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Em setembro deste ano um dos modelos mais utilizados no mundo para se estimar o 
retorno esperado pelos acionistas de uma empresa completa 45 anos, o CAPM 
(Capital Asset Pricing Model). Desenvolvido no início da década de 60 por William F. 
Sharpe, prêmio Nobel em 1990 por esta e outras contribuições, com base na teoria 
de carteiras de Harry Markowitz, o CAPM conquistou uma legião de fãs, críticos, 
céticos, e perplexos. 
 
“Ame-o ou odeie-o”, um falto não pode ser negado, ele é o modelo de apreçamento 
de ativos financeiros mais empregado no mundo. Para comemorar este aniversário 
do CAPM, vamos dedicar esta e as próximas colunas a este modelo, suas vantagens 
e desvantagens, seus parâmetros, e alternativas. 
 
A estimação do retorno esperado pelo acionista (resultado do uso do CAPM) é dado 
básico para formação do custo de capital da empresa, e conseqüente emprego para 
se trazer a valor presente (descontar) os fluxos de caixa da empresa para se estimar 
o preço da sua ação. Em termos menos formais, do que encontrado nos livros, o 
CAPM pode ser escrito da seguinte forma: 
 
Retorno Esperado = r + β . PRM 
 
Onde Taxa Livre de Riscos (r) é a taxa de juros proveniente de um investimento sem 
(livre de) riscos, como, por exemplo, os títulos do Tesouro Nacional Brasileiro que 
remunera a taxa Selic. Beta é uma medida de risco, ou de sensibilidade, dos retornos 
da ação da empresa em relação aos retornos do mercado acionário, que pode ser 
aproximado pelo índice Ibovespa, ou o IbrX.  
 
Quando o Beta é igual a 1 (um) o risco da ação da empresa é igual ao do mercado 
acionário. No entanto, quando o Beta é superior a 1 o risco da empresa é superior 
ao do mercado (e superior é o retorno ESPERADO do investimento da ação da 
empresa), e vice-versa se o Beta for inferior a 1. E, finalmente, PRM é o prêmio por 
risco do mercado acionário, ou seja, é quanto a mais de retorno acima de uma taxa 
de juros livre de riscos é esperado para se investir no mercado acionário. 
 
A ideia por trás do CAPM é razoavelmente intuitiva, lembre-se primeiramente que 
uma ação é um título com risco, e para que você comece a cogitar o investimento 
nela, o retorno mínimo deve ser pelo menos a taxa livre de riscos (primeiro termo da 
fórmula do CAPM). Porém, por se tratar de um título arriscado, você espera receber 
algo mais, que no caso é o prêmio (um adicional) para investir no mercado 
acionário, multiplicado por um fator de risco que a ação possui em relação ao 
mercado (este fator é o Beta), e assim temos o segundo termo do CAPM.  
 
Apesar de simples e intuitivo, e teoricamente muito bem desenvolvido, os 
parâmetros do CAPM não são de simples estimação, e não há mesmo um consenso 
de quais variáveis e indicadores devem ser empregados.  
 



Assim como alguns "desvirtuam" o modelo original adicionando prêmios por riscos, 
como, por exemplo, o risco país ou soberano. Evidência disto é uma pesquisa 
realizada pela FEA/USP, entre março e novembro de 2004, que teve como objetivo 
identificar as principais metodologias de avaliação de empresas utilizadas em bancos 
e consultorias no Brasil, que englobava o CAPM. A amostra da pesquisa contou com 
29 profissionais que trabalham na área de fusões e aquisições, e com fundos de 
capital de risco dos principais bancos de investimento e consultorias financeiras 
atuantes no Brasil. Os resultados da pesquisa em relação aos parâmetros 
empregados pelo CAPM estão na tabela.  
 

 
 

 
Como podemos constatar pela tabela, não há consenso quanto aos parâmetros que 
são usados no CAPM, nem quanto ao uso do mesmo. Aliás temos algumas respostas 
honestas e divertidas (ou preocupantes), como o analista que disse utilizar "palpite" 
para estimar o prêmio de risco soberano, ou a falta de uma metodologia formal.  
 
Por isso, discutiremos nas próximas colunas qual deveria ser a taxa de juros livre de 
riscos, o prêmio por risco de mercado, e o Beta, que deveriam ser empregados no 
CAPM para avaliação de empresas brasileiras. 
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Na coluna anterior apresentamos o CAPM (Capital Asset Pricing Model), um dos mais 
consagrados modelos para apreçamento de ativos financeiros, ou, em outras 
palavras, definição do retorno esperado pelo acionista de uma determinada empresa. 
 
O CAPM para ser utilizado na análise de uma ação necessita de três parâmetros: o 
prêmio por risco de mercado, a taxa de juros livre de riscos, e o Beta. Nesta coluna 
discutiremos o que representa o prêmio por risco de mercado (PRM), e quais são os 
seus valores para uso com o CAPM. 
 
Suponha um mercado que possui um investimento financeiro que não possui risco, 
ou seja, não importa o que aconteça com o mercado ou a economia, este 
investimento financeiro será pago e remunerado integralmente, conforme os seus 
termos e condições, ao investidor.  
 
A remuneração deste investimento é conhecida como taxa de juros livre de riscos. 
Normalmente esta taxa de juros livre de riscos é proveniente de títulos de dívida de 
governos, como, por exemplo, no caso do Brasil seria a taxa Selic proveniente das 
Letras do Tesouro Nacional (LTN) emitidas pelo governo brasileiro pela Secretaria do 
Tesouro Nacional. 
 
Dada a existência de um título livre de riscos, o prêmio por risco do mercado 
acionário pode ser definido como o retorno adicional a taxa de juros livre de riscos, 
que o investidor possui a expectativa de obter quando investe no mercado de ações 
para compensar o risco adicional assumido neste mercado. 
 
Em outras palavras, é o quanto a mais de retorno em relação a um investimento sem 
riscos, que o investidor espera receber para se sentir atraído por um mercado mais 
arriscado como o de ações. 
 
O prêmio por risco depende do mercado em que estamos inseridos, e do período 
analisado, pois o prêmio é fortemente influenciado pela situação da economia 
(recessão, crescimento, etc.) e da aversão ao risco dos investidores, como pode ser 
percebido pela tabela 1, que apresenta diferentes estimativas do prêmio de mercado 
acionário em seis países do G-7 para diferentes horizontes de tempo.  
 
 
 
 
 
 



Tabela 1: Prêmios de mercado para seis dos países do G-7 (vários autores, 
diferentes períodos) 
 

Autor(es) EU
A 

Cana
dá 

Fran
ça 

Aleman
ha 

Jap
ão 

Reino 
Unido 

Períod
o 

Dimson e outros 4,4
0% 

4,00
% 

3,60
% 5,70% 5,40

% 3,80% 1900-
2002 

Ibbotson 6,1
0% 

0,68
% 

2,34
% -0,80% 3,04

% 4,61% 1970-
1996 

Claus e Thomas 3,4
0% 

2,23
% 

2,60
% 2,02% 0,21

% 2,81% 1985-
1998 

Salomons e 
Grootveld 

3,6
6% 

1,69
% 

4,91
% 3,41% 3,91

% 4,41% 1976-
2001 

Canova e Nicoló 5,6
8% 

2,26
% 

4,12
% 3,19% 3,63

% 5,15% 1971-
1999 

Pastor e outros 2,6
0% 

4,70
% 

2,90
% 1,60% 3,10

% 2,90% 1990-
2002 

 
No caso do mercado brasileiro de ações, uma recente pesquisa realizada no GVCef 
(Centro de Estudos em Finanças da FGV) pelos pesquisadores Walter Gonçalves Jr, 
Luciana Chalela, Ricardo Rochman, e William Eid Jr, fez a estimativa do prêmio por 
risco de mercado histórico da BOVESPA, considerando o período que vai de 1996 a 
2008.  
 
Uma das primeiras dificuldades encontradas ao se estudar o prêmio por risco do 
mercado é justamente definir qual é o índice de ações que representa o mercado 
brasileiro. Como é praticamente impossível se dizer qual é o melhor índice de ações, 
optou-se por analisar o prêmio por risco de mercado usando os três índices de 
mercado mais usados: o Ibovespa, o IbrX, e o FGV-100.  
 
O período analisado excluiu a realidade hiperinflacionária passada no Brasil, e incluiu 
uma época de reestruturação da BOVESPA e a preocupação em ampliar e melhorar a 
transparência e governança corporativa. A estimativa do prêmio de mercado neste 
consistiu em se obter médias para o retorno de mercado, medido pelos três índices 
de ações citados anteriormente, e para o investimento livre de riscos para, na 
seqüência, efetuar-se a diferença entre ambas. O CDI foi considerado na pesquisa 
como o investimento livre de riscos.  
 
O gráfico 1 mostra o comportamento do mercado (representado por seus índices) e 
do CDI no período de 1996 a 2008. Mesmo empregando médias móveis anuais 
estimadas mês a mês, que suavizam as mudanças bruscas do mercado, percebe-se 
que as variações são muito expressivas. 

 
No gráfico 1 são notáveis as fortes altas no final da década de 90 e em 2004, bem 
como o período de estagnação entre 2000 e 2002, onde o prêmio por risco assumido 
foi negativo em relação ao CDI, e o de crise a partir de maio de 2008. 
 
Com base nos dados levantados foi realizada a estimativa do prêmio de mercado por 
cada um dos índices, usando duas formas diferentes cálculo de taxa de retorno: 
aritmético, e geométrico. Os resultados são apresentados na tabela 2, para cada um 
dos índices, cada uma das formas de cálculo de retorno, e usando taxas nominal 
(com inflação) e real (sem inflação).  



 
Tabela 2: Prêmios de risco para diferentes índices e abordagens selecionadas 
 

 
Bovespa 

Nominal / 
Real 

IBrX 
Nominal / 

Real 

FGV-100 
Nominal / 

Real 

Aritmética 3,66% / 
3,42% 

7,05% / 
6,59% 

7,80% / 
7,30% 

Geométrica 2,25% / 
2,10% 

5,75% / 
5,38% 

6,76% / 
6,33% 

 
 
Do ponto de vista histórico o prêmio por risco do mercado acionário brasileiro variou 
entre 2,25% a 7,80% ao ano em termos nominais, dependendo do índice de ações 
escolhido, e considerando a taxa de retorno do CDI como a remuneração do 
investimento livre de riscos. Alguns podem considerar estes prêmios como pequenos, 
mas eles são maiores que os de outros países, como se pode constatar na tabela 1, 
e a remuneração do CDI foi muito alta no período analisado.  
 
Estes resultados servem como base não somente para o emprego do modelo CAPM, 
mas também para se tomar decisões sobre investimentos de risco. Deve-se lembrar 
que estes valores são históricos, e quando avaliamos uma ação ou empresa devemos 
"olhar para o futuro", considerando as perspectivas futuras para a macroeconomia, o 
setor, a empresa, e a ação.  
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Nesta coluna continuamos a discutir os parâmetros do modelo CAPM, e agora o foco 
será na taxa de juros livre de riscos (risk free rate) que deveria ser empregada no 
modelo para o mercado brasileiro. E que também serviria com base para o investidor 
decidir se gostaria de correr ou não riscos nos seus investimentos. 
 
No modelo CAPM a única definição dada por taxa de juros livre de risco é que esta 
representa o valor do dinheiro no tempo ou a taxa pura de juros. A rentabilidade de 
um ativo ou título financeiro sem riscos é considerada como certa, ou seja, o 
detentor deste título sabe que receberá o principal e o retorno da aplicação com 
100% de probabilidade. 
 
Duas são as condições para que um ativo seja livre de risco para uso no modelo 
CAPM, e conseqüente emprego para avaliação de empresas e ações. A primeira é 
que o mesmo não possua o risco do inadimplemento ou calote, e a segunda é que 
não haja risco de reinvestimento, ou seja, quando o título vencer é possível 
encontrar outro nos mesmos termos e condições atuais, ou podemos prever quais 
serão as taxas futuras livres de risco.  
 
A primeira condição acaba por eliminar os títulos emitidos por empresas, pois por 
maiores e tradicionais que sejam, em algum momento os seus títulos podem não ser 
honrados, ou seja, possuem risco de crédito, como exemplo temos os atuais casos 
de GM, Varig, e outras. Assim sendo, os títulos públicos emitidos pelo governo 
seriam os possíveis candidatos a ativos livres de risco (que remuneram a taxa de 
juros livre de riscos).  
 
No entanto, as taxas de um título público correm o risco de reinvestimento, pois não 
podem ser preditas no momento do reinvestimento, e serão apenas conhecidas de 
fato em um período futuro. Além disso, as taxas dos títulos púbicos podem ser 
consideradas como livres de risco em termos nominais, mas não são em termos 
reais, dado que a rentabilidade real não é garantida independente do período de 
tempo em que se quer investir, decorrente, principalmente da volatilidade da 
inflação. Logo, do ponto de vista estritamente conceitual, não encontramos no 
mercado brasileiro (e mesmo no mundial) títulos e taxas de juros livre de riscos. 
Mesmo os títulos emitidos pelo governo dos Estados Unidos, por causa da crise 
econômica, não são mais considerados livres de riscos.  
 
Nos Estados Unidos utilizam-se comumente três aproximações para a taxa livre de 
risco: taxa de juros das treasury bills (títulos de curto prazo); taxa de juros dos 
títulos públicos de 10 anos e taxa de juros dos títulos públicos de 30 anos (t-bonds). 
Investidores internacionais usam estas taxas como referência para avaliar ações o 
mercado brasileiro.  
 
Se mesmo os títulos do governo dos Estados Unidos não são totalmente livres de 
riscos, os títulos de governos de países emergentes são mais ainda mais voláteis, e 



vulneráveis ao risco de crédito do que os emitidos por governos de países 
desenvolvidos. Por isso, na rentabilidade de títulos de países emergentes há a 
presença do prêmio de risco soberano, que incorpora o risco político.  
 
Definir aproximação razoável para a taxa de juros livre de riscos no Brasil não é 
tarefa simples, pois além da falta de ativos financeiros que atendam os requisitos 
conceituais, as séries históricas de dados no Brasil são difíceis de serem avaliadas, 
como é o caso da Selic, a qual possui variações no seu comportamento observadas 
no período de 1986 até 2002 de mínimo de 16,16% ao ano, em 2000, até de 
51,67% ao ano, em 1989. A meta atual, divulgada em 22 de julho de 2009, é de 
8,75% ao ano. Pode-se ver na tabela abaixo que a rentabilidade do CDI, candidato a 
taxa de juros livre de riscos, tem sido muito alta nos últimos anos, superando o IGP-
M (índice de inflação) e, em alguns casos, o próprio mercado de ações, medido pelos 
índices Ibovespa, IGC, e ITEL.  
 
Tabela 1: Rentabilidade dos indicadores de mercado da data especificada até o dia 
30/06/2009 
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No caso do mercado financeiro brasileiro, pesquisa realizada no GVCef (Centro de 
Estudos em Finanças da FGV) pelos pesquisadores Walter Gonçalves Jr, Luciana 
Chalela, Ricardo Rochman, e William Eid Jr, fez a análise das taxas de retorno da 
Poupança, CDI, e Selic, para definir quais seriam as melhores aproximações da taxa 
livre de riscos, usando como base para estimação o período que vai de 1994 a 2008.  
 
O primeiro resultado relevante desta pesquisa é que a Poupança, apesar de possuir 
(por enquanto) um baixo risco de reinvestimento, não pode ser utilizada como 
aproximação do ativo livre de risco no modelo CAPM. O outro resultado importante é 
que ambos CDI e Selic podem ser considerados ativos financeiros que respondem, 
em média, de forma equivalente em magnitude, sinal e comportamento ao que seria 
esperado para título livre de riscos segundo o CAPM. No período analisado, a taxa 



média ao ano tanto do CDI, como da Selic, foram próximas a 18,1%, enquanto da 
Poupança foi de 6,3%. 
 
Assim, não é possível usar a média histórica da Selic ou CDI como projeção para o 
futuro, por isso o investidor deve usar a estrutura a termo de taxas de juros da Selic, 
como a disponível no site da Andima, ou em outros provedores de informações, para 
usar o modelo CAPM, mas sempre lembrando que as taxas variam e por isso seus 
modelos de avaliações de ações devem ser constantemente revisados.  
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