros integrados), também poderiam surgir.

O grande problema, entretanto, está associado à definição do prêmio. Com base

em que parâmetros ele seria calculado? Como evoluiria ao longo do tempo? A

determinação de um valor provavelmente seria arbitrária e difícil de ser justificada pelo

regulador.

Para minimizar discricionariedades e evitar maiores controvérsias sobre quais

prêmios de risco devem ser considerados e como quantificá-los, parece mais razoável

utilizar algum método conceitualmente mais consistente e experimentado.110

• CAPM Simples Doméstico

Como observado anteriormente, a pouca disponibilidade de dados e a alta

volatilidade dos retornos observados no mercado de capitais faz com que a aplicação

direta do modelo CAPM com base apenas em parâmetros locais seja inadequada para

países emergentes, como o Brasil. Segundo enfatizado por DAMODARAN (1999b), a

pouca confiabilidade estatística dos dados calculados prejudica a utilidade dos

resultados obtidos.

Essa afirmativa foi confirmada pelo exercício feito por LEAL (2002) no trabalho

de consultoria desenvolvido para a ANP. Como tentativa, ele estimou o prêmio de risco

                                                
110 Caso haja interesse, o conceito intuitivo de adição de prêmios de riscos pode ser utilizado, entretanto,
para permitir a comparação do retorno da atividade de transporte de gás observado em países
desenvolvidos, como os EUA, com o seu retorno no Brasil. Para isso deve-se adicionar o prêmio
correspondente ao risco país (ressalvada a discussão sobre volatilidade e diversificação do risco país).

Como mencionado anteriormente, essa foi a metodologia do Banco Mundial utilizada para determinar do
retorno dos acionistas do gasoduto Bolívia-Brasil (GTB e TBG) no projeto original (30 MMm³/d). A
TBG também a apresentou, e ANP acabou mantendo-a, como abordagem alternativa para determinar a
taxa de retorno do concurso aberto.

Contudo, deve-se dar preferência a métodos conceitualmente mais consistentes.
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do mercado acionário brasileiro, a partir da diferença histórica mensal entre o retorno do

valor do fechamento do índice IBOVESPA ao final de cada mês e o valor do

rendimento efetivo acumulado no mês das taxas médias diárias de operações no

mercado secundário com títulos do tesouro brasileiro, (acrescentando a ressalva de que

esta taxa não representaria perfeitamente um ativo livre de risco de longo prazo). Como

resultado, chegou a estimativas de custo de capital próprio para atividades de beta igual

a 1 variando de 21,4% a 31%, que, segundo ele, não seriam razoáveis nem confiáveis

devido ao elevado erro padrão observado.

A aplicação do CAPM simples doméstico no caso do transporte de gás é ainda

mais problemática pelo fato de não existir empresas com ações negociadas em bolsa.

Não haveria dados históricos para realizar a análise de regressão do retorno da ação

contra o retorno do mercado acionário brasileiro como um todo, o que demandaria uma

arbitragem para o valor de beta.

• Modelo ICAPM

Observando a literatura técnica sobre análise de investimentos em ativos de

países emergentes, alguns autores acreditam que esta abordagem não apresenta bons

resultados. Segundo HARVEY (2001), o beta resultante da regressão muitas vezes é

próximo de zero ou negativo devido à baixa correlação entre o retorno em dólares de

empresas em mercados emergentes e os retornos dos mercados desenvolvidos ou do

mercado global. Como resultado, o custo de capital para esses casos poderia ser

subestimado, aproximando-se da taxa livre de risco.

Independentemente dessa consideração, a aplicação do ICAPM seria inviável

porque as empresas de transporte de gás brasileiras não são cotadas em bolsa. Não

existiria uma medição histórica do retorno da ação da empresa para fazer uma regressão

direta com o retorno do mercado acionário global.
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• Modelo de Damodaran para Países Emergentes

Além de certa complexidade econométrica (necessidade de realizar regressões

múltiplas), que poderia diminuir sua atratividade para aplicação em regulação, a

inexistência de dados de mercado também impossibilita a aplicação do modelo de

Damodaran na estimativa do custo de capital do transporte de gás no Brasil.

• APT Internacional

Apesar de flexível e de buscar uma abordagem com enfoque mais econômico (e

menos financeiro) para justificar uma estimativa de custo de capital, diversas

dificuldades de implementação restringem a utilização do modelo APT por agências

reguladoras no mundo. O debate acerca da determinação dos fatores de risco relevantes

e a complexidade econométrica para obtenção dos fatores de sensibilidade fazem com

que esse modelo não seja o ideal para regulação.

Quanto mais complexo e desconhecido o modelo, maior a dificuldade de

proporcionar transparência e legitimidade na decisão de um regulador (o mesmo vale

para a empresa regulada, no caso de uma negociação com o regulador). Nesse caso, fica

mais difícil debater, argumentar e defender uma proposta ou decisão perante a empresa

regulada ou a sociedade. Tais considerações são confirmadas pela não observação de

uso do modelo APT na experiência regulatória internacional pesquisada.

Além disso, a aplicação do modelo APT internacional para o transporte de gás

no Brasil também exigiria informações (inexistentes) do retorno de ações de empresas

do setor no mercado acionário doméstico.

• Modelo CAPM Adaptado

Apesar de diversos autores criticarem a inclusão do risco país para estimar o

retorno esperado pelo acionista, reguladores de países emergentes como Argentina,

Colômbia e o próprio Brasil, no caso da taxa de retorno do concurso aberto, optam pela
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utilização do modelo CAPM adaptado. Sua escolha deve ser atribuída à sua

simplicidade, transparência e relativa facilidade de aplicação, além do fato de contornar

os problemas de pouca disponibilidade de dados do mercado acionário local e de

contemplar explicitamente fatores de risco do setor, do mercado global e do país. Tais

características credenciam a sua escolha para aplicação ao caso brasileiro.

Todavia, os argumentos de que pelo menos parte do risco país poderia ser

diversificada por um investidor globalizado exigem uma maior atenção na análise dos

resultados obtidos. Existe a possibilidade da estimativa ser superestimada,

especialmente considerando o caso do transporte de gás no Brasil, onde as receitas que

proporcionam o retorno para os acionistas estão garantidas por contratos privados de

longo prazo, o que certamente diminui a exposição do investidor ao risco país.

• Modelo de Betas Multiplicativos

Apesar de não ter sido observado na experiência internacional qualquer caso de

utilização111, o modelo de betas multiplicativos será utilizado neste trabalho, pois possui

boa consistência teórica e foi fortemente recomendado por LEAL (2002) no estudo da

COPPEAD desenvolvido para a ANP.

Assim como o modelo CAPM adaptado, o modelo de betas multiplicativos

contempla fatores de risco do setor, do mercado global e do país, é relativamente

simples, transparente e fácil de aplicar e não necessita de dados de mercado de empresas

locais de transporte de gás.

O beta do mercado acionário brasileiro como um todo (beta Brasil), será obtido

por intermédio de uma análise de regressão do seu retorno com o retorno do mercado

acionário global, utilizando conceitos do ICAPM.

Como o modelo busca em teoria não contabilizar os riscos diversificáveis de se

investir num país emergente, provavelmente suas estimativas serão menores que as

obtidas pelo CAPM adaptado.

                                                
111 A única experiência de utilização do modelo de betas multiplicativos observada foi a proposta feita
pela TBG para determinar a taxa de retorno do concurso aberto. Contudo, naquela ocasião a metodologia
sugerida não foi adequada uma vez que foram mesclados conceitos do CAPM adaptado (adição do risco
país além da multiplicação do beta do país).
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• Considerações

A inexistência de dados de empresas de transporte de gás no mercado acionário

doméstico restringe a aplicabilidade de diversos modelos apresentados, sendo

necessário importar de mercados maduros as informações sobre o risco do negócio de

transporte de gás. Adicionalmente, para se chegar a resultados consistentes, verifica-se a

necessidade de contabilizar o risco de investir em um mercado emergente. No modelo

CAPM adaptado, isso é feito pela adição do risco Brasil e no modelo de betas

multiplicativos, pela multiplicação do beta Brasil. As estimativas baseadas nos dois

modelos serão feitas no capítulo seguinte.
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6. ESTIMATIVA DO CUSTO DE CAPITAL PARA O TRANSPORTE DE GÁS

NATURAL NO BRASIL

Conforme a experiência regulatória internacional mostra, o aspecto crítico e

mais controverso da aplicação dos modelos é a estimativa dos parâmetros envolvidos,

como o prêmio de risco de mercado, beta, taxa livre de risco, etc.. Entre outros aspectos,

observa-se extenso debate sobre a utilização de dados históricos, valores correntes,

prognósticos e ajustes específicos.

Esse capítulo buscará primeiramente agregar a discussão envolvida e propor

estimativas para os parâmetros. Em seguida, os parâmetros obtidos serão aplicados nos

modelos CAPM adaptado e de betas multiplicativos (sugeridos no capítulo anterior) de

modo a obter estimativas para o custo de capital aplicável ao transporte de gás no Brasil.

Comparações com casos de rendimentos comparáveis serão feitas para validar os

modelos e parâmetros utilizados e, conseqüentemente, as estimativas calculadas.

O Anexo II apresenta tabelas e gráficos com análises de sensibilidade do

impacto da variação de certos parâmetros (taxa livre de risco, prêmio de risco de

mercado, beta do setor, risco Brasil, beta Brasil, estrutura de capital, impostos e custo de

dívida) nas estimativas do custo de capital próprio, de dívida e WACC utilizando ambos

modelos.
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6.1. Determinação dos Parâmetros

6.1.1. Estrutura de Capital

Uma estrutura de capital (grau de alavancagem) composta por 60% dívida e 40%

capital próprio será considerada na determinação dos parâmetros e cálculo do custo

médio ponderado de capital. Observando a experiência internacional, supõe-se que esta

seja uma meta razoavelmente eficiente e fácil de ser viabilizada.

Dados de mercado indicam que projetos de gasodutos brasileiros podem

apresentar estruturas de capital ainda mais alavancadas, como por exemplo a

composição do projeto original da TBG (30 MMm³/d), igual a 67/33, e a estruturação

financeira inicial do projeto TSB (Transportadora Sul Brasileira)112, 70/30. A relação

60/40 representa uma escolha conservadora.

Além dos ponderadores do WACC, o grau de alavancagem da empresa afeta,

devido ao risco financeiro, o custo da dívida (quanto maior a alavancagem, mais alto o

risco de inadimplência) e o custo do capital próprio, refletido no cálculo do beta do

acionista.

6.1.2. Taxa Livre de Risco

A taxa livre de risco representa na verdade o custo do tempo, resultante do

adiamento de um consumo presente, sem qualquer exposição a risco. Para representar

um ativo livre de risco normalmente se utilizam rendimentos de instrumentos

considerados seguros, emitidos por países com mínimo risco de default. Na maior parte

das vezes os títulos emitidos pelo tesouro norte-americano são usados para referenciar a

taxa livre de risco em dólares. Para estimá-la em suas moedas (libra, euro, dólar

                                                
112 O projeto corresponde à construção de um gasoduto interligando as cidades de Uruguaiana (fronteira
com Argentina) e Porto Alegre no sul do país permitindo a importação de gás argentino. Atualmente
encontra-se em estudo e o fator determinante para sua viabilização é a concretização do consumo âncora
proveniente de usinas térmicas na região de Porto Alegre.
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australiano, etc.), outros países desenvolvidos utilizam títulos de dívida de seus

governos.113

Uma discussão em torno da determinação desse parâmetro está associada à

opção de usar valores correntes ou médias históricas para representar as tendências

futuras. Alguns especialistas indicam que os valores correntes refletem melhor as

expectativas dos agentes. Todavia, a volatilidade observada faz com que, na prática,

muitas vezes sejam utilizados valores médios históricos.114 Existem ainda argumentos

de que quando as médias históricas são muito extensas pode-se perder parte da

capacidade de predição da variável.

O prazo do título usado como referência é outra fonte de controvérsia. Muitas

vezes empresas defendem a utilização de títulos de longo prazo com o argumento de

que os investimentos feitos em setores de infra-estrutura, como o transporte de gás, são

de longa maturação. Essa é a abordagem sugerida por DAMODARAN (1999c).

Outros especialistas, entretanto, recomendam a utilização de títulos de curto

prazo justificando que os de longo prazo carregam um prêmio de risco por horizonte de

tempo e, portanto, não são livres de risco. No estudo desenvolvido para a ANP, LEAL

(2002) propõe como solução estimar o prêmio de risco por horizonte de tempo e, em

seguida, subtraí-lo do rendimento dos títulos de longo prazo. O estudo afirma que

IBBOTSON ASSOCIATES (2001a) estimou em 1,4% ao ano o prêmio de risco por

horizonte de tempo a partir da média histórica dessa variável entre os anos de 1970 e

2000 e sugere estimar o rendimento corrente do bônus do tesouro americano de 30 anos

subtraído desse valor. Como base em dados de novembro de 2001 obtidos na

Economática chega-se a uma taxa de 3,9% (5,3% – 1,4%). O autor também indica que

há divergências entre acadêmicos e praticantes sobre a utilização dessa abordagem.

Outras lições podem ser tiradas da experiência regulatória internacional.

Na determinação do custo de capital inicial do gasoduto padrão, o NEB

(Canadá) utilizou o limite superior da projeção de especialistas do rendimento dos

títulos de 30 anos do governo canadense para o ano de 1995, estimado entre 8% e

9,25%. As atualizações anuais automáticas na metodologia proposta pelo NEB são

                                                
113 O mesmo procedimento não seria aplicável para países emergentes, pois os títulos de seus governos
não podem ser considerados como livre de risco.
114 Podem ser utilizadas médias aritméticas ou geométricas.
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influenciadas pelas mudanças nas projeções anuais dos rendimentos dos títulos do

governo canadense. Como explicado no capítulo 4, a referência para o ajuste é o

rendimento projetado dos títulos de 10 anos (publicado pela Consensus Forecast)

adicionado do spread médio diário, observado no ano corrente, entre o retorno diário

dos títulos de 30 e 10 anos. Somam-se 75% dessa diferença à estimativa do ano anterior

para se obter o valor do custo de capital para o ano seguinte (os outros 25% seriam

compensados pela variação, em sentido contrário, do prêmio de risco).

Na experiência britânica, observou-se a utilização de títulos indexados do

governo (indexed linked gilts – ILG) para obter taxas em termos reais. Apesar da

Transco ter proposto usar títulos de longo prazo, o OFGEM (e outros órgãos como o

MMC) utiliza títulos de curto prazo (cinco anos ou menos). As revisões tarifárias

periódicas previstas na regulação tipo price cap aplicável no Reino Unido protegeriam a

empresa de variações nas taxas de juros no longo prazo. Nas suas decisões, o OFGEM

busca obter estimativas dos rendimentos futuros analisando os valores correntes e

considerando também decisões recentes de outros órgãos. Relatórios recentes (fevereiro

e setembro de 2001) do OFGEM propõem uma taxa de 2,5% (real).

Na revisão tarifária de 1996 na Argentina, o ENARGAS se baseou em valores

correntes do rendimento dos títulos de 20 anos do governo americano, cujo valor (igual

a 6,39%) estava em patamar similar ao seu rendimento histórico.

O CREG da Colômbia utilizou tanto valores correntes como médias históricas

(para realizar dois cálculos tarifários separados, como explicado no capítulo 4) do

rendimento dos títulos de 20 anos do governo americano. Para o cálculo tarifário de

2001, seus valores eram de 5,6% e 7%, respectivamente.

Na recente experiência brasileira, a TBG apresentou cálculos com base em 3

alternativas (todas referentes a títulos de 10 anos do governo americano): valores

correntes em julho de 2001 (5,15%), média histórica de 1997 a 2001 (5,74%) e média

somada à 90% do desvio padrão dos dados de 1997 a 2001 (6,27%). Das 3 opções, a

TBG propôs a utilização de valores correntes, o que acabou sendo contemplado na

decisão da ANP (apesar da argumentação contida na Nota Técnica, que sustentou a

decisão, favorecer em princípio as taxas médias históricas).

Como se pode verificar, a experiência de determinação da taxa livre de risco é

variada. Para o presente trabalho, ela será determinada pela média histórica dos últimos
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5 anos (jan/1998 a dez/2002) 115 do rendimento dos títulos de 10 anos do tesouro

americano ( US Treasury Bond 10y), cujo valor é igual a 5,31%116

A título ilustrativo, a tabela 6.1 a seguir apresenta valores de rendimento de

títulos do governo americano e o Anexo IV apresenta gráficos da evolução do

rendimento dos títulos de 1, 10, 20 e 30 anos ao longo do tempo (corrente e média

móvel de 5 anos).

Tabela 6.1: Rendimento de Títulos do Governo Americano

Título
Valor Corrente

(dez/02)
Média Histórica 5 anos

(jan/98 – dez/02)

T-Bill (1y) 1,45% 4,34%

USTB10y 4,03% 5,31%

USTB20y 5,01% 5,84%

Nota: O T-Bond de 30 anos (USTB30y) foi descontinuado.

Fonte: Federal Reserve Bank of St Louis

6.1.3. Risco Brasil

O prêmio de risco país, responsável por contabilizar no modelo CAPM adaptado

o retorno adicional esperado pelo investidor para aplicar seu capital no Brasil, será

medido a partir do spread entre os rendimentos de títulos de dívida soberana do governo

brasileiro (em dólares) e os de 10 anos do tesouro americano, que representará a taxa

livre de risco. Coincidindo com a escolha feita pela TBG no cálculo da sua proposta de

custo de capital para o concurso aberto, o instrumento financeiro utilizado será o C-

Bond.117

A maior controvérsia nesse tema é definir a janela de tempo a ser considerada na

contabilização do prêmio. Em virtude da alta volatilidade observada no rendimento de

                                                
115 Especialmente considerando os baixos rendimentos dos títulos observados no momento, a média
histórica deve proporcionar uma melhor estimativa para valores futuros.
116 Dados históricos do rendimento de títulos do governo americano foram obtidos no site
www.stlouisfed.org do Federal Reserve Bank of St Louis
(http://research.stlouisfed.org/fred2/categories/46)
117 Outra opção seria utilizar o índice Emerging Markets Bonds Index relativo ao Brasil (EMBI+Brazil)
calculado pelo JP Morgan, mas a sua obtenção não foi possível.
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instrumentos de dívida de governos emergentes, a utilização de valores correntes ou

médias históricas pode implicar em valores significativamente diferentes entre si.

Alguns argumentam que o dado relevante é o custo marginal de endividamento da

economia doméstica, mas especialistas como Raúl Garcia e Ricardo Leal recomendam a

utilização de valores médios, mais estáveis no tempo. As elevadas taxas observadas em

momentos de turbulência no mercado financeiro internacional ou na economia

doméstica não são sustentáveis no longo prazo e poderiam introduzir distorções na

estimativa de um parâmetro determinante para a definição do retorno e,

conseqüentemente, da tarifa de um projeto com longo prazo de maturação. Tal

argumento tem ainda mais força no caso brasileiro, onde as tarifas são estabelecidas em

contratos privados de longo prazo e não sofrem revisões periódicas.118

Observando a experiência de outros países, o ENARGAS (Argentina) e a CREG

(Colômbia) utilizaram para o risco país a mesma abordagem usada para a taxa livre de

risco. O regulador argentino adotou valores correntes, verificando serem próximos das

médias históricas, enquanto que o colombiano usou ambas abordagens: valores

correntes para o retorno de novos investimentos e médias históricas para remunerar

ativos existentes.

Na proposta do concurso aberto, a TBG sugeriu a utilização de dados de julho de

2001. A ANP argumentou que “taxas médias históricas são mais representativas da

taxa de juros média esperada em períodos de longo prazo como 20 anos, tal qual o

horizonte de tempo dos investimentos em transporte de gás natural” e que “esta

abordagem evita considerar valores pontuais que podem estar influenciados por uma

grande volatilidade de curto prazo”. Apesar dessas considerações, a ANP acabou

utilizando as taxas correntes do mercado, apresentando a justificativa de ser mais

conservadora na garantia de realização do concurso aberto (conforme explicado

anteriormente).

Seguindo as recomendações citadas e de forma consistente com a abordagem

escolhida para a taxa livre de risco, o risco país será medido com base na média dos

últimos 5 anos. As elevadíssimas taxas de risco Brasil observadas recentemente devido

                                                                                                                                  

Dados históricos do rendimento do C-Bond foram obtidos na Bloomberg.
118 A utilização de valores correntes para o cálculo do custo de capital faria mais sentido caso as tarifas
fossem recalculadas anualmente, como acontece, por exemplo, no caso da regulação por custo de serviço.
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a incertezas econômicas e políticas associadas principalmente à mudança de governo

poderiam implicar em grandes distorções, caso se optasse por taxas correntes.

Considerando dados de janeiro de 1998 a dezembro de 2002, o valor obtido para o risco

Brasil é igual a 9,26%.

O Anexo IV apresenta gráficos com a evolução histórica do risco Brasil

(corrente e média móvel de 5 anos).

6.1.4. Beta Brasil

Aplicando os conceitos do ICAPM, podemos obter o beta do mercado de ações

brasileiro por meio de uma análise de regressão do seu retorno contra o retorno do

mercado global (carteira de ativos globalmente diversificada), ambos medidos em uma

moeda comum (dólar).

É necessário definir os índices correspondentes aos mercados acionários

brasileiro e global. Instituições financeiras possuem índices que representam a carteira

de mercado global. Para o mercado brasileiro pode ser usado o Ibovespa, IBX ou outro

índice representativo. Nesse trabalho serão utilizados os índices MSCI World Index e

MSCI Brazil calculados pelo Morgan Stanley Capital International119.

O período de tempo a ser considerado para os dados históricos utilizados no

cálculo do beta doméstico em relação ao mercado mundial possui implicações nos

resultados obtidos. Mercados menos desenvolvidos possuem betas menos estáveis que

mercados maduros (como pode ser observado em gráfico do Anexo IV que compara

valores históricos de Beta EUA e Beta BRA, com e sem ajuste). IBBOTSON

ASSOCIATES (2001b) afirmam que embora longos períodos possam ser relevantes

para economias maduras, o uso de períodos de tempo mais curtos e recentes pode ser

mais adequado para economias em desenvolvimento ou mercados em transição. A

mesma instituição obtém o custo de capital para diversos países utilizando betas

calculados com base em dados mensais de cinco anos (60 meses).

                                                
119 A série de dados foi obtida no site www.msci.com na Internet.

Gráficos com a evolução histórica dos retornos dos índices MSCI Brazil, EUA e  World encontram-se
dispostos no Anexo IV.
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Especialistas recomendam um ajuste de betas calculados com informações

históricas para sua tendência de reversão à média. O ajuste é válido porque o parâmetro

relevante para utilização em modelos prospectivos é o beta esperado, e não o seu valor

histórico. Existem dois métodos principais de ajuste.

O primeiro, proposto em 1973 por Vasicek, supõe que os betas tendem a

convergir no tempo para o valor do seu grupo de assemelhados (“peer group”). O beta

ajustado é uma média ponderada dos betas do ativo específico e do grupo, calculados

pela regressão, com os pesos de ponderação sendo igual à proporção inversa das

variâncias das estimativas.
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onde,

βVasicek = beta ajustado por Vasicek

β0 = beta sem ajustes

βg = beta do grupo de assemelhados

σ2
β0 = variância do beta sem ajustes

σ2
βg = variância do beta do grupo de assemelhados

O segundo ajuste, apresentado por Blume em 1971, sugere que a convergência

do beta do ativo é para o mercado como um todo, isto é, o seu valor ao longo do tempo

tende a 1. Os pesos de ponderação do beta do ativo (calculado) e do mercado (igual a 1)

são respectivamente 2/3 e 1/3.120

3

2

3

1
0 ×+= ββVasicek Eq. 6.2

onde,

βBlume = beta ajustado por Blume

β0 = beta sem ajustes

                                                
120 Diversas instituições provedoras de informações financeiras, como por exemplo a Bloomberg ,
oferecem betas calculados e ajustados pelo método de Blume.
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LEAL (2002) realizou cálculos de beta Brasil e aplicou o ajuste de Vasicek

utilizando um grupo de países composto por Argentina, Chile e México (medidos por

índices do MSCI) para representar o peer group. A ponderação dos países assemelhados

para obter os parâmetros do grupo foi feita com base na capitalização relativa de seus

mercados (média entre 1996 e 2000). Foram utilizadas 3 alternativas para representar o

mercado brasileiro: MSCI Brazil, IBX e Ibovespa (conversões para dólares foram feitas

pela cotação PTAX de venda do último dia útil do mês). 121

A tabela abaixo resume os resultados obtidos na ocasião (início de 2002) por

Leal com o ajuste de Vasicek e acrescenta valores ajustados por Blume:

Tabela 6.2: Beta Brasil (início de 2002)

Ativo
Beta sem

Ajuste Variância
Beta

Ajustado
VASICEK

Beta
Ajustado
BLUME

Grupo
(Argentina, Chile e México)

1,42 0,088 - -

MSCI Brazil 1,90 0,072 1,68 1,60

IBX 1,78 0,050 1,65 1,52

Ibovespa 1,96 0,054 1,75 1,64

Fonte: LEAL (2002) e Elaboração Própria

Na proposta de metodologia encaminhada para definir a taxa de retorno do

concurso aberto, em meados de 2001, a TBG apresentou um beta Brasil igual a 1,53,

obtido na Economática. Esse valor coincide com o beta Brasil ajustado por Blume

calculado com base em dados de agosto de 1996 a julho de 2001 (5 anos anteriores à

data da proposta) da MSCI.

Realizando a regressão do MSCI Brazil contra o MSCI World Index com base

em dados de janeiro de 1998 a dezembro de 2002 (60 meses), obtém-se os seguintes

valores para o beta Brasil:122

                                                
121 Além do ICAPM simples, LEAL (2002) estimou o beta do Brasil com base no APT Internacional (ou
ICAPM de múltiplos fatores) e obteve valores muito próximos (βBR = 1,61) dos resultantes da aplicação
do modelo ICAPM simples (βBR = 1,65, índice IBX). Como conclusão, questiona se a melhoria teórica da
estimativa vale o custo adicional de utilizar um modelo de maior complexidade.
122 Para o ajuste de Vasicek, foram utilizados os parâmetros do grupo de países assemelhados calculados
por LEAL (2002).
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Tabela 6.3: Beta Brasil (baseado em dados de jan/98 a dez/02)

Beta sem
Ajuste

Beta Ajustado
VASICEK

Beta Ajustado
BLUME

Brasil 1,96 1,85 1,64

Fonte: Elaboração Própria

O presente trabalho utilizará o beta Brasil ajustado por Blume, igual a 1,64.

A título ilustrativo, o Anexo IV contém gráficos com a evolução do beta Brasil

(com e sem ajuste Blume) ao longo do tempo e com a sua comparação com o risco

Brasil (corrente e média móvel de 5 anos).

6.1.5. Prêmio de Risco de Mercado

O prêmio de risco de mercado é o retorno esperado pelo acionista para

compensar o risco adicional assumido por investir em ativos de risco. É a diferença

entre o retorno esperado da carteira de mercado diversificada e a taxa livre de risco.

A estimativa do prêmio de risco de mercado deve ser um valor projetado para o

futuro e a determinação do seu valor é um dos principais focos de divergência

observado na experiência internacional. Verificam-se basicamente duas abordagens:

prognósticos feitos por especialistas ou médias históricas (aritméticas ou geométricas).

Alguns afirmam que a melhor estimativa para o valor futuro do prêmio de risco

de mercado é a média histórica de longo prazo, argumentando ser uma variável com

comportamento de reversão à média. Na prática, essa abordagem é verificada como a

mais usual, sendo geralmente medida pela diferença entre o retorno do mercado

americano representado pelo índice S&P 500 e a taxa livre de risco representada pelo

rendimento de títulos do governo americano.123.

                                                
123 No relatório elaborado para a ANEEL, a consultora Mercados Energéticos faz algumas observações
sobre as janelas de tempo dos dados utilizados no cálculo da taxa livre de risco e do prêmio de risco do
mercado: “é importante mencionar que não é necessário fazer coincidir os períodos de estimação das
médias da taxa livre de risco e do prêmio de mercado (...) já que são magnitudes absolutamente
diferentes sob o ponto de vista conceitual. A taxa livre de risco é uma magnitude vinculada
fundamentalmente à macroeconomia conjuntural (global e local) e por isso seu valor mais preciso é o
spot ou médias de curto prazo. O prêmio de mercado não é uma magnitude conjuntural, está relacionado
da forma com que os agentes do mercado avaliam o risco e é relativamente estável no tempo”.
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DAMODARAN (1999b) recomenda períodos de tempo mais longos, uma vez

que o menor erro padrão supera possíveis argumentos de que períodos mais curtos e

recentes ofereceriam estimativas mais relevantes. Sobre opção de usar média aritmética

ou geométrica, ele recomenda a geométrica porque a aritmética proporcionaria um valor

muito elevado para longos períodos de análise. A média geométrica por ele calculada

para a diferença entre o retorno do mercado e o rendimento de títulos americanos para o

período de 1926 a 2000 é igual a 5,59%.

As experiências argentina e colombiana mostram que em revisões tarifárias

anteriores, o ENARGAS e a CREG utilizaram estimativas obtidas com base em médias

aritméticas históricas de longo prazo, o que resultou em números elevados: 6,08% e 7%,

respectivamente.

A opção por médias históricas, entretanto, vem sendo cada vez mais criticada.

Na literatura sobre o tema, diversos autores argumentam que a observação de

rendimentos passados superestima o valor futuro do prêmio de risco de mercado e

recomendam a utilização de prognósticos feitos por especialistas reconhecidos. Essa

tendência já está sendo refletida em decisões de reguladores e tribunais em países

desenvolvidos.

Um estudo que oferece prognósticos sobre o valor do prêmio de risco de

mercado é a pesquisa de opinião de 510 indivíduos, entre acadêmicos e especialistas,

feita por WELCH (2001). A pesquisa publicada em setembro de 2001 projeta um

prêmio de risco de mercado de 3,5% para o horizonte de 1 ano e de 5,5% para o

horizonte de 30 anos.124  Além da pesquisa de Welch, LEAL (2002) menciona

estimativas de FAMA E FRENCH (2000), de aproximadamente 4%, e de SIEGEL

(1999), pouco acima de 3%, ambas baseadas em modelos de fluxos de caixa

descontados usando projeções de pagamentos de dividendos e de crescimento de lucros.

Como conclusão, sugere utilizar 4,5% ao ano como o prêmio de risco para o futuro do

mercado americano.

Citando a experiência regulatória internacional estudada, participantes do

processo de audiência pública para definição do custo de capital do gasoduto padrão

(em 1995) no Canadá propuseram um prêmio variando entre 3,5% e 6,9%. O NEB

                                                
124 Esse resultado indicou uma significativa diminuição de expectativas em relação à pesquisa anterior
publicada em 2000 no The Journal of Business, cujos números foram 5,8% e 7% respectivamente.
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considerou um prêmio de mercado de 4,5% a 5%. Devido à metodologia de ajustes

anuais automáticos, esse parâmetro não precisaria ser re-estimado ao longo do tempo.

As mudanças no custo do capital já seriam captadas pelas variações das projeções dos

rendimentos dos títulos do governo, como explicado anteriormente.

Na primeira revisão tarifária da Transco inglesa, em 1996, foram apresentados

valores de 2 a 8%, mas o OFGEM utilizou uma faixa de 3,5% a 4,5%. Relatórios

recentes do OFGEM mostram sua escolha por projeções feitas por especialistas,

indicando um prêmio de mercado igual a 3,5%.

Finalmente, o prêmio de risco de mercado proposto pela TBG e mantido pela

ANP no cálculo da taxa de retorno do concurso aberto, foi igual a 5,5%, baseado em

estimativa feita por Damodaran.

As discussões apresentadas até o momento envolvem a estimativa do prêmio de

risco do mercado dos EUA. Os modelos escolhidos (CAPM adaptado e de betas

multiplicativos) podem ser aplicados utilizando dados do mercado global ou de um

mercado maduro.125

Dada a sua extensa disponibilidade de dados, é comum estimar o prêmio de risco

do mercado global a partir da sua relação com o mercado de capitais norte-americano

(PRMGlobal = PRMEUA / βEUA). Utilizando dados da MSCI e seguindo o mesmo

procedimento de cálculo do beta Brasil, calculou-se um beta EUA muito próximo de 1

(como se pode observar em gráfico contido no Anexo IV). Dessa forma, optar-se-á por

utilizar diretamente as projeções do prêmio de risco do mercado norte-americano.

O presente trabalho seguirá a recomendação feita por LEAL (2002) e utilizará a

projeção do prêmio de risco de mercado igual a 4,5%.

                                                
125 Como pode-se deduzir, a rigor não há uma abordagem mais correta que outra. Pode-se utilizar as duas
opções para ambos modelos.
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6.1.6. Beta da Atividade de Transporte de Gás Natural

O beta representa o risco sistemático de investir numa atividade específica, no

caso o transporte de gás. A pesquisa da experiência internacional relacionada ao tema

permitiu a obtenção de dados relevantes para aplicação no caso brasileiro.

Os relatórios de 2001 do OFGEM apontam para um beta dos ativos

(desalavancado) entre 0,4 e 0,5, o que representaria um beta do acionista (alavancado)

igual a aproximadamente 1, considerando uma estrutura de capital composta por 60%

dívida e 40% capital próprio. Na primeira revisão tarifária (1996), estimou-se valores de

beta dos ativos aproximadamente iguais, mas uma estrutura de capital pouco alavancada

implicou na utilização de beta do acionista de cerca de 0,55 a 0,73.

A revisão tarifária realizada pelo ENARGAS na Argentina se baseou em dados

obtidos no mercado de capitais norte-americano. Como mostrado no capítulo 4, a média

ponderada dos valores encontrados de beta dos ativos e beta do acionista para a

distribuição de gás natural nos EUA foram respectivamente 0,4 e 0,58. Para contemplar

uma diferença de risco devido ao sistema regulatório (price cap)126, o ENARGAS

adicionou 0,2, chegando a 0,6 para o beta do ativo de distribuidoras na Argentina. Para

o transporte de gás, considerado menos arriscado que a atividade de distribuição (devido

aos riscos de bypass), aplicou um fator de 0,68 chegando a um beta do ativo do

transporte de gás argentino igual a 0,41. Com um coeficiente de dívida/capital próprio

igual a 0,58 (D/E = 37/63), chegou a um beta do acionista do transporte de gás igual a

0,58.

O regulador colombiano também utilizou dados do mercado americano.

Segundo o CREG, cálculos do Ibbotson Associates baseados em 21 empresas de

transporte e distribuição de gás indicavam um beta desalavancado (do ativo) igual a

0,28, o que resultaria num beta alavancado igual a cerca de 0,45 (D/E = 60/40). Com a

                                                
126 Segundo ALEXANDER et al (1996), o desejável incentivo do sistema price cap possui um custo em
termos do risco ao qual a empresa se está exposta. A falta de mecanismos de ajuste automático deixa a
empresa exposta a variações de custos, sobre o qual muitas vezes ela não tem controle. Os riscos
adicionais associados à regulação price cap podem refletir no aumento do custo do capital demandado
pelos investidores.
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justificativa de que o mercado colombiano seria imaturo, o CREG propôs adicionar 0,2

chegando a um beta do acionista (alavancado) de 0,65.

Apesar de o NEB (Canadá) não ter utilizado o modelo CAPM, pode-se extrair

algumas informações do caso canadense. Primeiramente, o risco do gasoduto padrão

seria correspondente a cerca de 45% a 70% do prêmio de risco de mercado, o que

significa um beta variando entre 0,45 a 0,70. Em seguida, o NEB definiu um prêmio

para o gasoduto padrão igual a 3% considerando um prêmio de mercado variando de

4,5% e 5%, o que representaria um beta (do acionista) variando de 0,6 a 0,66.

No contexto do concurso aberto, a TBG utilizou dados da Bloomberg indicando

um beta do ativo igual a 0,48 para o transporte de gás nos Estados Unidos. Como base

nessa informação, numa estrutura de capital 60/40 (uma das questões controversas) e na

alíquota de impostos igual a 21% (associada a benefícios fiscais da empresa), chegou-se

a um beta do acionista (alavancado) igual a 1,049.

Por último, informações valiosas podem ser retiradas do recente estudo

contratado pelo ACCC com o propósito exclusivo de estimar o beta do transporte de gás

na Austrália por intermédio de observações de empresas assemelhadas. Os valores

médios de beta dos ativos de empresas australianas, americanas, canadenses e britânicas

cuidadosamente escolhidas para servirem de benchmark foram respectivamente 0,30,

0,17, 0,19 e 0,16 (betas dos acionistas supondo estrutura 60/40: 0,61, 0,19, 0,27 e 0,16).

Uma análise do caso brasileiro em comparação com outros países indica que,

apesar da imaturidade da indústria brasileira de gás, pode-se dizer que o risco assumido

pelo agente transportador é razoavelmente pequeno.

A natureza do processo de outorga - autorização em vez de concessão - a

princípio parece indicar que o investidor assume um maior risco por não haver um

retorno garantido pelo poder concedente. Mas a inexistência de metas e compromissos

de investimento e de uma regulação tarifária direta resulta num risco regulatório baixo.

A experiência recente mostra que projetos de gasodutos são estruturados com

base em contratos privados de longo prazo contendo cláusulas de ship-or-pay, que
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transferem todo o risco de mercado aos carregadores e garantem ao transportador as

receitas necessárias para assegurar a rentabilidade do empreendimento.127

Normalmente os contratos possuem cláusulas que determinam reajustes anuais

nas tarifas de modo a compensar perdas por desvalorização da moeda e inflação. No

caso dos contratos de transporte do gasoduto Bolívia-Brasil, por exemplo, as tarifas são

estabelecidas em reais e anualmente sofrem correções para compensar a variação

cambial (o risco cambial é assumido pela TBG durante o ano e, em seguida, é repassado

para a tarifa).

Essas características reduzem significativamente o risco assumido pelo

transportador. Além de implicar em menores incertezas regulatórias, em comparação às

revisões tarifárias periódicas de sistemas price cap128, proporcionam um menor risco

sistemático, pois diminuem consideravelmente a exposição do transportador às

condições macroeconômicas do país e a correlação do retorno do projeto com o retorno

do mercado brasileiro como um todo.

Nesse ponto, vale fazer uma comparação com os riscos enfrentados por

investidores em distribuição de energia elétrica no Brasil. Essas empresas possuem

tarifas reguladas expressas em reais e periodicamente recalculadas em revisões

realizadas pela ANEEL. Em cada revisão tarifária, além da determinação do novo custo

de capital aplicável, todos os parâmetros de custo como por exemplo a base de capital

sobre a qual a taxa de retorno incide, os custos de operação, manutenção,

administrativos e despesas gerais, que determinam as receitas permitidas da empresa são

reavaliados.129 Considerando as preocupações do governo com o impacto de reajustes

tarifários sobre a inflação da moeda brasileira e seus efeitos negativos sobre a economia

do país, pode-se dizer que o risco assumido por elas é significativamente mais elevado

                                                
127 No Brasil, observa-se até o momento que os carregadores são grandes empresas de petróleo (Petrobras,
BG, Repsol, etc.) interessadas em monetizar suas reservas de gás. A princípio, pode-se ter essas empresas
como boas pagadoras. Com a futura abertura da distribuição de gás e surgimento de clientes livres,
menores carregadores deverão surgir.
128 Essas diferenças devem ser observadas, por exemplo, na comparação do retorno regulado pela ANEEL
nas próximas revisões tarifárias das empresas distribuidoras de energia elétrica.
129 Conforme comentado em nota anterior, ALEXANDER et al (1996) ressalta que as incertezas sobre
recuperação de custos podem resultar em elevação da percepção de risco de investidores, aumentando o
custo de capital e eliminando em parte benefícios advindos da regulação por price cap .
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que os de empresas transportadoras de gás como a TBG, que possuem suas receitas

asseguradas em contratos de 20 anos.

De qualquer forma, o fato da receita da empresa estar assegurada por contratos

de longo prazo, não significa dizer que o transporte de gás é uma atividade livre de risco

(beta = 0).

Primeiramente, existem os riscos de construção associados ao empreendimento.

Os contratos de transporte firmados possuem cláusulas segundo as quais os

carregadores devem ser indenizados em caso de atraso na prestação do serviço,

associado ao prazo de conclusão da obra. Contudo, esse tipo de risco pode ser mitigado

por intermédio de um contrato de EPC130 bem elaborado, que transfira tais obrigações

para a empreiteira contratada para a construção.

Outros riscos característicos da atividade são os riscos operacionais. Os

contratos também possuem cláusulas prevendo a aplicação de penalidades caso não seja

disponibilizada ao carregador a capacidade de transporte acordada. Nesse caso, cabe ao

transportador operar e manter eficientemente o gasoduto para minimizar sua exposição

a tais riscos.

Ademais, a transferência dos riscos de mercado pelas cláusulas de ship-or-pay

não é perfeita. Mesmo sendo improvável, existe sempre a possibilidade do carregador

exigir uma renegociação do contrato alegando seu desequilíbrio econômico-financeiro

caso o mercado não esteja se realizando.131

Com base nas considerações feitas e considerando a experiência internacional

apresentada, serão utilizadas duas opções para o valor do beta dos ativos

(desalavancado): 0,25 (cenário 1: realista) e 0,40 (cenário 2: conservador).

                                                
130 Engineering and Procurement Contract.
131 Riscos como o de intervenção governamental em contratos também não podem ser descartados.
Todavia, não estão relacionados à atividade em si e serão contabilizados por outros parâmetros, como o
risco Brasil (CAPM adaptado) ou o beta Brasil (betas multiplicativos), e não pelo beta do setor.
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Para calcular o beta do acionista (alavancado)  132, será considerada a estrutura de

capital composta por 60% dívida e 40% capital próprio e uma alíquota de impostos

igual a 34% – correspondente a 25% de imposto de renda (IR) e 9% de contribuição

social sobre o lucro líquido (CSLL).133

Tabela 6.4: Beta do Acionista (Alavancado) para o Transporte de Gás Natural no Brasil

Cenário 1 Cenário 2

βativo 0,25 0,40

Imposto 34% 34%

Capital Próprio 40% 40%

Dívida 60% 60%

ββacionista 0,50 0,80

Fonte: Elaboração Própria

Os valores baixos de beta (especialmente no cenário 1) não significam que a

atividade de transporte de gás apresente pouco risco. Os riscos associados ao retorno do

investimento em gasodutos existem e estão diretamente relacionados ao

desenvolvimento do mercado. No caso brasileiro, inclusive, diante da falta de cultura de

uso do energético, da incipiente infra-estrutura de distribuição, da indefinição de regras

para inserção das usinas termelétricas e das incertezas sobre sua competitividade frente

aos combustíveis alternativos, pode-se dizer que esse risco é razoavelmente elevado.

Acontece que, através dos contratos de compra de capacidade de transporte com

cláusulas de 100% ship-or-pay134, a estrutura de mercado existente transfere esses riscos

do transportador para o carregador, que acaba assumindo um papel de investidor do

projeto.135

                                                
132 A relação entre o beta do acionista e o beta do ativo é dada pela equação
βacionista = βativo  * (1+ (1-t)D/E) – ver seção 3.4.
133 Vale observar que ao arbitrar valores de beta, não faz sentido aplicar ajustes como os de Vasicek e
Blume. O valor arbitrado já é a melhor estimativa para o valor futuro de beta e qualquer tipo de ajuste
seria redundante.
134 Níveis mais baixos de ship-or-pay podem significar maiores valores de beta.
135 É raro verificar casos de project finance puros em mercados emergentes, isto é, projetos financiados
exclusivamente com base nas suas receitas futuras. Na maior parte das vezes, os credores exigem, além
dos contratos, outras garantias dos patrocinadores do projeto.
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Desse modo, analisando desde a produção até o consumo e considerando o preço

que o mercado pode pagar pelo energético de modo a permitir o seu crescimento, quem

assume os maiores riscos deve ficar com a maior parcela da renda gerada em toda

cadeia de valor. Por isso, o carregador que viabiliza projetos greenfield deve ser

beneficiado como uma tarifa relativamente baixa, ficando com potenciais upsides da

cadeia.136

6.1.7. Custo da Dívida

A determinação do custo de dívida é menos subjetiva que a do custo do capital

próprio. A princípio, ele poderia ser observado diretamente pelo rendimento do título de

dívida da empresa negociado no mercado financeiro (caso houvesse razoável liquidez).

Mas como no caso das empresas de transporte de gás brasileiras essa informação não

existe, outra abordagem deve ser utilizada.

Existem basicamente três opções de benchmarking: o custo de emissões de

títulos realizadas por empresas similares de transporte de gás; o custo estipulado em

contratos de empréstimos contraídos pela própria empresa ou o custo de endividamento

do governo brasileiro (medido pelo rendimento de títulos de dívida), eventualmente

adicionando (ou subtraindo) algum prêmio de risco.137 Nos dois primeiros casos deve-se

observar se a dívida foi recentemente contraída, pois valores remotos podem não refletir

condições atuais do mercado.

Embora não tenha sido efetivado até o momento, informações relevantes podem

ser extraídas das negociações do projeto TSB. O financiamento do projeto seria

fornecido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e as taxas foram

inicialmente negociadas à LIBOR mais spread de 4%. Uma exigência do BID era que a

TSB comprasse um swap para ‘amarrar’ a taxa LIBOR evitando o pagamento de juros

                                                
136 Para que essa afirmativa seja 100% válida deve-se realizar uma análise mais ampla da distribuição de
riscos ao longo de todos os elos da cadeia, observando inclusive a utilização de contratos back-to-back
que repassam riscos aos elos seguintes. O fato é que os upsides da cadeia devem ficar com quem assume
maiores riscos. As considerações feitas permitem concluir que esse agente não é o transportador.
137 Existe ainda a opção de realizar uma ponderação entre os métodos. Por exemplo:

 Rd = X% * ( rendimento de títulos do governo) + (1 – X%)* (custo de dívida de empresa similar
observado)
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flutuantes, difíceis de gerenciar em uma estrutura altamente alavancada como a da

empresa. O swap de LIBOR resultaria num custo de cerca de 6%. Assim, o custo de

endividamento (a juros fixos) seria de aproximadamente 10% (6% mais spread de

4%).138 Caso as negociações sejam retomadas hoje, os financiadores provavelmente

exigiriam um spread um pouco maior (4,5% ou 5%) devido à elevação do risco Brasil,

mas o custo do swap talvez seria menor em virtude da diminuição do patamar das taxas

de juros, o que implicaria no custo de dívida de até 11%.

Casos de países da América do Sul podem fornecer também alguns parâmetros

de comparação. Na Argentina, o ENARGAS reconheceu a taxa de 12,56% (na revisão

tarifária de 1997). Na Colômbia, o CREG estima os juros de empréstimos comerciais de

longo prazo em dólares pela taxa PRIME139 mais um spread de 3%. A abordagem de

valores históricos (média de 1990 a 2000) resulta em 8% + 3%  = 11% e a de valores

correntes (janeiro de 2001), 9% + 3% = 12%. Com valores de hoje, o custo seria 4,24%

+ 3% = 7,25%.

Já na Bolívia, a Superintendencia de Hidrocarburos aprovou para a

TRANSREDES o custo de 9,42%. Nesse caso, entretanto, a informação mais relevante

é a relativamente recente (meados de 2001) emissão de títulos (com prazos de até 6

anos) feita pela empresa, que conseguiu captar a um custo de até 10,75%.

Para dívidas em reais, deve-se considerar taxas oferecidas pelo Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, único provedor de dívidas de longo

prazo no mercado doméstico. Os juros dos empréstimos são normalmente determinados

pela TJLP (taxa de juros de longo prazo) mais um spread. Na época da crise de oferta

de energia elétrica, os investimentos relacionados ao setor eram considerados

prioritários e estavam com juros iguais à TJLP mais 2,5%. Outros investimentos em

infra-estrutura podem obter um spread de 4%. O valor atual (janeiro a março de 2003)

da TJLP é de 11%. O Anexo IV apresenta um gráfico com a evolução da TJLP ao longo

do tempo.

                                                
138 O peso dos investidores envolvidos no projeto (TotalFinaElf, Petrobras, Techint, entre outros) facilita
a negociação de financiamentos com organismos multilaterais e instituições de desenvolvimento, com
taxas de juros atrativas e menos relacionadas ao risco país.

Em outros casos, a eventual necessidade de contrair empréstimos convencionais de bancos comerciais
pode implicar em taxas de juros mais elevadas.
139 Ver no anexo IV gráfico com histórico da taxa PRIME.
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Sem perder de vista os valores apresentados, podemos analisar o custo de

endividamento de uma empresa de transporte de gás com base na análise do rendimento

do C-Bond. Propõe-se inicialmente utilizar a mesma abordagem feita na decisão da taxa

de retorno do concurso aberto, isto é, sem a adição (ou subtração) de qualquer prêmio

adicional. Sobre a opção de usar valores correntes ou médias históricas, são válidas as

mesmas considerações feitas na discussão para determinação do parâmetro risco Brasil.

Será feita uma análise com base na média dos últimos 5 anos para evitar que momentos

de alta volatilidade e taxas excessivamente elevadas (não sustentáveis no longo prazo)

introduzam distorções na estimativa do parâmetro.

O período de janeiro de 1998 a dezembro 2002 resulta num rendimento médio

do C-Bond igual a 14,58%140. Esse é o valor mais alto das médias móveis de 5 anos

calculadas com base em dados de janeiro de 1996 a dezembro 2002. O valor mais baixo,

equivalente ao período de julho de 1996 a junho de 2001, é igual a 13,14%.

Verificando valores correntes, o rendimento de dezembro de 2002 do C-Bond

foi de 17,69%. O valor mais elevado para o período de janeiro de 1996 a dezembro

2002 foi igual a 26,15% (set/2002) e o mais baixo, 9,89% (out/1997). Gráficos com a

evolução do rendimento do C-Bond ao longo do tempo (média móvel de 5 anos e

valores correntes) estão apresentados no Anexo IV.

As informações sobre juros obtidos (ou reconhecidos pelo regulador) por

empresas de transporte na América do Sul e a análise da evolução dos juros do C-Bond,

levaram à decisão de considerar para esse trabalho duas 2 alternativas para dívidas em

dólares: 12% (cenário 1: realista) e 14% (cenário 2: conservador).141

                                                
140 Note que esse valor coincide com a soma das taxas livre de risco e risco país.
141 No caso prático, o regulador deve realizar uma análise mais detalhada da situação financeira da
empresa específica para a qual deseja arbitrar o custo de capital.
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6.1.8. Câmbio

A questão cambial não está claramente definida no arcabouço legal relacionado

à atividade de transporte de gás. A possibilidade de proibir tarifas de transporte

dolarizadas é um assunto recorrentemente debatido pelo governo brasileiro, embora até

o momento não haja uma conclusão a esse respeito.142

Enquanto as atividades de distribuição de gás, transmissão e distribuição de

energia elétrica (coincidentemente atividades cujo arcabouço legal prevê regulação

tarifária direta) possuem tarifas estabelecidas em reais, no transporte de gás observam-

se diversas práticas: tarifas em reais, mecanismos de dolarização e casos híbridos, como

se pode observar nos exemplos mostrados a seguir.

Na regulamentação sobre o preço do gás de origem nacional para venda às

empresas distribuidoras, formalmente vigente até o final de 2002, a parcela referencial

de transporte (equivalente a uma tarifa) era definida em reais e sofria reajustes anuais

pelo IGP-M.

No gasoduto Bolívia-Brasil, as tarifas são faturadas em reais mas possuem um

mecanismo dolarização. Há reajustes anuais para compensar a desvalorização cambial

observada no ano anterior, além do acréscimo de 0,5% em dólares ( escalator). Funciona

como se o transportador (TBG) assumisse o risco cambial durante o ano, mas

contabilizasse a perda de receita em dólares para ser recompensada no ano seguinte. As

taxas de retorno dos acionistas e as dívidas (pelo menos a maior parte dela) da empresa

foram negociadas e estabelecidas em dólares.

No caso da TRANSPETRO, subsidiária da PETROBRAS, os contratos em

negociação (ainda não firmados) para formalizar a prestação de serviços de transporte

prevêem o estabelecimento de tarifas em reais com um mecanismo híbrido de reajuste

influenciado pela variação do IGP-M, CDI, TJLP e dólar.

A TSB, apesar de seu gasoduto ainda não ter saído do papel, estuda maneiras

alternativas de estruturar seus contratos de transporte. Inicialmente as receitas do projeto

                                                
142 Na Bolívia, Colômbia e Argentina (antes da ruptura do regime de paridade cambial) as tarifas de
transporte de gás são estabelecidas em dólares.
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estariam 100% estabelecidas em dólares. Contudo, a partir de uma leitura de que o novo

governo permitiria reajustes tarifários pela variação cambial apenas na proporção dos

custos incorridos em dólares pela empresa, a TSB está estudando a possibilidade de

estruturar tarifas compostas por reais e dólares. A parcela em dólares da tarifa seria

corrigida por um índice de inflação americana ( PPI) e a parte em reais seria indexada ao

IGP-M.

Em qualquer dos casos citados, observa-se a utilização de contratos de longo

prazo com tarifas estabelecidas em termos reais e corrigidas por inflação de forma a

compensar qualquer perda do poder de compra da moeda local ou estrangeira. A única

exceção é a TBG, que está baseada numa receita nominal em dólares143, com um

escalator de 0,5% ao ano, e na utilização de um mecanismo de compensação das perdas

cambiais a cada ano.

Como explicado anteriormente, supondo paridade do poder de compra a mesma

taxa de retorno em termos reais pode ser aplicada para calcular uma tarifa em termos

reais, seja ela denominada em moeda doméstica ou estrangeira. Essa premissa assume

que desvalorizações da moeda local seriam compensadas por posterior inflação de

preços e/ou revalorização relativa da moeda.

Vale observar que evidências empíricas indicam a validade dessa premissa

apenas no longo prazo (SHAPIRO, 1994) e eventuais questionamentos podem surgir.

No curto prazo, a compensação da perda do poder de compra da moeda doméstica, seja

por inflação ou revalorização, pode não acontecer. Isso provavelmente traria impactos

negativos na geração de receitas pela empresa, podendo comprometer, por exemplo, o

cumprimento de compromissos de dívidas assumidas em dólares.

O presente trabalho calculará taxas nominais em dólares (depois de impostos),

convertendo-as para taxas em termos reais a partir do desconto da inflação americana

prevista (como explicado adiante).

A princípio, essas taxas devem ser utilizadas para o cálculo de tarifas em dólares

em termos reais. Caso haja interesse em utilizá-las no cálculo de tarifas reais em moeda

doméstica (R$) deve-se discutir a validade de incluir algum tipo de ajuste (prêmio de

                                                
143 A estruturação financeira baseia-se na premissa de 2% para a inflação anual do dólar.
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risco adicional ou alteração no valor de beta) para compensar os problemas

potencialmente observados no curto prazo. Todavia, tais ajustes também poderão ser

questionados com base em argumentos de que os investimentos em transporte de gás

são de longa maturação.144

6.1.9. Inflação

Para transformar as taxas nominais em dólares para taxas em termos reais, é

preciso ter uma estimativa da taxa de inflação esperada da moeda americana. Uma

opção consiste em obtê-la por intermédio da comparação do retorno diferencial exigido

pelo mercado aos títulos convencionais e aos títulos indexados dos Estados Unidos.

Outra alternativa é utilizar expectativas divulgadas em revistas especializadas, como por

exemplo a The Economist. Para esse trabalho, a estimativa de 2% utilizada na

determinação da taxa de retorno do concurso aberto será mantida.

Caso se desejasse utilizar taxas nominais em moeda brasileira seria necessário

ter uma estimativa da inflação futura do real, que poderia ser obtida em publicações

técnicas como os informes do IPEA. Supondo paridade do poder de compra, as taxas

nominais em dólar seriam convertidas para taxas nominais em real pela adição do

diferencial relativo de inflação entre as moedas, que contabilizaria a variação cambial

esperada. LEAL (2002) sugere um diferencial de 5% ou 6%, ressaltando a importância

de reestimá-lo ao longo do tempo.

Contudo, a adoção de taxas nominais em moeda local não é o procedimento

mais adequado para tarifas de longo prazo em países de economia instável como o

Brasil, especialmente no caso do transporte de gás, onde as tarifas dos contratos não

sofrem revisões periódicas. Uma abordagem desse tipo traria muitas incertezas e

provavelmente não permitiria a atração de investidores privados.

                                                
144 Tais considerações são mais razoáveis para o custo do capital próprio, uma vez que o retorno do
projeto é medido no longo prazo e problemas de curto prazo podem ser compensados. No caso do custo
de dívida, entretanto, financiadores provavelmente exigiriam juros um pouco mais elevados porque
problemas de geração de caixa poderiam comprometer o cumprimento de compromissos de dívida
assumidos, especialmente considerando estruturas altamente alavancadas financeiramente como muitas
vezes ocorre em projetos de gasodutos.
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6.2. Resultados

Antes de comentar em detalhes os resultados obtidos com base em dados do

momento, alguns casos de rendimentos comparáveis serão utilizados para validar as

metodologias e os parâmetros utilizados145. Na comparação serão considerados o

projeto TSB (em estudo), a empresa transportadora TRANSREDES da Bolívia e a

transmissão de energia elétrica regulada pela ANEEL.

• Projeto TSB

O projeto TSB encontra-se em negociação desde 1998 e ainda não foi

concretizado principalmente devido à indefinição do consumo âncora garantidor da

compra de capacidade de transporte do gasoduto (usinas térmicas na região de Porto

Alegre). Características do empreendimento levam a crer que a taxa de retorno

negociada pelos investidores é suficiente para viabilizar o projeto e não proporcionaria

lucros extraordinários aos investidores. A TSB ainda não pode ser considerada um

monopolista porque o gasoduto ainda não foi construído e existe efetivamente a

concorrência com fontes e rotas alternativas de suprimento, como por exemplo o projeto

Cruz del Sur146. Empresas produtoras de gás natural participam de ambos projetos147 e

disputam a posição estratégica no transporte de gás que facilitará a colocação de gás de

suas reservas no mercado brasileiro. Considerando a rivalidade pelo pioneirismo no

                                                
145 Prêmio de Risco de Mercado = 4,5%; Taxa Livre de Risco = média de 5 anos do rendimento do
USTB1y; Risco Brasil = média de 5 anos da diferença entre os rendimentos do C-Bond e USTB1y; Beta
Brasil = medido pela regressão dos rendimentos dos índices MSCI Brazil e World para 60 meses; Beta
Setor (ativos/desalavancado) = 0,25 (cen. 1) ou 0,40 (cen. 2).
146 Gasoduto interligando Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguai) e Porto Alegre (Brasil),
permitindo o escoamento de gás argentino. O trecho entre Buenos Aires e Montevideo encontra-se em
operação e o restante, em estudo.
147 Participação acionária dos projetos:

TBG (Bolívia-Brasil): 51% Gaspetro/Petrobras; 9,66% El Paso; 9,66% British Gas; 9,66% Totalfina; 12%
Transredes (6% fundos de pensão bolivianos, 3% Enron, 3% Shell); 4% Enron e 4% Shell.

TSB (Uruguaiana - Porto Alegre): 25% Gaspetro/Petrobras; 25% Totalfina; 20% Ipiranga; 15%
Repsol/YPF; 15% Tecgas/Techint.

Cruz del Sur: 40% British Gas; 40% Pan American Energy ; 20% Petrouruguay.
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mercado é interesse desses investidores negociar uma taxa que viabilize a realização do

empreendimento, mas que também assegure a sua competitividade.148

Esclarecimentos de agentes envolvidos na estruturação financeira da TSB

mostraram a utilização de uma relação dívida / capital próprio aproximadamente igual a

70/30 e um retorno negociado para os investidores do projeto igual a cerca de 15%. Esse

retorno foi estabelecido no Acordo de Acionistas firmado em novembro de 1999 e,

mesmo depois da crise conjuntural e elevação do risco Brasil, não foi renegociado. Essa

estruturação e o custo de endividamento de 10% a 11%, conforme mencionado

anteriormente, resultariam num WACC de 9,1 a 9,6% (nominal em dólares).149

A tabela abaixo mostra valores recalculados para o projeto utilizando os modelos

CAPM adaptado e de betas multiplicativos com base em dados da época:

Tabela 6.5: Estimativas de Custo do Capital para Nov/99 – comparação com TSB

CAPM Adaptado Betas Multiplicativos

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2

Realista Conservador Fórmula Realista Conservador Fórmula

Taxa Livre de Risco 6,11% 6,11% A 6,11% 6,11% A

Prêmio de Mercado 4,50% 4,50% B 4,50% 4,50% B

Beta Ativos 0,25 0,40 C 0,25 0,40 C

Beta Acionista 0,64 1,02 D=C*(1+(1-K)*J/H) 0,64 1,02 D=C*(1+(1-K)*J/H)

Risco Brasil 7,56% 7,56% E - - E

Beta Brasil - - F 1,53 1,53 F

Re 16,5% 18,2% G=A+B*D+E 10,5% 13,1% G=A+B*D*F

E/(D+E) 30% 30% H 30% 30% H

Rd 10% 11% I 10% 11% I

D/(D+E) 70% 70% J 70% 70% J

Imposto de Renda 34% 34% K 34% 34% K

WACC nominal 9,6% 10,6% L=G*H+I*J*(1-K) 7,8% 9,0% L=G*H+I*J*(1-K)

Inflação 2% 2% M 2% 2% M

WACC real 7,4% 8,4% N=(1+L)/(1+M)-1 5,7% 6,9% N=(1+L)/(1+M)-1

Fonte: Elaboração Própria

                                                
148 A mesma tese não seria válida para gasodutos em operação, como a TBG. A experiência do concurso
aberto mostrou que, uma vez viabilizado o projeto e não havendo outra rota concorrente, o objetivo da
empresa transportadora (agora monopolista) é efetivamente maximizar seus lucros. Isso acontece mesmo
considerando os interesses cruzados (em teoria, prioritários) de acionistas com participação na produção e
comercialização do gás em lucrar com a venda do produto. Tal constatação é agravada pelo fato de
gerentes de transportadoras terem, na maior parte das vezes, seu desempenho medido pelo desempenho
da empresa.
149 Outra característica interessante é que as únicas garantias oferecidas aos credores são as de conclusão
da obra, os acionistas da TSB não oferecem qualquer tipo de garantia adicional, o que a credencia como
um project finance de fato.
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Como se pode observar, as estimativas de custo do capital próprio pelo modelo

de betas multiplicativos (10,5% e 13,1%) são inferiores à taxa negociada (15%). O

resultado mais próximo é obtido pelo cenário 1 do modelo CAPM Adaptado (16,5%),

embora ainda assim seja 1,5% mais elevado do que a taxa negociada.

• TRANSREDES (Bolívia)

Outra referência importante é o retorno regulado pela Superintendencia de

Hidrocarburos - SH para a TRANSREDES. Na realização de cálculos tarifários ao final

de 2001, as taxas reconhecidas pelo regulador boliviano para o capital próprio e dívida

foram respectivamente iguais a 14,87% e 9,42%, para uma estrutura de capital 60/40

(dívida/capital próprio). Considerando a alíquota de impostos de 25%, o WACC

resultante é igual a 10,2% (dólares nominais).

Assumindo que transportadores em ambos países possuem equivalentes

exposições a riscos, são apresentadas abaixo estimativas do custo de capital aplicável a

um projeto de gasoduto no Brasil, baseadas em dados da mesma época da decisão da SH

(taxa livre de risco, risco Brasil e beta Brasil) e utilizando o mesmo custo de dívida e

alíquota de impostos aplicáveis à empresa boliviana.

Tabela 6.6: Estimativas de Custo do Capital para Dez/01 – comparação com TRANSREDES

CAPM Adaptado Betas Multiplicativos

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2

Realista Conservador Fórmula Realista Conservador Fórmula

Taxa Livre de Risco 5,68% 5,68% A 5,68% 5,68% A

Prêmio de Mercado 4,50% 4,50% B 4,50% 4,50% B

Beta Ativos 0,25 0,40 C 0,25 0,40 C

Beta Acionista 0,53 0,85 D=C*(1+(1-K)*J/H) 0,53 0,85 D=C*(1+(1-K)*J/H)

Risco Brasil 7,64% 7,64% E - - E

Beta Brasil - - F 1,54 1,54 F

Re 15,7% 17,1% G=A+B*D+E 9,4% 11,6% G=A+B*D*F

E/(D+E) 40% 40% H 40% 40% H

Rd 9,4% 9,4% I 9,4% 9,4% I

D/(D+E) 60% 60% J 60% 60% J

Imposto de Renda 25% 25% K 25% 25% K

WACC nominal 10,5% 11,1% L=G*H+I*J*(1-K) 8,0% 8,9% L=G*H+I*J*(1-K)

Inflação 2% 2% M 2% 2% M

WACC real 8,4% 8,9% N=(1+L)/(1+M)-1 5,9% 6,7% N=(1+L)/(1+M)-1

Fonte: Elaboração Própria
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Mais uma vez o modelo de betas multiplicativos apresentou para o capital

próprio valores inferiores ao observado no caso real e o cenário 1 do modelo CAPM

adaptado proporcionou o resultado mais próximo, sendo cerca de 0,8 pontos percentuais

acima da taxa de 14,87% regulada.

• Transmissão de Energia Elétrica Regulada pela ANEEL

A expansão da transmissão de energia elétrica é regulada pela ANEEL mediante

processo de outorga de concessão ou autorização de reforços em concessões existentes.

Uma vez que o planejamento da transmissão, cuja responsabilidade cabe ao Comitê

Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos – CCPE, determine a

necessidade de construção de uma nova linha, a ANEEL promove uma licitação para

conceder o direito de um agente, estatal ou privado, prestar o serviço de transmissão

associado, em troca de uma receita garantida.

Com base em custos padrão (benchmarking) da atividade (custos de

investimento, de operação e manutenção, etc.) e numa taxa de desconto pré-

determinada, a ANEEL define a receita anual máxima permitida (receita teto) para o

empreendimento. O prazo para exploração da concessão e, conseqüentemente, para

amortização dos investimentos é de 30 anos. Buscando proporcionar maior conforto nos

primeiros anos do projeto, quando os compromissos financeiros são mais elevados, a

receita permitida para os primeiros 15 anos é duas vezes o valor da receita dos 15 anos

restantes.

Observado o teto definido pela ANEEL, participantes da licitação concorrem

entre si, sendo vencedora a empresa que apresentar proposta com a menor receita anual

permitida. Essa empresa assina o contrato de concessão com a ANEEL e o contrato de

prestação do serviço de transmissão (CPST) com o ONS. A receita contida na proposta

vencedora é garantida e paga pelos usuários do sistema de transmissão, sendo afetada

apenas por penalidades aplicáveis no caso de indisponibilidade, programada ou forçada,

das instalações de transmissão. Assim, além dos riscos de implementação (construção)

do projeto (ambientais ou fundiários), os únicos riscos assumidos pela concessionária

são os operacionais. O papel do ONS é contabilizar e apurar os encargos de transmissão,

determinando o fluxo financeiro (débitos e créditos) entre os agentes (usuários e

empresas transmissoras).
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A receita permitida é estabelecida em reais e corrigida anualmente pelo IGP-M.

O valor máximo calculado para a licitação pela ANEEL utiliza como base uma estrutura

de capital composta por 60% dívida e 40% capital próprio, um retorno de 11% para o

capital próprio igual e de 10% para a dívida, que resulta num custo médio ponderado de

capital igual a 8,38% (todas as taxas em termos reais), conforme equação abaixo:

WACC (termos reais) = 11% * 0,40 + 10 * 0,60 * (1-34%) = 8,36%

O sucesso das licitações realizadas indica a razoabilidade dos parâmetros

utilizados na determinação da receita máxima pela ANEEL.150

Comparando as características descritas da transmissão de energia elétrica com o

transporte de gás, pode-se dizer que os riscos sistemáticos assumidos por ambos

investidores são semelhantes. No caso da transmissão, o contrato de concessão garante,

pelo prazo de 30 anos, uma receita em moeda local (R$) em termos reais corrigida pelo

IGP-M. O montante dessa receita é determinado pelo próprio agente na ocasião da

licitação da linha. Para o transporte de gás, a receita, incluindo a regra de reajuste e o

prazo, é negociada com carregadores na ocasião da estruturação do projeto, sendo

garantida por contratos privados entre as partes. Além do risco contratual, os principais

riscos assumidos por ambos agentes são os operacionais, decorrentes das penalidades

associadas à indisponibilidade de suas instalações.

Para comparar com os valores utilizados pela ANEEL, a tabela abaixo apresenta

estimativas do custo de capital aplicável ao transporte de gás em dezembro de 2001,

evitando os efeitos da crise brasileira do segundo semestre de 2002. Mantém-se o custo

de dívida de 10% em termos reais utilizado pela ANEEL, correspondente a 12,2% em

dólares nominais.

                                                
150 Vale observar que a afirmativa é valida para os parâmetros determinantes da receita permitida máxima
do leilão como um todo (custo do capital próprio, custo de dívida, estrutura de capital, custos de
investimento, custo de operação e manutenção, etc.). Eventuais subdimensionamentos de um(s)
parâmetro(s) podem ter sido compensados pelo superdimensionamento de outro(s).
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Tabela 6.7: Estimativas de Custo do Capital para Dez/01 – comparação com Transmissão de
Energia Elétrica

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

CAPM Adaptado Betas Multiplicativos

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2

Realista Conservador Fórmula Realista Conservador Fórmula

Taxa Livre de Risco 5,68% 5,68% A 5,68% 5,68% A

Prêmio de Mercado 4,50% 4,50% B 4,50% 4,50% B

Beta Ativos 0,25 0,40 C 0,25 0,40 C

Beta Acionista 0,50 0,80 D=C*(1+(1-K)*J/H) 0,50 0,80 D=C*(1+(1-K)*J/H)

Risco Brasil 7,64% 7,64% E - - E

Beta Brasil - - F 1,54 1,54 F

Re 15,6% 16,9% G=A+B*D+E 9,1% 11,2% G=A+B*D*F

Re real 13,3% 14,6% X=(1+G)/(1+M)-1 7,0% 9,0% X=(1+G)/(1+M)-1

E/(D+E) 40% 40% H 40% 40% H

Rd 12,2% 12,2% I=(1+Y)*(1+M)-1 12,2% 12,2% I=(1+Y)*(1+M)-1

Rd real 10,0% 10,0% Y 10,0% 10,0% Y

D/(D+E) 60% 60% J 60% 60% J

Imposto de Renda 34% 34% K 34% 34% K

WACC nominal 11,1% 11,6% L=G*H+I*J*(1-K) 8,5% 9,3% L=G*H+I*J*(1-K)

Inflação 2% 2% M 2% 2% M

WACC real 8,9% 9,4% N=(1+L)/(1+M)-1 6,4% 7,2% N=(1+L)/(1+M)-1

Fonte: Elaboração Própria

Nesse caso, o custo do capital próprio regulado pela ANEEL (11% em termos

reais) é 2,3% inferior à estimativa obtida pelo CAPM adaptado (cenário 1) e 2% acima

do cenário 2 do modelo de betas multiplicativos. O WACC real mais próximo foi o do

cenário 1 do CAPM adaptado (8,9%), 0,5% superior ao utilizado no cálculo do valor

teto da licitação.
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• Estimativa do Custo de Capital do Transporte de Gás para o momento

Tabela 6.8: Estimativa do Custo de Capital do Transporte de Gás no Brasil (Jan/2002)

CAPM Adaptado Betas Multiplicativos

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2

Realista Conservador Fórmula Realista Conservador Fórmula

Taxa Livre de Risco 5,31% 5,31% A 5,31% 5,31% A

Prêmio de Mercado 4,50% 4,50% B 4,50% 4,50% B

Beta Ativos 0,25 0,40 C 0,25 0,40 C

Beta Acionista 0,50 0,80 D=C*(1+(1-K)*J/H) 0,50 0,80 D=C*(1+(1-K)*J/H)

Risco Brasil 9,26% 9,26% E - - E

Beta Brasil - - F 1,64 1,64 F

Re 16,8% 18,2% G=A+B*D+E 9,0% 11,2% G=A+B*D*F

E/(D+E) 40% 40% H 40% 40% H

Rd 12% 14% I 12% 14% I

D/(D+E) 60% 60% J 60% 60% J

Imposto de Renda 34% 34% K 34% 34% K

WACC nominal 11,5% 12,8% L=G*H+I*J*(1-K) 8,3% 10,0% L=G*H+I*J*(1-K)

Inflação 2% 2% M 2% 2% M
WACC real 9,3% 10,6% N=(1+L)/(1+M)-1 6,2% 7,9% N=(1+L)/(1+M)-1

Fonte: Elaboração Própria

Os números observados na tabela acima mostram grande diferença entre as

estimativas de custo de capital próprio feitas pelos modelos CAPM adaptado e de betas

multiplicativos (aproximadamente 7 pontos percentuais). Nas comparações anteriores, o

modelo de betas multiplicativos proporcionou resultados mais baixos que a realidade

observada em atividades de risco similar no Brasil e em outros países da região,

especialmente no cenário 1 (supostamente mais realista). Os valores calculados nos três

casos anteriores ficaram cerca de três (cenário 2) e cinco (cenário 1) pontos percentuais

abaixo do custo de capital próprio dos casos reais. Isso indica que os números

mostrados na tabela acima – 9,0% (cenário 1) e 11,2% (cenário 2), em dólares nominais

– provavelmente são insuficientes para viabilizar a atração de investimentos privados no

setor.151

                                                
151 Ademais, considerando o menor risco assumido por credores em relação aos acionistas, não seria
razoável encontrar estimativas de custo de capital próprio inferiores ao custo de dívida.
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Os valores relativamente baixos obtidos pelo modelo de betas multiplicativos

evidenciam que investidores e analistas podem não considerar que o risco país é

realmente diversificável como alguns teóricos propõem. Pode não haver integração

suficiente entre o mercado acionário brasileiro e o mundial, como o modelo supõe, e a

contabilização apenas da parcela sistemática do risco país, medida pelo beta Brasil,

pode não ser suficiente para compensar os riscos de se investir no mercado brasileiro.152

No caso apresentado, essa questão fica ainda mais sensível por causa do baixo

valor arbitrado para o beta do setor (0,5 no cenário 1). O prêmio de risco do mercado

brasileiro é estimado no modelo de betas multiplicativos pelo produto do prêmio de

risco do mercado maduro e com o beta Brasil (4,5% * 1,64 = 7,4%). A diferença entre

os prêmios de risco do mercado maduro e doméstico seria responsável por recompensar

o risco de investir no país emergente (7,4% - 4,5% = 2,9%). Quando o beta do setor é

um valor baixo, a recompensa final para esse risco acaba sendo pequena demais (2,9% *

0,5 = 1,4%).

Existem riscos associados às incertezas de investimentos em países emergentes

que não são relacionados à atividade em si mas que devem ser recompensados. Por

exemplo, havia idéias em debate no governo sobre a possibilidade de reestruturação do

capital da TBG envolvendo aporte de recursos do Estado na empresa e swap da dívida

existente com o BNDES visando obter uma redução da tarifa de transporte e a sua

desvinculação do dólar. Uma iniciativa desse tipo pode ser interessante para aumentar a

competitividade do preço final do gás e permitir o desenvolvimento do mercado, mas

provavelmente envolveria intervenção nos contratos firmados e poderia afetar o retorno

negociado inicialmente pelos acionistas do projeto. Riscos como esse são bem medidos

pelo CAPM adaptado, mas o mesmo não ocorre com o modelo de betas multiplicativos.

As análises de rendimentos comparáveis realizadas mostraram ainda que o

modelo CAPM adaptado proporcionou resultados um pouco mais elevados porém mais

próximos aos verificados na realidade. As estimativas do cenário 1, cujo beta arbitrado é

mais condizente com os riscos assumidos pelo transportador, foram um pouco

superiores aos valores reais pesquisados: de 0,8% a 2,3%.

                                                
152 Esse efeito é potencializado pelo ajuste de Blume.
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Essa diferença pode ser explicada pelos argumentos teóricos de que pelo menos

uma parcela do risco país pode ser diversificada pelo investidor globalizado e pelo fato

de que os contratos de longo prazo com receitas garantidas diminuem, em certo grau, a

exposição do investidor a esse risco. Tais considerações têm valor ainda maior no atual

contexto, pois a significativa elevação do risco Brasil verificada no segundo semestre de

2002 – insustentável no horizonte de tempo compatível com o período de maturação dos

investimentos em infra-estrutura – afetou diretamente o custo de capital calculado,

mesmo sendo amortecida pela média de 5 anos. Realizando o mesmo cálculo sem

considerar esse período, obtém-se estimativas do custo de capital próprio pelo CAPM

adaptado cerca de 1,3 ponto percentual mais baixas: 15,5% (cenário 1) ou 16,9%

(cenário 2).153

Sabendo da dificuldade (ou impossibilidade) de se obter um valor preciso, pode-

se assumir então que o custo do capital próprio para o transporte de gás encontra-se

dentro de uma faixa de valores. Os resultados comparados com informações do mercado

brasileiro e boliviano, as considerações feitas e a ampla utilização verificada em outros

países credenciam o CAPM adaptado como um modelo adequado para o regulador (ou

agentes do mercado) utilizar para estimar o limite superior do custo do capital próprio

para o transporte de gás no Brasil e indicam que os parâmetros utilizados no cenário 1

(realista) foram bem determinados.

Os argumentos enumerados nos dois parágrafos anteriores sustentam que o

limite inferior da faixa pode situar-se cerca de 2 pontos percentuais abaixo da estimativa

do cenário 1 pelo CAPM adaptado. Logo, pode-se dizer que a melhor estimativa para o

custo de capital próprio atual (para a relação dívida/capital próprio igual a 60/40)

encontra-se dentro de uma faixa onde o limite superior é 16,8% e o inferior é 14,8%.154

                                                
153 A evolução ao longo do tempo do custo do capital próprio calculado por ambos modelos pode ser vista
em gráficos dispostos no anexo IV. Além dos cálculos baseados nas médias históricas de 5 anos, os
gráficos mostram, para fins de comparação, os resultados obtidos com base nos valores correntes da taxa
livre de risco e risco Brasil, evidenciando a inadequabilidade dessa abordagem no caso do modelo CAPM
adaptado. Observa-se também que as estimativas obtidas pelo modelo de betas multiplicativos apresentam
pouca correlação com o resultado do CAPM adaptado, diretamente influenciado pelo risco Brasil, ficando
sempre em torno de 10% (no cenário 1).
154 Incertezas macroeconômicas podem justificar a utilização do limite superior da faixa. Por outro lado, a
utilização de recursos públicos na forma de subsídio direto para incentivar a realização de investimentos
em transporte de gás podem reduzir a exposição dos investidores e sugerem uma reavaliação das
estimativas apresentadas. Vale observar que atualmente há no governo discussões sobre propostas de
utilização de recursos provenientes da Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico – CIDE
e Conta de Desenvolvimento Energético - CDE para esse propósito.
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No que se refere ao custo da dívida, acredita-se que a taxa de 12% é razoável

para se obter uma estimativa do WACC nesse momento, conforme discussões

anteriores. Quando for necessário arbitrar uma taxa para resolver um conflito tarifário,

entretanto, seria interessante que o regulador realizasse uma análise detalhada da

situação da empresa e um levantamento de mercado junto a instituições financeiras para

obter um valor o mais próximo possível da realidade.

A tabela abaixo resume as melhores estimativas para o custo de capital aplicável

hoje ao transporte de gás no Brasil, baseadas na estrutura de capital composta por 60%

dívida e 40% capital próprio:

Tabela 6.9: Resumo da melhor estimativa para o Custo de Capital (jan/2002)

Mín Máx

Custo do Capital Próprio 14,8% 16,8%

Custo de Dívida 12,0% 12,0%

WACC nominal 10,7% 11,5%

WACC real 8,5% 9,3%

Fonte: Elaboração Própria

Assim, caso fosse necessário arbitrar a tarifa de transporte para um gasoduto, a

ANP deveria determinar a utilização de uma taxa de retorno do projeto igual a um

WACC em termos reais entre 8,5% e 9,3%. A empresa utilizaria essa taxa como input

no seu cálculo tarifário e buscaria, na prática, obter as melhores condições de

financiamento possíveis, incluindo grau de alavancagem e juros, de modo a maximizar

o retorno de seus acionistas.155

Finalmente, o custo de capital é dinâmico e depende da relação de oferta e

demanda de recursos e da percepção de riscos no mercado financeiro mundial. É

fundamental que esses valores sejam recalculados ao longo do tempo com a atualização

dos parâmetros envolvidos.

                                                
155  No cálculo da tarifa por análise de valor presente, a taxa de desconto deve coincidir com a taxa de
retorno do projeto mencionada (WACC real). As despesas financeiras para pagamento de juros de dívida
não devem ser consideradas no fluxo de caixa.
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7. CONCLUSÕES

O custo de capital é um dos mais importantes determinantes de custo do

transporte de gás natural. Segundo simulações com modelos financeiros de gasodutos, a

adição de um ponto percentual (1%) no custo do capital próprio, mantendo o custo da

dívida constante, representa um aumento de cerca de 3% no valor da tarifa de

transporte, enquanto que mudanças de um ponto percentual no custo médio ponderado

de capital (WACC) do projeto (capital próprio e dívida) significam variações de

aproximadamente 6% (cerca de 5% a 7%, dependendo das características do gasoduto).

Eventuais excessos na determinação de uma taxa de retorno regulada podem ter

impactos relevantes na formação do preço final do gás natural, implicando em

transferência indevida de rendas dos usuários/consumidores para o monopolista e

prejudicando a competitividade do energético e o desenvolvimento do mercado. Por

outro lado, o estabelecimento de taxas demasiadamente baixas pode trazer impactos

negativos graves para a atração de investimentos privados – questão especialmente

importante no caso brasileiro, onde a indústria de gás natural é incipiente e carente de

investimentos em infra-estrutura.

Para enfrentar esse dilema e determinar uma taxa de retorno adequada,

reguladores de diversos países utilizam modelos financeiros para estimar o custo de

oportunidade do capital observando os riscos inerentes à atividade. O objetivo desse

trabalho foi identificar o modelo mais adequado e apresentar uma estimativa para o

custo de capital aplicável ao transporte de gás natural no Brasil. Mesmo considerando o

sistema de acesso negociado e de regulação tarifária indireta previsto no arcabouço legal

brasileiro, o recente histórico de atuação da ANP (parcela referencial de transporte,

resoluções de conflito de acesso e concurso aberto) mostra a importância do regulador e

dos agentes do mercado possuírem metodologia consistente e capacitação para realizar

o seu cálculo.156

Depois de verificada a adequabilidade de se utilizar o conceito de custo médio

ponderado de capital (WACC), realizou-se num primeiro momento o levantamento de

                                                
156 Ainda que seja para contratar e criticar estudos feitos por especialistas.
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diversas metodologias existentes para estimar o custo do capital próprio. Foram

apresentados modelos tradicionalmente utilizados em mercados de capitais

desenvolvidos (Capital Asset Pricing Model – CAPM, de crescimento de dividendos,

Arbitragem Pricing Theory – APT, prêmios aditivos de riscos e rendimentos

comparáveis), bem como modelos elaborados para a realidade da globalização e de

integração dos mercados financeiros (CAPM Internacional, o APT Internacional, o de

betas multiplicativos, o de Damodaran e o CAPM adaptado para países emergentes157).

A diversidade e as características dos modelos apresentados evidenciaram a inexistência

de consenso entre teóricos e o elevado grau de subjetividade envolvido no processo.

Resultados de aplicação dos modelos podem variar significativamente dependendo da

forma de determinação dos parâmetros envolvidos no cálculo.

Em seguida, fez-se um estudo sobre a experiência de reguladores em países

desenvolvidos e em desenvolvimento, alguns com cultura regulatória madura e outros

cujo processo de reforma institucional do setor é recente. Os principais modelos

utilizados em países desenvolvidos são o CAPM (Reino Unido e Austrália) e o modelo

de crescimento de dividendos (Estados Unidos). O modelo de prêmios de risco aditivos

é utilizado na Espanha e no Canadá, cuja experiência mostra interessante iniciativa de

sistematizar o cálculo do custo de capital visando reduzir incertezas e custos de

transação. No caso dos países emergentes, Argentina e Colômbia utilizam o CAPM

adaptado, enquanto que a legislação boliviana determina regras baseadas em prêmios de

risco aditivos e o México não possui metodologia explicitamente estabelecida.

Independente do modelo financeiro escolhido, observou-se que reguladores sempre

utilizam comparações com outros casos como forma de balizar ou validar estimativas

calculadas.

A experiência regulatória internacional evidenciou diferenças entre teoria e

prática. Considerando o objetivo de proporcionar legitimidade e transparência em suas

decisões, reguladores se preocupam em escolher modelos de compreensão intuitiva e

aplicação simples. Seguindo essa linha e observando a falta de dados de mercado,

diversos modelos apresentados no terceiro capítulo foram descartados para o caso

brasileiro, uma vez que eram demasiadamente complexos ou demandavam informações

não disponíveis para o transporte de gás no Brasil. Optou-se por realizar cálculos com

                                                
157 Ou Country Spread Model.
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base no modelo de betas multiplicativos, devido à consistência teórica, e no CAPM

adaptado, pelo fato de já ter sido testado em outros casos. Ambos modelos importam de

mercados maduros informações sobre o setor e acrescentam uma medida de risco para

compensar o investimento feito em país emergente (risco país ou beta país).

Além da escolha dos modelos, o estudo da teoria e de resoluções emitidas por

reguladores em outros países proporcionou valiosas lições para o processo de

determinação dos parâmetros (variáveis de entrada). Um aspecto recorrentemente

debatido é a alternativa de utilizar dados baseados em médias históricas, valores

correntes ou prognósticos feitos por especialistas. Na determinação da taxa livre de

risco (medida pelo USTB10y) e do risco país (medido pela diferença entre os

rendimentos do C-Bond e do USTB10y), optou-se por usar médias históricas dos 5 anos

anteriores ao cálculo de modo a evitar distorções causadas por volatilidades de curto

prazo. Como resultado obtiveram-se valores iguais a 5,3% e 9,3% respectivamente.

Baseado em prognósticos de especialistas, o prêmio de risco de mercado foi estimado

em 4,5%. O beta Brasil para aplicação no modelo de betas multiplicativos, igual a 1,64,

foi calculado pela correlação entre retornos do mercado acionário brasileiro e mundial

(medidos por índices da MSCI para o prazo de 60 meses) e ajustado pelo método de

Blume. Ademais, decidiu-se utilizar uma relação dívida/capital próprio igual a 60/40,

considerada razoavelmente eficiente e possível de ser viabilizada.

A pesquisa regulatória internacional foi determinante para a definição do valor

de beta, responsável por medir o risco sistemático da atividade de transporte de gás.

Analisando o tipo de regulação tarifária, níveis de cobertura contratual, alavancagem

financeira, entre outros aspectos, concluiu-se que, apesar da imaturidade do mercado

brasileiro de gás natural, a atividade de transporte apresenta risco sistemático

significativamente baixo. A ausência de regulação tarifária direta (como por exemplo,

price cap) e as cláusulas de ship-or-pay contidas em contratos de transporte de longo

prazo asseguram um fluxo de receitas estável para transportador. Os elevados riscos de

desenvolvimento do mercado de gás no Brasil associados à falta de cultura do seu uso,

incipiente infra-estrutura de distribuição, indefinição de regras para inserção das

térmicas, entre outros fatores, são transferidos para o carregador, que dessa forma

merece pagar a menor tarifa possível pelo serviço. A partir dessas considerações e

observando os valores utilizados em outros países, arbitrou-se para o cenário 1 o beta

dos ativos (desalavancado) igual a 0,25, que resultou no beta do acionista (alavancado)
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igual a 0,5. A título de comparação, foram feitos cálculos no cenário 2 com estimativas

de beta dos ativos igual a 0,4 (equivalente a 0,8 para o beta do acionista).

Cálculos realizados mostraram que o modelo de betas multiplicativos não

proporcionou resultados satisfatórios, chegando a estimativas demasiadamente baixas

para o custo do capital próprio (9% a 11%, em dólares nominais), provavelmente

insuficientes para atrair investimentos privados. Comparações com 3 casos de riscos

similares (taxas negociadas por investidores do projeto TSB; reguladas para a

TRANSREDES na Bolívia; e utilizadas pela ANEEL na determinação da receita teto

para licitações de linhas de transmissão de energia elétrica) mostraram que estimativas

obtidas com base nesse modelo podem estar até 5 pontos percentuais (cenário 1) abaixo

do custo de capital próprio verificado na realidade. Deficiências do modelo foram

provavelmente agravadas pelo ajuste de Blume, que reduziu o valor do beta Brasil, e

pelo baixo valor do beta do setor. Ao multiplicar o beta do setor (baixo) pelo beta

Brasil, teoricamente responsável por contabilizar os riscos sistemáticos do mercado

acionário brasileiro (do ponto de vista do investidor globalizado), o modelo não mede

bem os riscos de se investir em países emergentes que independem dos riscos

sistemáticos da atividade, como, por exemplo, riscos de intervenção em contratos

firmados.

Apesar de a teoria sugerir ser inoportuna a adição do risco país na taxa de

retorno esperada, por considerá-lo (pelo menos em parte) diversificável, a prática

mostra que esse aspecto influencia consideravelmente as taxas negociadas por

investidores e financiadores. As mesmas três análises de rendimentos comparáveis

evidenciaram a razoabilidade dos parâmetros utilizados no cenário 1 e indicaram o

modelo CAPM adaptado como o mais adequado para estimar o limite superior da faixa

de valores para o custo do capital próprio do transporte de gás natural no Brasil.158

Cálculos feitos com base nesse cenário apresentaram resultados um pouco superiores

(0,8% a 2,3%) aos valores verificados nos casos reais comparados. Para o transporte de

gás, supondo a estrutura de capital composta 60% por dívida e 40% por capital próprio,

obteve-se a estimativa de custo de capital próprio igual a 16,8% em dólares nominais.

Desconsiderando o segundo semestre de 2002, período em que o risco Brasil subiu

                                                
158 O cenário 2 do CAPM adaptado apresentou valores superestimados.
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consideravelmente apresentando valores insustentáveis no longo prazo, obtém-se

valores em torno de 15,5%.

Diante dessas evidências e do fato dos contratos de longo prazo assegurarem

uma receita estável e diminuírem a exposição do agente transportador ao risco Brasil,

optou-se por arbitrar o limite inferior da faixa de valores para o custo do capital igual a

2 pontos percentuais abaixo da estimativa obtida pelo CAPM adaptado. Assim, estimou-

se que o custo do capital próprio aplicável ao transporte de gás estaria hoje entre 14,8%

e 16,8%, em dólares nominais.

Para o custo da dívida, optou-se por arbitrar uma taxa de 12% (dólares

nominais).159 Tal valor é relativamente baixo em comparação ao custo atual de

endividamento do governo brasileiro (igual a cerca de 17% ao final de 2002), mas é alto

em relação aos custos reconhecidos para a TRANSREDES pelo regulador boliviano

(cerca de 9,5%) e negociados para o projeto TSB (entre 10 e 11%), sendo

aproximadamente igual ao utilizado pela ANEEL para a transmissão (10% em termos

reais, equivalente a cerca de 12% em dólares nominais).

Com base nessas informações e na alíquota de impostos igual a 34% (25% IR +

9% CSLL), o custo médio ponderado de capital (WACC) para o transporte de gás

natural foi estimado entre 10,7% e 11,5% (dólares nominais). Para uma inflação

americana estimada em 2%, isso corresponderia em termos reais a uma faixa de valores

entre 8,5% e 9,3%.

Essas estimativas evidenciam que a ANP pode ter assumido uma posição

excessivamente conservadora na decisão sobre a taxa de retorno para a expansão de

capacidade de transporte da TBG, mostrando ser oportuna a sua reavaliação. O anexo I

apresenta simulações indicando que, mesmo com a mudança no cenário

macroeconômico e elevação do risco país, uma revisão da taxa de retorno estabelecida

para o concurso aberto pode significar redução superior a 20% do valor da tarifa de

transporte.

Uma análise das dificuldades enfrentadas pelo setor de gás mostra que o

principal entrave para viabilizar a expansão da infra-estrutura é a demanda, nesse caso

refletida nos contratos de compra de capacidade de transporte (com cláusulas de ship-

                                                
159 Além dos 14% utilizados no cenário 2.



137

or-pay). Em vez de atrair investimentos, uma taxa de retorno demasiadamente elevada

pode prejudicar a competitividade do gás, dificultando o crescimento do mercado e

inviabilizando a expansão da infra-estrutura. A definição de um retorno mais adequado

pode permitir um “ciclo virtuoso” onde o aumento da demanda devido a um menor

preço final do energético geraria ganhos de escala ao longo da cadeia, implicando em

redução de custos unitários e um ganho de competitividade ainda maior.160

Ademais, a diminuição de incertezas regulatórias, tanto do setor de gás quanto

no setor elétrico, poderá contribuir para reduzir o custo de capital associado às

atividades desses setores, uma vez que permitirá um ambiente mais seguro onde

investidores se sentirão mais confortáveis para esperar um menor retorno sobre seus

investimentos.

Finalmente, é importante ter em mente que o processo de estimativa do custo de

capital envolve considerável grau de subjetividade. Não existem modelos perfeitamente

corretos e as definições dos parâmetros utilizados no cálculo são normalmente alvo de

controvérsias. Mais do que encontrar valores precisos, o presente trabalho buscou

mostrar estimativas e apresentar discussões sobre aspectos teóricos e práticos que

possam ter valor em ocasiões futuras em que seja necessária a sua determinação.

                                                
160 A necessidade de a ANP rever sua decisão sobre a taxa de retorno do concurso aberto é ainda maior
porque o seu valor ficou como uma referência para o mercado. Observa-se, por exemplo, que novos
empreendimentos como negociações da PETROBRAS para expansão da infra-estrutura dos gasodutos de
sua propriedade (operados pela TRANSPETRO) estão realizando suas estruturações financeiras e
calculando tarifas assumindo como base o retorno de 13,8% (real) para o projeto. A divulgação de uma
nova posição pela Agência poderia evitar riscos de contaminação que prejudicariam ainda mais a
competitividade do gás natural no mercado brasileiro.
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ANEXO I – RECÁLCULO DA TAXA DE RETORNO DO CONCURSO ABERTO

DA TBG

Considerações feitas ao longo do trabalho sugerem um superdimensionamento

da estimativa de custo de capital para o concurso aberto da TBG. Primeiramente, as

próprias argumentações apresentadas na Nota Técnica SCG no 021/01 recomendam a

utilização do modelo CAPM adaptado com base em médias históricas, que resultaria

num WACC igual a 11,7% (termos reais), apesar de a ANP ter decidido pela taxa

WACC igual a 13,8% (termos reais), calculada com base em valores correntes e pelo

modelo aditivo de prêmios de risco do Banco Mundial. Ademais, alguns parâmetros

como o prêmio de risco de mercado e o beta para o setor de transporte de gás no Brasil

foram reavaliados (ver capítulo 6).

A seguir são apresentadas novas estimativas para o caso do concurso aberto da

TBG adotando as mesmas abordagens para determinação dos parâmetros do item 6.1 e

utilizando dados da época (julho/2001). Todavia, antes de refazer os cálculos é preciso

comentar a questão dos impostos. Na carta enviada à ANP, a TBG apresentou cálculos

de beta do acionista (alavancado) baseados em três alternativas:

Tabela I.1: Premissas de alíquota de impostos apresentadas pela TBG

Alíquota Justificativa

t = 0 “atualmente a TBG não está sujeita ao imposto de renda por não apresentar
lucro, o que só ocorrerá no ano de 2003”

t = 21% “limite de aproveitamento do benefício fiscal da TBG”

t = 34% “25% IR + 9% CSSL”

Fonte: TBG

Dentre as 3 opções, a TBG optou por utilizar a premissa para a taxa dos

impostos igual a 21% para realizar cálculos do beta do acionista e do WACC, com o

argumento do limite de aproveitamento do benefício fiscal da empresa. A ANP não

questionou tal premissa e manteve-a no seu cálculo. Uma reavaliação da discussão

evidencia, entretanto, que as justificativas apresentadas pela TBG foram insuficientes.

Não estão claro quais são os “benefícios fiscais” argumentados nem como a taxa de
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21% foi obtida.161 O impacto desse parâmetro é significativo e o aspecto fundamental é

haver consistência entre os cálculos do custo de capital e da tarifa.

Ressalvada a importância de rever com atenção a questão da alíquota de

impostos, as tabelas a seguir resumem a proposta da TBG, cálculos da ANP, estimativas

recalculadas e potenciais impactos na tarifa de transporte comparativamente com a

decisão dos 13,8%, considerando ambas alternativas (21% e 34%).

Tabela I.2: Custo de Capital para o Concurso Aberto da TBG – Premissa IR = 21%

Premissa de IR = 21% - Dados de Julho/2001
Proposta TBG    Cálculos ANP       Recálculos
CAPM Adap +     CAPM Adaptado Prêmios de Risco WB    CAPM Adaptado   Betas Multiplicativos
Beta Mult (Híbr.) Méd Hist Valor Corr. Méd Hist Valor Corr. Cen1 Cen2 Cen1 Cen2

Taxa Livre de Risco 5,72% 5,74% 5,15% 5,74% 5,15% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80%
Prêmio de Mercado 5,50% 5,50% 5,50% - - 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
Beta Ativos 0,48 0,48 0,48 - - 0,25 0,40 0,25 0,40
E/(D+E)* 33% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
D/(D+E)* 67% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Imposto de Renda 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
Beta Acionista 1,25 1,05 1,05 - - 0,55 0,87 0,55 0,87
Beta Brasil 1,53 - - - - - - 1,53 1,53
Risco Brasil 8,94% 7,54% 9,60% 7,54% 9,60% 7,34% 7,34% - -
Retorno EUA/Can. - - - 13% 13% - - - -

Re 25,2% 19,0% 20,5% 20,5% 22,6% 15,6% 17,1% 9,6% 11,8%
Rd 15,0% 13,3% 14,8% 13,3% 14,8% 12,0% 14,0% 12,0% 14,0%

E/(D+E)* 75% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
D/(D+E)* 25% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

WACC nominal 21,8% 13,9% 15,2% 14,5% 16,0% 11,9% 13,5% 9,5% 11,4%
Inflação 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

WACC real 19,5% 11,7% 12,9% 12,3% 13,8% 9,7% 11,2% 7,4% 9,2%
* Inconsistentemente, a TBG utilizou estruturas de capital diferentes para calcular os valores do beta do acionista e do WACC.

Diferença em relação à Decisão da ANP (13,8%)
Re 2,6% -3,6% -2,1% -2,1% -          -7,0% -5,5% -13,0% -10,8%
Rd 0,3% -1,5% 0,0% -1,5% -          -2,8% -0,7% -2,8% -0,7%

WACC 5,7% -2,1% -0,8% -1,5% -          -4,0% -2,5% -6,4% -4,6%

Potencial Impacto na Tarifa
Variação % 34% -12% -5% -9% -          -24% -15% -38% -27%

Fonte: TBG e elaboração própria.

                                                
161 Na pesquisa realizada buscou-se, sem sucesso, obter esclarecimentos adicionais sobre o tema.
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Tabela I.3: Custo de Capital para o Concurso Aberto da TBG – Premissa IR = 34%

Premissa de IR = 34% - Dados de Julho/2001
Proposta TBG    Cálculos ANP       Recálculos
CAPM Adap +     CAPM Adaptado Prêmios de Risco WB    CAPM Adaptado   Betas Multiplicativos
Beta Mult (Híbr.) Méd Hist Valor Corr. Méd Hist Valor Corr. Cen1 Cen2 Cen1 Cen2

Taxa Livre de Risco 5,72% 5,74% 5,15% 5,74% 5,15% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80%
Prêmio de Mercado 5,50% 5,50% 5,50% - - 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
Beta Ativos 0,48 0,48 0,48 - - 0,25 0,40 0,25 0,40
E/(D+E)* 33% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
D/(D+E)* 67% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Imposto de Renda 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%
Beta Acionista 1,12 0,96 0,96 - - 0,50 0,80 0,50 0,80
Beta Brasil 1,53 - - - - - - 1,53 1,53
Risco Brasil 8,94% 7,54% 9,60% 7,54% 9,60% 7,34% 7,34% - -
Retorno EUA/Can. - - - 13% 13% - - - -

Re 24,1% 18,5% 20,0% 20,5% 22,6% 15,4% 16,7% 9,2% 11,3%
Rd 15,0% 13,3% 14,8% 13,3% 14,8% 12,0% 14,0% 12,0% 14,0%

E/(D+E)* 75% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
D/(D+E)* 25% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

WACC nominal 20,6% 12,7% 13,8% 13,5% 14,9% 10,9% 12,2% 8,4% 10,1%
Inflação 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

WACC real 18,2% 10,5% 11,6% 11,2% 12,6% 8,7% 10,0% 6,3% 7,9%
* Inconsistentemente, a TBG utilizou estruturas de capital diferentes para calcular os valores do beta do acionista e do WACC.

Diferença em relação à Decisão da ANP (13,8%)
Re 1,5% -4,1% -2,6% -2,1% -          -7,2% -5,9% -13,4% -11,3%
Rd 0,3% -1,5% 0,0% -1,5% -          -2,8% -0,7% -2,8% -0,7%

WACC 4,4% -3,3% -2,1% -2,5% -1,1% -5,0% -3,7% -7,4% -5,9%

Potencial Impacto na Tarifa
Variação % 27% -20% -13% -15% -7% -30% -22% -45% -35%

Fonte: TBG e elaboração própria.
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Tabela I.4: Custo de Capital para o Concurso Aberto da TBG – Cálculo com dados

atuais (ambos cenários: IR = 21% e 34%)

Premissa de IR = 21% - Dados de Julho/2001 Premissa de IR = 34% - Dados de Julho/2001
      Recálculos       Recálculos

   CAPM Adaptado   Betas Multiplicativos    CAPM Adaptado   Betas Multiplicativos
Cen1 Cen2 Cen1 Cen2 Cen1 Cen2 Cen1 Cen2

Taxa Livre de Risco 5,31% 5,31% 5,31% 5,31% Taxa Livre de Risco 5,31% 5,31% 5,31% 5,31%
Prêmio de Mercado 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% Prêmio de Mercado 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
Beta Ativos 0,25 0,40 0,25 0,40 Beta Ativos 0,25 0,40 0,25 0,40
E/(D+E) 40% 40% 40% 40% E/(D+E)* 40% 40% 40% 40%
D/(D+E) 60% 60% 60% 60% D/(D+E)* 60% 60% 60% 60%
Imposto de Renda 21% 21% 21% 21% Imposto de Renda 34% 34% 34% 34%
Beta Acionista 0,55 0,87 0,55 0,87 Beta Acionista 0,50 0,80 0,50 0,80
Beta Brasil - - 1,64 1,64 Beta Brasil - - 1,64 1,64
Risco Brasil 9,26% 9,26% - - Risco Brasil 9,26% 9,26% - -
Retorno EUA/Can. - - - - Retorno EUA/Can. - - - -

Re 17,0% 18,5% 9,3% 11,7% Re 16,8% 18,2% 9,0% 11,2%
Rd 12,0% 14,0% 12,0% 14,0% Rd 12,0% 14,0% 12,0% 14,0%

E/(D+E) 40% 40% 40% 40% E/(D+E)* 40% 40% 40% 40%
D/(D+E) 60% 60% 60% 60% D/(D+E)* 60% 60% 60% 60%

WACC nominal 12,5% 14,0% 9,4% 11,3% WACC nominal 11,5% 12,8% 8,3% 10,0%
Inflação 2% 2% 2% 2% Inflação 2% 2% 2% 2%

WACC real 10,3% 11,8% 7,3% 9,2% WACC real 9,3% 10,6% 6,2% 7,9%

Diferença em relação à Decisão da ANP (13,8%) Diferença em relação à Decisão da ANP (13,8%)
Re -5,6% -4,1% -13,3% -10,9% Re -5,8% -4,4% -13,6% -11,4%
Rd -2,8% -0,7% -2,8% -0,7% Rd -2,8% -0,7% -2,8% -0,7%

WACC -3,5% -2,0% -6,5% -4,6% WACC -4,5% -3,2% -7,5% -5,9%

Potencial Impacto na Tarifa Potencial Impacto na Tarifa
Variação % -21% -12% -39% -28% Variação % -27% -19% -45% -35%

Fonte: Elaboração própria.
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Comparando as estimativas recalculadas com base em dados da época, os

números obtidos pelo cenário 1 (realista) do CAPM adaptado (em azul) são cerca de 7

pontos percentuais superiores ao custo de capital próprio arbitrado para o concurso

aberto (em vermelho). Para a dívida, a diferença pode chegar a quase 3 pontos

dependendo do valor arbitrado.162 Essas variações resultam em estimativas de custo

médio ponderado de capital (WACC) que são 4 a 5 pontos percentuais mais baixas que

os 13,8%, dependendo da premissa para a alíquota de imposto de renda (21% ou

34%).163 Utilizando dados atuais, mesmo com a elevação do risco país os valores

calculados são significativamente inferiores aos associados à decisão da ANP: o custo

de capital próprio é cerca de 5,6% a 5,8% inferior, enquanto que para o WACC a

diferença pode variar de 3,5% a 4,5%.

Esses valores determinam o retorno da empresa sobre os investimentos em

expansão do gasoduto e influenciam diretamente a tarifa calculada para a capacidade

incremental (resultante da expansão do gasoduto). Assumindo a premissa de que a

adição (subtração) de um ponto percentual (1%) no custo médio ponderado de capital

do projeto (WACC) significa um aumento (diminuição) tarifário de cerca de 6%, os

resultados calculados no cenário 1 do CAPM adaptado mostram que, mesmo com a

utilização de dados atuais, uma revisão da taxa de retorno arbitrada pela ANP pode

significar uma redução superior a 20% no valor da tarifa de transporte para o concurso

aberto da TBG. Supondo que esse modelo pode superestimar em certo grau o custo de

capital próprio, a redução da tarifa pode ser ainda maior.

                                                
162 O custo de dívida arbitrado possui grande impacto no WACC estimado. Na decisão da ANP utilizou-
se como proxy o custo de endividamento do governo brasileiro. No recálculo foram utilizados os valores
de 12% e 14%.
163 Resultados do modelo de betas multiplicativos e do cenário 2 (conservador) não estão comentados por
não serem considerados boas estimativas.
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Nota: Para facilitar o entendimento dos cálculos feitos, a tabela abaixo mostra as

fórmulas utilizadas.

FÓRMULAS
Proposta TBG                     Cálculos ANP                       Recálculos

CAPM Adap CAPM Prêmios de Risco CAPM Betas
 + Beta Mult (Híbr.) Adaptado World Bank Adaptado Multiplicativos

Taxa Livre de Risco A A A A A
Prêmio de Mercado B B B B B
Beta Ativos C C C C C
E/(D+E)* D D D D D
D/(D+E)* E E E E E
Imposto de Renda F F F F F
Beta Acionista G=C*(1+(1-F)*E/D) G=C*(1+(1-F)*E/D) G G=C*(1+(1-F)*E/D) G=C*(1+(1-F)*E/D)
Beta Brasil H H H H H
Risco Brasil I I I I I
Retorno EUA/Can. J J J J J

Re K=A+B*G*H+I K=A+B*G+I K=I+J K=A+B*G+I K=A+B*G*H
Rd L L=A+I L=A+I L L

E/(D+E)* M M=D M=D M=D M=D
D/(D+E)* N N=E N=E N=E N=E

WACC nominal O=K*M+L*N*(1-F) O=K*M+L*N*(1-F) O=K*M+L*N*(1-F) O=K*M+L*N*(1-F) O=K*M+L*N*(1-F)
Inflação P P P P P

WACC real Q=(1+O)/(1+P)-1 Q=(1+O)/(1+P)-1 Q=(1+O)/(1+P)-1 Q=(1+O)/(1+P)-1 Q=(1+O)/(1+P)-1
coluna (13,8%)

Diferença em relação à Decisão da ANP (13,8%)
Re R=K-K(13,8%) R=K-K(13,8%) R=K-K(13,8%) R=K-K(13,8%) R=K-K(13,8%)
Rd S=L-L(13,8%) S=L-L(13,8%) S=L-L(13,8%) S=L-L(13,8%) S=L-L(13,8%)

WACC T=Q-Q(13,8%) T=Q-Q(13,8%) T=Q-Q(13,8%) T=Q-Q(13,8%) T=Q-Q(13,8%)

Potencial Impacto na Tarifa
Variação % U=T*6 U=T*6 U=T*6 U=T*6 U=T*6
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ANEXO II – ANÁLISES DE SENSIBILIDADE

Os itens a seguir apresentam tabelas e gráficos com análises de sensibilidade das

estimativas de:

• custo do capital próprio (Re);

• custo de dívida (Rd); e

• custo médio ponderado de capital (WACC)

para variações dos parâmetros:

• taxa livre de risco;

• prêmio de risco de mercado;

• beta do setor;

• risco Brasil;

• beta Brasil;

• estrutura de capital;

• impostos; e

• custo de dívida

realizando cálculos com os dois modelos:

• CAPM adaptado; e

• betas multiplicativos.

O cenário 1 (realista) é utilizado como base:

CENÁRIO BASE

Taxa LR PRM
Beta 

Ativos
Beta 

Acionista
Risco 
BRA

Beta 
BRA

E/(D+E) D/(D+E) IR
Re   

CAPM 
Adap

Re     
Beta 

Multip
Rd

WACC 
CAPM 
Adap

WACC 
Beta 

Multip
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,81% 8,98% 12,00% 11,48% 8,34%
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1. Taxa Livre de Risco

Sensibilidade TAXA LIVRE DE RISCO

Taxa LR PRM
Beta 

Ativos
Beta 

Acionista
Risco 
BRA

Beta 
BRA

E/(D+E) D/(D+E) IR
Re   

CAPM 
Adap

Re     
Beta 

Multip
Rd

WACC 
CAPM 
Adap

WACC 
Beta 

Multip
3,00% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 14,50% 6,66% 12,00% 10,55% 7,42%
3,50% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 15,00% 7,16% 12,00% 10,75% 7,62%
4,00% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 15,50% 7,66% 12,00% 10,95% 7,82%
4,50% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,00% 8,16% 12,00% 11,15% 8,02%
5,00% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,50% 8,66% 12,00% 11,35% 8,22%
5,50% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 17,00% 9,16% 12,00% 11,55% 8,42%
6,00% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 17,50% 9,66% 12,00% 11,75% 8,62%
6,50% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 18,00% 10,16% 12,00% 11,95% 8,82%
7,00% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 18,50% 10,66% 12,00% 12,15% 9,02%

Sensibilidade Taxa Livre de Risco

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0%

Re   CAPM Adap Re     Beta Multip Rd WACC CAPM Adap WACC Beta Multip
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2. Prêmio de Risco de Mercado

Sensibilidade PRM

Taxa LR PRM
Beta 

Ativos
Beta 

Acionista
Risco 
BRA

Beta 
BRA E/(D+E) D/(D+E) IR

Re   
CAPM 
Adap

Re     
Beta 

Multip
Rd

WACC 
CAPM 
Adap

WACC 
Beta 

Multip
5,31% 3,00% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,07% 7,75% 12,00% 11,18% 7,85%
5,31% 3,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,32% 8,16% 12,00% 11,28% 8,02%
5,31% 4,00% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,57% 8,57% 12,00% 11,38% 8,18%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,81% 8,98% 12,00% 11,48% 8,34%
5,31% 5,00% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 17,06% 9,38% 12,00% 11,58% 8,50%
5,31% 5,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 17,31% 9,79% 12,00% 11,68% 8,67%
5,31% 6,00% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 17,56% 10,20% 12,00% 11,78% 8,83%
5,31% 6,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 17,81% 10,60% 12,00% 11,88% 8,99%
5,31% 7,00% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 18,06% 11,01% 12,00% 11,98% 9,16%
5,31% 7,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 18,31% 11,42% 12,00% 12,07% 9,32%
5,31% 8,00% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 18,56% 11,82% 12,00% 12,17% 9,48%

Sensibilidade Prêmio de Risco do Mercado

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0%

Re   CAPM Adap Re     Beta Multip Rd WACC CAPM Adap WACC Beta Multip
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3. Beta do Setor de Transporte de Gás Natural

Sensibilidade BETA

Taxa LR PRM
Beta 

Ativos
Beta 

Acionista
Risco 
BRA

Beta 
BRA

E/(D+E) D/(D+E) IR
Re   

CAPM 
Adap

Re     
Beta 

Multip
Rd

WACC 
CAPM 
Adap

WACC 
Beta 

Multip
5,31% 4,50% 0,10 0,20 9,26% 1,64 40% 60% 34% 15,47% 6,78% 12,00% 10,94% 7,46%
5,31% 4,50% 0,15 0,30 9,26% 1,64 40% 60% 34% 15,92% 7,51% 12,00% 11,12% 7,76%
5,31% 4,50% 0,20 0,40 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,37% 8,24% 12,00% 11,30% 8,05%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,81% 8,98% 12,00% 11,48% 8,34%
5,31% 4,50% 0,30 0,60 9,26% 1,64 40% 60% 34% 17,26% 9,71% 12,00% 11,66% 8,64%
5,31% 4,50% 0,35 0,70 9,26% 1,64 40% 60% 34% 17,71% 10,44% 12,00% 11,84% 8,93%
5,31% 4,50% 0,40 0,80 9,26% 1,64 40% 60% 34% 18,16% 11,17% 12,00% 12,01% 9,22%
5,31% 4,50% 0,45 0,90 9,26% 1,64 40% 60% 34% 18,60% 11,91% 12,00% 12,19% 9,51%
5,31% 4,50% 0,50 1,00 9,26% 1,64 40% 60% 34% 19,05% 12,64% 12,00% 12,37% 9,81%
5,31% 4,50% 0,55 1,09 9,26% 1,64 40% 60% 34% 19,50% 13,37% 12,00% 12,55% 10,10%
5,31% 4,50% 0,60 1,19 9,26% 1,64 40% 60% 34% 19,95% 14,10% 12,00% 12,73% 10,39%

Sensibilidade Beta do Setor (do Acionista ou Alavancado)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

Re   CAPM Adap Re     Beta Multip Rd WACC CAPM Adap WACC Beta Multip
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4. Risco Brasil

Sensibilidade RISCO BRASIL

Taxa LR PRM
Beta 

Ativos
Beta 

Acionista
Risco 
BRA

Beta 
BRA

E/(D+E) D/(D+E) IR
Re   

CAPM 
Adap

Re     
Beta 

Multip
Rd

WACC 
CAPM 
Adap

WACC 
Beta 

Multip
5,31% 4,50% 0,25 0,50 3,00% 1,64 40% 60% 34% 10,55% 8,98% 12,00% 8,97% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 4,00% 1,64 40% 60% 34% 11,55% 8,98% 12,00% 9,37% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 5,00% 1,64 40% 60% 34% 12,55% 8,98% 12,00% 9,77% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 6,00% 1,64 40% 60% 34% 13,55% 8,98% 12,00% 10,17% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 7,00% 1,64 40% 60% 34% 14,55% 8,98% 12,00% 10,57% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 8,00% 1,64 40% 60% 34% 15,55% 8,98% 12,00% 10,97% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,00% 1,64 40% 60% 34% 16,55% 8,98% 12,00% 11,37% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 10,00% 1,64 40% 60% 34% 17,55% 8,98% 12,00% 11,77% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 11,00% 1,64 40% 60% 34% 18,55% 8,98% 12,00% 12,17% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 12,00% 1,64 40% 60% 34% 19,55% 8,98% 12,00% 12,57% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 13,00% 1,64 40% 60% 34% 20,55% 8,98% 12,00% 12,97% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 14,00% 1,64 40% 60% 34% 21,55% 8,98% 12,00% 13,37% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 15,00% 1,64 40% 60% 34% 22,55% 8,98% 12,00% 13,77% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 16,00% 1,64 40% 60% 34% 23,55% 8,98% 12,00% 14,17% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 17,00% 1,64 40% 60% 34% 24,55% 8,98% 12,00% 14,57% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 18,00% 1,64 40% 60% 34% 25,55% 8,98% 12,00% 14,97% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 19,00% 1,64 40% 60% 34% 26,55% 8,98% 12,00% 15,37% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 20,00% 1,64 40% 60% 34% 27,55% 8,98% 12,00% 15,77% 8,34%

Sensibilidade Risco Brasil

0%
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10%

15%

20%

25%

30%

3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%

Re   CAPM Adap Re     Beta Multip Rd WACC CAPM Adap WACC Beta Multip
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5. Beta Brasil

Sensibilidade BETA BRASIL

Taxa LR PRM
Beta 

Ativos
Beta 

Acionista
Risco 
BRA

Beta 
BRA E/(D+E) D/(D+E) IR

Re   
CAPM 
Adap

Re     
Beta 

Multip
Rd

WACC 
CAPM 
Adap

WACC 
Beta 

Multip
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 0,60 40% 60% 34% 16,81% 6,65% 12,00% 11,48% 7,41%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 0,70 40% 60% 34% 16,81% 6,88% 12,00% 11,48% 7,50%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 0,80 40% 60% 34% 16,81% 7,10% 12,00% 11,48% 7,59%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 0,90 40% 60% 34% 16,81% 7,33% 12,00% 11,48% 7,68%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,00 40% 60% 34% 16,81% 7,55% 12,00% 11,48% 7,77%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,10 40% 60% 34% 16,81% 7,77% 12,00% 11,48% 7,86%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,20 40% 60% 34% 16,81% 8,00% 12,00% 11,48% 7,95%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,30 40% 60% 34% 16,81% 8,22% 12,00% 11,48% 8,04%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,40 40% 60% 34% 16,81% 8,45% 12,00% 11,48% 8,13%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,50 40% 60% 34% 16,81% 8,67% 12,00% 11,48% 8,22%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,60 40% 60% 34% 16,81% 8,89% 12,00% 11,48% 8,31%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,70 40% 60% 34% 16,81% 9,12% 12,00% 11,48% 8,40%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,80 40% 60% 34% 16,81% 9,34% 12,00% 11,48% 8,49%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,90 40% 60% 34% 16,81% 9,57% 12,00% 11,48% 8,58%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 2,00 40% 60% 34% 16,81% 9,79% 12,00% 11,48% 8,67%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 2,10 40% 60% 34% 16,81% 10,01% 12,00% 11,48% 8,76%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 2,20 40% 60% 34% 16,81% 10,24% 12,00% 11,48% 8,85%

Sensibilidade Beta Brasil
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4%
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18%

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2

Re   CAPM Adap Re     Beta Multip Rd WACC CAPM Adap WACC Beta Multip
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6. Alavancagem (Estrutura de Capital)

Sensibilidade ALAVANCAGEM

Taxa LR PRM
Beta 

Ativos
Beta 

Acionista
Risco 
BRA

Beta 
BRA

E/(D+E) D/(D+E) IR
Re   

CAPM 
Adap

Re     
Beta 

Multip
Rd

WACC 
CAPM 
Adap

WACC 
Beta 

Multip
5,31% 4,50% 0,25 0,36 9,26% 1,64 60% 40% 34% 16,20% 7,96% 12,00% 12,89% 7,95%
5,31% 4,50% 0,25 0,39 9,26% 1,64 55% 45% 34% 16,31% 8,15% 12,00% 12,53% 8,04%
5,31% 4,50% 0,25 0,42 9,26% 1,64 50% 50% 34% 16,44% 8,37% 12,00% 12,18% 8,14%
5,31% 4,50% 0,25 0,45 9,26% 1,64 45% 55% 34% 16,61% 8,64% 12,00% 11,83% 8,24%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,81% 8,98% 12,00% 11,48% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,56 9,26% 1,64 35% 65% 34% 17,08% 9,41% 12,00% 11,13% 8,44%
5,31% 4,50% 0,25 0,64 9,26% 1,64 30% 70% 34% 17,43% 9,99% 12,00% 10,77% 8,54%
5,31% 4,50% 0,25 0,75 9,26% 1,64 25% 75% 34% 17,93% 10,80% 12,00% 10,42% 8,64%
5,31% 4,50% 0,25 0,91 9,26% 1,64 20% 80% 34% 18,67% 12,01% 12,00% 10,07% 8,74%

Apesar do grau de alavancagem influenciar o custo da dívida (quanto mais alavancado, maior o risco de inadimplência), optou-se por manter o valor arbitrado de 12%.
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7. Imposto de Renda

Sensibilidade IMPOSTO DE RENDA

Taxa LR PRM
Beta 

Ativos
Beta 

Acionista
Risco 
BRA

Beta 
BRA

E/(D+E) D/(D+E) IR
Re   

CAPM 
Adap

Re     
Beta 

Multip
Rd

WACC 
CAPM 
Adap

WACC 
Beta 

Multip
5,31% 4,50% 0,25 0,57 9,26% 1,64 40% 60% 14% 17,15% 9,53% 12,00% 13,05% 10,00%
5,31% 4,50% 0,25 0,55 9,26% 1,64 40% 60% 19% 17,07% 9,39% 12,00% 12,66% 9,59%
5,31% 4,50% 0,25 0,54 9,26% 1,64 40% 60% 24% 16,98% 9,25% 12,00% 12,27% 9,17%
5,31% 4,50% 0,25 0,52 9,26% 1,64 40% 60% 29% 16,90% 9,11% 12,00% 11,87% 8,76%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,81% 8,98% 12,00% 11,48% 8,34%
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8. Custo de Dívida

Sensibilidade CUSTO DA DÍVIDA

Taxa LR PRM
Beta 

Ativos
Beta 

Acionista
Risco 
BRA

Beta 
BRA

E/(D+E) D/(D+E) IR
Re   

CAPM 
Adap

Re     
Beta 

Multip
Rd

WACC 
CAPM 
Adap

WACC 
Beta 

Multip
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,81% 8,98% 8,00% 9,89% 6,76%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,81% 8,98% 9,00% 10,29% 7,15%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,81% 8,98% 10,00% 10,69% 7,55%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,81% 8,98% 11,00% 11,08% 7,95%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,81% 8,98% 12,00% 11,48% 8,34%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,81% 8,98% 13,00% 11,87% 8,74%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,81% 8,98% 14,00% 12,27% 9,13%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,81% 8,98% 15,00% 12,67% 9,53%
5,31% 4,50% 0,25 0,50 9,26% 1,64 40% 60% 34% 16,81% 8,98% 16,00% 13,06% 9,93%

Sensibilidade Custo de Dívida
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ANEXO III – GRÁFICOS COM EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ESTIMATIVA DO

CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO

(Cálculos com valor corrente e média móvel de 5 anos para taxa livre de risco e risco Brasil)

1. Cenário 1.
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2. Cenário 2.

Evolução do Custo de Capital Próprio

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ja
n/

96

ab
r/9

6
ju

l/9
6

ou
t/9

6

ja
n/

97

ab
r/9

7
ju

l/9
7

ou
t/9

7

ja
n/

98

ab
r/9

8
ju

l/9
8

ou
t/9

8

ja
n/

99

ab
r/9

9
ju

l/9
9

ou
t/9

9

ja
n/

00

ab
r/0

0
ju

l/0
0

ou
t/0

0

ja
n/

01

ab
r/0

1
ju

l/0
1

ou
t/0

1

ja
n/

02

ab
r/0

2
ju

l/0
2

ou
t/0

2

CAPM Adap corr Beta Multi corr CAPM Adap med Beta Multi med



159

ANEXO IV – GRÁFICOS COM EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS PARÂMETROS

1. Rendimento dos Títulos de 1, 10, 20 e 30 anos dos EUA. Valor Corrente e

Média Móvel de 5 anos. (Fonte dos dados: Federal Reserve Bank of St Louis –

www.stlouisfed.org)

a) Período de jan/1953 a dez/2002.

Rendimento de Títulos do Tesouro Americano
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b) Período de jan/1993 a dez/2002
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2. Risco Brasil. Valor Corrente e Média Móvel de 5 anos. Medido pela diferença

entre os rendimentos do C-Bond e do USTB10y. (Fonte dos dados: Bloomberg e Federal

Reserve Bank of St Louis – www.stlouisfed.org)

a) Período de jan/1996 a dez/2002.

Rendimentos C-Bond, USTB10y e Risco Brasil
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b) Período de jan/2001 a dez/2002.
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3. Retornos Mensal dos Índices da MSCI: World, USA e Brazil.

(Fonte dos dados: Morgan Stanley Capital International - www.msci.com)

a) Período de fev/1970 a jan/2003.
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b) Período de fev/1998 a jan/2003.
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4. Beta País. Com e Sem Ajuste de Blume. Calculados com base em dados de 60

meses anteriores. (Fonte dos dados: Morgan Stanley Capital International - www.msci.com)

a) Brasil e Estados Unidos. Período de fev/1993 a jan/2003.

Beta País

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

fe
v/

93

m
a

i/9
3

a
g

o
/9

3

no
v/

93

fe
v/

94

m
a

i/9
4

a
g

o
/9

4

no
v/

94

fe
v/

95

m
a

i/9
5

a
g

o
/9

5

no
v/

95

fe
v/

96

m
a

i/9
6

a
g

o
/9

6

no
v/

96

fe
v/

97

m
a

i/9
7

a
g

o
/9

7

no
v/

97

fe
v/

98

m
a

i/9
8

a
g

o
/9

8

no
v/

98

fe
v/

99

m
a

i/9
9

a
g

o
/9

9

no
v/

99

fe
v/

00

m
a

i/0
0

a
g

o
/0

0

no
v/

00

fe
v/

01

m
a

i/0
1

a
g

o
/0

1

no
v/

01

fe
v/

02

m
a

i/0
2

a
g

o
/0

2

no
v/

02

Beta EUA Beta Brasil Beta EUA Ajust Beta Brasil Ajust

b) Estados Unidos. Período de fev/1975 a jan/2003.
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5. Comparação Beta Brasil e Risco Brasil. Valor Corrente e Média Móvel de 5

anos; Com e Sem Ajuste de Blume. (Fonte dos dados: Bloomberg, Federal Reserve Bank of

St Louis – www.stlouisfed.org e Morgan Stanley Capital International - www.msci.com)

a) Período de jan/1996 a dez/2002.
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b) Padronizado . Período de jan/1996 a dez/2002.

Comparação Risco Brasil e Beta Brasil - Padronizado
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6. Taxas de Juros.

(Fonte dos dados: LIBOR: Bloomberg;, PRIME: Federal Reserve Bank of St Louis –

www.stlouisfed.org; TJLP: BNDES - www.bndes.gov.br e IPEA - www.ipeadata.gov.br)

a) LIBOR e PRIME. Período de jan/1996 a dez/2002.
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b) TJLP. Período de jan/1996 a dez/2002.
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ANEXO V – TAXA DE RETORNO PARA A REVISÃO TARIFÁRIA DAS

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Durante a fase final de elaboração do presente trabalho, a ANEEL divulgou (em

17/02/03) metodologia e estimativa de custo de capital para definir a taxa de retorno

adequada a ser utilizada na revisão tarifaria periódica de empresas distribuidoras de

energia elétrica (taxa única a ser aplicada a todas empresas). Antes da decisão final

serão realizadas audiências publicas para que empresas e consumidores possam expor

seus pontos de vista em relação ao modelo e aos valores propostos. A Associação

Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) já apresentou seus

comentários baseados em estudo feito pela consultoria Tendências.

O objetivo deste anexo é expor os principais aspectos da proposta da ANEEL e

das colocações feitas pela ABRADEE, bem como realizar uma comparação com o

modelo CAPM adaptado utilizado e os resultados obtidos para o transporte de gás.

• Proposta da ANEEL para o Custo de Capital

O conceito de custo médio ponderado de capital (WACC) é utilizado. Seu valor

é determinado a partir de estimativas de custo de capital próprio e de terceiros (dívida)

considerando uma estrutura ótima de capital.

Para o custo do capital próprio, utiliza-se um modelo semelhante ao modelo

CAPM adaptado onde prêmios de risco específicos são acrescentados, como pode ser

observado na fórmula abaixo:164

XBRLRe rrrPRMrr +++×+= β Eq. V.1

onde,

re = custo do capital próprio

rLR  = taxa livre de risco

β = beta

                                                
164 Mesmo com as adaptações introduzidas, a ANEEL mantém a nomenclatura CAPM para referenciar o
modelo utilizado.
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PRM = prêmio de risco de mercado (maduro)

rR = prêmio de risco regulatório

rB = prêmio de risco Brasil

rX = prêmio de risco cambial

O custo do capital de terceiros (dívida) é estimado por um modelo aditivo de

prêmios de risco, similar ao utilizado para o capital próprio:

XBCLRd rrrrr +++= Eq. V.2

onde,

rd = custo de dívida

rLR  = taxa livre de risco

rC = prêmio de risco de crédito

rB = prêmio de risco Brasil

rX = prêmio de risco cambial

A estrutura ótima de capital foi definida com base em dados empíricos da

relação dívida/capital total de empresas de distribuição de energia elétrica dos seguintes

países que utilizam o regime de regulação por price-cap: Chile, Argentina, Brasil,

Austrália e Reino Unido. Diante de uma faixa observada de 33,25% a 57,59%, a

ANEEL optou por utilizar uma meta pontual de 50% para a participação de dívida no

capital total de empresas brasileiras.

A taxa livre de risco é medida pelo rendimento do título do governo dos EUA

com vencimento de 10 anos (USTB10y) e duration165 de aproximadamente 8 anos.

Considerando o período de março/1995 a junho/2002, a taxa anual apurada foi de

6,01%.

O prêmio de risco de mercado (maduro) foi calculado pela média histórica da

diferença entre a taxa livre de risco e o retorno médio do índice S&P500. Para o período

de 1926 a 2000, obteve-se o valor de 7,76%.

A determinação do beta envolveu os seguintes passos: i) cálculo do beta

alavancado (dos acionistas) para a amostra das empresas (predominantemente) de

                                                
165 Indicador que mede a vida média do título. Definido como a média ponderada dos prazos dos
pagamentos (juros e principal), com pesos proporcionais ao valor presente de cada pagamento.
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distribuição de energia elétrica dos EUA; ii) desalavancagem dos betas dos acionistas

utilizando-se o grau de alavancagem específico de cada empresa e alíquota de 34% de

imposto de renda dos EUA; iii) cálculo da média ponderada dos valores obtidos; iv)

realavancagem do beta dos ativos médio usando-se a estrutura ótima de capital e a

alíquota de impostos de 34% (25% IR + 9% CSLL). Utilizaram-se dados de março/1995

a junho/2002 de 15 empresas cujas ações possuem bastante liquidez no mercado

americano, obtendo-se como resultado um beta médio alavancado (dos acionistas) igual

a 0,30 e desalavancado (dos acionistas) igual a 0,159.

Separam-se explicitamente os riscos dos acionistas de empresas de distribuição

de energia elétrica em duas parcelas: risco do negócio e risco financeiro. De acordo com

as fórmulas abaixo e utilizando parâmetros já mencionados, obtém-se um risco de

negócio igual a 1,24% e financeiro igual a 0,81%:

FNe rrPRM +=×β Eq. V.3

sendo,

PRMr ativoN ×= β Eq. V.4

e

( ) ( ) PRM
E
D

tPRMr ativoativoeF ×



 −×=×−= 1βββ Eq. V.5

onde,

βe  = beta do acionista (alavancado)

βativo  = beta do ativo (desalavancado)166

PRM = prêmio de risco do mercado

rN = prêmio de risco do negócio

rF = prêmio de risco financeiro

t =  alíquota do imposto de renda

D/E = índice dívida / capital próprio (ou patrimônio líquido)

O prêmio de risco país é calculado pela diferença entre o prêmio de risco

soberano do Brasil e o prêmio de risco de crédito do Brasil.

                                                
166 Vale lembrar a relação ( ) 



 −+×=

E
D

tativoe 11ββ .
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O prêmio de risco soberano é medido pelo spread entre títulos do governo

brasileiro e a taxa livre de risco dos EUA. Utiliza-se o índice Emerging Markets Bonds

Index relativo ao Brasil (EMBI+Brazil) calculado pelo JP Morgan. Considerando o

período de abril/1994 a agosto/2002, encontra-se o valor médio de 8,29%.

O prêmio de risco de crédito do Brasil é computado pelo spread sobre a taxa

livre de risco pago por títulos emitidos por empresas americanas (com longo prazo e

liquidez suficiente desde 1994) com a mesma classificação de risco que o Brasil (B1),

obtendo-se o prêmio de risco de crédito igual a 4,21%.

Como resultado da diferença (8,29% - 4,21%), chega-se a um prêmio de risco

Brasil igual a 4,08%.

O prêmio de risco cambial é calculado com base na diferença entre o spread do

câmbio no mercado futuro e a expectativa de desvalorização cambial. A realização da

desvalorização cambial seria a expectativa de desvalorização adicionada de um ruído

branco, que é eliminado por intermédio de um procedimento estatístico. A partir de

dados mensais do mercado futuro de câmbio da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BMF)

para o período de julho/1999 a junho/2002, calculou-se um prêmio de 2%.

Considerando que o sistema de regulação tarifária por price cap, utilizado no

Brasil e na Inglaterra, é mais arriscado que o sistema de regulação por custo do serviço

aplicado nos Estados Unidos, calcula-se o diferencial de risco (regulatório) entre esses

regimes usando como proxies a diferença entre os betas (desalavancados / dos ativos) de

empresas de distribuição de energia elétrica americanas e inglesas. Observando betas

desalavancados de 0,588 para as distribuidoras inglesas e de 0,159 para as americanas,

chega-se a um prêmio de risco regulatório igual a 3,33% conforme equação abaixo.

( ) ( ) %33,3%76,7159,0558,0 =×−=×−= PRMr EUAIngR ββ Eq. V.6

O prêmio de risco de crédito seria representado pelo spread acima da taxa livre

de risco pago por empresas americanas com classificação de risco igual às distribuidoras

de energia elétrica brasileiras. Segundo a ANEEL, todas as empresas brasileiras

classificadas pela Moody’s receberam rating BA1, acima da classificação dos títulos do

governo brasileiro. Com base nesse procedimento obteve-se o prêmio de 3.67%.
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As taxas em termos reais foram calculadas deflacionando-se as taxas em dólares

nominais pela inflação média anual da economia norte-americana de 2,40%, referente

ao período de fevereiro/95 a junho/02.

A tabela a seguir resume os cálculos feitos pela ANEEL.

Tabela V.1: Cálculo do Custo de Capital feito pela ANEEL para a Revisão Tarifária
das Empresas Distribuidoras de Energia Elétrica

ANEEL - Revisão Tarifária da Distribuição de En. Elétrica
Item Valor Fórmula

D/(D+E) 50% A

E/(D+E) 50% B=1-A

Imposto de Renda 34% C=25%(IR)+9%(CSLL)

Inflação USD$ 2,4% D

Beta Ativos (EUA**) 0,159 E

Beta Acionista 0,264 F=E*(1+(1-C)*A/B)

Beta Ativos (Inglaterra*) 0,588 G

Prêmio de Mercado 7,76% H

Risco Soberano do Brasil 8,29% I

Risco de Crédito do Brasil 4,21% J

Taxa Livre de Risco 6,01% K

Risco do Negócio 1,23% L=E*H

Risco Financeiro 0,81% M=(F-E)*H

Risco Regulatório 3,33% N=(G-E)*H

Risco Cambial 2,00% O

Risco Brasil 4,08% P=I-J

Risco de Crédito de Distribuidoras 3,67% Q

Re 17,47% R=K+L+M+N+O+P

Rd 15,76% S=K+O+P+Q

WACC nominal 13,93% T=B*R+A*S*(1-C)

WACC real 11,26% U=(1+T)/(1+D)-1

* Inglaterra: regulação por price cap
** EUA: regulação por custo de serviço

Fonte: Elaboração Própria

• Críticas da ABRADEE

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE)

enviou à ANEEL parecer econômico sobre revisão tarifária e a estrutura e os custos de

capital, preparado pela consultoria Tendências, contendo críticas à proposta elaborada

pela agência. As principais questões controversas estão descritas a seguir.
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Primeiramente, o relatório da Tendências ressalta que “a revisão tarifária das

empresas distribuidoras de energia no Brasil ainda se encontra em processo de

consolidação, dada a relativamente recente e incompleta privatização do setor, os

poucos processos de revisão ocorridos no Brasil, as dificuldades regulatórias e a crise

vivida pelo setor em 2001 e 2002, amplamente conhecidas” e que “existem regras

definidas, mas com diferentes interpretações da forma das revisões”.

Critica-se a abordagem utilizada pela ANEEL no que se refere à estrutura de

capital das empresas. A análise feita pelo regulador estaria introduzindo modificações

nos demonstrativos financeiros das empresas, excluindo itens do ativo e do passivo

adquiridos na ocasião da privatização de empresas. O ágio pago na privatização seria

excluído do ativo, enquanto que contas do exigível de longo prazo, normalmente dívida

externa, não seriam consideradas no passivo. Assim seriam criados demonstrativos

regulatórios distintos dos demonstrativos societários das empresas.

Segundo o relatório, a adoção de uma estrutura de capital ótima única para todas

as empresas do setor não seria adequada porque ignoraria suas situações reais,

desprezando impactos da desvalorização recente da moeda brasileira no grau de

alavancagem das distribuidoras e no seu custo do capital. Como alternativa, propõe que

para as empresas com uma estrutura de capital real dentro de uma faixa de cinco pontos

percentuais para cima ou para baixo da estrutura ótima definida pela ANEEL, a efetiva

estrutura de capital seja considerada.167

O estudo ressalta ainda o caráter problemático de três parâmetros envolvidos na

estimativa do custo de capital próprio: os prêmios de risco cambial, regulatório e de

crédito, além de questionar o valor de beta.

                                                
167 Apesar de o relatório da ABRADEE reclamar que a proposta da ANEEL subestima a participação de
capitais de terceiros, vale observar que simulações realizadas com a metodologia descrita indicam valores
mais baixos de WACC para estruturas mais alavancadas (supondo que a estimativa do custo de dívida de
15,76% se mantém constante).

Ex.:

D/(E+D) 50% 60% 70%

Re 17,47% 17,87% 18,55%

Rd 15,76% 15,76% 15,76%

WACC nominal 13,93% 13,39% 12,85%
WACC real 11,26% 10,73% 10,20%
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O prêmio de risco cambial estaria subestimado devido a dois fatores:

i) O curto período de 30 dias utilizado para a medição (correspondente ao período

entre a última cotação do contrato futuro de dólar com vencimento para o mês

seguinte e o câmbio efetivo no dia de vencimento do contrato) não seria

condizente com período de tempo ( duration) relevante para o processo decisório

envolvido na administração financeira das empresas. Os durations das dívidas

de longo prazo contraídas seriam tipicamente muito maior.

ii) O período utilizado excluiu o segundo semestre de 2002, onde ocorreu grande

volatilidade do câmbio

O prêmio de risco regulatório refletiria apenas o risco do regime de regulação

(price cap vs. custo de serviço), medido pela diferença dos betas de empresas

americanas e inglesas, e não estimaria o risco associado às incertezas do ambiente

regulatório brasileiro ainda em definição. O próprio relatório menciona que tais riscos

poderiam ser representados pelo risco país, mas ressalva que isso aconteceria apenas em

parte visto que, no caso do setor elétrico brasileiro, a regulação é menos consolidada do

que em outros setores e o risco específico é mais elevado.

No que se refere ao beta, afirma-se que o cálculo realizado pela ANEEL para as

empresas americanas parece sub-avaliado. Citam-se estimativas feitas por Damodaran

com valores de beta desalavancado variando entre 0,36 e 0,41 com base em dados de

1998 a 2002. Recálculos da metodologia da ANEEL com novos valores de beta

implicariam na elevação do WACC de 11,26% para a faixa de 11,77% a 11,89%.

O relatório apresenta ainda exercícios com base nos retornos das ações das

empresas elétricas no mercado brasileiro, que resultariam num WACC real de 12,66%.

Todavia é reconhecida a precariedade do beta, e conseqüentemente do WACC,

calculado com base em informações do mercado acionário local.

No que se refere ao custo de dívida, argumenta-se que a premissa de considerar a

classificação BA1 não corresponde atualmente à realidade de várias empresas, que

chegam a apresentar patrimônio líquido negativo e possuem risco de crédito superior ao

considerado no cálculo.

Uma leitura do relatório da ABRADEE sugere, entretanto, que o principal ponto

controverso é a questão de considerar (ou não) na base de remuneração, sobre a qual a
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taxa de retorno deve ser aplicada, o ágio pago pelos investidores na ocasião das

privatizações das empresas. Essa questão tem grande impacto na determinação da

receita a ser gerada e conseqüentemente na tarifa, mas transcende da questão do custo

do capital.

Como conclusão destaca-se a situação de desequilíbrio econômico-financeiro

enfrentada por diversas empresas distribuidoras de energia e os impactos negativos que

poderão surgir em decorrência de erros na determinação da taxa de retorno.

• Comparação com a Metodologia e os Cálculos feitos para o Transporte de

Gás e algumas Considerações

Observa-se que a ANEEL utiliza para o capital próprio uma metodologia

semelhante ao modelo CAPM adaptado, sendo que, em vez de adicionar ao final da

equação o risco soberano do país, medido pela diferença entre os rendimentos de títulos

do governo brasileiro e americano, consideram-se diversos prêmios de risco:

regulatório, cambial e Brasil (excluindo o risco de crédito do governo brasileiro). As

alterações parecem interessantes a princípio, uma vez que buscam associar os prêmios

de risco a fatores econômicos específicos. Verifica-se, entretanto, algumas dificuldades

na determinação de cada prêmio e de outros parâmetros envolvidos no cálculo da

ANEEL.

Primeiramente, vale comentar que a utilização de médias históricas parece ter

superdimensionado o valor do prêmio de risco de mercado (7,76%). Como comentado

no item 6.1.5, diversos especialistas sugerem (e alguns reguladores aplicam) valores

menores, entre 3,5% e 5,5%. O presente trabalho utilizou o prêmio de 4,5%.

Por outro lado, o elevado valor do prêmio de risco de mercado pode ter sido

compensado pelo baixo valor de beta dos ativos (desalavancado) utilizado, igual a

0,159.

Sobre o prêmio de risco regulatório, parece ser razoável a abordagem da ANEEL

medindo as diferenças de riscos entre empresas americanas e inglesas. Os argumentos

do estudo feito pela Tendências não são sólidos. Apesar de o ambiente institucional do

setor elétrico como um todo não estar definido, o modelo regulatório aplicável às

companhias distribuidoras privatizadas é claramente baseado no sistema price cap
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similar ao do Reino Unido. Incertezas associadas à aplicação prática da revisão tarifária

existem, mas devem estar sendo medidas pelo risco Brasil.

A questão do risco cambial tem maior importância na distribuição de energia

elétrica do que no transporte de gás por causa do processo de revisão tarifária periódica,

que determina novo cálculo tarifário a cada 4 ou 5 anos. Essa característica faz com que

a premissa de paridade do poder de compra (válida apenas para o longo prazo) não seja

aplicável, fazendo-se necessário contabilizar um prêmio específico para o câmbio.

Todavia, parecem ser razoáveis as argumentações apresentadas no estudo contratado

pela ABRADEE questionando o método de definição do prêmio de risco cambial

(apesar da possibilidade de o prêmio de 2% não ser correto, não são apresentadas outras

alternativas).

A maior diferença entre a metodologia da ANEEL e o modelo CAPM adaptado

utilizado é o procedimento de descontar do risco Brasil, medido pelo EMBI, o risco de

crédito do Brasil. Parece inovadora a abordagem que desconta a diferença entre os

spreads pagos pelo governo brasileiro e por empresas americanas com classificação de

risco equivalente para se obter o prêmio de risco Brasil “puro”. Possivelmente essa

abordagem pode eliminar a parcela que estaria resultando em estimativas ligeiramente

superiores aos casos verificados na prática, conforme item 6.2.

No que se refere à dívida, seria difícil utilizar a metodologia da ANEEL, baseada

em prêmios de risco aditivos, porque não há informações sobre rating de empresas de

transporte de gás. De qualquer forma, ela é conceitualmente mais consistente que a

determinação de uma taxa arbitrária, como os 12%, e poderia ser aplicada a partir de

uma estimativa desse rating.

As argumentações apresentadas pela ABRADEE sobre o fato de a estrutura de

capital utilizada no cálculo ser distante da realidade das empresas são fracas, uma vez

que tal abordagem é coerente com o objetivo de não remunerar ineficiência e sinalizar

para uma meta a ser atingida. De qualquer forma, a sugestão contida no relatório de se

considerar uma estrutura mais alavancada parece resultar em valores de WACC

inferiores aos definidos pela ANEEL.

Por último, é importante, além de analisar a definição de cada parâmetro de risco

separadamente, ter uma visão mais ampla do próprio custo de capital estimado. Pode-se

dizer que, em comparação aos riscos e ao WACC real estimado para o transporte de gás
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(entre 8,5% e 9,3%), as estimativas feitas pela ANEEL (11,26%) a princípio parecem

ser razoáveis.

• Exercício de Cálculo do Custo de Capital para o Transporte de Gás

utilizando alguns conceitos introduzidos pela ANEEL

A tabela a seguir apresenta um exercício de cálculo para o custo de capital do

transporte de gás no Brasil utilizando alguns conceitos introduzidos pela metodologia da

ANEEL, como por exemplo: a eliminação do risco de crédito do governo brasileiro e a

decomposição explicitando o risco financeiro e de negócio. As diferenças entre as

premissas e parâmetros utilizados estão explicitadas abaixo:168

- por considerá-los melhores estimativas para o futuro, utiliza-se: 2% para a inflação

da economia americana; 4,5% para o prêmio de risco de mercado;

- mantém-se o beta dos ativos igual a 0,25 para o transporte de gás;

- mantêm-se os seguintes parâmetros utilizados pela ANEEL: 6,01% para a taxa livre

de risco, 8,29% para o risco soberano do Brasil; 4,21% para o risco de crédito do

Brasil;

- considera-se que o risco regulatório é nulo, uma vez que as receitas do transportador

são negociadas e garantidas em contratos e não há revisões tarifárias;

- inclui-se o prêmio de risco cambial de 1%, apenas para compensar perdas no curto

prazo, minimizando impactos no fluxo de caixa da empresa e problemas com

pagamento dos compromissos de dívida (pode ser questionável);

- estimou-se que o risco de crédito das empresas de transporte de gás seria baixo em

relação às distribuidoras de energia elétrica, igual a 1%.

                                                
168 Trata-se apenas de um exercício. O ponto de vista conceitual da nova metodologia não está analisado
em detalhes e as argumentações para definição dos parâmetros são superficiais.
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Tabela V.2: Exercício de Cálculo do Custo de Capital do Transporte de Gás com
Metodologia da ANEEL.

Estimativa de Custo de Capital para o Transporte de Gás
com base na Metodologia da ANEEL

Item Valor Fórmula

D/(D+E) 60% A

E/(D+E) 40% B=1-A

Imposto de Renda 34% C=25%(IR)+9%(CSLL)

Inflação USD$ 2,0% D

Beta Ativos 0,250 E

Beta Acionista 0,498 F=E*(1+(1-C)*A/B)

Prêmio de Mercado 4,50% H

Risco Soberano do Brasil 8,29% I

Risco de Crédito do Brasil 4,21% J

Taxa Livre de Risco 6,01% K

Risco do Negócio 1,13% L=E*H

Risco Financeiro 1,92% M=(F-E)*H

Risco Regulatório -                -

Risco Cambial 1,00% O

Risco Brasil 4,08% P=I-J

Risco de Crédito de Distribuidoras 1,00% Q

Re 14,14% R=K+L+M+N+O+P

Rd 12,09% S=K+O+P+Q

WACC nominal 10,44% T=B*R+A*S*(1-C)

WACC real 8,28% U=(1+T)/(1+D)-1

Fonte: Elaboração Própria

Como resultado desse exercício chega-se às seguintes estimativas: custo de

capital próprio igual a 14,14% (cerca de 2,7% inferior ao CAPM adaptado); custo de

dívida igual a 12,09% (próximo à taxa de 12% arbitrada); implicando num WACC de

8,28% (cerca de 1% inferior ao CAPM adaptado).

• Consideração Final

Como consideração final, vale re-enfatizar o elevado grau de subjetividade

envolvido no processo. A análise comparativa do cálculo feito pela ANEEL mostra que

as diferenças metodológicas (ex.: desconto do risco de crédito do Brasil) e na

determinação dos parâmetros (ex.: prêmio de risco de mercado) permitem uma grande

faixa de valores possíveis para o custo de capital calculado. Não há como fugir da

realidade de que o processo de estimativa é, em certo grau, uma “conta de chegada” em

que a comparação com casos similares (rendimentos comparáveis) e o poder

discricionário do regulador possuem grande importância na decisão final.


