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Abstract: The existence of risk allocated to companies and 
the market as a whole, associated with interventions from 
the regulatory agency in the economy, and in particular in 
the electric sector, is the subject of ongoing debate. 
Nevertheless, the electric energy regulatory agency in Brazil, 
ANEEL, eliminated the “regulatory risk” component from the 
Capital Asset Pricing Model of the tariff revision process for 
distribution and transmission utility companies. On the 
other hand, on 11/09/2012, the Brazilian government edited 

an emergency measure, the so-calledMP 579, later 
transformed into the Law 12783/2013, which had a 
significant impact on the power generation, transmission 
and distribution utility companies in Brazil. Thus, this paper 
aims at investigating the behaviour of the Eletric Energy 
Index (Índice de Energia Elétrica - IEE) in comparison to the 
BOVESPA index (IBOVESPA) before and after the MP 579, 
seeking to identify whether there is an increased perception 
of risk by the entrepreneur. The results demonstrate that 
the publication of MP 579 had a direct impact on risk 
perception of investors over the energy utility companies, 
given that the performance of IEE showed larger negative 
variaton in comparison with IBOVESPA. 

Keywords: Risk, regulation, electric sector, Law 12783/2013. 

Resumo: A existência de riscos imputados às empresas e ao 
mercado como um todo, associado a intervenções do 
agente regulador / poder concedente na economia, e em 
especial no setor elétrico, é tema de debate recorrente. 
Apesar disso, a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), nas revisões tarifárias das distribuidoras e 
transmissoras de energia elétrica, eliminou o componente 
“risco regulatório” do cálculo do custo de capital próprio do 
Modelo de Precificação de Ativos Financeiros. Em 
contrapartida, em 11/09/2012, o governo brasileiro editou a 
Medida Provisória nº 579 (MP 579), posteriormente 
convertida na Lei 12.783/2013, a qual promoveu 
significativo impacto sobre as empresas de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil. 
Dessa forma, este artigo tem como objetivo verificar o 
comportamento do Índice de Energia Elétrica (IEE), 
comparativamente ao Índice Bovespa (IBOVESPA) anterior e 
posteriormente à MP 579, buscando identificar se há 
aumento da percepção de risco por parte do 
empreendedor. Os resultados demonstram que a publicação 
da MP 579 impactou diretamente na percepção de risco do 
investidor sobre as empresas do setor de energia, haja vista 
que o desempenho do IEE apresentou variação negativa 
maior que a verificada para o mercado. 

Palavras-chave: Risco, regulação, setor elétrico, Lei 
12.783/2013. 

1 Introdução 

O atual modelo de concessão do serviço público de 
transmissão de energia elétrica  estabeleceu o denominado 
regime de preços máximos (“price-cap”), cuja finalidade 
precípua é a eficiência na prestação do serviço e a 
modicidade tarifária, com vantagens para os usuários do 
serviço. Dessa forma, a revisão tarifária periódica constitui o 
instrumento regulatório do novo regime mediante o qual se 
assegura que os ganhos de eficiência empresarial se 
expressem em modicidade tarifária. 

A previsão de realização de revisão tarifária periódica está 
consignada em lei e nos contratos de concessão do serviço 
público de transmissão de energia elétrica. Portanto, trata-
se de obrigação legal e contratual, cabendo à Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) sua implementação, 
conforme disposto no §2º do art. 9º da Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995: 
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“Os contratos poderão prever mecanismos de 
revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio 
econômico-financeiro.” 

No processo de revisão tarifária é estabelecida a taxa de 
remuneração do custo de capital, a qual deve estabelecer 
um valor adequado. Um valor abaixo do nível real do custo 
de oportunidade pode inviabilizar novos investimentos e 
comprometer a qualidade dos serviços prestados. Por outro 
lado, se a taxa de retorno é superestimada, o 
empreendedor irá se apropriar de uma rentabilidade 
superior ao custo de capital adequado, acarretando 
distorção de preços. 

A existência de algum tipo de risco imputado às empresas e 
ao mercado como um todo, associado a intervenções do 
agente regulador / poder concedente na economia, é tema 
de debate recorrente. Apesar disso, a ANEEL, no 3º Ciclo de 
Revisão Tarifária Periódica (CRTP) das empresas 
distribuidoras de energia elétrica em 2011, optou por 
eliminar o componente “risco regulatório” do cálculo do 
custo de capital próprio do Modelo de Precificação de Ativos 
Financeiros (CAPM)

1
. 

Em contrapartida, em 11/09/2012, o governo brasileiro 
editou a Medida Provisória nº 579 (MP 579), 
posteriormente convertida na Lei 12783/2013, a qual 
promoveu significativo impacto sobre as empresas de 
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no 
Brasil

2
. 

Em linhas gerais, a MP 579 autorizou a prorrogação dos 
contratos de concessão para as empresas do setor. Para 
efetivar a prorrogação, a concessionária deveria aceitar as 
condições impostas pelo poder concedente. Dentre tais 
condições, as mais controversas foram a redução do preço 
da energia gerada por usinas tidas como já depreciadas 
(energia velha) e a alteração dos valores a serem pagos às 
empesas transmissoras também em função da 
desconsideração do pagamento referente à amortização e à 
depreciação dos ativos. 

Dessa forma, o presente artigo tem por objetivo verificar o 
comportamento do Índice de Energia Elétrica (IEE), 
comparativamente ao Índice Bovespa (IBOVESPA) anterior e 
posteriormente à MP 579 / Lei 12.783/2013, buscando 
inferir se há aumento da percepção de risco por parte do 
empreendedor frente à interferência do regulador / poder 
concedente. 

Assim, além desta introdução, este artigo apresenta: a 
conceituação do modelo WACC e CAPM padrão (definidos a 
seguir); a evolução das revisões tarifárias nos subsetores de 
transmissão e distribuição, bem como as  adaptações no 
modelo CAPM ao setor elétrico brasileiro; as observações 
empíricas do comportamento do IEE após a Lei 
12.783/2013; e por fim as considerações finais. 

                                                           
1 CAPM – Capital Asset Pricing Model 
2 Apesar do conteúdo da MP 579 afetar diretamente as empresas 
do setor de transmissão e geração de energia, acredita-se que o 
efeito tenha sido estendido às concessionárias de distribuição, visto 
que muitas delas têm suas concessões com vencimento em 2015. 

2 Modelo WACC e CAPM padrão 

Conforme comentado, a ANEEL utiliza o método do Custo 
Médio Ponderado de Capital (Weighted Average Cost of 
Capital – WACC) em combinação com o CAPM para a 
estimativa do custo do capital.  

O cálculo do WACC é dado pela equação 1, 

      )1.(.. TKd
DP
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Kp

DP
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         (1) 

onde 

P: parcela de capital próprio na estrutura da 
empresa; 

D: parcela de capital de terceiros na estrutura da 
empresa; 

Kp: custo de capital próprio da empresa; 

Kd: custo de capital de terceiros; 

T: tributação sobre lucros. 

O cálculo do WACC é de suma relevância para grandes 
empresas, haja vista que este é usualmente adotado como 
Taxa Mínima de Atratividade (TMA), ou seja, é a própria 
taxa de retorno requerida pela organização e utilizada então 
como taxa de desconto na análise de viabilidade econômico-
financeira da inversão de capital em projetos, conforme 
Damodaran [2]. 

Assim, o WACC é calculado a partir da presença do custo de 
capital próprio e de terceiros. É comum a existência dos dois 
tipos de capital na estrutura de uma empresa, afinal, raros 
são os casos em que uma organização detenha todo o 
montante necessário para realizar os investimentos 
desejados levando, portanto, a uma busca do recurso no 
mercado financeiro. 

Para identificação da participação relativa de cada tipo de 
capital na estrutura de uma empresa, é comum a adoção do 
patrimônio líquido constante do balanço patrimonial como 
“proxy” para o volume de capital próprio, enquanto que a 
participação de capital de terceiros é geralmente extraída 
do somatório entre passivo circulante e passivo não 
circulante, também disponíveis no balanço da organização.  

Com relação ao custo de cada tipo de capital, geralmente se 
adota, para o custo de capital de terceiros, o próprio custo 
do dinheiro no mercado, enquanto que para o custo de 
capital próprio é usual a adoção da taxa obtida por meio do 
modelo CAPM. 

O modelo tradicional do CAPM é dado pela equação 2, 

 

     (2) 
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onde 

Kp: Retorno esperado (custo de capital próprio); 

KRf: Taxa de um ativo livre de risco; 

Km: Retorno esperado do mercado acionário; 

KRf: Retorno esperado do ativo livre de risco; 

β: Coeficiente Beta da variação dos preços de 
ações da empresa (ou setor) em relação ao 
mercado.  

Damodaran [2] afirma que no CAPM o prêmio é definido 
como a diferença entre retornos médios sobre ações e os 
retornos médios sobre títulos de risco zero para um longo 
período histórico.  

Segundo Assaf Neto [3], o custo de capital próprio revela o 
retorno desejado pelos acionistas de uma empresa em suas 
decisões de aplicação de capital próprio. Assim, o autor, ao 
analisar o modelo CAPM, aponta que um ativo deve 
promover uma promessa de retorno que compense o risco. 
A adoção do modelo implica que a taxa de retorno 
requerida pelo investidor deve incluir a taxa livre de risco da 
economia mais um prêmio que remunere o risco sistemático 
apresentado pelo ativo em avaliação, representado pelo 
coeficiente beta, determinado pela regressão linear entre o 
retorno do ativo e a taxa de retorno da carteira de mercado.  

Ainda segundo Damodaran [4], “o CAPM é construído sobre 
a premissa de que a variância de retornos é a medida de 
risco apropriada, mas apenas aquela porção de variação que 
é não-diversificável é recompensada”. Ou seja, parte do 
risco em qualquer ativo individual pode ser eliminado por 
meio da diversificação. 

Nesse modelo o retorno esperado sobre o ativo será a soma 
de uma taxa livre de risco e um retorno associado a um risco 
não-diversificável, o que faz com que o retorno esperado 
varie linearmente com relação ao beta do ativo. Dessa 
forma, o CAPM relaciona um ativo com a carteira a que 
pertence por meio da linha de mercado de títulos. O risco 
não-diversificável, ou risco sistemático ou risco de mercado, 
é aquele que não pode ser eliminado por meio da 
diversificação. O risco não-diversificável tem origem nas 
flutuações a que está sujeito o sistema econômico como um 
todo.  No mercado de ações, o risco sistemático é inerente a 
todas as ações. 

Embora o modelo CAPM date da década de 1970 e seja 
ainda hoje o mais adotado para cálculo do WACC 
globalmente, a maior parte dos testes estatísticos realizados 
foram finalizados como não conclusivos, relata Bellizia [5].  

Devido a aspectos tais como falta de qualidade e quantidade 
das informações disponíveis, imaturidade dos mercados de 
capitais, inexistência de séries temporais extensas e os 
fortes desequilíbrios macroeconômicos que geram altas 
volatilidades dos papéis nos mercados emergentes, a ANEEL 
estima o beta no mercado americano, assim como utiliza 
dados de um título de renda fixa do bônus do tesouro 

americano para a taxa livre de risco e a taxa de retorno do 
S&P500 como prêmio de risco de mercado. 

Dessa forma, conforme afirma a própria ANEEL [6], “é certo 
que do ponto de vista da consistência conceitual, o ideal 
seria estimar um CAPM local, determinando a taxa livre de 
risco, o prêmio de mercado e o beta sobre o mercado 
acionário local”, porém, devido aos fatores limitadores 
destacados acima, utiliza-se uma alternativa: cálculo do 
custo de capital a partir do CAPM aplicado ao mercado de 
distribuição / transmissão de energia elétrica dos Estados 
Unidos, com a adaptação de risco associado às 
especificidades do mercado local. 

É importante informar que essa alternativa é sugerida por 
diversos autores, tais como Damodaran [2], o qual relata a 
possibilidade da inclusão de um prêmio de risco que o 
investidor incorre ao sair de uma economia madura para 
aquelas em desenvolvimento. Segundo ele, este é o 
denominado Risco Soberano, ou seja, o risco ao qual um 
investidor está exposto em função do ambiente 
macroeconômico do país no qual o empreendimento se 
situa. Assim, justifica-se a inclusão de um prêmio extra pelo 
referido risco.  

A utilização destas adaptações, bem como a evolução das 
revisões tarifárias para os subsetores de transmissão e 
distribuição de energia estão expostos no tópico a seguir. 

3 Ciclos de revisões tarifárias nos subsetores de 
transmissão e distribuição e adaptações ao setor 
elétrico brasileiro  

A ANEEL já promoveu três ciclos de revisão tarifária para as 
transmissoras e distribuidoras, as quais estão 
resumidamente expostas a seguir. 

3.1 Ciclos de revisão do setor de transmissão 

A primeira nota técnica da ANEEL, contendo a metodologia 
e os critérios a serem utilizados no cálculo da remuneração 
das instalações de transmissão de energia elétrica, continha 
orientações quanto ao cálculo das remunerações das 
instalações de transmissão de energia elétrica pertencentes 
à Rede Básica e das Demais Instalações de Transmissão – 
DITs do sistema interligado nacional, bem como a definição 
de receita-teto das instalações concedidas mediante 
licitação, na modalidade de leilão público, ou autorizadas 
por meio de resolução específica da ANEEL. 

Como, em princípio, as concessionárias afetadas pela MP 
579/Lei 12.783 foram aquelas que tinham concessões a 
vencer, optou-se por apresentar os cálculos somente das 
instalações pertencentes à Rede Básica e DITs. 

No quadro 1, observa-se que as revisões tarifárias da 
transmissão ocorrem a cada quatro anos, e que no seu 
decorrer houve  decréscimo do valor do custo médio 
ponderado de capital real  de 8,45% para 6,55%. 
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Quadro 1: Revisões tarifárias da transmissão. 

DADOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

Ano  12/04/2006 15/12/2009 22/03/2013 

Nota Técnica ANEEL NT nº 062 NT nº 349 NT nº 075 

Método WACC/CAPM WACC/CAPM WACC/CAPM 

Taxa de Remuneração Final Real 8,45% 7,24% 6,55% 

Composição 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

CUSTO DE CAPITAL 
 Proporção de Capital Próprio  45,00% 36,45% 37,67% 

Proporção de Capital de Terceiros 55,00% 63,55% 62,33% 

Taxa livre de risco 5,24% 5,09% 4,59% 

Prêmio de risco de Mercado 6,47% 5,45% 5,79% 

Beta médio alavancado 0,553 0,627 0,92 

Prêmio de risco do negócio e financeiro 3,58% 3,42% 5,33% 

Adaptação do Risco ao mercado Brasileiro 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

Prêmio de risco País 3,62% 5,23% 3,52% 

Prêmio de risco regulatório 

considerado no 
prêmio de risco de 

negócio* 0,00% 0,00% 

Prêmio de risco cambial 2,00% 0,00% 0,00% 

Custo de capital próprio nominal 14,44% 13,74% 13,44% 

Custo da dívida 13,00% 12,25% 10,02% 

Impostos 34% 34% 34% 

CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

WACC nominal depois dos impostos 11,22% 10,15% 9,18% 

WACC real depois de impostos 8,45% 7,24% 6,55% 

 

Verifica-se também que houve redução da participação do 
capital próprio, na ordem de 7%, e na taxa livre de risco – 
0,65%. 

Outra variável que apresentou um comportamento 
decrescente foi o custo do capital de terceiros (custo da 
dívida), reduzindo de 13,0% para 10,02%. 

O prêmio de risco país não apresentou tendência, visto que 
subiu no 2º ciclo e decresceu no 3º, enquanto o beta, que 
representa o risco sistemático apresentado pelo ativo em 
avaliação, comportou-se de maneira crescente, de 0,53% 
para 0,92%. 

Com relação ao risco regulatório, a ANEEL, desde o primeiro 
ciclo de revisão da Transmissão, não o considerou sob a 
alegação de que o risco que envolve o setor de transmissão 
é baixo. No entanto, observa-se que o cálculo contemplava 
o prêmio de risco cambial, o qual foi eliminado no 2º ciclo 
de revisão tarifária. 

Estes itens serão discutidos de forma mais detalhada nas 
seções subsequentes, que tratarão das adaptações do 
modelo CAPM para o setor elétrico brasileiro. 

3.2 Ciclos de revisão do setor de distribuição 
 
Quanto ao setor de distribuição, que também possui revisão 
tarifária a cada quatro anos, a redução do custo médio 
ponderado de capital foi ainda mais expressiva, passando de 
11,26% para 7,50% real, mais de 3,5 pontos percentuais, 
como pode ser observado no quadro 2. 

Nota-se também que a ANEEL considerou prêmio de risco 
regulatório e prêmio de risco cambial nos dois primeiros 
ciclos de revisão, eliminando-os no 3º ciclo. Porém, 
enquanto no 1º ciclo o prêmio de risco regulatório foi 
considerado prêmio de risco adicional somado ao CAPM 
(3,33%), no 2º, o prêmio de risco foi acrescentado ao 
próprio beta (0,218). 
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Quadro 2: Revisões tarifárias da distribuição.

DADOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

Ano  01/09/2003 21/03/2007 26/10/2011 

Nota Técnica NT nº 188 NT nº 68 NT nº 297 

Método WACC/CAPM WACC/CAPM WACC/CAPM 

Taxa de Remuneração Final Real 11,26% 9,95% 7,50% 

Composição 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

CUSTO DE CAPITAL Para instalações existentes 

Proporção de Capital Próprio  50,00% 42,84% 45,00% 

Proporção de Capital de Terceiros 50,00% 57,16% 55,00% 

Taxa livre de risco 6,01% 5,32% 4,87% 

Prêmio de risco de Mercado 7,76% 6,09% 5,82% 

Beta médio alavancado 0,69 0,554 0,74 

Prêmio de risco do negócio e financeiro 5,38% 4,70% 4,31% 

Adaptação do Risco ao mercado Brasileiro 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

Prêmio de risco País 4,08% 4,91% 4,25% 

Prêmio de risco regulatório 3,33%          0,218  0,00% 

Prêmio de risco cambial 2,00% 1,78% 0,00% 

Custo de capital próprio nominal 17,47% 16,71% 13,43% 

Custo da dívida 15,76% 14,97% 11,26% 

Impostos 34% 34% 34% 

CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

WACC nominal depois dos impostos 13,94% 12,81% 10,13% 

WACC real depois de impostos 11,26% 9,95% 7,50% 

 
 

3.3 Adaptações do modelo CAPM ao setor elétrico 
brasileiro 

Conforme informado, devido às características do mercado 
brasileiro (emergente, com períodos curtos de histórico de 
dados e de maturidade do mercado de capitais), a ANEEL 
optou por calcular o CAPM com base em dados das 
empresas norte-americanas inserindo ajustes ao modelo 
original para retratar o risco que o investidor incorre ao 
investir no setor elétrico no Brasil. 

As adaptações utilizadas pela ANEEL foram os prêmios de 
risco regulatório, cambial e país, os quais são detalhados a 
seguir.  

Risco regulatório 

Uma questão importante a ser considerada na modelagem 
do custo de capital de setores regulados é a diferença de 
risco derivado das categorias de regimes regulatórios. São 
três regimes regulatórios adotados em setores regulados: 

 Regimes com alto poder de incentivo: price-caps, 
revenue caps, etc.; 

 Regimes com médio poder de incentivo: esquemas 
regulatórios híbridos e estruturas regulatórias menos 
explícitas;  

 Regimes com baixo poder de incentivo: custo de 
serviço (cost plus), ou taxa de retorno garantida (rate 
of return). 

Dessa forma, para o cálculo do prêmio de risco regulatório, 
considera-se que o risco regulatório dos EUA está refletido 
no beta daquele mercado, que, de acordo com Pires e 
Piccinini [7], generalizadamente adota o regime de baixo 
poder de incentivo (rate of return).  

Contudo, conforme exposto, é reconhecido que o regime de 
regulação por “preços máximos”, que é adotado no Brasil, 
apresenta maiores riscos que o de taxa de retorno adotado 
nos EUA. Nesse caso, é necessário determinar o risco 
adicional derivado do regime regulatório brasileiro. 

A regulação da taxa interna de retorno é também conhecida 
como tarifação pelo custo do serviço. Mediante esse 
critério, os preços devem remunerar os custos totais e 
conter uma margem que proporcione uma taxa interna de 
retorno atrativa ao investidor. 
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O princípio da regulação pela taxa interna de retorno 
generalizou-se a partir da experiência norte-americana 
iniciada no final do século passado, com a regulação de 
monopólios privados de serviço público. 

Segundo Pires e Piccinini [7], destaca-se, como vantagem do 
método da taxa de retorno, a possibilidade de o regulador 
beneficiar os consumidores e minorar o risco dos 
investidores, ao reduzir os preços em função dos ganhos de 
produtividade e repassar os custos eventuais não previstos 
nos períodos de revisão das tarifas. 

Como desvantagem, os autores citam o custo regulatório 
elevado, já que é necessário um cálculo apurado de taxas de 
retorno das firmas e um monitoramento contábil, ambos 
sujeitos a todos os problemas oriundos das assimetrias 
informacionais de um mercado monopolista. 

O mecanismo “price-cap”/“revenue-cap” constitui-se na 
definição de um “preço-teto” para os preços médios da 
firma, corrigido de acordo com a evolução de um índice de 
preços ao consumidor menos um percentual equivalente a 
um fator de produtividade, para um período prefixado de 
anos. 

O “price-cap” foi originalmente adotado na Inglaterra como 
uma alternativa ao método de tarifação pela taxa interna de 
retorno, pois na opinião dos novos reguladores, segundo 
Pires e Piccinini [7], a adoção do “price-cap” contribuiria 
para reduzir o risco de captura das agências reguladoras (ao 
não expô-las a uma situação de assimetria de informações); 
e para incentivar a ação eficiente das firmas, uma vez que, 
com preços fixos, estas poderiam apropriar-se da redução 
de custos que viesse a ocorrer entre os períodos revisionais. 

Assim, sintetizando, Green & Pardina [8] apud Camacho et 
al. [9], afirmam que os regimes regulatórios, em uma escala 
de risco (ou incentivos) se encontram dentro de dois 
extremos, sendo o rate of return (taxa de retorno) o de 
menor risco e o price cap o de maior risco.  

Uma maneira de estimar a diferença de risco existente entre 
os ambientes regulatórios distintos seria justamente pela 
diferença entre os betas destes mercados. Porém, é 
importante isolar o risco financeiro, para isso, o ajuste deve 
ser feito somente para o risco do negócio, ou seja, sem 
considerar a alavancagem financeira. 

Segundo a ANEEL [10], considerando uma amostra de 
empresas operando sob uma regulação de preços máximos 
(“price-cap”), obtêm-se geralmente “betas desalavancados” 
compreendidos entre 0,4 e 0,8; já quando os betas são 
calculados a partir de informações do mercado acionário 
dos EUA (regulação de taxa de retorno), os valores obtidos 
são em geral inferiores, variando entre 0,1 e 0,415. 

Devido a estas constatações, a ANEEL, no 1º e 2º ciclos de 
revisões tarifárias da distribuição, considerou o prêmio de 
risco regulatório. 

No primeiro ciclo, o ajuste de prêmio de risco regulatório foi 
encontrado pela diferença entre os betas do subsetor 
elétrico dos mercados norte-americano (beta desalavancado 
de 0,159) e inglês (beta desalavancado de 0,588). Desta 

forma, o cálculo se deu pela equação 3, onde 7,76% 
representa o risco de mercado. 

    %,%,*),,(* 33376715905880  mEUARU R      (3) 

O segundo ciclo de revisão também considerou o ajuste de 
prêmio de risco regulatório por meio da diferença entre os 
betas do mercado norte americano e do Reino Unido, 
porém neste momento, ao invés de somar o prêmio de 
risco, o próprio beta foi acrescido de 0,218. 

Já no terceiro ciclo de revisão tarifária, apesar do 
questionamento de várias concessionárias e consultorias no 
processo de audiência pública, a ANEEL optou por retirar o 
prêmio de risco regulatório. 

Assim, de acordo com ANEEL [6], para se considerar algum 
componente de risco de regime regulatório, seria necessário 
calcular a exata diferença entre as regras regulatórias que 
incorrem as empresas de distribuição no Brasil e as 
empresas dos EUA consideradas na amostra para 
construção do beta. 

Adicionalmente, a ANEEL considera que o risco país está 
diretamente relacionado à qualidade institucional do país, o 
que englobaria a ação das próprias instituições envolvidas 
com a regulação, inclusive agências reguladoras.   

Assim, segundo a agência, além da diferença entre regimes 
regulatórios, seria necessário deduzir do risco regulatório o 
risco relacionado à regulação que está inclusa no risco país. 

Em oposição, Burkhard Pedell [11] apud ANEEL [6], conclui 
que a ação do regulador reduz e impõe riscos que a 
empresa incorreria caso não regulada. Desta forma, 
entende-se que o regulador pode impor riscos à empresa 
devido à atuação própria de regulador. Por outro lado, 
diversos riscos que uma empresa não regulada incorreria 
são reduzidos ou excluídos quando regulada. Em resumo, o 
autor afirma que o risco regulatório estaria relacionado com 
a maneira como a ação do regulador afeta a distribuição de 
probabilidades dos fluxos de caixa das empresas. 

Por fim, o autor afirma que a possibilidade de atuação 
assimétrica do regulador apenas pode ser respondida pela 
medição empírica, e que há evidências de que a atuação 
pode ser assimétrica em favor da empresa (risco regulatório 
negativo) ou em prejuízo (risco regulatório positivo). 

Porém, o risco regulatório é um exemplo de risco 
assimétrico, uma vez que consensualmente o retorno 
positivo potencial gerado pela regulação é usualmente 
menor que o retorno negativo potencial para a empresa 
regulada. 

Wright, Mason e Miles [12] apud Camacho et al. [9], alertam 
que o risco regulatório somente é incorrido quando as ações 
do regulador introduzem risco sistemático para empresa e 
Grout e Zalewska [13] apud Camacho et al. [9], mostram 
como o efeito de mudanças regulatórias impacta o risco do 
negócio. 
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Concluindo, quanto ao risco regulatório para a distribuição, 
a ANEEL decidiu não considerar remuneração adicional para 
o componente risco regulatório, em função de que ela avalia 
que este já está refletido no risco do negócio (beta) e no 
risco país. 

No caso da transmissão, conforme explicitado na tabela 1, a 
agência regulatória não reconheceu a existência de risco 
regulatório, isto em virtude de que, no seu entendimento, 
neste setor cabe à concessionária apenas implementar seu 
projeto adequadamente e gerir sua operação e 
manutenção, sendo que o único risco que correria a 
transmissora seria a perda de parte da receita por 
indisponibilidade. 

Já pelo lado do custo do investimento, também no setor de 
transmissão, o entendimento do órgão regulador é de que o 
investimento inicial é bastante previsível e sofrerá muito 
pouca variabilidade durante sua construção, ou seja, o risco 
também seria muito baixo. 

Dessa forma, o ajuste do beta em função do risco 
regulatório, segundo a ANEEL [10], deve ser analisado 
separadamente para cada segmento considerado e, devido 
a isso, para o segmento de distribuição no 1º e 2º ciclos, 
foram feitos ajustes em função do regime regulatório, 
enquanto que para o segmento de transmissão não foi 
considerado adicional. 

Assim, observa-se que a decisão da ANEEL em considerar 
risco regulatório está relacionada a riscos internos advindos 
da gestão do negócio. Porém, é importante citar que a 
própria ANEEL, no 1º ciclo de revisão, admitia que “Além do 
risco adicional associado ao regime regulatório brasileiro, 
considera-se que há uma fonte adicional de risco associada 
à maior incerteza do ambiente regulatório brasileiro 
comparativamente aos EUA” [14]. 

Prêmio de risco cambial  

O risco cambial é o risco de que, no momento das 
movimentações financeiras que envolvam troca de moeda, 
a taxa de câmbio não reflita uma situação de equilíbrio, 
como a condição de paridade coberta da taxa de juros. Após 
a adoção do regime de câmbio livre em 1999, a estimação 
do prêmio de risco cambial tornou-se mais relevante em 
função das flutuações do valor da moeda. 

A ANEEL, nos ciclos de revisão da transmissão (1º) e 
distribuição (1º e 2º) utilizou a equação 4 como base de 
cálculo do prêmio de risco cambial, o qual, segundo a 
própria agência, é o mais indicado para mercados 
emergentes como o Brasil. 

                        Brsfii  )(*
                      (4) 

onde: 

i é a taxa de juros doméstica; 

i* é a taxa de juros externa; 

F é o (logaritmo do) valor futuro do dólar; 

S é o (logaritmo do) valor do dólar hoje; 

rB é o prêmio de risco Brasil. 

O segundo termo da decomposição (f - s) é chamado de 
“forward premium”, observável no mercado futuro de dólar. 

Em resumo, o prêmio de risco cambial é calculado da 
seguinte maneira: aplica-se o prêmio de risco cambial, 
chamado de filtro de Kalman, sobre a diferença entre a taxa 
de câmbio de um contrato futuro de um mês no primeiro 
dia útil de seu lançamento e a taxa de câmbio a vista (PTAX

3
) 

prevalecente na data de vencimento do contrato futuro. 

Para as observações, a ANEEL utilizou dados do mercado 
futuro de contratos cambiais da Bolsa Mercantil de Futuros 
– BMF, assim como a PTAX prevalecente na data de 
vencimento do contrato futuro. 

O risco cambial não foi mais adotado no 2º e no 3º ciclo de 
revisão da transmissão, e no 3º ciclo de revisão da 
distribuição. 

No segundo ciclo de revisão tarifária da distribuição, a 
ANEEL adotou, como indicador de risco país, o prêmio de 
risco Brasil, que seria o resultado da subtração do risco de 
crédito país do risco soberano (EMBI+ Brasil

4
). Em 

consequência, a agência entendeu necessária a inclusão do 
componente de risco cambial, devido à existência de um 
custo (prêmio de seguro) para a celebração de contratos 
futuros de câmbio para proteção contra a variação cambial 
ou hedge [15]. 

Já no 3º ciclo de revisão, propôs-se a exclusão de um 
componente adicional de risco cambial, visto que, no 
entendimento da ANEEL, a adoção do risco país em sua 
totalidade embute um prêmio exigido pelo mercado 
relacionado às incertezas quanto ao câmbio, como ataques 
especulativos, controle de capital, etc. 

Adicionalmente, segundo a ANEEL [6], os seguintes motivos 
indicam a prescindência de inclusão deste item: 

a) A exposição das distribuidoras à variação cambial é 
muito baixa, tendo em vista que a captação de 
recursos atrelados ao câmbio representa menos de 3% 
dos recursos totais, conforme Relatórios de 
Informação Trimestral encaminhados pelas próprias 
distribuidoras; 

b) É acessível às empresas a utilização de derivativos de 
hedge para a proteção contra variações cambiais, com 
custos totais desprezíveis, quando comparados à 
remuneração de capital regulatória da empresa; e 

c) Não é a prática nas agências reguladoras de outros 
países, mercado financeiro e instituições acadêmicas a 
inclusão de remuneração para risco cambial e, 

                                                           
3 PTAX é uma taxa de câmbio calculada durante o dia pelo BACEN. 
Consiste na média das taxas informadas pelos negociantes de dólar 
durante 4 janelas do dia. 
4 Emerging Markets Bond Index – Brasil (EMBI+ Brasil) – índice que 
reflete o comportamento dos títulos da dívida externa brasileira. 
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consequentemente, não há método de cálculo 
consagrado e validado pela literatura especializada. 

Dessa forma, percebe-se realmente que o risco cambial no 
setor elétrico é bastante reduzido, porém, também é claro 
que a inclusão do prêmio de risco auxiliava na formação do 
custo de capital próprio, amenizando a percepção de risco 
do empreendedor. 

Prêmio de risco país 

Segundo a ANEEL [6], o risco país pode ser entendido como 
o risco adicional que um projeto incorre ao ser desenvolvido 
em um determinado país de economia emergente e instável 
ao invés de um país com economia desenvolvida, estável e 
de risco zero (ou o mais próximo de zero possível). 

Ao se considerar o CAPM com características do mercado 
norte-americano para estimação do custo de capital em 
mercados emergentes, apresenta-se a questão sobre a 
existência de um prêmio de risco adicional requerido pelos 
investidores em países emergentes em detrimento de 
investimentos semelhantes em mercados maduros. Neste 
caso, conforme sugerido por Damodaran [2], há a 
possibilidade de inclusão do risco soberano, ou seja, o risco 
ao qual um investidor está exposto em função do ambiente 
macroeconômico do país no qual o empreendimento se 
situa. 

O risco país deve captar todas as barreiras à integração dos 
mercados financeiros e os fatores que influenciam a 
capacidade de um país em honrar seus compromissos 
externos (risco de moratória), tais como custos de 
transação, custos de informação, controle de capitais, leis 
sobre tributação que discriminam por país de residência, 
risco de futuros controles cambiais, ataques especulativos 
sobre a economia, estabilidade econômica e institucional e 
equilíbrio fiscal.  

Nos ciclos anteriores o prêmio de risco de crédito Brasil era 
computado como o “spread” sobre a taxa livre de risco que 
estão pagando os bônus emitidos por empresas dos EUA 
com mesma classificação de risco que o Brasil. 

Representado por rs o prêmio de risco soberano e por rc
B
 o 

prêmio de risco de crédito Brasil, o prêmio de risco Brasil 
(r

B
), podia ser expresso pela equação 5. 

                            
B

cSB rrr      
                                          

(5) 

A ANEEL utilizou no 3º ciclo de revisão da distribuição o 
valor mediano do Embi+Brasil de janeiro de 2000 a 
dezembro de 2010; já para a transmissão, foi utilizada a 
mediana do Embi+Brasil de janeiro de 2000 a dezembro de 
2012. 

4 Metodologia de análise do comportamento do setor 
após a MP 579 / lei 12.783 

Para averiguação da percepção de risco do investidor para 
com as empresas do setor elétrico no Brasil após a 
publicação da MP 579, a análise realizada contempla o 
desempenho do IBOVESPA e do IEE, a partir de 

instrumentos de estatística básica e de um método 
econométrico.  

O IBOVESPA é uma proxy para o mercado como um todo, ou 
seja, a própria carteira de mercado. Sendo assim, capta, de 
forma geral, a percepção de risco por conta do investidor. 
Salienta-se ainda que a escolha possui aderência com a 
metodologia de cálculo do CAPM, haja vista que o referido 
modelo contempla a adoção de uma carteira representativa 
do mercado. 

O IEE, outra variável do estudo, foi o primeiro índice setorial 
da BM&FBOVESPA. Lançado em agosto de 1996 com o 
objetivo de medir o desempenho do setor de energia 
elétrica, constitui-se em um instrumento que permite a 
avaliação do desempenho de carteiras especializadas nesse 
setor. Portanto, trata-se de um índice constituído por ações 
de empresas do setor elétrico.  

Acerca do método de análise, Matos [12] conceitua 
econometria como o ramo da economia que trata da 
mensuração de relações econômicas, isto é, relações entre 
variáveis de natureza econômica. Ainda em conformidade 
com o autor, a econometria utiliza dois ingredientes básicos: 
teoria e fatos. A teoria é incorporada ao estudo 
econométrico mediante o uso de modelos, enquanto os 
fatos são sumarizados por meio da utilização de dados 
relevantes, expressos por variáveis.  

Para aplicação da análise econométrica faz-se necessário 
optar por um modelo. No caso deste estudo, utiliza-se o 
Modelo de Regressão Linear Múltipla. 

Para o alcance do objetivo proposto pelo estudo, adota-se o 
IEE como variável dependente (Y), o IBOVESPA como 
variável explicativa (X) e também uma variável dummy

5
 

sendo 0 para o período anterior à MP 579 e 1 para o período 
posterior a esta. 

O método para estimação do modelo será o Método dos 
Mínimos Quadrados (MQO) (equação 6). 

                   ii eXbaY  .
^^

                             (6) 

Para um modelo múltiplo, ou seja, com mais de uma 
variável explicativa, a representação pode ser feita pela 
equação 7. 

        ieXbXbaY  22

^

1

^

1

^

..           (7) 

Para que se possa certificar a representatividade do modelo 
gerado, faz-se necessária a utilização de determinadas 
estatísticas de avaliação, conforme síntese apresentada no 
quadro 3. 

                                                           
5
 Variável dummy é aquela que indica a ocorrência ou não de um 

evento, ou a presença ou a ausência de uma condição. 
Geralmente, assume somente dois valores: 1 que indica uma 
situação e 0 a outra.  



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  20   |   APRIL  2014 
 

43 

 

Quadro 3: Estatísticas de avaliação. 

Estatística Fórmula Interpretação 

Coeficiente de 
determinação 
(R

2
) 

 Indica a parcela da variação de Y (VT) explicada pela variação de 
X. Portanto, 1-R

2
 é a parcela VT não explicada por X, isto é, 

devido ao efeito de variáveis omitidas. Pode ser interpretado 
como o quadrado da correlação simples entre os estimadores 
observados e os estimados de Y. Quanto mais próximo de 1, 
maior é o impacto da variável X sobre Y. 

Estatística F 

 A estatística F tem por finalidade testar o efeito conjunto das 
variáveis explicativas sobre a dependente. Isso significa verificar 
se pelo menos uma das variáveis explicativas do modelo exerce 
efetivamente alguma influência sobre a variável dependente. É 
claro que, no caso do modelo linear simples, por existir apenas 
uma variável explicativa, a função da estatística F é a de testar a 
significância do efeito de X sobre Y. O F obtido é comparado com 
F tabelado (crítico). Em suma, uma equação estatisticamente 
significante deve apresentar um F calculado superior ao F 
tabelado (crítico). 

Estatística t 
Para um modelo linear 

simples, tb = (F)
1/2

 

A estatística t tem por finalidade testar a significância dos 
parâmetros estimados do modelo, o que equivale ao teste do 
efeito individual de X e do termo constante. Portanto, é definida 
para cada um dos parâmetros. O t obtido (calculado) deve ser 
maior que o t tabelado (crítico).  

Fonte: [15] adaptado pelos autores. 

 

É importante salientar que existem formas distintas (linear, 
logarítmica, exponencial, semilogarítmica, recíproca tipo I e 
II) para estimação do modelo. Entretanto, em se tratando de 
um modelo simples (apenas uma variável explicativa), o 
próprio Matos [15] informa que as especificações não 
diferem significantemente, já que os valores dessas 
estatísticas são virtualmente idênticos. Assim, adotando-se 
adicionalmente o critério da simplicidade, justifica-se a 
opção pela forma linear. 

Sendo esta a metodologia a ser utilizada, cabe ressaltar que 
os dados utilizados constam no quadro 4. 

A opção por setembro de 2011 se deu para que os períodos 
de análise contenham o mesmo número de observações, 
períodos equidistantes, antes e após a MP. 

 

 

 

 

Quadro 4: Síntese dos dados utilizados no estudo. 

Variável  Período Série 

IBOVESPA Semanal Set/2011 a Ago/2013 

IEE Semanal Set/2011 a Ago2013 

Dummy Semanal 
“0” em período anterior 
à MP 579 e “1” para 
período posterior. 

5 Discussão dos resultados 

A variação acumulada para o IBOVESPA e IEE entre 
setembro de 2011 e agosto de 2012 (período anterior à 
publicação da MP 579) é de, respectivamente, 0,9% e 
15,9%, enquanto que para o período compreendido entre 
setembro de 2012 e agosto de 2013 é, respectivamente, -
12,36% e -22,83%. Nota-se então uma queda mais sensível 
no IEE comparativamente ao IBOVESPA. O Gráfico 1 
apresenta o desempenho dos dois índices para o referido 
período. 
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Gráfico 1: Comparativo de desempenho do IBOVESPA e IEE entre setembro de 2011 e agosto de 2013. 

 

 

Nota-se, de acordo com o gráfico, que até o mês anterior à 
publicação da MP 579, o IEE encontrava-se numa crescente, 
tendo atingido 35.600 pontos em agosto de 2012. 
Entretanto, daquele mês em diante o índice entrou num 
estágio decrescente, não conseguindo retornar ao patamar 
mencionado, atingindo assim os 25.316 em agosto de 2013.  

O quadro 5 apresenta a variação acumulada para os dois 
índices no período anterior e posterior à publicação da MP 
579. 
 
Quadro 5: Variação comparativa do IBOVESPA e IEE. 

Índice Set/11 a Ago/12 Set/12 a Ago/13 

IBOVESPA 0,9% -12,36% 

IEE 15,9% -22,83% 

Uma vez que o setor de energia tende a possuir, 
historicamente, um beta (β) menor que 1, as variações 
exibidas fogem à regra posta. 

A dimensão da variação negativa para o IEE entre setembro 
de 2012 e agosto de 2013 pode ter sido provocada pela 
publicação da MP 579, ocorrida em setembro de 2012. 
Corroboram com tal inferência os testes realizados para o 
período de 24 meses (setembro de 2011 a agosto de 2013), 
conforme quadros 6 e 7.  

Quadro 6: Análise de variância a partir do IEE como variável 
dependente e o IBOVESPA como variável explicativa. 

Estatística 
Coeficiente 

(Set/11 a 
Ago/13) 

Parâmetro para 
validação dos 

testes 

Coeficiente R
2
 0,325 

Quanto mais 
próximo de 1,0 

melhor 

Teste F 49,5 >3,92 

Estatística t  
de Student  

7,03 >1,98 

P-value  0,00 <0,05 

Nota-se que no período analisado, as variações do 
IBOVESPA contribuíram para explicar cerca de 32,5% das 
variações ocorridas no IEE. Os demais testes estatísticos 
corroboram com a influência do IBOVESPA sobre o 
desempenho do IEE. A opção pela análise do IEE a partir do 
IBOVESPA é justificada pelo fato do IBOVESPA representar a 
carteira de mercado, ou seja, os riscos percebidos pelos 
investidores para essa carteira tendem a estar presentes 
também na carteira que compõe o IEE.  

Entretanto, ao se inserir uma variável dummy 
representando a ocorrência da MP 579, o coeficiente de 
determinação (R

2
) passa a 66,3%, corroborando assim com a 

hipótese de que a medida provisória contribuiu diretamente 
para a queda observada no IEE entre setembro de 2012 e 
agosto de 2013. Os demais testes também se mostram 
estatisticamente significantes, conforme quadro 7. 

 
Quadro 7: Análise de variância a partir do IEE como variável 
dependente, IBOVESPA e publicação da MP 579 (dummy) como 
variáveis explicativas. 

Estatística 
Coeficiente 

(Set/11 a 
Ago/13) 

Parâmetro para 
validação dos 

testes 

Coeficiente R
2
 0,663 

Quanto mais 
próximo de 1,0 

melhor 

Teste F 103,35 >3,92 

Estatística t  de 
Student (Ibovespa) 

6,09 >1,98 

Estatística t  de 
Student (dummy) 

│-10,31│ >1,98 

P-value (Ibovespa) 0,00 <0,05 

P-value (dummy) 0,00 <0,05 

Portanto, a inserção de uma variável explicativa dummy, 
representativa da publicação da MP 579, aumenta o poder 
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de explicação do modelo para as variações mais que 
proporcionais do IEE frente ao IBOVESPA. Pode-se inferir 
então que, ainda que haja uma percepção de risco para 
ambos os índices, houve um aumento desproporcional da 
percepção de risco do investidor para com empresas do 
setor elétrico comparativamente à carteira de mercado.  

6 Considerações finais 

A partir das variáveis e metodologia adotadas, conclui-se 
que a instituição da MP 579 / Lei 12.783 impactou 
diretamente e de forma negativa a percepção de risco do 
investidor sobre as empresas do setor de energia, haja vista 
que o desempenho do IEE apresentou variação negativa 
maior que a verificada para o mercado, representado pelo 
IBOVESPA.  

Dessa forma, infere-se que ações do poder concedente 
sobre o setor de energia elétrica impactaram diretamente 
no desempenho das ações das empresas do setor elétrico, o 
que leva à percepção de um risco regulatório no setor, 
imposto à empresa pela própria atuação do órgão regulador 
/ poder concedente. 

Portanto, sugere-se que a ANEEL, no próximo ciclo de 
revisão tarifária, retome a discussão da inclusão de um 
prêmio de risco regulatório ao CAPM padrão. 

Também é importante lembrar, quanto às limitações de 
atuação deste trabalho, que a análise realizada não 
distinguiu os reflexos nos subsetores de distribuição, 
transmissão e geração de energia elétrica, os quais não 
eram regulados, porém, com a MP, provavelmente serão. 

Adicionalmente, é importante lembrar, conforme citação 
abaixo, que, quanto ao prêmio de risco cambial, a ANEEL 
informou em suas notas técnicas que, caso se detectasse a 
evidência deste risco, este prêmio poderia voltar a ser 
incluído. Assim, espera-se que este mesmo pensamento 
ocorra quanto ao risco regulatório. 

“Ademais, tendo em vista que o cálculo do custo de capital é 
revisto a cada revisão tarifária, caso a captação em moeda 
nacional não perdure no longo prazo, a maior exposição ao 
câmbio que porventura venha a ocorrer nos próximos anos 
será observada no próximo ciclo de revisão tarifária” [6]. 
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