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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para a determinação do custo médio 

ponderado de capital a ser empregado pela agência reguladora no processo de revisão tarifária 

das distribuidoras de gás natural do estado de São Paulo. O desafio nesse processo é estabelecer 

uma remuneração que garanta o menor custo com o maior benefício para os clientes e ao mesmo 

tempo proporcione a manutenção do equilíbrio econômico e do estímulo a ampliação dos 

serviços prestados pelas concessionárias. 

A complexidade do estudo torna-se evidente ao verificarmos a grande dispersão de valores 

propostos nas contribuições enviadas a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do 

Estado de São Paulo (ARSESP) durante o processo de consulta pública. Nesse sentido, as 

diferentes abordagens utilizadas por outras agências regulatórias também dificultam a definição 

de uma solução padronizada para o problema. 

Desta forma, analisou-se inicialmente a metodologia definida pela ARSESP, as contribuições 

recebidas durante o processo de consulta pública realizado por esta agência e referências das 

práticas regulatórias nacionais e internacionais. Finalmente, procurou-se solucionar a questão 

propondo uma metodologia considerada adequada para estimar o custo médio ponderado de 

capital para as distribuidoras de gás canalizado do estado de São Paulo. 

Palavras Chave: WACC, custo médio ponderado de capital, distribuição de gás natural, 

regulação. 
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ABSTRACT

The objective of this work is to propose a methodology for determining the weighted average 

cost of capital to be employed by the regulatory agency in the tariff review process of natural 

gas distributors in the state of São Paulo. The challenge in this process is to establish a 

remuneration that guarantees the lowest cost with the greatest benefit to the customers and at 

the same time provides the maintenance of the economic balance and the incentive to expand 

the services provided by the concessionaires. 

The complexity of the study becomes evident when we verify the great dispersion of values 

proposed in the contributions sent to the Sanitation and Energy Regulatory Agency of the State 

of São Paulo (ARSESP) during the public consultation process. In this sense, the different 

approaches used by other regulatory agencies also make it difficult to establish a standardized 

solution to the problem. 

In this way, we analyzed initially the methodology defined by the ARSESP, the contributions 

received during the public consultation process carried out by the agency and some references 

of national and international regulatory practices. Finally, we sought to solve the issue by 

proposing a methodology considered adequate to estimate the weighted average cost of capital 

for the natural gas distributors in the state of São Paulo. 

Keywords: Weighted Average Cost of Capital (WACC), natural gas distribution, regulation. 
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1 Introdução 

O negócio de distribuição de gás natural é um monopólio natural e, portanto, precisa ser 

regulado para que não haja lucros extraordinários. No Brasil, os contratos de concessão das 

distribuidoras de gás natural estabelecem diretrizes para o processo de revisão tarifária, cabendo 

as agências reguladoras definir uma metodologia que seja adequada às necessidades da 

sociedade e das empresas prestadoras de serviço. 

Conforme definido na constituição federal, a competência para regular a atividade de 

distribuição de gás natural canalizado é estadual. Diante da heterogeneidade na atuação das 

agências reguladoras estaduais e dos diferentes modelos regulatórios, optou-se neste trabalho 

por focar no Estado de São Paulo devido ao maior número de empresas reguladas, 

disponibilidade de informações, número de atores envolvidos no processo e, principalmente, 

pela representatividade de seu mercado, que responde atualmente por cerca de 24% do mercado 

brasileiro de distribuição de gás natural.  

A revisão tarifária está prevista nos contratos de concessão celebrados em 1999 entre o Estado 

de São Paulo (Poder Concedente) e as três companhias distribuidoras locais (CDLs) – Comgas, 

São Paulo Sul e Gas Brasiliano (GBD). Atualmente encontra-se em discussão a metodologia 

proposta pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP) 

para a revisão tarifária. Embora esta seja a terceira revisão tarifária, o atraso no processo1

devido a uma série de questionamentos da sociedade demonstra a necessidade de evolução da 

metodologia proposta. 

A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e a continuidade dos investimentos são 

extremamente dependentes da relação entre o regulador e os regulados, sendo o processo de 

revisão tarifária o momento mais importante nessa interação. Neste sentido, entender a 

metodologia proposta para o cálculo da remuneração das empresas é fundamental para prever 

as possíveis implicações tanto para o desempenho das distribuidoras de gás natural do estado, 

como para o bem-estar dos consumidores em geral. 

Desta forma, o objetivo do trabalho é analisar a metodologia para a determinação do custo 

médio ponderado de capital proposto pela ARSESP, comparar com referências e propor a 

abordagem metodológica mais adequada. Merece destaque também a intenção de compilar e 

���������������������������������������� �������������������
��O processo deveria ser concluído no ano de 2013 uma vez que 4º ciclo de revisão tarifária deveria se iniciar em 
2014 e terminar em 2018. Cabe destacar que até o momento da conclusão deste trabalho não foram concluídos 
nem a metodologia para a definição da remuneração adequada nem a revisão tarifária. 
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analisar as contribuições recebidas pela ARSESP durante o processo de consulta pública, 

atividade que embora seja essencial para desenvolver a metodologia não recebeu a devida 

atenção na elaboração de estudos anteriores. 

Este trabalho visa também preencher uma lacuna à medida que se concentra na regulação da 

indústria do gás natural no Brasil, mais especificamente no negócio de distribuição. Espera-se 

que esta pesquisa estimule o desenvolvimento de novos trabalhos focados na distribuição de 

gás natural e contribua para a melhora das práticas regulatórias, redução de incertezas e 

promoção da eficiência no setor. 

2 O Negócio de Distribuição de Gás Natural 

O gás natural é produto da decomposição de matéria orgânica acumulada em bacias 

sedimentares ao longo de milhões de anos. A maior parte de sua composição, aproximadamente 

70%, é metano, seguida de etano e outros hidrocarbonetos leves, que conferem ao gás natural 

a propriedade de permanecer no estado gasoso em condições normais atmosféricas de pressão 

e temperatura. 

Antes de ser entregue para o consumo ao cliente final pela distribuidora, o gás natural passa por 

uma série de atividades que compõe o que podemos chamar de cadeia ou indústria do gás 

natural, descrita em linhas gerais a seguir, conforme o modo de operação vigente no Brasil. 

A cadeia se inicia com a fase de exploração de petróleo e gás natural. Caso haja êxito na 

exploração e seja comprovada a viabilidade comercial do campo, a empresa inicia a fase de 

produção. Os campos podem ser onshore2 ou offshore3 e podem produzir apenas gás natural4

ou gás natural associado ao petróleo5. 

Depois de produzido, o gás natural é encaminhado pela infraestrutura de escoamento até as 

unidades de processamento de gás natural (UPGNs). Nestas unidades o gás natural é 

especificado conforme padrões estabelecidos pela ANP6 através do processo de tratamento ou 

“secagem”, que consiste basicamente na retirada de frações mais pesadas do condensado 

produzido nos campos. O termo “ secagem” origina-se do fato destas moléculas mais pesadas, 

���������������������������������������� �������������������
2 Campos que se localizam em terra. 
3 Campos que se localizam no mar. Os processos de exploração, produção e escoamento são geralmente mais 
complexos e caros quando comparados as soluções tecnológicas para os campos onshore. 
4 Gás não associado. 
5 Gás associado. 
6 Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural. 
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retiradas no processo de tratamento nas UPGNs, apresentarem cadeias de hidrocarbonetos mais 

longas e consequentemente com maior probabilidade de condensação. 

Em seguida ao tratamento na UPGN, ocorre usualmente a primeira relação contratual na 

indústria, na qual o produtor transfere a custódia do gás natural para o carregador, que vai 

comercializar o produto. 

Simultaneamente a transferência de custódia do produtor para o carregador, o gás natural é 

injetado na rede de transporte de gás natural, iniciando uma nova atividade na indústria. O 

transportador é responsável por escoar o gás natural das regiões de produção e tratamento até 

as proximidades dos grandes centros consumidores. A atividade se inicia geralmente nas 

UPGNs ou terminais de regaseificação e se encerra nas estações de transferência de custódia 

denominadas city gates. 

Nos city gates o gás natural é injetado na rede de distribuição. Ao mesmo tempo ocorre a 

transferência de custódia, ou seja, a molécula de gás natural passa a ser propriedade da 

companhia distribuidora local ou de clientes livres, que geralmente são grandes consumidores 

que possuem autorização para comprar a molécula diretamente dos carregadores. 

A atividade de distribuição de gás natural consiste em prover a rede de gasodutos necessária 

para que o gás natural seja escoado até o mercado. Sua diferença em relação ao transporte está 

na flexibilidade de operar gasodutos de menor capacidade, oferecendo aos usuários finais o 

acesso à rede de gás natural de forma mais customizada e com menor custo. Além de construir, 

operar e manter a infraestrutura, as distribuidoras comercializam atualmente grande parte do 

volume consumido pelos usuários finais. 

O negócio de distribuição de gás natural caracteriza-se pelos investimentos de longa maturação 

e por ser uma indústria de rede, na qual o custo é menor quando a atividade é realizada por uma 

única empresa, configurando assim um monopólio natural. Como consequência, torna-se 

necessário regular a exploração da atividade impedindo que haja abuso da condição de 

monopolista por parte do concessionário. Para que a regulação seja eficiente o agente regulador 

deve balancear de um lado as necessidades dos usuários, que desejam a qualidade dos serviços 

e a modicidade tarifária e de  outro as necessidades das concessionárias, assegurando uma 

remuneração adequada, que possibilite a manutenção do equilíbrio econômico e a ampliação 

do serviço prestado. 



���

�

Conforme mencionado no capítulo introdutório, a atividade é regulamentada conforme o 

parágrafo 2º do art. 25 da Constituição Federal brasileira de 1988 transcrito a seguir: 

“Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais 

de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua 

regulamentação. ” 

Esta regulamentação possibilitou a adoção de modelos diferentes para cada estado, uma vez 

que a regulação é de competência estadual. Atualmente, os contratos de concessão das 

distribuidoras estão divididos em dois tipos de modelos regulatórios: o de taxa de retorno com 

remuneração fixa; e o de tarifa teto com remuneração definida a cada quinquênio. 

O modelo de tarifa teto7 é utilizado pelos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. 

As revisões tarifárias são realizadas geralmente em ciclos quinquenais, onde é definida a taxa 

de remuneração adequada, proposta pela agência reguladora em termos reais. Com base nas 

projeções para o próximo ciclo e na taxa de remuneração é calculada a receita anual máxima da 

concessionária, que deverá ser atualizada anualmente pela inflação. 

O modelo de taxa de retorno 8  é utilizado nos demais estados. As revisões tarifárias são 

realizadas anualmente, baseadas nas projeções para o próximo ano e na taxa de remuneração 

real definida no contrato de concessão. A partir destes parâmetros é calculada a margem anual 

máxima permitida para a concessionária. 

Em termos de maturidade, podemos considerar que a atividade de distribuição de gás natural 

encontra-se em estágio de desenvolvimento no Brasil. Embora existam empresas com mais de 

cem anos de anos de atividade nas duas principais capitais econômicas do país – Ceg no Rio de 

Janeiro e Comgás em São Paulo – a distribuição de gás natural é relativamente recente nos 

outros estados da federação, quando comparada com outros países como Estados Unidos, 

Canadá, Japão e países europeus. 

Existem atualmente 27 distribuidoras de gás natural constituídas no país. Apenas os estados do 

Acre, Roraima e Tocantins não contam com distribuidoras de gás natural. Desta forma os 

gasodutos de distribuição possibilitam que o gás natural chegue até o consumidor final podendo 

ser utilizado em processos industriais, na geração de energia, como combustível para 

���������������������������������������� �������������������
7 A metodologia de tarifa teto (price cap) é adotada em países como Inglaterra e Austrália e tem como objetivo 
estimular a eficiência das empresas, entretanto possibilita que empresas com eficiência acima do nível requerido 
se apropriem de uma remuneração acima da adequada, chamada de renda informacional. 
8 A metodologia de taxa de retorno (cost plus) é adotada nos Estados Unidos e ao contrário da tarifa teto, inibe a 
ocorrência de renda informacional. No entanto não oferece estímulos a eficiência das empresas reguladas. 
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automóveis ou em diversas aplicações comerciais e residenciais. A figura abaixo ilustra a 

configuração das companhias distribuidoras locais. 

�
Figura 1: Mapa com as 27 distribuidoras de gás natural do país 
Fonte: ABEGAS. 

Segundo relatório da ABEGAS 9 , de junho de 2017, o Brasil possui atualmente 32.411 

quilômetros de redes de distribuição instalados, um aumento de 5%, em relação aos 30.897 km 

registrados em junho de 2016. Este crescimento é resultado dos constantes investimentos das 

companhias para disponibilizar gás natural a mais de 3 milhões de usuários em todas as regiões 

do país. 

Ainda segundo o mesmo relatório, o volume de gás natural distribuído foi de aproximadamente 

57,8 milhões de m3/dia no primeiro semestre de 2017. A região Sudeste concentra o maior 

volume (64%), seguida pelas regiões Nordeste (21%), Sul (8%), Norte (5%) e Centro-Oeste 

(2%), conforme apresentado na tabela a seguir. 

�

���������������������������������������� �������������������
9 Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. 
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Tabela 1: Volume distribuído por região

Fonte: ABEGAS. 

No gráfico a seguir são apresentados a média de consumo diário no 1º semestre de 2017 e o 

percentual em relação ao volume total dos principais segmentos atendidos pelas distribuidoras 

de gás natural. Os mais de 3 mil usuários do segmento industrial10 representaram 47% do 

consumo, enquanto 32% do volume distribuído foi utilizado para geração de energia elétrica. 

Em seguida temos o setor automotivo com 9% do consumo e outros11 com 5%, acompanhados 

por cogeração com 4% e o segmento de varejo (residencial e comercial) com 3%. 

�
Gráfico 1: Volume distribuído em mil m³/dia e participação % de cada segmento 
Fonte: ABEGAS. 

�����������������������������������������������������������
10 O consumo de 518 mil m³/dia referente a utilização do gás natural como matéria prima nas indústrias foi 
consolidado no segmento industrial. 
11 Inclui clientes atendidos por “gasoduto virtual” e clientes do mercado livre (autoprodutores, auto importadores 
e clientes livres), que não compram gás natural da distribuidora embora utilizem a infraestrutura de distribuição 
para movimenta-lo até suas instalações. O termo “gasoduto virtual” é utilizado em referência ao gás natural 
transportado por caminhões na forma comprimida (GNC) ou líquida (GNL) até clientes que não estão conectados 
à rede de gasodutos. 

Volume por Região em Mil m³/dia Média 1o Semestre de 2017 % do Total

Sudeste 36.898                                  64%

Nordeste 12.358                                  21%

Sul 4.835                                    8%

Norte 2.606                                    5%

Centro-Oeste 1.064                                    2%

TOTAL 57.761                                  -
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3 WACC regulatório proposto pela ARSESP

Proposta Inicial da ARSESP 

A proposta inicial da ARSESP para determinação do WACC12 para o processo de revisão 

tarifária das concessionárias de distribuição de gás natural do estado de São Paulo foi colocada 

em consulta pública em maio de 2014. A Nota Técnica No RTG/01/2014 13  detalha a 

metodologia para determinação do custo de capital para as três concessionárias proposta pela 

agência reguladora para a terceira revisão tarifária. 

No documento a agência reguladora defende a utilização do WACC para estimação do custo 

médio ponderado de capital associado ao CAPM14 utilizado para a estimação do custo de capital 

próprio. A principal argumentação apresentada a favor da combinação do WACC com o CAPM

está na consagração dos métodos e ampla utilização pelas principais agências reguladoras no 

mundo. 

A fórmula do WACC é definida da seguinte maneira: 

����� � �� �	
��� ��	
�
��� � ���
onde: 

�����: custo médio ponderado de capital;

�: custo de capital próprio; 

�
: custo de capital de terceiros antes dos impostos;

�: taxa de impostos; 

	
 �� 
�
���
onde: 

P é a parcela de capital próprio; 

D a parcela de capital de terceiros. 

���������������������������������������� �������������������
12 Weighted Average Cost of Capital ou Custo Médio Ponderado de Capital em português. 
13 Nota Técnica No RTG/01/2014 – Determinação do Custo Médio Ponderado de Capital para o Processo de 
revisão tarifária das Concessionárias de Distribuição de Gás Canalizado do Estado de São Paulo. 
14 Capital Asset Pricing Model. 
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Para o cálculo do custo do capital próprio foi utilizado o CAPM na sua versão que incorpora o 

rico país e o prêmio por tamanho ao modelo, conforme fórmula descrita a seguir: 

� ���� �������� ����� ���� ����
onde: 

�: custo de capital próprio; 

��: taxa de retorno de um ativo livre de risco; 

��: risco sistemático do segmento de atuação da empresa; 

��: taxa de retorno de uma carteira diversificada; 

��: prêmio adicional por risco país; 

��: prêmio adicional por risco do tamanho da empresa.

Da mesma forma, para chegarmos a estimativa do WACC regulatório ainda é necessária a 

determinação da estimativa para o custo do capital de terceiros. A fórmula utilizada pela 

ARSESP é apresentada a seguir: 

�
 ���� ���� � ��
onde: 

�
: custo de capital de terceiros antes dos impostos;

��: taxa de retorno de um ativo livre de risco; 

��: prêmio adicional por risco país; 

��: spread adicional pelo risco do negócio. 

Após detalhar a metodologia utilizada para a estimação dos parâmetros, a agência reguladora 

apresenta na nota técnica a estimativa preliminar para o custo de capital. A tabela abaixo 

apresenta o cálculo do WACC, indicando os valores sugeridos pela agência reguladora para 

cada parâmetro. 

�
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Tabela 2: WACC proposto inicialmente pela ARSESP 

Fonte: ARSESP 

Segundo a metodologia proposta o WACC a ser utilizado na revisão tarifaria da Comgás é de 

8,15%. Para as concessionárias Gas Brasiliano e São Paulo Sul o WACC seria 8,67% em função 

da adição do prêmio de 1,32% por tamanho no cálculo do custo do capital próprio para as duas 

empresas. 

Nos próximos itens apresentamos os critérios adotados pela ARSESP para estimação de cada 

um dos parâmetros apresentados acima, os principais questionamentos e os valores sugeridos 

pelos envolvidos durante o processo de consulta pública. 

Estrutura de Capital 

Para definição da estrutura de capital a ARSESP apresentou duas abordagens: i) benchmarking 

financeiro, que consiste na comparação com dados reais de outras empresas; e ii) determinação 

endógena na qual o percentual de dívida é determinado pelos níveis de cobertura de juros no 

fluxo de caixa da empresa. 

������
����
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A opção da agência pela primeira abordagem é justificada pela sua ampla utilização por outras 

agências reguladoras e pelo fato da determinação endógena requerer uma análise caso a caso, 

o que traz complicações para o uso regulatório. 

Após analisar a evolução do endividamento da Comgás, a ARSESP conclui que o nível ótimo 

de endividamento para as distribuidoras de gás natural é de 60%. 

Em seguida o processo permite que a sociedade em geral opine sobre a proposta inicial A tabela 

abaixo resume as contribuições enviadas à ARSESP durante a consulta pública. 

Tabela 3: Contribuições para Estrutura de Capital 

�
Fonte: ARSESP 

Ao analisar as contribuições, podemos perceber que o endividamento máximo proposto é de 

70%, enquanto o mínimo é de 45%, o que indica uma grande variação na percepção de estrutura 

de capital adequada entre os participantes da consulta pública. A proposta inicial da ARSESP 

de 60% ficou acima da média das contribuições de 53%.  

A ARSESP, após analisar as contribuições, optou por reduzir o nível de alavancagem proposto 

incialmente, sugerindo um patamar de endividamento de 55%. Segundo a agência, o critério foi 

Estrutura de Capital Capital Próprio Capital de Terceiros

Proposta Inicial ARSESP 40% 60%

Contribuições

Skopos Investiment 55% 45%

Actio Mercatoria 30% 70%

FIESP 40% 60%

ASPACER / THYMOS ENERGIA 31% 69%

GBD / Novix 55% 45%

Sr. Gustavo Henrique Fabricio 50% 50%

Solana Capital 55% 45%

Insper 55% 45%

FIA 54% 46%

ABRACE 40% 60%

Comgás 55% 45%

Média 47% 53%

Máximo 55% 70%

Mínimo 30% 45%
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adotado por prudência e mantém coerência com o endividamento médio da Comgas15 de 56% 

verificado no período de 2009 a 2013, janela dos 5 anos anteriores a revisão. Este período de 5 

anos foi adotado por ser correspondente ao horizonte de um período tarifário.  

Taxa Livre de Risco 

A taxa livre de risco deve ser calculada com base em um ativo de renda fixa, como o próprio 

nome sugere. Uma vez que não existem ativos sem risco, procura-se usualmente os ativos que 

oferecem o menor nível de risco possível com uma duration16 semelhante à de projetos típicos 

do setor em questão. 

A taxa livre de risco foi definida inicialmente pela ARSESP com base nos títulos do tesouro 

dos Estados Unidos. Por convenção, os títulos do tesouro americano a 90 dias são considerados 

livres de riso. No entanto, esta taxa apresenta alta volatilidade e considerando que os 

investimentos na indústria de gás natural são de longo prazo, a ARSESP optou por utilizar o 

rendimento dos títulos com maior prazo para maturidade, 10 anos (UST-10). 

A janela de tempo considerada na estimativa da taxa livre de risco foi definida em 1417 anos.  

Segundo a agência este prazo mantém a coerência temporal com a série utilizada para o cálculo 

do risco país, disponível somente a partir do ano 2000, e com o início do período de concessão 

das distribuidoras de gás natural do estado de São Paulo. 

Assim, a partir dos parâmetros estipulados, calculou-se a média dos retornos dos títulos a 10 

anos conforme a janela especificada obtendo-se o valor de 3,91% para a taxa livre de risco 

proposta inicialmente. 

A tabela abaixo resume as contribuições enviadas à ARSESP durante a consulta pública. 

���������������������������������������� �������������������
15 A análise da ARSESP não considerou a alavancagem das demais concessionárias (Gas Brasiliano e São Paulo 
Sul) devido ao fato de ambas as empresas operarem sem endividamento, o que na visão da agência não corresponde 
as melhores práticas do setor. 
16 A duration é o prazo médio de pagamentos de um título. É também uma medida da sensibilidade do título às 
taxas de juros.  
17 Janeiro de 2000 a Dezembro de 2013. 
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Tabela 4: Contribuições para Taxa Livre de Risco 

�
Fonte: ARSESP 

Analisando a tabela, podemos perceber que as propostas variam entre 4,03% e 2,67%, 

indicando novamente uma grande variação nas contribuições dos participantes da consulta 

pública. A proposta inicial da ARSESP, 3,91%, esteve acima da média das contribuições de 

3,57%. 

Após a consulta pública a ARSESP modifica a sua proposta inicial optando por uma ampliação 

da janela de 14 para 30 anos, resultando numa nova taxa livre de risco de 5,93%. Segundo a 

argumentação apresentada pela agência reguladora a escolha desse tamanho de janela é 

consistente com o período utilizado na estimativa do prêmio pelo risco de mercado. Além disso, 

este período é suficientemente grande para representar adequadamente o rendimento dos títulos 

selecionados no longo prazo, diminuindo o impacto de um período prolongado de taxas 

próximas a zero, conforme observado após a crise de 2008. 

Prêmio pelo Risco País 

Após definida a taxa livre de risco é importante realizar a sua “internalização”, ou seja, ajustar 

a taxa livre de risco para que reflita a realidade de uma economia em desenvolvimento como a 

brasileira. Desta maneira, adiciona-se um prêmio pelo risco país para que a taxa livre de risco 

Taxa Livre de Risco

Proposta Inicial ARSESP 3,91%

Contribuições

Skopos Investiment 3,91%

Actio Mercatoria 2,68%

FIESP 2,67%

ASPACER / THYMOS ENERGIA 2,68%

GBD / Novix 4,03%

Sr. Gustavo Henrique Fabricio 3,91%

Solana Capital 3,91%

Insper 3,91%

FIA 3,91%

ABRACE 3,75%

Comgás 3,91%

Média 3,57%

Máximo 4,03%

Mínimo 2,67%
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estimada a partir de um título de outro país escolhido como referência seja coerente com o nível 

de Risco Brasil. 

Para a definição do prêmio pelo risco país a agência reguladora apresenta quatro abordagens: i) 

Ibbobston; ii) Clare e Kaplan; iii) Damodaran; e iv) Adição do prêmio pelo risco soberano. A 

opção da ARSESP pela abordagem de adição do prêmio pelo risco soberano é justificada pela 

sua simplicidade e por ser o critério padrão na maioria dos países da américa latina. 

Para estimar o prêmio pelo risco soberano foi utilizado o indicador EMBI + Brazil18 calculado 

pelo JP Morgan, já que não se verifica bônus brasileiros cotados em dólares com liquidez. O 

cálculo é realizado a partir da escolha da taxa embutida nos títulos do tesouro norte-americano 

com vencimento de dez anos (UST-10), como parâmetro livre de risco, e a incorporação de um 

prêmio de risco soberano da economia brasileira, medido pelo spread das taxas de juros dos 

títulos públicos brasileiros (EMBI + Brazil) em relação aos títulos americanos de duração 

equivalente. 

Com base nesta metodologia foi estimado um prêmio de risco de 4,69% baseado na diferença 

entre as médias da série histórica do EMBI + Brasil e do UST-10 no período de janeiro de 2000 

a dezembro de 2013. 

As contribuições para a consulta pública em relação ao prêmio pelo risco país são apresentadas 

na tabela a seguir. Ao analisar a tabela podemos perceber que a proposta inicial da ARSESP 

supera a média das contribuições apresentadas pela consulta pública.  

���������������������������������������� �������������������
18 Emerging Market Bonds Index + Brazil (EMBI+BR). 
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Tabela 5: Contribuições para o prêmio pelo risco país

Fonte: ARSESP

Após as contribuições recebidas, a ARSESP resolveu aumentar a janela, passando a considerar 

o período de janeiro de 1999 a dezembro de 2013 e utilizar a mediana como medida de tendência 

central. Segundo a agência, a utilização da mediana possibilita a mitigação do impacto de 

valores extremos causados pelos momentos de crise durante os 15 anos considerados na análise. 

A incorporação dessas contribuições a metodologia resultou em uma nova estimativa de prêmio 

pelo risco país de 3,32%. 

Prêmio do Mercado de Capitais (Equity Risk Premium) 

O prêmio pelo risco sistemático é o retorno adicional que o investidor espera por investir em 

um determinado ativo ao invés de aplicar seus recursos em um ativo livre de risco. Portanto, a 

estimativa deste parâmetro pode ser obtida pela diferença entre o retorno de mercado e o retorno 

da taxa livre de risco. 

A agência reguladora apresenta duas formas de estimar o equity risk premium : os métodos 

prospectivo e histórico. O método prospectivo, embora seja teoricamente o mais adequado, é 

pouco utilizado pela sua complexidade. Já o método histórico é o mais utilizado e baseia-se na 

ideia de que o prêmio de risco sistemático futuro será igual ao realizado no passado. 

Prêmio pelo risco país

Proposta Inicial ARSESP 4,69%

Contribuições

Skopos Investiment 4,69%

Actio Mercatoria 2,18%

FIESP 2,20%

ASPACER / THYMOS ENERGIA 2,18%

GBD / Novix 5,08%

Sr. Gustavo Henrique Fabricio 4,69%

Solana Capital 4,69%

Insper 8,44%

FIA 4,69%

ABRACE 2,75%

Comgás 4,72%

Média 4,21%

Máximo 8,44%

Mínimo 2,18%
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Ao ponderar as vantagens e desvantagens dos dois métodos a ARSESP conclui pela utilização 

do método histórico. Desta maneira o prêmio de risco de mercado foi estimado em 6,77% com 

base na média aritmética dos retornos anuais no período compreendido de 1926 a 2012 no 

mercado americano. O retorno de mercado foi estimado com base na diferença entre o Índice 

Composto da Standard & Poor’s 500 do relatório Ibbotson (2013) e a taxa livre de risco 

conforme o rendimento dos títulos do tesouro americano a 10 anos (UST-10). 

Durante a consulta o valor incialmente proposto pela ARSESP foi avaliado e surgiram poucas 

discordâncias em relação ao valor para o prêmio para o risco sistemático. A média das 

estimativas encaminhadas à agência reguladora foi de 6,45%, próximas ao valor de 6,77% 

estipulado pela agência. A tabela a seguir apresenta as estimativas apresentadas pelos 

participantes da consulta pública. 

Tabela 6: Contribuições para o prêmio pelo risco sistemático

Fonte: ARSESP

Após o período de contribuições a ARSESP se posicionou a favor da alteração na janela de 

apuração do prêmio pelo risco de mercado, reduzindo-a para 30 anos. A adequação foi realizada 

com o objetivo de compatibilizar este parâmetro com a janela utilizada para estimar a taxa livre 

de risco, uma vez que esta também influencia a estimativa do risco pelo prêmio sistemático. Os 

ajustes realizados pela agência reguladora reduziram o valor do parâmetro, que passou de 

6,77% no momento inicial para 6,67% na decisão final. 

Prêmio pelo risco sistemático

Proposta Inicial ARSESP 6,77%

Contribuições

Skopos Investiment 6,77%

Actio Mercatoria 6,77%

FIESP 6,77%

ASPACER / THYMOS ENERGIA 3,53%

GBD / Novix 6,77%

Sr. Gustavo Henrique Fabricio 6,77%

Solana Capital 6,77%

Insper 6,77%

FIA 6,77%

ABRACE 6,48%

Comgás 6,77%

Média 6,45%

Máximo 6,77%

Mínimo 3,53%
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Prêmio pelo Risco Cambial 

Com relação ao prêmio pelo risco cambial a ARSESP destaca inicialmente a necessidade de 

diferenciar “exposição cambial” e “risco cambial”. A diferenciação se faz necessária por que a 

exposição cambial é tratada por cláusulas de ajuste estabelecidas no processo regulatório. 

Assim, a questão passa a ser investigar a aplicabilidade ou não do risco cambial. 

Neste sentido a agência reguladora argumenta que o risco cambial pode ser diversificado 

através de instrumentos financeiros, o que o caracteriza como um risco não sistemático, não 

devendo, portanto, ser incluído no cálculo do WACC, já que este deve considerar apenas ajustes 

pelos riscos sistemáticos. 

Prêmio pelo Tamanho da Empresa 

Alguns estudos acadêmicos19 defendem a existência de uma relação negativa entre o retorno 

exigido e o tamanho da firma. Desta forma seria necessário acrescentar um prêmio adicional 

para empresas de menor escala. 

Segundo a ARSESP a informação das distribuidoras de energia alétrica no  Brasil mostra que 

as empresas de menor porte apresentam índices de alavancagem significativamente inferiores 

aos valores das empresas de grande porte. Nesse sentido, caso fosse considerado na fórmula do 

WACC dois níveis de alavancagem, de empresas grandes e pequenas, se estaria reconhecendo 

que o custo de capital das empresas pequenas é de fato maior que das empresas de maior porte. 

Desta forma, a agência reguladora considerou que o pequeno porte de uma empresa constitui 

um risco sistemático adicional e que precisa ser levado em conta, devendo então ser incorporado 

na estimativa do custo de capital próprio das empresas de pequeno porte. Adicionalmente a 

ARSESP ponderou que o prêmio pelo tamanho da empresa foi utilizado nas últimas revisões 

tarifárias para as distribuidoras de gás natural de São Paulo. 

A metodologia proposta pela agência é baseada na informação obtida no relatório classic 

yearbook do Ibbotson referente a atividade de distribuição de gás natural. A avaliação considera 

a média aritmética do prêmio por tamanho da empresa no período de 2005 a 2012 considerando 

o primeiro trimestre de cada ano, resultando num valor de 1,32% a ser aplicado para as 

concessionárias Gas Brasiliano e Gas Natural São Paulo Sul. 

���������������������������������������� �������������������
19 A ARSESP cita os seguintes trabalhos: Asgharian and Hansson, 2010; Fan and Liu, 2008. 
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Com base nas considerações iniciais da ARSESP, os participantes apresentaram suas 

contribuições sugerindo basicamente que houvesse a inclusão do prêmio pelo tamanho também 

para a Comgas ou que este prêmio fosse desconsiderado para todas as concessionárias. No 

entanto a ARSESP manteve sua posição neste ponto uma vez que não identificou nas 

contribuições a necessidade de rever a sua abordagem para o parâmetro. 

Beta 

Em relação a definição do beta a ser utilizado a agência reguladora argumenta que a estimação 

do retorno da empresa em relação ao retorno do mercado global usualmente é feita de forma 

econométrica. Para isso são utilizados modelos de regressão que variam em função da 

periodicidade20, da janela de tempo, da especificação do modelo21 e finalmente do método 

econométrico22 utilizado. 

Em seguida são conceituados os betas alavancado e desalavancado e a diferença entre eles, que 

consiste basicamente no fato de que o primeiro considera o endividamento da empresa enquanto 

o segundo não. A relação entre eles é estabelecida pela fórmula de Hamada (1972): 

�� �� ��
� � �� � ��� ����

onde: 

�� ! : Beta desalavancado; 

�� " : Beta alavancado; 

�: Nível de endividamento de médio/longo prazo; 

�: Parcela de capital próprio; 

t: Taxa de impostos (imposto de renda). 

Para a definição do beta desalavancado são utilizadas com frequência as informações de 

Ibbotson para a atividade de distribuição de gás natural. No entanto, a agência reguladora 

pondera que é necessário incorporar a diferença no tipo de regulação na estimação do beta, uma 

���������������������������������������� �������������������
20 Por exemplo: Séries anuais, mensais, semanais, diárias, etc. 
21 Por exemplo: método linear, logarítmico, com outras variáveis explicativas, com “defasagens”, etc. 
22 Por exemplo: método de regressão por mínimos quadrados, métodos recursivos, filtro de Kalman, etc. 
23 Unleveraged beta. 
24 Leveraged beta. 
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vez que as empresa americanas são reguladas pelo modelo de taxa de retorno e o modelo 

utilizado pela ARSESP é o de tarifa teto. A colocação é baseada no trabalho de Grout e 

Zalewska (2006) que sustentam que o beta deve ser ajustado para compensar o maior risco do 

modelo de regulação preço teto. 

Neste sentido, Alexander, Mayer e Weeds (1996) estimaram os betas para o setor de gás dos 

EUA e Reino Unido, encontrando importantes diferenças entre ambos: 0,20 nos EUA; 0,84 no 

Reino Unido; e 0,57 para regimes regulatórios híbridos. Assim, segundo esse referencial, ao 

aplicar betas de empresas sujeitas a regulação por taxa de retorno a agência argumenta que 

estaria subestimando os verdadeiros betas dos negócios regulados por preço teto. 

A solução proposta para contornar a divergência entre modelos foi recorrer a utilização dos 

betas do Reino Unido como uma aproximação do risco associado ao modelo de regulação por 

preço teto. 

Desta forma a agência reguladora apresenta os betas alavancados de 1,0 e 0,9 utilizados pelo 

OFGEM25 nas últimas revisões tarifárias. Com base nesses valores a ARSESP define o beta 

alavancado em 0,9. Utilizando a fórmula de Hamada e considerando a alavancagem de 65% 

para as empresas do Reino Unido, conforme revisão tarifária do OFGEM e a taxa de impostos 

igual a 30% foi obtido o beta desalavancado de 0,39. A partir daí foi possível realavancar o beta 

de acordo com a estrutura de capital definida pela agência (60%) e a taxa de imposto no Brasil 

(34%). Com este procedimento estimou-se o beta alavancado para as concessionárias de gás de 

São Paulo em 0,78. 

Após proposta inicial da ARSESP foram obtidas as contribuições na consulta pública. A tabela 

a seguir resume os valores estimados segundo as contribuições recebidas pela agência durante 

o processo. 

���������������������������������������� �������������������
��������������	
�	���������������	����
���%&� ������&3������������ �4���������3�������� ����������0)������

� �5����������&4����������������� ����� ��2 �����
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Tabela 7: Contribuições para a estimativa do beta

Fonte: ARSESP

Como podemos verificar as estimativas para o parâmetro beta alavancado apresentaram uma 

amplitude significativa, variando de 0,60 a 1,25. A média foi de 0,85, um pouco superior a 

estimativa de 0,78 elaborada pela ARSESP inicialmente. 

As contribuições relacionadas ao parâmetro beta não resultaram em alterações na metodologia 

proposta. Como consequência o beta desalavancado permaneceu 0,39 conforme proposta inicial 

da ARSESP. Entretanto, aplicando a estrutura de capital proposta de 55% na fórmula de 

Hamada o beta alavancado caiu de 0,78 para 0,71. 

Prêmio pelo Risco de Crédito 

Com o propósito de manter a coerência com a metodologia utilizada para o custo de capital 

próprio o custo de capital de terceiros foi estimado também pelo CAPM. A metodologia 

pressupõe que o custo da dívida é dado pela taxa de juros associada ao aumento do 

endividamento da empresa, ou seja, pelo custo marginal da dívida. A fórmula para o custo do 

capital de terceiros ou custo marginal de endividamento já foi definida na descrição da proposta 

inicial da ARSESP, cabendo neste momento apenas reapresentá-la. 

Beta Alavancado

Proposta Inicial ARSESP 0,78                                

Contribuições

Skopos Investiment 0,60                               

Actio Mercatoria 0,78                               

FIESP 0,78                               

ASPACER / THYMOS ENERGIA 0,97                               

GBD / Novix 1,21                               

Sr. Gustavo Henrique Fabricio 0,65                               

Solana Capital 0,78                               

Insper 0,90                               

FIA 0,61                               

ABRACE 0,78                               

Comgás 1,25                               

Média 0,85                                

Máximo 1,25                                

Mínimo 0,60                                
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A taxa livre de risco �� e o prêmio de risco país �� foram previamente definidos em 3,91% e 

4,69%, respectivamente. 

Dessa forma coube a ARSESP a proposta preliminar para o prêmio pelo risco de crédito da 

empresa. O parâmetro foi estimado com base nos spreads sobre a taxa livre de risco definidos 

pela Reuters para as qualificações BB- e BBB- 26  com maturidade de 10 anos. A média 

aritmética da diferença dos spreads no período de 2000 a 2013 dos meses de dezembro de cada 

ano resultou em 282 pontos básicos, ou 2,82%. Aplicando a fórmula chegamos ao valor de 

11,41% para o custo do capital de terceiros em termos nominais. 

Durante a consulta a proposta foi avaliada e surgiram poucas discordâncias em relação ao valor 

para o prêmio para o risco de crédito da empresa. Apenas a ABRACE apresentou nova proposta, 

indicando um prêmio menor do que o estimado pela agência reguladora. A tabela a seguir 

apresenta as estimativas apresentadas pelos participantes da consulta pública. 

Tabela 8: Contribuições para o prêmio pelo risco de crédito

Fonte: ARSESP

���������������������������������������� �������������������
26 Títulos com maturidade de 10 anos para Escala Global em Moeda Estrangeira. 

Prêmio pelo risco de crédito

Proposta Inicial ARSESP 2,82%

Contribuições

Skopos Investiment 2,82%

Actio Mercatoria 2,82%

FIESP 2,82%

ASPACER / THYMOS ENERGIA 2,82%

GBD / Novix 2,82%

Sr. Gustavo Henrique Fabricio 2,82%

Solana Capital 2,82%

Insper 2,82%

FIA 2,82%

ABRACE 2,05%

Comgás 2,82%

Média 2,75%

Máximo 2,82%

Mínimo 2,05%
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Após a consulta pública a ARSESP revisou a estimativa inicial. Conforme contribuição da 

ABRACE, a agência passou a considerar apenas o spread sobre a taxa livre de risco para os 

títulos com a qualificação BBB-, equivalente a nota atribuída à Comgas pelas agências de risco. 

Além disso a janela utilizada para o cálculo da média dos spreads foi ampliada de 14 para 15 

anos resultando em um spread adicional em função da qualificação do negócio de 2,0%. 

Desta forma, ao adicionar as novas estimativas para a taxa livre risco (5,93%) e prêmio pelo 

risco país (3,32%) ao prêmio pelo risco de crédito (2,0%) a ARSESP chegou a sua proposta 

final para o custo do capital de terceiros (11,25%). 

Inflação Esperada 

Ao considerar que a receita auferida pelas distribuidoras de gás natural de São Paulo é 

reajustada anualmente pela inflação e as estimativas foram elaboradas com base nos retornos 

dos EUA é necessário obter a taxa real a partir dos parâmetros definidos em termos nominais, 

conforme a seguinte fórmula (equação de Fisher) 

�#$%& ��� ���'(�)*%&� ��+��� � �
onde: 

�#$%& : custo médio ponderado de capital em termos reais; 

�'(�)*%& : custo médio ponderado de capital em termos nominais; 

+��� : inflação esperada nos Estados Unidos. 

Assim, para estimar o custo de capital em termos reais foi necessário descontar a inflação de 

longo prazo esperada para o mercado de referência, ou seja, a inflação de longo prazo dos EUA. 

Existem duas formas de estimar a inflação de longo prazo: 

i. Análise histórica: A partir de dados históricos, projeta-se a inflação esperada por meio 

de modelagem econométrica ou por meio de comparação entre os bônus dos EUA 

indexados pela inflação e os não indexados; 

ii. Análise Prospectiva: Projeta-se a inflação com base nas projeções mais recentes de 

organizações financeiras internacionais. 

Na sua proposta a ARSESP usou a análise prospectiva, considerando a média aritmética das 

projeções do Banco Central dos EUA, OCDE, Banco�Mundial, Nações Unidas, FMI, Comissão 

Europeia, Casa Branca, e The Economist para a inflação americana nos anos de 2014 e 2015. 
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Como resultado desta metodologia o percentual de inflação proposto inicialmente pela 

ARSESP foi 1,77%. 

Após proposta inicial da ARSESP foram obtidas as contribuições na consulta pública. A tabela 

a seguir resume os valores estimados pelos participantes. 

Tabela 9: Estimativas para inflação americana

Fonte: ARSESP

Na consulta pública a FIESP e a ABRACE criticaram a consistência na utilização do método 

prospectivo para a definição da inflação esperada uma vez que a agência reguladora se baseou 

na análise retrospectiva para estimar os demais parâmetros. Com a estimativa baseada na 

abordagem histórica os valores esperados para inflação eram um pouco acima do verificado na 

abordagem prospectiva. 

Diante dos argumentos apresentados na consulta pública, a ARSESP optou pela projeção de 

acordo com a análise histórica, considerando o período de 2003 a 2013. Desta forma estimou a 

inflação baseada na inflação implícita obtida pela diferença no valor dos títulos da dívida dos 

Estados Unidos com e sem ajuste pela inflação para uma maturidade de 10 anos, chegando ao 

percentual de 2,16 % para o parâmetro. 

Inflação esperada para os Estados Unidos

Proposta Inicial ARSESP 1,77%

Contribuições

Skopos Investiment 1,77%

Actio Mercatoria 1,77%

FIESP 2,08%

ASPACER / THYMOS ENERGIA 1,77%

GBD / Novix 1,77%

Sr. Gustavo Henrique Fabricio 1,77%

Solana Capital 1,77%

Insper 1,77%

FIA 1,77%

ABRACE 2,38%

Comgás 1,77%

Média 1,85%

Máximo 2,38%

Mínimo 1,77%
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Resumo dos WACCs propostos na Consulta Pública 

Com o objetivo de apresentar uma visão geral do custo médio ponderado de capital em termos 

reais proposto por cada participante, foi calculado com base nas contribuições encaminhadas 

para a agência reguladora o WACC em termos reais proposto por cada participante de acordo 

com as seguintes premissas: 

• Para os casos em que não houve proposta do participante, manteve-se o valor proposto 

inicialmente pela ARSESP; 

• Nos casos em que o participante sugeriu um novo valor para determinado parâmetro, 

considerou-se o valor proposto pelo participante. 

O gráfico abaixo apresenta os resultados obtidos após a análise das contribuições e elaboração 

do exercício conforme metodologia de cálculo detalhada acima. 

Gráfico 2: WACC calculado com base nas propostas dos participantes da Consulta Pública 
Fonte: ARSESP, Autor. 

O gráfico ilustra a grande dispersão de resultados propostos nas contribuições dos participantes 

da consulta pública, onde podemos observar o WACC real variando de 4,22% a 12,22%, valores 

sugeridos pela ASSPACER e Comgas respectivamente. A média das contribuições foi de 

8,25%. As contribuições foram divididas também em 3 grupos, que apresentaram padrões 

bastante distintos. Na esquerda temos o grupo associado as concessionárias, que estimaram um 
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WACC médio de 10,20%. No meio temos o grupo associado aos consumidores de gás natural, 

que atribuiu um valor médio de 4,92% para o WACC. Por último temos o grupo classificado 

como outros. Este grupo é composto por duas instituições de ensino e uma pessoa física, que 

chegaram a um WACC médio de 10,09%. 

Proposta Final da ARSESP 

Finalizado o processo de consulta pública, a agência, após analisar as contribuições, estabeleceu 

um novo valor para o WACC de 8,04% para a Comgas e 8,62% para a Gas Brasiliano e Sâo 

Paulo Sul. A tabela abaixo apresenta os valores estabelecidos para cada parâmetro ilustrando o 

cálculo do WACC final proposto pela ARSESP. 

Tabela 10: WACC final proposto pela ARSESP

Fonte: ARSESP 

As alterações promovidas pela agência reguladora em sua proposta final significaram uma 

redução de 1% em relação aos valores inicialmente propostos. A tabela a seguir resume os 

parâmetros que foram alterados em relação a proposta inicial, bem como a mudança 

metodológica que provocou as adequações.

������
����
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Tabela 11: Adequações da Proposta Final

Fonte: Autor

4 Referências em outros setores e reguladores internacionais 

A definição de uma taxa de retorno adequada para remunerar atividades reguladas é uma 

atividade bastante complexa. Além de estimular a operação eficiente da rede e a melhoria ou 

ampliação da infraestrutura, é necessário também assegurar o menor custo para o usuário do 

serviço. Adicionalmente a metodologia de remuneração deve também assegurar algum grau de 

previsibilidade, evitando surpresas tanto para os investidores quanto para os usuários. 

Diante da dificuldade de estabelecer uma remuneração que atenda a todos os requisitos, 

procurou-se neste estudo buscar referências que suportem a abordagem a ser proposta. Neste 

sentido, foram estudadas as práticas utilizadas pelas seguintes agências: 

• Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); 

• Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM); 

• Australian Energy Regulator (AER). 

As 3 agências foram selecionadas por, entre outros atributos, utilizarem a metodologia de preço 

ou tarifa teto, mesma abordagem utilizada pela ARSESP. Enquanto a ANEEL é agência 

reguladora brasileira com o maior nível de reconhecimento, o OFGEM e a AER 27  são 

internacionalmente reconhecidos pelos avanços obtidos nos últimos anos em relação as práticas 

regulatórias além de atuarem em mercados mais maduros. No entanto, é importante destacar 

que mesmo estas agências reconhecidas como referência enfrentam muitas dificuldades para 

padronizar e estabelecer uma metodologia de remuneração adequada. 

���������������������������������������� �������������������
�	�Australian Energy Regulator – Agência reguladora do setor de energia na Austrália. 

Proposta 

Inicial

Proposta 

Final

� � Taxa livre de risco 3,91% 5,93% %�����0)�����6� ������������������� ��

r� Prêmio por risco país 4,69% 3,32%
2����(�0)� �� ����� � �� � �7� �� �7��� �

������0)�����6� ������������������� ��

r� Risco de mercado 6,77% 6,67% %�����0)�����6� �������
	���������� ��

W	
Alavancagem financeira 60% 55% %�����0)�����6� ����������������� ��

SS Spread pelo risco do negócio 2,82% 2,00% %�����0)�����6� ������������������� ��

i�� Inflação esperada nos EUA 1,77% 2,16%

.3+����3�0)������7�������� '��0)�����6�����������

�� ��-����� � � �� ���� �7��� �� � '��0)�

���������� ���������������3����������� �������12%

Sigla Descrição

Parâmetro Alterado

��(6��01���(������7�)�
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4.1 Agência Nacional de Energia Elétrica 

A ANEEL é responsável pela regulação do setor de energia elétrica no Brasil, responsável pelas 

atividades de geração, transmissão, comercialização e distribuição de energia. Neste trabalho 

apresentamos a metodologia da ANEEL para o cálculo do custo de capital das distribuidoras de 

energia elétrica estabelecida na Nota Técnica nº 22/2015-SGT/ANEEL28.

Embora haja diferenças entre as atividades de distribuição de energia e gás natural no Brasil, 

principalmente em termos de participação na matriz energética e maturidade da indústria, 

podemos caracterizá-las como indústrias de rede com atuação monopolística nas suas áreas de 

concessão, geralmente no âmbito estadual ou numa determinada região do estado. Desta forma, 

apesar de algumas diferenças, as características parecidas das atividades possibilitam torná-las 

comparáveis não só no Brasil, mas em todo mundo. 

Na determinação do custo de capital para empresas de distribuição de energia elétrica em 2015, 

a ANEEL utilizou histórico dos últimos 3 anos de cada empresa regulada para estimar a 

estrutura de capital. Com essa informação, foi calculada a média aritmética do nível de 

endividamento para os anos de 2011, 2012 e 2013 das distribuidoras de energia elétrica, 

chegando a um nível apropriado de endividamento de 48,76%. 

Prosseguindo com a estimativa dos parâmetros a ANEEL definiu na nota técnica de 2015 uma 

taxa livre de risco de 5,64%. Este valor foi estimado com base na média aritmética dos retornos 

dos títulos emitidos pelo tesouro norte americano com prazo de 10 anos considerando uma 

janela de 3029 anos. 

Para a estimativa do prêmio pelo risco país, a ANEEL, assim como a ARSESP, também 

considerou o spread entre a série histórica do EMBI + Brazil e a taxa livre de risco. Ao adotar 

uma janela de 15 anos, de 1º de outubro de 1999 a 30 de setembro de 2014 e a mediana como 

medida de tendência central, a agência chegou ao resultado de 2,62% para o prêmio pelo risco 

país. 

A próxima etapa descrita na nota técnica foi a estimação do prêmio pelo risco de mercado. A 

taxa de retorno de mercado foi calculada pela ANEEL a partir da média do rendimento anual 

���������������������������������������� �������������������
28 Nota Técnica da ANEEL emitida em 29 de janeiro de 2015 com a Metodologia e critérios gerais para definição 
do custo de capital a ser utilizado no cálculo da remuneração dos investimentos efetuados pelas concessionárias 
de distribuição por ocasião da revisão tarifária periódica. Esta metodologia está no momento da elaboração deste 
estudo em revisão, sendo objeto de audiência pública.  
29 Período de 01/10/1984 até 30/09/2014. 
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histórico do índice Standard & Poor’s 50030 (S&P500) no período de 1º de outubro de 1984 a 

30 de setembro de 2014, obtendo-se o valor de 13,20%. Deste valor subtraiu-se a taxa livre de 

risco estimada pela ANEEL (5,64%), chegando-se finalmente ao prêmio de risco de mercado 

de 7,56%. 

Sobre a estimativa do prêmio pelo risco cambial, é importante destacar que a ANEEL não prevê 

em sua nota técnica a inclusão de prêmio por este tipo de risco alegando que este já estaria 

implícito no risco país e no diferencial de inflação. Além disso, a agência ressalta que as 

distribuidoras de energia possuem baixa exposição a financiamentos em moeda estrangeira e 

que existem mecanismos de proteção no mercado financeiro que permitem administrar esta 

exposição. 

Outro tipo de risco que também não foi considerado pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

foi o prêmio pelo tamanho da empresa. A agência argumenta que não há diferença expressiva 

entre os betas por tamanho em relação ao beta médio na amostra de empresas americanas 

utilizada pela agência para o cálculo do beta. 

Para o cálculo do beta, a ANEEL manteve a premissa de utilização do mercado americano como 

referência. Desta forma foram selecionadas 27 empresas listadas no Anexo I que atuam no setor 

de energia elétrica, principalmente em transmissão e distribuição e que possuam ações 

negociadas na bolsa de valores com adequada liquidez. O beta médio alavancado verificado 

nos últimos cinco anos foi de 0,65. Após ser desalavancado pela estrutura média de capital 

americana (45%) e realavancado pela estrutura de capital definida pela agência (48,76%) 

obteve-se o beta médio alavancado de 0,70 a ser aplicado no cálculo do custo de capital das 

distribuidoras de energia elétrica. 

Para o cálculo do custo do capital de terceiros a Agência Nacional de Energia Elétrica adotou 

a seguinte abordagem. Estabeleceu o prêmio de risco de crédito com base na média das 

pontuações obtidas pelas empresas de distribuição brasileiras em relação a classificação na 

escala de rating de crédito global em moeda local da Moody’s, no período de novembro de 1999 

a outubro de 2014, resultando em uma taxa de 3,37% a.a. A esta taxa somou-se as estimativas 

da agência para a taxa livre de risco (5,64%) e do prêmio pelo risco país (2,62%) para obter o 

custo do capital de terceiros de 11,63% em termos nominais antes dos impostos. 

���������������������������������������� �������������������
30 Índice composto pelas ações das 500 maiores empresas negociadas na bolsa de Nova Iorque.�
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Em sua nota técnica para revisão tarifária a ANEEL considerou a média da inflação americana 

dada pela evolução do consumer price index nos últimos 1531 anos, resultando em uma taxa 

final estimada para o parâmetro de 2,41%. 

A tabela abaixo resume os parâmetros estimados pela ANEEL e demonstra o custo do capital 

estimado para as distribuidoras de energia elétrica brasileiras.

Tabela 12: WACC calculado pela ANEEL

Fonte: Autor

4.2 Office of Gas and Electricity Markets 

A agência reguladora inglesa estabeleceu para o ciclo tarifário de 2013 a 2021 o modelo RIIO 

GD132. Este é um modelo de controle de preços no qual as vendas das distribuidoras de gás 

natural são estabelecidas levando em consideração um determinado nível de custos, 

investimentos e inovações. Para assegurar que as distribuidoras atinjam o nível de entregas pré-

determinado o OFGEM desenvolveu um programa de incentivos. Os parâmetros definidos para 

a atividade de distribuição de gás natural estão descritos a seguir. 

���������������������������������������� �������������������
31 Setembro de 1999 a agosto de 2014. 
32 A sigla modelo regulatório desenvolvido pelo OFGEM, no caso do primeiro ciclo para a distribuição de gás 
natural significa: Revenue =  Incentives + Innovation + Outputs (RIIO); Gas Distribution 1 (GD1).
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Em relação a estrutura de capital, o OFGEM estabeleceu um endividamento de 65%. A opção 

da agência reguladora britânica é justificada pela consistência com o nível determinado em 

revisões passadas. Adicionalmente, segundo a agência, este patamar é compatível com o 

observado nas próprias distribuidoras de gás natural do Reino Unido e em empresas 

comparáveis, como as do setor de água e saneamento. 

Já para a taxa livre de risco a agência reguladora britânica definiu uma faixa variando de 1,7% 

a 2,0%. O limite inferior de 1,7% foi estimado com base na média33 das taxas verificadas para 

os títulos indexados ingleses (ILGs)34 de 10 anos e o limite superior (2,0%) foi determinado de 

acordo com as práticas regulatórias precedentes no Reino Unido. Diante de um cenário no qual  

os retornos dos títulos ingleses se encontravam próximos das mínimas históricas, o OFGEM

optou pelo limite superior, aplicando uma taxa de livre de risco de 2,0% no processo de revisão 

tarifária das distribuidoras de gás natural que atuam na Inglaterra. 

Para o prêmio de risco de mercado o OFGEM considerou o valor de 5,25%. A definição da 

agência levou em consideração as seguintes informações: 

• Estimativas de mercado no período de 2000 a 2011 que variam de 4,0% a 5,5% 

conforme as médias geométrica e aritmética respectivamente; 

• Prêmio pelo risco de mercado calculado pelo Banco Central da Inglaterra. O intervalo  

de 3,75% a 4,75% foi estimado levando em consideração a faixa interquartil do excesso 

de retorno do mercado apurado pela instituição no período de 1998 a 2010; 

•  Revisões regulatórias anteriores que sugerem um intervalo  de 4,4% a 5,0%. 

Com as informações coletadas a agência britânica estipulou inicialmente uma faixa de 4,75% a 

5,5% para o prêmio pelo risco de mercado, arbitrando posteriormente o parâmetro em 5,25%, 

valor próximo as estimativas do Banco Central Inglês no momento da revisão tarifária. 

Na definição do beta, apesar de ter identificado que evidências históricas apontavam para um 

intervalo entre  0,55 a 0,65, a agência inglesa atribuiu menor valor a análise histórica tendo em 

vista a queda drástica do beta no período imediatamente anterior a revisão tarifária. Desta forma, 

o OFGEM considerou mais apropriado se basear no histórico verificado nas revisões tarifárias 

anteriores e os riscos intrínsecos ao negócio de distribuição de gás natural, como intensidade 

���������������������������������������� �������������������
33 A média foi calculada para a uma janela de 10 anos no período de março de 2001 a março de 2011. 
34 Index-linked UK government bonds. 
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nos investimentos e utilização futura da rede. Como resultado da aplicação desta metodologia, 

o beta foi estimado em 0,9. 

Em relação ao custo de capital de terceiros a agência regulatória inglesa optou por uma 

abordagem dinâmica. Desta forma a agência assumiu a premissa de que um décimo da dívida 

total da empresa é refinanciada anualmente. Ou seja, o custo do capital de terceiros deve ser 

atualizado anualmente de acordo com a média móvel dos últimos 10 anos dos índices iBoxx35

A e BBB com maturidade de 10 anos ou mais. A taxa nominal encontrada (5,82%) foi 

deflacionada conforme projeção de inflação de 2,82% estimada pelo Banco Central Inglês. 

Desta forma o custo do capital de terceiros antes dos impostos em termos reais definido pelo 

OFGEM para o primeiro ano do ciclo tarifário (2013) ficou em 2,92%.

A seguir podemos verificar na tabela os parâmetros utilizados pelo OFGEM, bem como o 

WACC estimado para as distribuidoras de gás sob sua área de concessão. Cabe destacar que os 

valores foram adequados para facilitar a comparação com os parâmetros propostos pela 

ARSESP36.

���������������������������������������� �������������������
35 Índices de benchmark para títulos de renda fixa publicados pelo Markit Group Limited. 
36 A taxa livre de risco (2,0%) e custo de capital próprio (6,7%) foram convertidos de real para nominal com a 
inflação estimada pelo OFGEM de 2,82% resultando nos novos valores de 4,87% e 9,60% respectivamente. O 
custo do capital de terceiros foi adequado de real antes dos impostos (2,92%) para nominal depois dos impostos 
(7,72%). 
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Tabela 13: WACC calculado pelo Ofegm

Fonte: Autor

4.3 Australian Energy Regulator 

Em 2012 a agência reguladora australiana iniciou um programa37 com o objetivo de aprimorar 

a regulação. Como evolução do programa foi criado um conjunto de guias com as novas 

diretrizes, dentre eles o guia para determinação da taxa de retorno permitida38. Nesta seção 

apresentamos os parâmetros definidos para as distribuidoras de gás natural australianas de 

acordo com o guia para taxa de retorno. 

A AER utiliza para regulação das empresas australianas o conceito de benchmark39. Desta forma 

a instituição observou o nível de endividamento das empresas que atuam no setor na Austrália 

em uma janela de 11 anos40, concluindo que a média das diferentes fontes de dados variou de 

59% a 66%. Finalmente, a agência reguladora considerou que a evidência empírica suporta um 

endividamento de 60%. 

���������������������������������������� �������������������
37 Better regulation program. 
38 Rate of Return Guideline – dezembro de 2013. 
39 A AER define o benchmark como uma empresa que atua exclusivamente operando redes reguladas no negócio 
de energia na Austrália. 
40 Período de 2002 a 2012. 
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A taxa livre de risco foi definida de acordo com a média do rendimento dos títulos de 10 anos 

emitidos pelo governo australiano 41  durante 20 dias úteis consecutivos imediatamente 

anteriores ao início do período regulatório de cada concessão. A tabela a seguir apresenta a taxa 

livre de risco utilizada no processo de revisão tarifária de cada empresa regulada. A média da 

taxa livre de risco utilizada para as distribuidoras de gás natural australianas foi de 2,91% 

considerando os diferentes momentos da revisão tarifária.

Tabela 14: Taxa Livre de Risco definida para as empresas australianas

Fonte: AER

Em relação ao prêmio pelo risco sistemático foi definido incialmente um intervalo  de 5,0% a 

7,5%, baseado nas revisões anteriores. Na sua análise para definir precisamente o parâmetro, a 

AER calculou a média histórica de longo prazo concluindo que 6,0% é um retorno adequado e 

consistente. No entanto, a estimativa com o modelo de dividendos indicou um retorno superior, 

variando de 6,1% a 7,5%. Com base nos resultados obtidos, a agência fixou o prêmio de risco 

de mercado em 6,5%, considerado consistente com as condições de mercado em dezembro de 

2013. 

Para a determinação do beta, a AER partiu de um intervalo entre  0,4 e 0,7, que se configurou 

robusto a aplicação das mais diversas técnicas econométricas e períodos de análise. A partir daí 

a agência australiana considerou, principalmente, a prática regulatória nos demais países 

concluindo que o beta deveria ser igual ao limite superior da faixa inicialmente proposta, ou 

seja, igual a 0,7. 

���������������������������������������� �������������������
41 Commonwealth Government Securities (CGS). 

Empresa
Data da 
Revisão

Taxa

Envestra mar/13 3,53%

Multinet Gas mar/13 3,12%

SPI Networks mar/13 3,14%

Jemena Gas Networks jun/15 2,53%

ActewAGL mai/16 2,57%

Australian Gas Networks mai/16 2,57%

Média 2,91%

Máximo 3,53%

Mínimo 2,53%

Taxa Livre de Risco - Australian Energy Regulator
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Em relação ao custo de capital de terceiros a AER optou por uma abordagem dinâmica, assim 

como a utilizada pelo OFGEM. A partir desta premissa, o custo foi estimado com base na média 

móvel nos últimos dez anos do retorno para títulos com rating BBB+ ou equivalente. A agência 

australiana especifica que a maturidade do título utilizado como benchmark deve ser de dez 

anos. A tabela a seguir ilustra o custo do capital de terceiros definido para as distribuidoras de 

gás natural nas suas respectivas revisões. Como podemos verificar a média dos valores 

estimados para o custo de capital de terceiros é de 5,8%. 

Tabela 15: Custo do Capital de Terceiros definido para as empresas australianas

Fonte: AER

A inflação esperada é estimada pela agência reguladora australiana com base nas informações 

do banco central australiano (RBA)42. Para o curto prazo, a AER considera o valor central do 

intervalo  divulgado pelo RBA no momento de cada revisão tarifária para os 2 anos seguintes. 

Para o longo prazo, do terceiro ao décimo ano, a agência considera o centro da meta de inflação 

do RBA. A inflação estimada para o ciclo tarifário é a média geométrica dos 10 anos, levando 

em consideração tanto as estimativas para o curto como para o longo prazo.  

A seguir podemos verificar na tabela os parâmetros utilizados pela AER, assim como o WACC

estimado para as distribuidoras de gás sob sua área de concessão nas suas respectivas datas de 

revisão tarifária. Para o caso australiano os valores também foram adequados para facilitar a 

comparação com os parâmetros propostos pela ARSESP43. 

���������������������������������������� �������������������
42 Reserve Bank of Australia. 
43 O custo do capital de terceiros foi adequado de antes dos impostos para depois dos impostos para todas as 
empresas listadas na tabela.�

Empresa
Data da 
Revisão

Taxa

Envestra mar/13 6,76%

Multinet Gas mar/13 6,44%

SPI Networks mar/13 6,50%

Jemena Gas Networks jun/15 4,28%

ActewAGL mai/16 5,31%

Australian Gas Networks mai/16 5,51%

Média 5,80%

Máximo 6,76%

Mínimo 4,28%

Custo do Capital de Terceiros - Australian Energy Regulator
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Tabela 16: WACC calculado pelo AER

Fonte: Autor

4.4 Comparativo de Metodologias 

Depois de apresentadas as propostas das agências reguladoras selecionadas como referências, 

podemos estabelecer comparações com a proposta final da ARSESP. Desta forma apresentamos 

no quadro a seguir o valor estimado para cada parâmetro até chegarmos ao WACC em termos 

reais. 

Cabe destacar a ausência do prêmio pelo risco-país para benchmarks internacionais uma vez 

que estes aplicam o CAPM considerando como taxa livre de risco os títulos emitidos pelo 

próprio país, evitando assim a necessidade de internalização como proposto pela ARSESP e 

ANEEL. Desta forma, optou-se por atribuir o valor zero para este parâmetro afim de tornar 

factível a comparação entre as agências. Com isso, os valores dos WACCs  exibidos na tabela 

podem ser comparados, pois estão estimados em países com risco aproximadamente 

equivalentes44 e em termos reais. 

���������������������������������������� �������������������
���Os valores da ARSESP e ANEEL estão em dólares americanos, mercado adotado com referência. Os valores do 
OFGEM e AER estão em libras e dólares australianos respectivamente. Para fins de comparação considerou-se o 
risco dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália aproximadamente equivalentes levando em consideração o seu 
estágio de desenvolvimento econômico e os ratings bastante semelhantes atribuídos pelas agências de risco, 
conforme podemos ver na tabela abaixo. 

País S&P Moody’s Fitch 
Austrália AAA Aaa AAA 
Estados Unidos AA+ Aaa AAA 
Reino Unido AA Aa2 AA 
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mar/13 mar/13 mar/13 jun/15 mai/16 mai/16

� � ������������������ 3,53% 3,12% 3,14% 2,53% 2,57% 2,57% 2,91%

� � ��������������������� 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

�� ���������������� 6,00% 6,00% 6,00% 6,50% 6,50% 6,50% 6,25%
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Tabela 17: Comparativo dos WACCs estimados por cada agência

Fonte: Autor

Como podemos perceber os valores estimados pelas agências brasileiras são em geral superiores 

aos valores estimados pelas agências internacionais utilizadas como referência. As alterações 

nos valores de cada parâmetro podem ser explicadas pelos diferentes métodos de estimação 

utilizados por cada agência reguladora. O Anexo II compara as abordagens utilizadas pelas 

agências reguladoras, resumindo as principais diferenças. 

5 Metodologia Proposta 

Entender os diferentes referenciais é importante para propor uma estrutura de capital adequada 

para o negócio de distribuição de gás natural. Com esse objetivo foram analisadas as 

contribuições elaboradas durante o processo de consulta pública, a decisão da ARSESP, 

referenciais teóricos e a prática de agências reguladoras nacionais e internacionais em estágio 

avançado de maturidade. 

Estrutura de Capital 

Após a avaliação da abordagem adotada pela ARSESP para definição da estrutura de capital 

optou-se neste trabalho por manter o nível de endividamento proposto em 55% coerente com a 

alavancagem média praticada pela Comgas nos últimos anos, além de ser 10 pontos percentuais 

maior do que a alavancagem estabelecida na revisão tarifária anterior (45%), o que representa 

uma evolução adequada em termos de alavancagem. 
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� � ������������������ 5,93% 5,93% 5,93% 5,64% 4,88% 2,91%
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Taxa Livre de Risco 

Para a definição da taxa livre de risco foram realizados alguns testes a fim de melhorar a 

precisão da estimativa para este parâmetro. 

Uma das questões que surgiu ao analisar o comportamento histórico da taxa dos títulos do 

tesouro americano com maturidade de 10 anos foi a tendência de redução dessa taxa nos últimos 

30 anos, período utilizado pela ARSESP. O gráfico a seguir apresenta a evolução desde 192745

e permite evidenciar esta situação. 

Gráfico 3: Evolução anual dos títulos do tesouro americano de 10 anos
Fonte: Autor 

Dessa forma, procurou-se aumentar a janela, estendendo-a desde 1927 a 2013, correspondente 

a todo o período disponível, a fim de amenizar os efeitos verificados quando utilizamos uma 

janela de 30 anos. O histograma das taxas verificadas no período é apresentado abaixo. 

�����������������������������������������������������������
���Dados acessados em: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html. 
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Gráfico 4: Histograma dos títulos do tesouro americano de 10 anos
Fonte: Autor

Diante das características da série e pelo fato de apresentar valores extremos, optou-se por 

implementar a detecção e exclusão de outliers através das ferramentas box-plot e seis sigma, 

conforme podemos verificar nos gráficos a seguir. 

Gráfico 5: Análise Box-Plot dos títulos do tesouro americano de 10 anos
Fonte: Autor
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Gráfico 6: Análise Seis Sigma dos títulos do tesouro americano de 10 anos
Fonte: Autor

Com a remoção dos outliers obtivemos as seguintes estatísticas para os títulos do tesouro 

americano com maturidade de 10 anos. 

Tabela 18: Parâmetros estatísticos dos títulos do tesouro americano de 10 anos

Fonte: Autor 

Ao utilizarmos a janela máxima, 87 anos, para os títulos do tesouro americano de 10 anos, o 

valor estimado para a taxa livre de risco seria 4,83%. 

Uma outra forma de estimar a taxa livre de risco testada foi considerar o histórico da taxa dos 

títulos do tesouro americano com maturidade de 30 anos 46 , uma vez que o negócio de 

distribuição de gás natural caracteriza-se por construção de infraestrutura com longo prazo de 

maturação. O gráfico a seguir apresenta a evolução de 1977 a 2013. 

�����������������������������������������������������������
�� Dados acessados em: https://fred.stlouisfed.org/series/DGS30.�
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Gráfico 7: Evolução anual dos títulos do tesouro americano de 30 anos
Fonte: Autor

Os valores podem ser vistos de outra forma no histograma apresentado abaixo. 

Gráfico 8: Histograma dos títulos do tesouro americano de 30 anos
Fonte: Autor

Assim como na série de 10 anos, repetiu-se o procedimento de detecção e exclusão de outliers

através das ferramentas box-plot e seis sigma, conforme podemos verificar nos gráficos a seguir. 
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Gráfico 9: Análise Box-Plot dos títulos do tesouro americano de 30 anos
Fonte: Autor

Gráfico 10: Análise Seis Sigma dos títulos do tesouro americano de 30 anos
Fonte: Autor

Como podemos perceber pelos gráficos acima, não foram detectados outliers. As estatísticas 

do título de 30 anos são apresentadas na tabela abaixo. 
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Tabela 19: Parâmetros estatísticos dos títulos do tesouro americano de 30 anos

Fonte: Autor

Assim, ao utilizarmos o histórico de 37 anos dos títulos do tesouro americano para 30 anos, o 

valor estimado para a taxa livre de risco seria 7%.

Foram testadas ainda diversas janelas para os dois títulos (10 e 30 anos), conforme resumo a 

seguir. 

Gráfico 11: Testes para diversas janelas dos títulos do tesouro americano de 10 e 30 anos
Fonte: Autor

Com base nos testes realizados optou-se por utilizar a janela máxima para os títulos com 

maturidade de 10 anos, resultando em uma estimativa de 4,83% para a taxa livre de risco. Os 

títulos de 10 anos foram escolhidos por serem unanimidade entre as agências adotadas como 

referência neste estudo. A janela de 87 anos justifica-se por atenuar choques ou tendências de 

curto prazo, além de ser coerente com a estimação do prêmio de risco do mercado, 

procedimento amplamente recomendado na literatura. 
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Prêmio pelo Risco País 

Para estimar o prêmio pelo risco país utilizou-se o mesmo indicador proposto pela ARSESP, o 

EMBI + BRAZIL47. No entanto, procurou-se, neste trabalho, testar as janelas temporais e a 

média, ao invés da mediana, utilizada pela agência reguladora. 

A evolução histórica do prêmio pelo risco país é apresentada desde 199448 a 2013 no gráfico a 

seguir. 

Gráfico 12: Evolução anual do EMBI + BRAZIL
Fonte: Autor

Assim como na estimação da taxa livre de risco, buscou-se aumentar a janela ao máximo, 

estendendo-a pelos 20 anos. O histograma dos prêmios verificados no período de 1994 a 2013 

é apresentado abaixo. 

�����������������������������������������������������������
�	�%� ��0)�� ����� 18$/� ?� $��  ����� ���+��!�� 63���'���=��� ����� �3�� ������ 3����(�0)�� ������ �&� ����� ��&3��������

+��������������������������������������%�7�������"������������������18$/�?�$�����3��������� �����"���,*.�:�������

���	������	�>"��������������+��������!� 0��� ������� 5�����"������7�����+���� �����-���������������0)��

��������:�"�	>��%����� ���� ��, a janela de histórico do CDS é de 10 anos, enquanto o EMBI + BR possui o dobro 
do tamanho (20 anos). Sendo assim, optou-se pelo EMBI + BR por se adequar melhor ao trabalho com uma série 
mais longa, premissa utilizada no restante das estimativas, como taxa livre de risco e prêmio de mercado. 
�
 Dados acessados em: http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=40940&module=M.�
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Gráfico 13: Histograma do EMBI+ BRAZIL
Fonte: Autor

Como alternativa a utilização da mediana, optou-se por combinar a utilização da média como 

medida de tendência central com o procedimento de detecção e exclusão de outliers através das 

ferramentas box-plot e seis sigma. Os gráficos abaixo ilustram o procedimento de identificação 

dos outliers. 

Gráfico 14: Análise Box-Plot do EMBI + BRAZIL
Fonte: Autor
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Gráfico 15: Análise Seis Sigma do EMBI + BRAZIL
Fonte: Autor

De acordo com os procedimentos para remoção dos outliers, não houve a necessidade de excluir 

dados da amostra. Assim, podemos observar na tabela a seguir as seguintes estatísticas para o 

histórico de 20 anos do EMBI + BRAZIL. 

Tabela 20: Parâmetros estatísticos do EMBI + BRAZIL

Fonte: Autor

Com base nos procedimentos realizados obteve-se 5,39% como estimativa para o prêmio pelo 

risco país, calculado a partir da média histórica do EMBI + BRAZIL. 

Prêmio pelo Risco de Mercado 

No caso do prêmio pelo risco de mercado, foram analisadas algumas alternativas à abordagem 

adotada pela ARSESP com o objetivo de refinar a estimativa para este parâmetro. 

O índice de ações S&P 500 foi utilizado como parâmetro para o retorno de mercado. O gráfico 

a seguir mostra a evolução do retorno S&P 500 no período de 1928 a 2013. 
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Gráfico 16: Evolução anual dos retornos do S&P 500
Fonte: Autor

No gráfico abaixo as taxas de retorno do S&P 500 podem ser vistas na forma de histograma. 

Gráfico 17: Histograma dos retornos anuais do S&P 500
Fonte: Autor

Tendo em vista os valores extremos verificados, optou-se por implementar a detecção e 

exclusão de outliers através das ferramentas box-plot e seis sigma, conforme podemos verificar 

nos gráficos a seguir. 
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Gráfico 18: Análise Box-Plot dos retornos do S&P 500
Fonte: Autor

Gráfico 19: Análise Seis Sigma dos retornos do S&P 500
Fonte: Autor

Para chegarmos ao retorno de mercado, é necessário também calcular o retorno anual49 dos 

títulos utilizados como parâmetro para a taxa livre de risco. Desta forma podemos obter o 

�����������������������������������������������������������
���@-��3���3����(�������������3����������� ��� 3���������3����

,- ��./�*01 �2 �� �� ���� ���*�03��* � ��� � �*�34 � �5 � �*01
,-: Retorno do ano 0; �*: Taxa do título no ano 0; 
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retorno de mercado pela diferença entre os retornos anuais verificados para o S&P 500 e os 

títulos considerados livres de risco. Os gráficos a seguir ilustram os retornos anuais calculados 

a partir dos títulos do tesouro americano com maturidade de 10 anos ao longo do tempo e a sua 

distribuição no período de 1928 a 2013. 

Gráfico 20: Evolução anual dos retornos dos títulos do tesouro americano de 10 anos
Fonte: Autor

Gráfico 21: Histograma dos retornos anuais dos títulos do tesouro americano de 10 anos
Fonte: Autor

A seguir são apresentados os resultados das metodologias box-plot e seis sigma para detecção 

e exclusão de outliers. 

������������������������������������������������������������*01: Taxa do título no ano anterior; 6: Maturidade do Titulo. 
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Gráfico 22: Análise Box-Plot dos retornos dos títulos do tesouro americano de 10 anos
Fonte: Autor

Gráfico 23: Análise Seis Sigma dos retornos dos títulos do tesouro americano de 10 anos
Fonte: Autor

Após a remoção dos outliers, obtivemos as seguintes estatísticas para o retorno do S&P 500 e 

para os títulos do tesouro americano com maturidade de 10 anos. 
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Tabela 21: Parâmetros estatísticos dos retornos do S&P 500 e dos títulos de 10 anos

Fonte: Autor

Assim, ao calcularmos o spread entre as médias do retorno do S&P 500 (12,16%) e dos títulos 

do tesouro americano para 10 anos (4,16%), chegamos ao valor estimado de 7,99% para o 

prêmio para o risco de mercado. 

Um outro teste foi realizado com objetivo de estimar o prêmio pelo risco de mercado com base 

no spread entre o retorno do S&P 500 e o retorno dos títulos do tesouro americano com 

maturidade de 30 anos. O gráfico a seguir apresenta a evolução do retorno das obrigações do 

governo americano para 30 anos no período de 1978 a 2013. 

Gráfico 24: Evolução anual dos retornos dos títulos do tesouro americano de 30 anos
Fonte: Autor

Os valores podem ser vistos de outra forma no histograma apresentado abaixo. 
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Gráfico 25: Histograma dos retornos anuais dos títulos do tesouro americano de 30 anos
Fonte: Autor

Igualmente ao realizado na série de 10 anos, repetiu-se o procedimento de detecção e exclusão 

de outliers através das ferramentas box-plot e seis sigma, conforme podemos verificar nos 

gráficos a seguir. 

Gráfico 26: Análise Box-Plot dos retornos dos títulos do tesouro americano de 30 anos
Fonte: Autor
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Gráfico 27: Análise Seis Sigma dos retornos dos títulos do tesouro americano de 30 anos
Fonte: Autor

Como podemos perceber pelos gráficos, não foram detectados outliers. As estatísticas para o 

retorno do S&P 500 e para os títulos de 30 anos obtidas após os procedimentos de detecção e 

exclusão de outliers são apresentadas na tabela abaixo. 

Tabela 22: Parâmetros estatísticos dos retornos do S&P 500 e dos títulos de 30 anos

Fonte: Autor

Portanto, ao calcularmos o spread entre as médias do retorno do S&P 500 (14,45%) e dos títulos 

do tesouro americano para 10 anos (9,56%), chegamos ao valor estimado de 4,89% para o 

prêmio para o risco de mercado considerando a janela máxima, que nesse caso é de 36 anos. 

Foram testadas ainda diversas janelas considerando o spread entre o S&P 500 e os dois títulos, 

10 e 30 anos, conforme resumo a seguir. 
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Gráfico 28: Spreads entre os retornos do S&P 500 e dos títulos de 10 e 30 anos para diversas janelas
Fonte: Autor

Com base nos testes realizados optou-se por utilizar a janela máxima para o spread entre o S&P 

500 e os títulos com maturidade de 10 anos, resultando em uma estimativa de 7,99% para o 

prêmio pelo risco de mercado. O spread considerando a janela máxima e os títulos de 10 anos 

foi adotado por ser um procedimento recomendado na literatura, além de manter a coerência 

com a estimativa da taxa livre de risco. 

Prêmio pelo Risco Cambial 

Com relação ao prêmio pelo risco cambial é importante destacar inicialmente que a exposição 

cambial no caso das distribuidoras de gás natural de São Paulo é mitigada por cláusulas de 

ajuste estabelecidas no processo regulatório, como o mecanismo de conta gráfica, que permite 

o repasse do custo do gás para o consumidor. Outros impactos como os riscos de default no 

Brasil e de perda de valor do real em relação a outras moedas estão considerados no prêmio 

pelo risco país e no repasse da inflação para as tarifas. 

Adicionalmente, o risco cambial proveniente de exposição a financiamentos em moeda 

estrangeira, pode ser diversificado através de instrumentos financeiros, conforme praticado pela 

Comgas. Neste caso, cabe destacar que se trata de uma decisão estratégica da empresa após 

avaliação dos custos de captação e dos instrumentos financeiros para mitigação dos riscos 

associados a este tipo de operação.   
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Assim, ao considerar o prêmio pelo risco país, repasse da inflação e outros mecanismos de 

controle e mitigação para a componente sistemática do risco cambial, bem como a possibilidade 

de diversificação dos riscos associados a variação do câmbio, optou-se neste trabalho por não 

adicionar o prêmio pelo risco cambial na estimativa do custo de capital. 

Prêmio adicional por risco de tamanho da empresa 

A adição de prêmio de risco pelo tamanho ainda é questão amplamente discutida, seja no 

mercado ou academicamente. Ao mesmo tempo que a ARSESP baseou-se nos estudos de 

Asgharian and Hansson, 2010; Fan and Liu, 2008, podemos encontrar autores divergentes como 

Aswath Damodaran50, que não enxerga razões para a adição do prêmio por tamanho de empresa 

ao custo de capital. 

Segundo Damodaran, a prática não é suportada pela análise histórica nem prospectiva. Mesmo 

que houvesse risco adicional por tamanho, o autor sugere que a maior parte desse risco seria 

diversificável, podendo ser ajustado, por exemplo, na projeção de fluxo de caixa ao invés de 

ser adequado via taxa de retorno. 

Após analisar o desempenho histórico, o professor da Universidade de Nova Iorque indica uma 

série de considerações pertinentes sobre a real existência e a mensuração desse tipo de prêmio. 

• Embora o prêmio por tamanho possa ser verificado no período entre 1928 e 2014, existe 

volatilidade e alternância de valores neste período. Por exemplo: o prêmio que era de 

7,18% no período de 1928 a 1980 passou a ser negativo (-0,18%) no período de 1981 a 

2014. 

• O autor cita também um artigo51  que evidencia o desaparecimento do prêmio por 

tamanho quando as menores empresas52 ou “microcaps” são retiradas da amostra. Desta 

forma, o prêmio por tamanho parece estar associado apenas às microempresas e não a 

toda amostra de pequenas empresas. 

• Ao estimar a média do excesso de retorno (4,33%) e o desvio padrão (1,96%) do decil 

referente as menores empresas fica evidente a fragilidade do prêmio por tamanho devido 

a magnitude verificada para o desvio padrão. 

���������������������������������������� �������������������
�� �Professor de finanças da Escola de Negócios Stern da Universidade de Nova Iorque. Ver 
http://aswathdamodaran.blogspot.com.br/. 
���The disappearing size effect.�
���Empresas com capitalização de mercado inferior a US$ 5 milhões. 
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• Outra questão apresentada é que a maior parte do prêmio por tamanho é obtida nos 

meses de janeiro. Ao retirarmos este mês da amostra o prêmio por tamanho desaparece 

completamente. 

• O prêmio por tamanho da empresa parece ser menor fora dos Estados Unidos e 

inexistente em alguns países. 

• Uma série de trabalhos argumentam que questões relacionadas ao tamanho das 

empresas podem ser atribuídas a efeitos de liquidez. Neste sentido ao adicionar proxy 

para liquidez é possível reduzir ou eliminar o prêmio pelo tamanho. 

• Finalmente o autor levanta a questão sobre a utilização da capitalização de mercado 

como medida de tamanho para o estudar o comportamento dos retornos. Alguns estudos 

tentaram utilizar outras variáveis como a receita, mas parece não haver efeito de 

tamanho nessas variáveis. 

A fim de testar a existência do prêmio por tamanho da empresa numa abordagem prospectiva, 

Damodaran calculou o prêmio pelo risco de mercado implícito para o S&P 500, comparando-o 

com o prêmio pelo risco de mercado implícito para o S&P Small Cap 600 Index53. O prêmio 

pelo risco de mercado implícito obtido para o S&P 500 foi de 5,78%, enquanto para o S&P 

Small Cap 600 Index foi de 5,44% evidenciando que o mercado não precifica um prêmio 

adicional pelo risco de tamanho da empresa. 

Assim, após tomar conhecimento de uma série de problemas relacionados a adição do prêmio 

pelo tamanho da empresa e do seu caráter diversificável, optou-se neste trabalho por 

desconsiderar a inclusão deste tipo de prêmio. Logo, teremos um único WACC a ser aplicado 

indistintamente para as três distribuidoras paulistas. 

Beta 

Na sua proposta para o beta, a ARSESP defende um ajuste uma vez que no seu entendimento o 

modelo de tarifa teto, aplicado em São Paulo, apresenta mais riscos para as distribuidoras do 

que o modelo de taxa de retorno, vigente nos Estados Unidos, país utilizado como referência 

para estimar o beta.  Neste sentido, a agência sugere empregar o beta estimado pelo OFGEM

no lugar do beta estimado com base nas empresas americanas. No entanto, esta metodologia de 

ajustar o beta para as distribuidoras em função do tipo de modelo regulatório pode ser 

questionada. 

���������������������������������������� �������������������
���O S&P SmallCap 600 mede o segmento de baixa capitalização do mercado de capitais norte-americano. 
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Um primeiro aspecto controverso é o fato de embutirmos um beta estimado para o Reino Unido 

em um cálculo que está considerando os Estados Unidos como mercado de referência, fato que 

aparentemente não encontra suporte na literatura. 

Ao pesquisar sobre o assunto, verificou-se que a ANEEL utilizou essa metodologia até a 

segunda revisão tarifária, abandonando-a em 2011, na revisão tarifária seguinte, conforme Nota 

Técnica no 297/2011-SRE/ANEEL54. Segundo a agência de energia elétrica, vários fatores 

motivaram a revisão da metodologia. 

Inicialmente, cabe destacar que o regime de tarifa teto tal qual aplicado pelas agências 

brasileiras limita-se aos itens considerados gerenciáveis, adotando mecanismos de mitigação 

para os itens considerados como não gerenciáveis. 

A Aneel observa, também, que embora haja diferenças nos modelos regulatórios brasileiros e 

americanos, na medida em que a regulação nos Estados Unidos é descentralizada, é possível 

notar em diversos estados mecanismos de incentivo relacionados ao regime de tarifa teto. 

A agência apresenta na nota técnica o trabalho elaborado por Burkhard Pedell, que sugere que 

a ação do regulador pode por um lado reduzir e por outro impor riscos que a empresa incorreria 

caso não fosse regulada. A redução de riscos estaria relacionada a medidas como mecanismos 

de repasse de custos não gerenciáveis para a tarifa, indexação de custos a índices de preços e 

outros. Por outro lado, a adição de riscos seria resultante da ação do próprio agente regulador 

podendo ser mitigada por meio de cláusulas contratuais, entre outras medidas. Adicionalmente, 

o autor ressalta que há evidências de que a atuação das agências reguladoras pode ser 

assimétrica tanto em favor quanto em prejuízo às empresas. 

Deste modo, é possível concluir que da mesma forma que existem riscos impostos pela 

regulação, há riscos mitigados pela atuação do regulador. Além disso, o risco da atividade de 

distribuição de gás natural já está sendo remunerado pelo beta e em parte pelo risco país, na 

medida em que está relacionado a qualidade institucional do país. Portanto, conforme exposto 

acima, se propõe não considerar a metodologia adotada pela ARSESP para estimar o beta, visto 

que o risco relacionado ao tipo de regulação já está refletido nos demais componentes de risco 

do modelo. 

���������������������������������������� �������������������
54 Nota Técnica da ANEEL emitida em 26 de outubro de 2011 com a Metodologia e critérios para definição da 
estrutura e do custo de capital regulatório para o terceiro ciclo de revisão tarifária periódica das concessionárias 
de distribuição de energia elétrica. 
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Assim, como abordagem alternativa, optou-se por utilizar o beta específico do setor de utilities55, 

onde encontram-se agrupadas empresas caracterizadas por serem indústrias de rede, pela longa 

maturação dos investimentos e por serem monopólios naturais. A classificação de utilities

contempla basicamente empresas que atuam na distribuição de energia elétrica e na própria 

atividade de distribuição de gás natural, o que assegura uma estimativa mais precisa para o 

parâmetro beta.

Além disso, procurou-se manter a coerência buscando empresas que atuam nos Estados Unidos, 

mercado selecionado como referência na estimativa dos demais parâmetros. Deste modo 

obteve-se o beta desalavancado de 0,38 56  calculado por Damodaran em 2013. Ao 

realavancarmos o beta com a fórmula de Hamada e a estrutura de capital de 55%, chegamos a 

um beta alavancado de 0,68 para as distribuidoras de gás natural de São Paulo. 

Prêmio pelo Risco de Crédito 

No cálculo do custo capital de terceiros, adotou-se a abordagem proposta pela agência 

reguladora paulista., sendo considerado um prêmio adicional pelo risco de crédito de 2,0%. 

Inflação Esperada 

Em relação a projeção da inflação esperada nos Estados Unidos, considerou-se adequado 

aplicar neste trabalho a estimativa de 2,16% elaborada pela ARSESP. 

Proposta de WACC

Finalmente, podemos calcular o WACC regulatório a ser aplicado nas distribuidoras de gás 

natural de São Paulo com base nos parâmetros estimados neste capítulo. Conforme veremos na 

tabela a seguir, chegou-se a um valor de 9,12% em termos reais. 

���������������������������������������� �������������������
���Lista de empresas no Anexo III. 
���Acessado em http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/archives/betas13.xls. 
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Tabela 23: Cálculo do WACC regulatório proposto

Fonte: Autor 

Por último, podemos comparar a proposta elaborada neste trabalho com as demais propostas. 

Para isso, apresentamos no gráfico a seguir o valor estimado para o WACC em termos reais. 

Cabe lembrar que na elaboração do gráfico utilizou-se o mesmo artifício de atribuir o valor zero 

para o prêmio pelo risco-país com o objetivo de tornar factível a comparação entre os valores 

estabelecidos. Assim, os valores dos WACCs exibidos no gráfico podem ser comparados, pois 

estão estimados em países com risco aproximadamente equivalentes57 e em termos reais. 

���������������������������������������� �������������������
�	�Os valores da ARSESP e ANEEL estão em dólares americanos, mercado adotado como referência. Os valores 
do OFGEM e AER estão em libras e dólares australianos, respectivamente. Para fins de comparação considerou-
se o risco dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália aproximadamente equivalentes levando em consideração 
o seu estágio de desenvolvimento econômico e os ratings bastante semelhantes atribuídos pelas agências de risco, 
conforme podemos ver na tabela abaixo. 

País S&P Moody’s Fitch 
Austrália AAA Aaa AAA 
Estados Unidos AA+ Aaa AAA 
Reino Unido AA Aa2 AA 
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Gráfico 29: Comparativo de WACCs considerando riscos equivalentes
Fonte: Autor

Como podemos perceber, o valor para o custo ponderado de capital estimado neste trabalho 

sugere um patamar intermediário entre as metodologias utilizadas pelas agências internacionais 

e as brasileiras. 

Os valores inferiores estabelecidos pelas agências internacionais devem-se provavelmente a 

abordagem híbrida de análise histórica e prospectiva para estimar parâmetros do WACC. Deste 

modo, os níveis atuais de taxas de juros nesses países tendem a contribuir para projeções de 

taxa livre de risco mais baixas. Um outro fator a ser considerado é o nível de retorno de mercado, 

que parece ser menor nas estimativas de OFGEM e AER do que as verificadas no mercado 

americano, utilizado como referência pelas agências brasileiras e também neste trabalho. 

Ao comparar os valores da metodologia proposta, é possível incluir o parâmetro risco-país para 

obter o valor final do WACC real aplicável às empresas brasileiras. A tabela a seguir possibilita 

a análise dos valores estimados em cada metodologia58. 

�����������������������������������������������������������
�
�O Anexo IV apresenta tabela comparando o WACC proposto pelos participantes da consulta pública com o 
WACC resultante da metodologia proposta neste trabalho. 
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Tabela 24: Comparativo do WACC aplicável às empresas brasileiras

Fonte: Autor 

Analisando a tabela, podemos perceber que a metodologia desenvolvida neste trabalho levou a 

estimativas menores para a taxa livre de risco e o coeficiente beta, que contribuem para a 

redução do WACC. Por outro lado, os valores encontrados para os prêmios pelo risco país e 

risco de mercado foram superiores aos estabelecidos pelas agências. Essas diferenças nos 

valores estimados para cada parâmetro podem ser explicadas pelos diferentes métodos de 

estimação utilizados por cada agência reguladora. 

Neste sentido, é importante destacar que este trabalho procurou manter a coerência nas 

premissas, utilizando sempre as maiores janelas possíveis para as séries consideradas adequadas. 

Adicionalmente, procurou-se detectar e excluir os outliers com a finalidade de minimizar seus 

impactos nas estimativas dos parâmetros. Sendo assim, entende-se que a metodologia 

desenvolvida é adequada para estimar o custo de capital das distribuidoras de gás natural. 

6 Conclusão 

De acordo com o proposto inicialmente, o objetivo deste estudo foi estabelecer uma 

metodologia para a determinação do WACC para as distribuidoras de gás natural do estado de 

São Paulo. 

Para atingir o objetivo analisamos a metodologia estabelecida pela ARSESP e principalmente 

as contribuições recebidas pela agência durante a consulta pública, processo que se revelou 

essencial para o desenvolvimento da metodologia e foi realizado de forma inédita neste trabalho. 
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Procurou-se também buscar as principais referências em práticas regulatórias nacionais e 

internacionais, além de sólido referencial teórico para embasar a estimativa de custo de capital 

elaborada. 

Após essas etapas, procurou-se estabelecer a abordagem mais adequada à realidade da atividade 

de distribuição de gás natural. Desta forma, entendeu-se que o WACC regulatório de 9,12% 

proposto considera os aspectos de qualidade dos serviços prestados e a promoção de 

modicidade tarifária, assegurando, ao mesmo tempo, às concessionárias a remuneração 

adequada do capital investido. 

Recomenda-se, assim, que a ARSESP promova uma revisão das estimativas realizadas no 

âmbito da terceira revisão tarifária de forma a compatibilizá-las com a metodologia de custo de 

capital desenvolvida no presente trabalho. 

Outra recomendação para a agência reguladora paulista seria a criação de guias estabelecendo 

as diretrizes para o processo de revisão tarifária, do mesmo modo que é desenvolvido hoje pelas 

agências internacionais. Tal prática contribui para estabelecer um senso de continuidade e 

coerência nos atos da agência, reduzindo as incertezas e riscos associados aos processos de 

revisão tarifária. 

Como possíveis desdobramentos deste trabalho, vislumbra-se verificar a viabilidade de adotar 

uma abordagem prospectiva para o cálculo do WACC regulatório ou adotar outros países, com 

regime de regulação por tarifa teto, como mercado de referência. 
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8 Anexos 

Anexo I – Relação de empresas americanas utilizadas pela ANEEL no cálculo do Beta 
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Anexo II – Quadro comparativo das metodologias de estimação utilizadas pelas agências 

����� /(�)��01�� �
�4��� �44�� ������ ����

���
����������

���������

87����!���-��������

���� ����������3����

������� ��� ��� ���

� ���:2.=��>��

87����!���-��������

���� ����������3����

������� ��� ��� ���

� ���:2.=��>��

%+����&���

!�+�����

��������� ��������

����M�

��=�87����!���-�����

��� ��� � ��� ����

���3���� � ��������

� &������ :/LI�>� ���

��� � ��N� ��

��=�$� �!���E�����

��4������

��&3���-�����

������� ����  ��

��� ��2 �����

%����3�

��������&���

������������

�� ������ ��� ��

�7���� ���

�� ���� ��� ����

���3����������� ���

��������� �����

&���� ��

�3������� ���

�3�� ��� ��� �����

5����� �� ���3������

���������� ���

� ��������� ���

� ����� ��� ��������

��&3���-���� ���

�����

�� ������ 4�����

���

�������

����������

�����

%��0)�� ��� �������

����� ������

��+��� �� ����

+����  �� ����� ��

���!���-�����������

� ��� ��� 
���	��

� ���� ��

18$/?$�%O/L� �� ��

���������������������

%��0)�� ��� �������

����� ������

��+��� �� ����

+����  �� ����� ��

���!���-�����������

� ��� ��� 
���	��

� ���� ��

18$/?$�%O/L� �� ��

���������������������

9)�� '���

�� ����������

9)�� '���

�� ����������

���
���������

��������

87����!���-��������

���� ������
���	��

�������� ���� 3����

� ������.J��������

�� ����� ������ ���

�������

87����!���-��������

���� ������
���	��

�������� ���� 3����

� ������.J��������

�� ����� ������ ���

�������

%+����&���

!�+�����

��������� ��������

����M�

�� =� 87�����

&���7������ ��

�����7����� ���

!���-����� ��� ���

� ��� ����

������������ ���

�������N�

�� =� �� &��

���������

�� ������ ��� ��

'����� � ���<3������

��� �������� ���

����� �� ���

�������� ��3�����

�����$� ���,� �����

��� / &�������� ���

6� ���� ����

%+����&���

!�+���������������

����� ����� ��� ��� ��

��� ��� �M�

��=�$� �!���E�����

��4������

��&3���-�����

������� ���N�

��=�87����!���-�����

��� �� &�� ���(�N�

�� =� 8������ ���

������ ���N�

�� =� ,� ��0P��� ���

��������  ��

���� ��� ���

�����)������'4�����



	��

�

!���-����� ��� ���

� ��N�

��=�$� �!���E�����

��4������

��&3���-�����

������� ���N�

�� =� 1����������� ���

$� ��� ,� �����

/ &����  ��

���� ��� ���

�����)������'4�����

���

�������

����

���� !��

���

��������

87���� ��� �������

���� ���� !�� ���

�������� ��3�����

 �� �������� ���

����� �� ����� ����

+����  �� �����-����

��	

��� ��	������

���/++���� ��

9)�� '���

�� ����������

9)�� '���

�� ����������

9)�� '���

�� ����������

���

$����

���������

�������� 

�����

*������� �����

����� '-��3��� ���

G������

�� ������ ���

����� ��&��� ���

��#���������������

������

*������� �����

����� '-��3��� ���

G������

�� ������ ���

����� ��&���

�7���� :��#>� ����

��������� ���

��'��� ����  ���

12%��

9)��'������������� 9)��'�������������

�	�

%���� ��&

���

'� � ������

$� �!���E� ����

+����  �� �7����

!���-����������� ���

���,��&����

$� �!���E� ����

+����  �� �7����

!���-����������� ���

��� ������ ���

��������� ���

������+3�0)�� ���

� ��&��� ��7������

��&3������ �����

�&� �����

$� �!���E� ����

+���� ���+��������

 ��� ��������� ���

������+3�0)�����&4��

 ��3���"� � ��&���

��7������ �� ���

�� ���� ���

��&3������ �����

�&� ���"� ��7�� ���

�� �������� � ��

�� ����� ���� ����

��� �����P���

����������

$� �!���E� ����

+����  �� �7����

!���-����� ��� ���

� ��� ����

��������� <3��

��3���  �� ������ ��

�)����&3�����������

�&� �����

���

$����

����� ���

��

$� �!���E� ���

$���� ����+��������

�����������

8�����&���

��� ��7������ ���

$���� ����+���� ��

!���-����������� ���

������������������

��� ��������

������� ����

%+����&���

!�+���������������

����� ����� ��� ��� ��

��� ��� �M�

�� =� 1���� �����

!���-�����N�

��=�$� �!���E�����

��4������

��&3���-�����

������� ���N�

%+����&���

!�+����M�

�� Q� *�'� �0)�� ���

�� &�� ���� +����

��� ���������

������&� ��

��� ��7������� ��

��������� ���

� 4����N�

��=����������'� �0)��



	��

�

�� =� %�����0)��

<3���������� ����

������� � ��� ������

���  �&-���� ���

������+3�0)�����&4��

 ��3�����

��� ������ '� ��� '���

3����(����

+� �!���E� ����

��4������

��&3���-�����  ���

���������������

�

����	��

�����������

���

 �&-����

87����!���-��������

���� ������
���	��

� ���� ���3���� ����

�	����� $$$=� �� ��

���������������������

87����!���-��������

���� ������
���	��

� �������� �3�0)��

�7���� �+�����

������������������

������+3�0)�� ���

� ��&��� ��7������

+��������������������

����������������

%+����&���

�� R����� ����� ��

�3������������������

����������

����� ���

��3���(�0)�� � 3���

��� ������� ���� ��

�7���� �-���� ����

5������� ��� � ���

���� � ������ �$�����

%� �� $$$� ����

���3������� ��� ���

� ��� �3� ������

H+�M� %� ��'��� 0��

� ���� �� ������

�+����� �� �� �����

��������������������

���� �� ���������

�<3����� ��� ���


���	�� ����� ������

��� �&-�����

%+����&���

�� R����� ����� ��

�3������������������

����������

����� ���

��3���(�0)�� � 3���

��� ������� ���� ��

�7���� �-���� ����

5����������� ������

���3���� ���� ���� &�

$$$?� ����

���3������� ��� ���

� ����

H+�M� %� ��'��� 0��

� ���� �� ������

�+����� �� �� �����

��������������������

���� �� ���������

�<3����� ��� ���


���	�� ����� ������

��� �&-�����

��
/ '��0)��

���������

87����!���-��������

��� � ��� ���

/ '��0)�� ����������

 �� ������ ����

���3����������� ���

���� 12%� ���� ��

���� �63���� �����

� '��0)���

87����!���-��������

��� � ��� ���

� '��0)��

������� �� �����

����� ����30)�� ���

���
����� ������

�������

%��������6�0)�����

� '��0)�� ���������

�����$� ���,� �����

/ &����

%����3�

�+����&���

������������

�� ������ ��� ��

�7���� &���7������

����� �� � '��0)��

��������� �����

$� ��� ,� �����

�3������� ���������

�3���� :�� � ��>� ��

�� &�����(��:������

����� �>��



	��

�

Anexo III - Relação de empresas de utilities utilizadas por Damodaran no cálculo do Beta
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Anexo IV – Comparativo do WACC Proposto com Contribuições da Consulta Pública


