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1 – INTROITO 

A avaliação de projetos pela ótica social (ACB) despertou grande interesse 

no Brasil na década de 70 e início da seguinte. O legado acadêmico foi 

memorável, com contribuições importantes por vários autores, estimulados pelo 

desenvolvimento de metodologias nas universidades no exterior. Langoni (1970) 

foi o pioneiro em chamar atenção para o tema, inclusive com extensa divulgação 

na mídia. Com mais persistência, Bacha (1971, 1971a) implantou um profícuo 

programa de pesquisas no IPEA2, que seria alimentado por vários autores nas 

 

1 Economista, Ph.D. em Economia, Universidade de Chicago, EUA. Diretor-Executivo da 
SILCON Estudos Econômicos, e-mail diretoria@silcon.ecn.br. Agradeço a competente e 
incansável assistência de Ana Paula Fonseca Lilli na coleta, organização e tratamento 
estatístico dos dados. As críticas e sugestões de José Luiz Carvalho, Cecília Cruvinel, Lucila 
La Porta, Luciana Contador e Tulio Duran, consultores associados da Equipe ACB da 
SILCON; Helson Braga, ABRAZPE; Pedro Mello, FGV/IDE e ESAGS; Bernardo Weaver, 
BIRD; Ronaldo Serôa da Motta; e Prof. Eduardo Contreras, Universidade de Chile ajudaram 
a corrigir imperfeições e a esclarecer pontos no texto. Algumas sugestões não foram atendidas 
por discordância, ou por envolverem mais tempo na estimação empírica e na busca de novas 
informações estatísticas. O último item é deixado para uma nova versão ou extensão do 
relatório. Infelizmente, os erros permanecem sob responsabilidade do autor. 
2 A lista incompleta com pedido de desculpas pelas omissões teria Malan (1972), Suzigan e 
outros (1972), Mata (1973), Motta (1987, 1988, 1989, 1997), Motta e outros (1992), Reis 
(1994), Motta e Mendes (1995), Mello e Rodrigues (1998). Destaque especial é conferido a 
Motta pelas suas contribuições e pesquisas sobre externalidades ambientais. Especificamente 
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décadas seguintes e propagado em centros de pós-graduação de universidades 

públicas na UFRJ, no Rio de Janeiro3 e na USP, São Paulo4. Na segunda metade 

dos anos 80, a importância do tema diminuiu e a ACB acabou confinada nos 

centros de pesquisas de universidades, gradualmente esvaída. Ainda assim, 

surgiram contribuições importantes por Holanda (1982) e Buarque (1989). 

Entre os anos de 1960 e 1990, as discussões acadêmicas e a utilização da 

ACB nos projetos de grande porte foram intensificadas,5 devido a três fatores : 

os avanços na metodologia, a emergente preocupação com o ambiente, e a 

necessidade de aval e financiamento de projetos de infraestrutura com recursos 

externos de organismos como o Banco Mundial e outros.    

A partir de 2008, o Ministério do Planejamento passou a exigir para os 

projetos de grande vulto o EVTEA - Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica 

e Ambiental, que deveria atender ao Manual de Apresentação de Estudos de 

Viabilidade de Projetos de Grande Vulto.6 Nos anos seguintes, mais exigências 

foram implantadas, nem sempre atendidas e menos ainda verificadas. O 

 

sobre o tema do custo de oportunidade do capital em condições de risco, existe o artigo 
publicado no IPEA Contador (1975), revisado em Contador (1981). Este relatório resgata 
ideias de 1975, ampliadas e melhoradas (espero!).  
3 Numa lista injusta na omissão de pesquisadores importantes: Lindoso (1979), Motta (1980), 
Coelho (1982), Pinheiro (1983), Neves (1989), Távora Jr (1989, 1989a, 1994), Magrini (1992), 
Távora Jr. e outros (1990), Lemme (2000). São citadas apenas as teses, dissertações e 
trabalhos da fase áurea da ACB e em que o autor esteve diretamente envolvido como 
orientador, membro de banca ou avaliador de artigo, lembrando que estamos relembrando 
análises com quase meio século.      
4 Silvers (1974), Hersztajn-Moldau (1976, 1991), Pastore e outros (1978), Savasini e Kume 
(1978), Silva Neto (1994), Romeiro e outros (1996). 
5 Até a década de 1960, os projetos públicos eram financiados com recursos do Tesouro 
Nacional. Em seguida, nos anos 1960, as necessidades de empréstimos externos pelas agências 
internacionais (Banco Mundial e Banco Interamericano) trouxeram a exigência da avaliação 
dos projetos, precária pela falta de informações adequadas, mas foi um bom começo. O auge 
da aplicação da ACB ocorreu nos anos 1970 a 80.   
6 Versão 2.0, Brasília, julho de 2009, http://bibliotecadigital.seplan.planejamento.gov.br 
/bitstream/handle/iditem/702/PPA_CMA_Manual_CTPGV.pdf?sequence=1.  
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lançamento em 2007 do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento optou 

por um keynesianismo equivocado, e a ACB foi abandonada com a desculpa de 

que burocratizava o processo e provocava atrasos. A aprovação de projetos 

passou a ser política, de acomodação de interesses particulares, sem avaliação 

técnica responsável. Causou desperdício de recursos financeiros e de fatores de 

produção, perdas sociais, fraudes e desvios.    

Em 2019, o tema foi resgatado pelo governo federal, com a SDI/SEPEC 

do Ministério da Economia, em parceria com o IPEA, responsáveis por implantar 

a ACB nos projetos de infraestrutura – mas com aplicação mais ampla.7 

Especificamente para a melhoria da infraestrutura da logística e dos transportes, 

foi lançado o Manual de Custo-Benefício para projetos de Infraestrutura de 

Transportes da EPL - Empresa de Planejamento e Logística, (vinculada ao 

Ministério da Infraestrutura). Em agosto de 2019, a SDI em parceria com o IPEA 

apresentou um trabalho provocativo sobre a estimativa da taxa social de 

desconto,8 submetido à consulta pública para críticas e sugestões. Foi um passo 

inicial importante para o envolvimento da academia, técnicos e instituições 

interessadas, que se estende na atualização dos parâmetros e preços sociais. Em 

maio de 2020, a SDI divulgou novo texto com as contribuições da consulta 

pública,9 e com a recomendação central da taxa social de desconto de 8,5 % nos 

projetos de grande porte, com valor acima de R$ 50 milhões.   

 

7 SDI/SEPEC/ME (2019, 2019ª). Como evidência do interesse renovado do governo federal, 
o Decreto nº 9.745 de 2019 aprovou a estrutura regimental do Ministério da Economia e 
delegou à SDI – Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura o papel de “...coordenar a 
elaboração e monitorar a aplicação de metodologia de priorização de projetos de 
infraestrutura, para maximização da produtividade e competitividade do país.” A SDI está 
subordinada a SEPEC - Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do 
Ministério da Economia.  
8 SDI/SEPEC, “Estimação da taxa social de desconto para investimentos em infraestrutura no 
Brasil”, Texto para discussão, agosto de 2019, denominado SDI-19. 
9 SDI/SEPC, “Taxa social de desconto para avaliação de investimentos em infraestrutura: 
atualização pós consulta púbica”, Nota Técnica SEI 19911/2020/ME, maio de 2020 
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O objetivo central deste relatório é mais amplo do que elogiar e tecer 

comentários sobre o texto SDI-19 e a Nota Técnica SDI de 2020. Diversos 

aspectos são abordados: relembrar registros do tema; comentar os enfoques; 

apresentar e discutir evidências empíricas; inserir o papel do risco entre 

atividades; e sugerir alternativas para as recomendações da SDI. Como o 

relatório tem um objetivo mais amplo, a apresentação procura ser didática.   

2 – O RETORNO DO CAPITAL NUM MUNDO DE CERTEZA   

A discussão do custo de oportunidade do capital tem seu cerne na 

dimensão intertemporal do consumo: recursos que seriam usados para o 

consumo hoje são destinados à produção de construções, máquinas, tecnologia 

e capital humano, para permitir maior fluxo de consumo pelos anos futuros. O 

consumo presente (e o bem-estar da geração atual) é sacrificado para obter fluxo 

maior de renda e beneficiar as próximas gerações.  

A análise envolve o desconto dos valores ao longo do tempo, tanto a nível 

financeiro para decisão do investidor, como de interesse da sociedade como um 

todo. Mas qual a taxa de juros para atualizar o fluxo futuro de benefícios líquidos 

e comparar com os custos de implantação? Para a avaliação financeira, na ótica 

privada, a resposta é simples: o fluxo de valores deve ser descontado pela taxa 

de retorno disponível numa aplicação financeira. 

Para a ótica social, o valor da taxa de desconto é mais complicado. Se o 

mercado de capitais fosse perfeito, o retorno social de uma unidade de poupança 

presente seria igual, na margem, ao valor social de uma unidade de consumo 

presente. Dadas as oportunidades disponíveis à economia, a produtividade 

marginal do investimento - a possibilidade de transformar uma unidade de 

consumo sacrificado hoje em um fluxo futuro de maior consumo – se iguala à 

taxa social de preferência temporal, o valor que a sociedade confere ao maior 

consumo futuro em termos do sacrifício no presente. Nestas condições ideais, a 
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taxa de juros é igual à taxa marginal de transformação do consumo presente em 

consumo futuro e à taxa marginal de substituição entre consumo presente e 

futuro. Ou seja, a mesma taxa de juros reflete, na margem, o valor intertemporal 

do consumo para indivíduos e para a economia como um todo. Logo, a taxa 

privada e a social de desconto são iguais.  

No mundo real, o mercado de capitais difere do modelo idílico : infor-

mação tem custo, a percepção sob o seu significado varia entre indivíduos, o 

acesso e poder de barganha são assimétricos, são formadas expectativas errôneas 

sobre o futuro, existem impostos e subsídios, etc. Consequentemente, a taxa 

social de retorno difere das taxas observadas no mercado, e as taxas de juros de 

mercado não necessariamente guardam relação com a produtividade marginal 

do investimento e com a taxa marginal de preferência temporal. 

E não adianta sugerir a taxa de juros de títulos públicos como referência 

para os projetos públicos. Na ótica social, não importa se o realizador do projeto 

é um empresário privado ou o governo, nem a origem das poupanças. Por isso, 

a taxa social de desconto deve ser aplicada a todo e qualquer projeto que se 

deseja avaliar sob o ponto de vista da sociedade.  

Existem dois enfoques para a estimativa da taxa de desconto: (1) o enfoque 

macroeconômico,10,11 baseado nas Contas Nacionais; e o (2) microeconômico, 

em informações contábeis de empresas. Independente do enfoque, a estimativa 

da taxa social de desconto deve atender a cinco atributos: 

• Valor similar nos cálculos com os dois enfoques, 

• Estimada por métodos robustos e com informações representativas, 

 

10 Harberger, Arnold, and Daniel L. Wisecarver. "Private and social rates of return to capital 
in Uruguay." Economic development and cultural change, 1977: 411-445.  
11 Silva Neto, Alfredo L. “A cost-benefit analysis of a large mining project in Brazil”, Ph.D.  
Dissertation, University of Bradford, Inglaterra, 1992.   
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• Valor estável ao longo do tempo para atender projetos de 

infraestrutura com horizonte mais longo, 

• Flexibilidade para incorporar características especificas de projetos 

e situações, e 

• Periodicamente revista. 

Em qualquer enfoque, a taxa social de retorno do capital corresponde à 

parcela do produto que diretamente explicada pelo estoque de capital, durante 

um certo período, dividida pelo estoque de capital do início do período.  

 

2.1 – O ENFOQUE DAS CONTAS NACIONAIS 

      As Contas Nacionais fornecem diretamente o numerador da relação (a 

parcela explicada pelo capital) e, indiretamente o denominador (o próprio 

estoque de capital, após algumas suposições quanto ao formato da depreciação 

e valores iniciais do estoque de capital). Nos cálculos mais simples, a parte do 

produto explicada pelo capital é obtida pela diferença entre a renda nacional e a 

remuneração total do fator trabalho.   

Restringindo a distribuição funcional da renda entre trabalho e capital, as 

Contas Nacionais permitem decompor a renda entre o fator trabalho 

(compreendendo empregados e autônomos) e o capital, com a definição 

Y = w L + r K                                                  (1) 

onde Y é o produto interno líquido a custo de fatores; w, o salário médio de 

mercado; L, a mão de obra empregada; e r, a taxa de retorno privado do estoque 

de capital K.  

 Apesar de lógica, a aplicação do enfoque encontra dificuldades no Brasil. 

Primeiro, o estoque de capital K não está disponível nas Contas Nacionais e é 
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estimado indiretamente.12 Segundo, como os rendimentos do capital do setor 

público não são computados diretamente no sistema de Contas Nacionais, os 

rendimentos do capital são subestimados. Terceiro, a variação dos estoques é um 

componente importante do estoque total de capital, mas não existente nos 

cálculos passados das Contas Nacionais.  

Para as dificuldades, o cálculo da variação dos estoques envolve hipóteses, 

que devem ser discutidas. O trabalho do SDI/SEPEC/ME utiliza a relação entre 

as variações absolutas dos estoques e do PIB, ou seja, um conceito marginal. 

Esta relação é muito instável, como geralmente acontece com os conceitos 

marginais. Nos cálculos, a participação da variação de estoques no estoque total 

de capital varia entre -9,4 % em 2002 e +81,4 % em 2009, com média de 50 %, 

e as evidências mostram que a formação de estoques - e por influência, os 

cálculos da taxa de retorno - responde no mesmo sentido ao ritmo da atividade 

econômica. Mas é desejável que a taxa de retorno do capital seja insensível aos 

ciclos de curto prazo (o 3º atributo), pois seus efeitos podem ser substanciais. 

Nos números do SDI-19, a taxa anual de retorno teve valor mínimo de 1,8 % em 

2014 e máximo de 11,2 % em 2002, com tendência decrescente. Não é adequado 

que a taxa de desconto apresente tal oscilação.     

    Mas estes problemas não desautorizam a metodologia das Contas 

Nacionais. Ajustes podem gerar retornos mais estáveis e previsíveis, e o mais 

simples é utilizar a média das relações entre variação de estoques e a do PIB. 

Com este procedimento a taxa de retorno do capital fica estável. 

 

12 O estoque de capital tem dois componentes: o capital reproduzível, com série disponível 
pelo DIMAC/IPEA, e o valor dos estoques, com base na premissa de que a relação entre a 
variação de estoques e a variação do PIB é válida para o valor do estoque total. Os detalhes 
da metodologia e os cálculos para o Brasil estão em SDI/SEPEC/ME, SDI-19 de 2019 e na 
Nota Técnica SEI 19911/2020.  
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Tabela 1 
Taxas médias de retorno do capital, método das Contas Nacionais 
Hipóteses sobre a relação variação de estoques e variação do PIB 

 

a Relação média variação do estoque/variação do PIB igual a 2,24.  
b SEPEC/SDI(2019)  
 
 

Figura 1 
Evolução das taxas de retorno do capital 
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importantes. Primeira, a maior estabilidade das taxas de retorno do capital 

quando calculadas com a média das relações entre as variações do estoque e do 
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capital média dos períodos é sempre mais baixa com o ajuste. Para o período 

2000-16, a taxa média de retorno é de 5,7 % contra 7,4 % nos cálculos do 

SDI/SEPEC/ME. A Figura 1 mostra a evolução da taxa de retorno com os dois 

critérios, inclusive as tendências em linhas pontilhadas. 

Divergências numéricas a parte, o enfoque das Contas Nacionais abre 

espaço para outras inferências importantes. Os cálculos do SDI/SEPEC/ME 

estimam a taxa de retorno privado do capital, mas qual a divergência com a taxa 

social? Ora, usando a definição (1) para o mesmo valor de renda Y, do nível de 

emprego L e de estoque do capital K, podemos escrever 

Y = w L + r K = ws L + rs K                          (2) 

onde ws e rs significam o salário social e a taxa social de retorno do capital, 

respectivamente. Para que a identidade seja mantida, os valores de ws e rs estão 

relacionados como,  

�� 
�   (� �)

 � +  	� 
	   (	 
)

 �      = 1                    (3) 

Usando os dados das Contas Nacionais do período mais recente e 

inserindo os valores da participação dos rendimentos do trabalho e do capital de 

0,7 e 0,3, respectivamente, na expressão (3), a relação retorno social/ retorno 

privado é inversamente dependente da relação salário social/salário de mercado,  
 

	� 
	 = 3,33 − 2,33 �� 

�                (4) 

Assim, se o salário médio social for 80 % do salário médio de mercado, a 

taxa social de retorno é 47 % acima da taxa de mercado; para o salário de 85 %, 

a taxa social de retorno é 35 % acima do retorno privado, e assim em diante. Se 

não existem distorções no mercado de trabalho ws = w, e necessariamente rs = r. 

Quanto maior a diferença entre o salário social e o do mercado, maior a diferença 

entre a taxa social e a taxa privada de retorno.  A Tabela 2 e a Figura 2 relacionam 

as distorções no salário e na taxa de retorno de capital. Uma sugestão razoável é 
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de que a média do salário social é 85 % da média do salário de mercado, 

assinalada em negrito na tabela. 

 

 2.2 – O ENFOQUE MICROECONÔMICO   

                                    O outro enfoque para o cálculo da taxa de retorno é deixar os números 

das empresas falarem. A análise com as informações contábeis das maiores 

empresas abertas, disponibilizado nas edições anuais da Exame e do Valor13 

apontou conclusões interessantes. Como proxy para o capital imobilizado, os 

nossos cálculos usaram o patrimônio líquido ou capital próprio, extraído do 

balanço patrimonial.14 A taxa de retorno foi calculada com a divisão do lucro 

pelo patrimônio líquido, um conceito contábil tradicional. Não é a melhor 

medida pois o ideal seria o retorno econômico sobre o capital investido e não 

sobre o patrimônio líquido, mas o conceito contábil tem as vantagens de (a) ser 

 

13 Melhores e maiores, Exame e Edição especial do Valor, diversas edições. Os cálculos 
usaram dados contábeis de 1975 até 2018 das maiores empresas do Brasil. As empresas foram 
distribuídas em ramos de atividade.   
14 O cálculo do patrimônio líquido no Brasil segue as normas da Lei 6404 de 1976, e é 
composto pelo capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, ações em 
tesouraria, reservas de lucros e prejuízos acumulados.  
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disponível; (b) acompanhar os ciclos maiores da economia, ou seja, pela sua 

própria composição, as fases cíclicas adversas afetam tanto o numerador (lucro) 

como denominador (patrimônio líquido) e tende a ser mais estável do que o 

retorno econômico do conceito macro anterior, com numerador mais sensível 

aos ciclos; e (c) permite combinar dados de painel de empresas e de anos 

seguidos (combinação cross section-time series), e calcular os retornos por 

ramos de atividade e a sua dispersão.  

O texto SDI-19 utiliza dados de empresas abertas, disponíveis no Portal 

Dados Abertos, da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, e a taxa de retorno 

foi estimada pela relação entre o resultado operacional (antes de receitas/des-

pesas financeiras, depreciação e amortização, e imposto de renda sobre lucro) e 

o ativo operacional (após ajustes para eliminar depreciação, fluxos entre 

empresas coligadas, etc.). As taxas de retorno no período 2013-18 oscilam entre 

5 % (na crise de 2014-15) e 14,8 % (em 2018), com média de 10 % no período.15  

Na atualização de 2020, a Nota Técnica da SDI adota o retorno sobre 

capital investido – ROIC, desenvolvido pelo CEMEC-FIPE - Centro de Estudos 

em Mercado de Capitais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 

Universidade de São Paulo, com amostra maior e mais representativa do que a 

do Portal da CVM.16    

O enfoque microeconômico é promissor, porém exige informações 

contábeis acuradas. Com acesso às informações de melhor qualidade e mais 

 

15 Op.cit., Tabela 24, p.51 
16 A amostra tem 1.941 empresas não-financeiras, sendo 305 de capital aberto e 1.636 de 
capital fechado. As fontes dos dados são Valor Pro, Maiores e melhores. O CEMEC 
disponibiliza três séries de ROIC : (1) empresas abertas e fechadas, excluindo a Vale, 
Petrobras e Eletrobras; (2) empresas abertas, incluindo a Vale, Petrobras e Eletrobras; e (3)  
empresas abertas, excluindo   a Vale, Petrobras e Eletrobras. Existem diferenças significantes 
entre as taxas, com ROIC médio de 9 %, 11 % e 9,1 %, para os três grupos, respectivamente. 
Preferimos utilizar o ROIC do grupo (2) nas comparações entre estimativas de retorno. 
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detalhadas das demonstrações de resultado do exercício e do balanço 

patrimonial. Existem cadastros abrangentes, além da CVM, CEMEC/FIPE e 

outros, e bem trabalhados podem gerar informações valiosas da taxa de retorno. 

Sem limites para a amostragem, a abertura pode ser feita por setores de 

atividades, empresas abertas e fechadas, controle de capital, tamanho (grandes, 

pequenas e médias, etc.), regiões etc. 

A Figura 3 e a Tabela 3 comparam as estimativas das taxas de retorno 

estimadas pelo SDI-19, no período 2013-18; as apresentadas na Nota Técnica de 

2020, no período 2005-19, com o ROIC das empresas abertas, e as nossas, do 

SILCON Data, para o período 1975-18. Alertando para a diferença nos conceitos 

contábeis de retornos, as flutuações apresentam o mesmo sentido no período 

comum. Se o mesmo ocorreu em outros períodos, as nossas estimativas podem 

indicar as flutuações do retorno do capital desde 1975. 

Figura 3 
Taxas de retorno do capital, enfoque microeconômico 
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A Tabela 3 apresenta o retorno do capital em subperíodos, com duas 

conclusões: primeira, independente dos conceitos e da composição das amostras, 

confirma que o retorno médio não é constante, e segunda, a taxa de retorno 

diminui até os anos 90, com base nos nossos dados apenas; oscila num intervalo 

entre -3 e 10 %; aumenta até 2005; e em seguida forma um meio ciclo.  

 
Figura 4 

Retorno do capital e crescimento econômico, % 
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A Tabela 5 resume as estimativas do retorno do capital, utilizadas na 

análise deste relatório, com os enfoques macro e microeconômico, segundo os 

cálculos da SDI/SEPEC e da SILCON.  

 

2.3 – CRITÉRIOS AD HOC 

Outros enfoques para o valor da taxa de desconto são baseados em 

sugestões de taxas de juros ditadas pelo governo ou fornecidas pelo mercado 

financeiro. Por um lado, existe a pretensão dos governos em estabelecer o 

critério da taxa de desconto. A ideia não é nova : em 1958, foi criada uma 

Comissão no Senado americano para definir um critério para a taxa de desconto 

para análise de projetos públicos, conhecido como o critério do Green Book.17 

A sugestão foi utilizar a taxa média de juros paga nos títulos governamentais 

com maturidade de 15 anos ou mais, com a justificativa de que os projetos 

públicos devem ser avaliados pelo custo de financiamento com títulos públicos.  

Este argumento pode ser correto quando considerado sob a ótica privada. 

Afinal, excluídos as situações extremas de revoluções, mudanças de regime e 

sistema político do país etc., indivíduos e empresas consideram a aplicação em 

títulos governamentais de renda (real) fixa como segura quanto ao recebimento 

de juros, até a sua maturidade. Assim, é aceitável o procedimento de indivíduos 

e empresas que consideram as taxas de juros em títulos governamentais como a 

alternativa de investimento com risco nulo. 

 
 
 
 
 

 

17 US Inter-Agency Committee on Water Resources (1958), US Congress (1967), US 
Congress (1962). 
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Tabela 3 
Taxas médias de retorno do capital, enfoque microeconômico 

 

 SILCONa CEMEC/
FIPEb 

SDI-
19c 

 SILCONa CEMEC/
FIPEa 

SDI-
19c 

1975 21,1 ... ... 1998 5,5 ... ... 

1976 25,4 ... ... 1999 1,3 ... ... 

1977 23,2 ... ... 2000 8,5 ... ... 

1978 13,4 ... ... 2001 9,2 ... ... 

1979 9,5 ... ... 2002 1,5 ... ... 

1980 12,8 ... ... 2003 14,9 ... ... 

1981 51,7 ... ... 2004 18,1 ... ... 

1982 50,4 ... ... 2005 17,3 18,8 ... 

1983 11,7 ... ... 2006 15,3 18,2 ... 

1984 15,7 ... ... 2007 17,5 17,4 ... 

1985 16,5 ... ... 2008 14,1 19,1 ... 

1986 16,2 ... ... 2009 17,9 12,4 ... 

1987 2,2 ... ... 2010 19,3 14,3 ... 

1988 7,1 ... ... 2011 14,1 13,3 ... 

1989 9,8 ... ... 2012 12,4 8,7 ... 

1990 -2,6 ... ... 2013 11,2 6,6 10,2 

1991 -5,6 ... ... 2014 8,0 6,1 9,4 

1992 -1,0 ... ... 2015 0,5 4,5 5,0 

1993 8,6 ... ... 2016 7,6 7,5 11,3 

1994 14,1 ... ... 2017 7,6 8,3 10,6 

1995 10,5 ... ... 2018 21,1 12,0 14,8 

1996 8,1 ... ... 2019  ... 11,0 ... 

1997 6,1 ... ...     
a  Taxa de retorno medida pela relação entre lucro e patrimônio líquido. 
b Taxa de retorno medida pelo ROIC, empresas abertas, inclusive Petrobras, Vale e 
Eletrobras. c Resultado operacional dividido pelo ativo operacional.  
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Tabela 4  
Retorno do capital e crescimento econômico, % 

 

Período :  
Retorno do 

capitala 
Crescimento     

do PIBb 
1975-2018 12,9 2,7 
1975-1985 28,6 4,2 
1985-1993 6,2 1,8 
1994-2003 6,1 2,6 
2004-2013 14,1 4,0 
2013-2018 2,9 -0,1 

              a  SILCON  b Fonte : IBGE 

 
 

Tabela 5  
Taxas de retorno do capital com dois enfoques, % 

 

 
SILCON (2020) SDI/SEPEC  

Macro Micro Macroa Microb 

2000 5,3 8,5 9,2 ... 
2001 5,2 9,2 8,6 ... 
2002 5,5 1,5 11,1 ... 
2003 5,5 14,9 8,8 ... 
2004 5,9 18,1 10,2 ... 
2005 5,9 17,3 10,6 18,8 
2006 6,0 15,3 9,6 18,2 
2007 6,2 17,5 8,5 17,4 
2008 6,2 14,1 7,0 19,1 
2009 5,9 17,9 2,1 12,4 
2010 6,3 21,0 8,9 14,3 
2011 6,2 14,1 6,8 13,3 
2012 5,9 12,4 5,5 8,7 
2013 5,8 11,2 5,9 6,6 
2014 5,6 8,0 1,8 6,1 
2015 5,0 0,5 6,2 4,5 
2016 4,7 7,6 4,8 7,5 
2017 ... 7,6 ... 8,3 
2018 ... 21,1 ... 12,0 
2019 ... ... ... 11,0 

Fontes : SILCON e SDI/SEPEC. a SDI-19  b Nota Técnica SDI/SEPEC 
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Contudo, a taxa de juros em títulos governamentais não é indicada como 

referência de risco nulo sob o ponto de vista social, pois a taxa pode estar 

distorcida. Como o governo pode recorrer a financiamentos quase indefini-

damente, via endividamento, taxação e emissão de moeda, instrumentos fora do 

alcance de empresas, não existem maiores problemas no pagamento dos juros 

prometidos.18 

No Brasil, a experiência mais duradoura com a taxa de referência para o 

custo de oportunidade do capital foi a criação em 1994 da TJLP – Taxa de Juros 

de Longo Prazo, que durou até 2017.19 A TJLP foi utilizada pelo Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para as concessões de 

crédito e acabou se tornando a taxa de desconto e referência na avaliação dos 

projetos de longo prazo. A TJLP era a composição da meta de inflação para os 

12 meses seguintes mais um prêmio para risco. Como esperado, a intervenção 

no mercado de capitais criou arbitragem e distorções na estrutura a termo dos 

juros. A partir de janeiro de 2018, a nova referência com a TLP – Taxa de Longo 

Prazo adotou uma composição mais simples com os juros reais pré-fixados e a 

inflação pelo IPCA.  

Não importa a fórmula e bons propósitos. A fixação pelo governo dos 

juros de longo prazo, quer para empréstimos a projetos financiados por agências 

públicas, quer como referência para instituições financeiras privadas, acaba 

gerando distorções. As taxas de juros estabelecidas pelo governo estão sujeitas 

à necessidade de rolagem da dívida pública e ao controle da liquidez pela política 

 

18 Quando a taxa de juros real paga em títulos públicos é maior do que a rentabilidade dos 
investimentos produtivos do setor privado, o governo está piorando a eficiência da alocação 
de recursos, retirando das opções privadas de investimento aqueles projetos e atividades com 
baixo retomo e risco, mas com retomo privado inferior àquele oferecido em títulos públicos. 
19 A TJLP foi substituída pela TLP em janeiro de 2018. 
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monetária, fatores que não têm relação direta com o retorno dos investimentos 

reais. É simplesmente a visão arrogante e autoritária de que a sociedade encara 

de forma deficiente o futuro20, ou de que os indivíduos preferem o presente ao 

futuro,21 ou ainda de que a geração de produtos para o futuro é um bem público 

ou coletivo, e as decisões privadas não consideram os benefícios intangíveis de 

transferir recursos às gerações futuras.22  

No campo oposto, está o argumento de que a taxa de desconto nos 

investimentos públicos deve ser igual ao retorno nos investimentos privados, o 

que significa uma taxa de desconto única (excluindo risco) para projetos públicos 

ou privados. Se a comparação de rentabilidade abranger o mercado financeiro, a 

sugestão seria o retorno em debentures de empresas solventes e com boa gestão. 

É irrelevante se a taxa de desconto é adequada para o bem-estar das gerações 

futuras. Ela destina-se, simplesmente, a regular a alocação de recursos da forma 

mais eficiente possível e, como tal, não se deve questionar se a acumulação de 

capital ocorre num ritmo adequado ou não.23  

2.4 - A SÍNTESE DE HARBERGER  

Explorando o argumento acima para examinar as origens dos recursos 

para investimentos e os custos de oportunidade envolvidos em projetos desen-

volvidos, apoiados ou com empréstimos do governo. Existem quatro fontes para 

os recursos: (1) a pressão do novo projeto que aumenta as taxas de juros, 

desestimula os investimentos privados, com menor retorno, e estimula a 

 

20 Pigou (1932), pp. 24-30. 
21 Marglin (1963, 1963a, 1967) 
22 Feldstein (1964), Eckstein (1961), Buchanan (1958, 1961) 
23 Stockfisch (1967, 1969), Hirshleifer e outros (1960), Eckstein e Krutilla (1958), Haveman 

(1969).  
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poupança; (2) financiamento por impostos (inclusive imposto inflacionário);  (3) 

por endividamento público; e (4) ou por recursos do exterior.  

No primeiro caso, se a oferta de poupanças é rígida, o projeto do governo 

substitui os investimentos privados pelo mesmo valor. Nestas condições, o custo 

de oportunidade do investimento público corresponde exatamente ao retorno 

esperado nos projetos privados que serão sacrificados. Portanto, o custo de 

oportunidade dos investimentos públicos corresponde à própria produtividade 

marginal bruta do capital no setor privado da economia, igual a taxa de lucro ou 

retorno por capital investido, antes das deduções de impostos, subsídios e 

transferências, representa o custo de oportunidade para o capital investido em 

projetos públicos.  

No segundo caso, se o projeto público não fosse realizado, poderia ocorrer 

uma redução equivalente nos impostos. Para medir o custo de oportunidade dos 

projetos públicos bastaria verificar empiricamente o efeito da redução dos 

impostos nos diversos setores da economia. Como a estimação deste efeito é 

complicada, a alternativa seria neutralizar os investimentos públicos com uma 

política monetária restritiva e, daí, estimar os efeitos do aumento da taxa de juros 

sobre os diversos setores e classes de renda. Como a incidência recai sobre 

consumidores e empresas, os investimentos públicos afetam tanto o consumo 

como o investimento do setor privado. Logo, as taxas de juros que determinam 

o nível de poupança familiar como as que afetam as decisões de investimento 

empresarial devem ser consideradas como componentes do custo de 

oportunidade dos projetos públicos. 

O terceiro caso pode ser considerado uma versão do endividamento como 

forma de financiamento dos projetos públicos, com a sugestão dos juros dos 

títulos públicos de longo prazo como a taxa de desconto do projeto. 
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Como síntese, Harberger (1972, 1972a) mostra que as sugestões do Green 

Book, de Marglin e Feldstein, de Hirshleifer, Stockfisch e de outros decorrem de 

hipóteses particulares sobre parâmetros de um modelo mais amplo. Por ora, 

vamos imaginar que não existe risco na economia e que o critério de 

maximização de lucro e de bem-estar reine entre empresários e indivíduos. 

Haverá, portanto, uma tendência para que as taxas de retorno privadas igualem 

à taxa de juros nos títulos governamentais, dada a inexistência de risco nos 

mercados de títulos privados e governamentais. Os participantes do mercado de 

capitais são divididos em duas classes: "investidores", ou seja, os indivíduos, 

empresas e governos, devedores líquidos na Conta de Capital; e "poupadores" 

ou credores líquidos. As famílias, empresas, governo e exterior são distribuídos 

pelas classes acima. 

Figura 5 
Equilíbrio no mercado de capitais 

 
 

 
 

Não é necessário admitir concorrência no mercado, embora facilite o 

raciocínio. O afastamento da hipótese de concorrência perfeita funciona no 
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modelo de forma idêntica a um imposto, neste caso arrecadado pelo 

monopsonista ou monopolista. A hipótese de maximização do lucro assegura 

que indivíduos e empresas procurarão realizar novos investimentos até que a 

expectativa da produtividade marginal se iguale aos custos alternativos 

marginais de obter os recursos necessários. E a existência de concorrência não 

implica que os retornos privados, internalizados por indivíduos e empresas, 

sejam idênticos aos retornos sociais, obtidos pela economia como um todo.   

A Figura 5 apresenta a formalização de Harberger, onde a curva I(ρ) repre-

senta a eficiência marginal do investimento agregada para toda a economia, ou 

seja, corresponde à curva de demanda por investimentos. A produtividade 

marginal bruta é indicada por ρ e a curva I(ρ) tem inclinação negativa conven-

cional. Impostos, subsídios, externalidades etc. são aplicados ao retorno bruto ρ, 

gerando o retorno (líquido) real de mercado r (ou a taxa nominal incluindo a 

inflação, ignorada por enquanto). O efeito de impostos é superior ao de subsídios 

e distorções similares, e a curva I(r) é posicionada abaixo de I(ρ). Se os subsídios 

e incentivos suplantassem os impostos, a curva I(r) estaria acima de I(ρ). 

Pelo lado da oferta, as decisões de poupança das famílias dependem da 

taxa marginal de preferência temporal rs do consumo atual versus o maior 

consumo futuro. Assim, os poupadores procurarão realizar poupanças até que os 

custos alternativos do consumo renunciado no presente igualem o valor presente 

dos benefícios esperados com o maior consumo no futuro. Quanto maior a taxa 

de juros maior é o desejo de adiar o consumo e, portanto, maior é o nível de 

poupança. A agregação das curvas de preferência temporal resulta na curva S(rs), 

positivamente inclinada na Figura 5. 

O imposto de renda nos rendimentos de poupança implica que, para que 

indivíduos se abstenham do consumo presente, é necessário que o retorno bruto 
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das poupanças r supere a sua taxa de preferência temporal rs. A curva S(r) acima 

de S(rs) mostra os retornos brutos r necessários para que os poupadores recebam, 

em termos líquidos, a taxa rs. Porém, se ao invés de impostos, os indivíduos 

recebessem um incentivo fiscal proporcional ao nível de poupanças ou ao seu 

retorno, o retorno bruto r poderia ser inferior à taxa marginal de preferência 

temporal rs, sendo a diferença coberta com o incentivo. Neste caso, a curva S(r) 

estaria abaixo de S(rs). A taxa marginal de preferência temporal exigida para que 

houvesse poupanças seria coberta, em parte com os juros de mercado r, e o 

restante por incentivos fiscais.24 

Nas condições da Figura 5, o equilíbrio sem impostos e outras distorções 

ocorre no ponto E, com fluxo Fe de poupanças Se igual aos investimentos Ie. A 

taxa de juros é a mesma do retorno do capital ρe e da remuneração líquida aos 

poupadores rse. Com impostos, o fluxo de poupanças e investimentos é  Fo = Io = 

So, inferior ao fluxo Fe = Ie = Se, com taxa bruta de retorno do capital ρo; juros 

de mercado ro; e retorno liquido aos poupadores de rso. As distâncias verticais 

CB (= ρo - ro) e AB (= ro - rso) correspondem às distorções no mercado.  

O custo de oportunidade do capital com a formalização de Harberger é 

obtido com os mesmos elementos da Figura 5, reproduzidos com mais detalhes 

na Figura 6. Um novo projeto demanda B”B´ (igual a distância F2 F1) recursos 

para investimentos, que provocam pressão adicional no mercado de capitais. Se 

a oferta de poupanças responde ao juro, a taxa de mercado aumenta de ro para r1 

e os recursos B”B´ são obtidos de duas fontes: (1) com o aumento da taxa de 

 

24 Por exemplo, se o poupador exige a taxa de retorno líquida rs 8% ao ano, caso contrário não 
oferta as poupanças e a taxa de mercado r é apenas 6%, as poupanças são realizadas se o 
governo complementar com um incentivo fiscal de 2%. 
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juros do mercado, os projetos marginais à taxa ro são abandonados25 (igual a -

ΔI) a favor do projeto, e (2) a taxa maior de juros gera um aumento na poupança 

+ΔS, complementando os recursos para o projeto. A oferta total de poupanças 

tem duas origens : recursos domésticos e ingresso de poupanças do exterior26. A 

importância de cada fonte para o atendimento do novo projeto depende das 

elasticidades-juros da demanda e da oferta. 

Figura 5  
O custo de oportunidade de capital com um novo projeto 

 

 
 

No primeiro item, o custo alternativo dos investimentos sacrificados F1Fo 

corresponde à área embaixo da curva de produtividade marginal de 

investimentos I(ρ), ou seja, F1C´CFo. No segundo item, o custo alternativo de 

prover as poupanças adicionais FoF2 corresponde ao valor do consumo 

 

25 O aumento na taxa de juros de mercado faz com que o valor presente dos projetos marginais 
se torne negativo, inviabilizando-os sob o ponto de vista privado.  
26 Jenkins, Glenn P.; Chun-Yan Kuo e Arnold Harberger, Cost-benefit analysis for investment 
decisions, (Cambridge, MA., Cambridge Resources International, 2018) 
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sacrificado: à área abaixo da curva de preferência temporal S(rs): ou seja, 

FoAA´F2. O custo de oportunidade do investimento F1F2 necessário para o 

projeto é a soma das áreas F1C´CFo e FoAA´F2. Como os triângulos CC´C” e 

AA´A” são pouco importantes em comparação com as áreas F1C´CFo e FoAA´F2, 

podemos escrever, por aproximação: 

r∗ = 	� Δ��ρ Δ�
Δ��Δ�                                                  (5) 

onde r* é o custo social de oportunidade do capital. 

 Após operações algébricas, 

r∗ = 	� ε �ρ|η|
ε �|�|                                                        (6) 

onde ε e η são respectivamente as elasticidades de oferta de poupanças e de 

demanda por investimentos com respeito à taxa de juros; rs, a preferência 

temporal, e ρ, a produtividade marginal do investimento. Subtraindo e 

adicionando a taxa de juros de mercado r e arrumando a expressão (6), obtemos 

a expressão 

r∗ = r + (	��	) ε ��ρ �	� |η|
ε � �η �                              (7) 

onde as distâncias (r – rs) e (ρ – r) representam as distorções (médias) no mercado 

de capitais, representadas como as distâncias verticais AB e BC, 

respectivamente. Sejam: 

�� − � = −���                                                       (8) 

�� − � = � �                                                         (9) 

as distorções existentes, onde ts e ti são as alíquotas médias de imposto líquido 

sobre renda de capital de pessoas físicas e jurídicas, respectivamente. Daí o custo 

social de oportunidade do capital pode ser escrito como: 
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r∗ = r + δ ε + φ |η|
ε + |η|  

onde os parâmetros δ, ε, ф e |η| correspondem às respectivas médias.  

     A expressão (10) é a generalização das correntes sobre a taxa social de 

desconto:  

• Se forem nulas as distorções (8) e (9), a taxa social de desconto r* 

corresponde à taxa de juros em títulos governamentais, ou seja, atende a 

sugestão do Green Book que pressupõe a inexistência de impostos sobre 

a renda de indivíduos e de empresas e outras distorções. 

• Se a elasticidade-juros de oferta de poupanças for infinita (ε=∞) ou se a 

elasticidade-juros da demanda por investimento for nula (|η| = 0), a taxa 

social de desconto r* corresponde à taxa marginal de preferência temporal 

rs, como recomenda a UNIDO, Marglin, Feldstein e outros.  

• Se a oferta de poupanças for completamente inelástica aos juros (ε = 0) ou 

se a demanda por investimento for perfeitamente elástica (|η| = ∞), a taxa 

social de desconto r* corresponde a produtividade bruta do capital ρ, como 

sustentam Hirshleifer, Stockfisch e outros. 

  Enfim, as várias correntes da taxa de desconto social são casos particulares 

do modelo mais amplo de Harberger, com a grande vantagem de os valores 

críticos das elasticidades-juro ε e η serem estimadas empiricamente.  

2.5 – ESTIMATIVAS DOS PARÂMETROS CRÍTICOS  

2.5.1  A elasticidade-juros da demanda por investimentos 

       A hipótese de que os investimentos respondem à taxa de juros pode ser 

testada com os modelos de demanda por capital.27 A priori é esperado que os 

 

27 Evans (1969), Grunfeld (1960), Eisner (1960) 

(10) 
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investimentos aumentem, quanto maior a diferença entre a taxa de retorno 

esperado no setor ou atividade e a taxa de desconto utilizada. Outras variáveis 

afetam a demanda por capital, mas, por suposição, elas são menos importantes 

que a diferença entre as taxas de juros. Assim, representando o nível de 

investimento, em termos reais por I; por ρ e r, as taxas de retorno e de juros, 

respectivamente; e por X as demais variáveis, escrevemos a expressão, 

I = I"E(ρ) − E(r), X%                                              (11) 

com as hipóteses,  
& �

&'(	) ⟨0                                                         

e assumindo um comportamento simétrico dos investidores em 

relação à diferença de taxas,  

− & �
& '(ρ)  = & �

& '(	) ⟨0                                                    

As hipóteses podem ser testadas empiricamente e existem evidências para 

o Brasil, embora nem todas significantes. Melo e Rodrigues analisaram os 

determinantes do investimento privado e concluíram que a instabilidade 

macroeconômica e os investimentos públicos (efeito crowding-out) afetam 

negativamente e com significância estatística os investimentos privados. As 

taxas de juros têm efeito negativo como esperado, mas sem significância.28 Com 

dados cross-section, Alves e Luporini concluíram que os investimentos privados 

são explicados positivamente pelo crédito e investimentos públicos (mas com 

 

28 Melo, Giovani Monteiro e Waldery Rodrigues Jr., “Determinantes do investimento privado 
no Brasil :1970-1995”, Texto para discussão 605, IPEA, 1998 

(12) 

(13) 
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efeito complementar ao privado, crowding-in) e os juros com efeito positivo, 

oposto ao esperado.29   

Mas outros trabalhos confirmam que os investimentos respondem 

negativamente aos juros. O estudo da SDI de 201930 conclui que o investimento 

reage negativamente à taxa de juros (no caso, os juros cobrados em capital de 

giro), com a elasticidade-juros igual a +1,8.  

Tabela 6  
Elasticidade-juros da demanda por investimento 

 

Ramos da Indústria 
Elasticidade |η| 

Curto Prazo Longo Prazo 
Alimentos 0,8 - 1,2 1,4 
Borracha 1,6 - 2,2 ... 
Couros e Peles 0,2 ... 
Metalurgia 0,02 ... 
Móveis e Utensílios 2,2 2,6 
Papel e Papelão 0,4 ... 
Têxtil 0,8 ... 

Elasticidades estimadas para uma taxa de juros média de 10% ao ano. 
Todos os parâmetros são significantemente diferentes de zero a 5%. 
 

Um trabalho anterior com dados do Censo Industrial e das Sociedades 

Anônimas foi mais completo com abertura para alguns setores de atividade e 

separando os feitos dos juros e da taxa de retorno e mostrou que não é possível 

rejeitar a hipótese de que os investimentos respondem positivamente à taxa de 

retorno e negativamente à taxa de juros, e que as elasticidades |η| diferem entre 

os setores de atividade.31 A Tabela 6 reproduz as estimativas das elasticidades 

 

29 Alves, Joana Duarte Ouro e Viviane Luporini, “Determinantes do investimento privado no 
Brasil: uma análise de painel setorial”, Anais do 36º Encontro Nacional de Economia, 
ANPEC, 2008 
30 SDI-19, op.cit.,  Tabela 11, p.36.  
31 Contador (1975a, 1976) 
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de resposta, a curto e longo prazo, dos investimentos em relação à taxa de juros. 

Pelas estimativas, os investimentos nas Indústrias de Móveis e utensílios, e de 

Borracha são os mais elásticos à taxa de juros (acima de 2), seguidos das 

Indústrias de Alimentos (em torno de um), Têxtil (0,8), Papel e papelão (0,4), 

Couros e peles (0,2) e, em último lugar, a Metalurgia (0,02). Os investimentos 

respondem da forma esperada à taxa de juros, e quanto maior a diferença entre 

o retorno esperado e o custo alternativo dos recursos, maior o nível de 

investimento no setor.  

 

2.5.2   A elasticidade-juros da oferta interna de poupanças 

A oferta de poupanças tem duas fontes : a gerada internamente, pelos 

residentes do país, e a de ingresso do exterior. Em termos percentuais do total da 

formação de capital, o componente interno é 90 %  e a poupança externa, o 

restante. É esperado que cada uma destas fontes tenha resposta diferente à taxa 

de juros, mas esta é uma questão empírica.  

Os experimentos do SDI/SEPEC não encontraram significância na 

resposta da poupança doméstica aos juros, e a elasticidade seria muito pequena: 

0,232. Diversas tentativas empíricas pela SILCON tampouco comprovaram a 

sensibilidade da poupança interna ao juro. A sugestão mais sensata é de que a 

poupança doméstica é relativamente - se não inteiramente - inelástica à taxa de 

juros.33 Isto não exclui, naturalmente, que os poupadores modifiquem a 

composição das suas aplicações em resposta à mudanças nas taxas de retorno.  

Mas é inegável que no Brasil houve aumento da taxa de poupança 

doméstica privada, como resultado do crescimento da taxa de juros real após a 

 

32  Op.cit., Tabela 8, p.32 
33 Harberger (1969) sugere esta mesma conclusão.  
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implantação da correção monetária em 1964. Isto sugeriria que a elasticidade-

juros da oferta de poupança seria positiva e com valor relevante.   

No entanto, a sensibilidade pode ser aparente e com duas explicações. A 

primeira seria de que a inelasticidade-juros da poupança ocorre apenas no 

segmento de retornos reais positivos da curva, como argumentado por Contador 

(1975a). Para retornos reais negativos, a função poupança seria mais sensível. 

Como os juros reais positivos datam da criação do mecanismo de correção 

monetária, o aumento da taxa de poupança seria consistente com este fato. Nas 

décadas seguintes, a taxa de poupança se manteve estável ou mesmo reduziu, 

não obstante flutuações nas taxas reais de juros.  
   

Figura 6  
Incentivos e correção monetária na oferta de poupanças. 

 

 

 

A Figura 6 mostra esse raciocínio. Para taxas de juros negativas, a função 

poupança assume o ramo mais elástico SAB, enquanto nas taxas positivas tende 

à inelasticidade absoluta, no segmento vertical BS. Qualquer restrição ao 

aumento da taxa nominal de juros, principalmente durante os períodos de 

inflação elevada, opera como uma distorção no mercado financeiro. Na presença 
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de juros reais negativos, os indivíduos preferem racionalmente consumir mais e 

poupar menos à taxa nominal de juros positiva, mas negativa em termos reais -

ro (onde ro= io - π, onde π representa a inflação). Taxas reais negativas de juros 

ao poupador de –ro resultam na oferta de poupanças, por exemplo, em A. Para a 

demanda de investimento que necessita St, e remunera –ro, a diferença St menos 

Sd é suprida por poupanças externas e/ou pelo governo.  

O fim da restrição à flexibilidade das taxas nominais de juros (como a 

implantação da indexação em 1964, ou a revogação da Lei da Usura de 1933 que 

proibia taxas nominais de juros acima de 12 % ao ano) favorece o aparecimento 

de taxas reais positivas, igual a r1.    
 

Figura 7 
   O custo de oportunidade do capital com oferta rígida de poupanças 

 

 
 

Na Figura 7, os recursos necessários para o projeto deslocam a demanda 

por investimento, elevando a taxa de juros de mercado de ro para r1. A oferta 

completamente rígida de poupança faz com que as necessidades F1Fo do projeto 

sejam alimentadas inteiramente com recursos antes destinados a outros projetos. 
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O custo de oportunidade é igual ao valor de produtividade sacrificada com outros 

setores F1C´CFo, que, dividido pelas necessidades F1Fo do projeto, gera uma taxa 

de desconto aproximadamente igual à produtividade marginal do capital ρo.  

É importante reforçar que o formato da oferta de poupança com segmento 

elástico a taxas negativas de juros serve para explicar outros casos de restrição à 

flexibilidade do retorno aos poupadores.    

2.5.3   A elasticidade-juros da oferta de poupanças externas 

 A outra fonte de poupanças é externa, como lembrado por Jenkins, Kuo e 

Harberger,34 que responde a diferença entre as taxas de juros doméstica e a 

externa, além de variáveis representativas do risco do país, grau de mobilidade 

de capitais, estabilidade econômica etc. Na hipótese de uma economia pequena 

(relativa ao fluxo total de capitais no mundo), a oferta de poupanças externas é 

totalmente elástica a taxa de juros interna (a rigor, a diferença entre as taxas 

doméstica e externa, inclusive prêmio para risco) até que o nível de 

endividamento externo se torna gradualmente motivo de preocupação, e a curva 

de oferta se inclina para cima. No limite crítico de expectativa de crise e 

moratória da dívida, a curva de oferta externa fica vertical. 

 Existem poucos estudos empíricos sobre o tema. No Brasil, Mattos, 

Cassuce e Campos divulgaram em 2007 um artigo com modelo VEC, com 

resultados significantes e com sinal correto para os parâmetros.35 Em 2019, a 

SDI testou conceitos alternativos para a poupança externa e estimou a 

 

34 Jenkins, Glenn P.; Chun-Yan Kuo e Arnold Harberger, Cost-benefit analysis for investment 
decisions, (Cambridge, MA., Cambridge Resources International, 2018) 
35 Mattos, Leonardo B.; Francisco Carlos Cassuce e Antônio C. Campos, “Determinantes dos 
investimentos diretos estrangeiros no Brasil, 1980-2004”, Revista de economia 
contemporânea, 2007, pp.39-60. Outro estudo citado é o da consultoria chilena Capablanca 
Ltda, Estudio de actualizacion del modelo de estimacion de la tasa social de descuento em el 
marco del sistema nacional de inversiones de Chile, Santiago, Chile, 2013, que aponta 
elasticidades consideradas elevadas entre 0,87 e 4,1. 



 

32 

 

elasticidade-juros da poupança externa com valor de 0,4, não significantemente 

diferente de zero. Ou seja, no ramo inelástico da curva de oferta.36  

 Ponderando as elasticidades-juros da demanda por capital, da oferta de 

poupança interna e a da poupança externa, pelos respectivos pesos da proporção 

do investimento privado, da poupança interna e da externa, a SDI conclui que o 

retorno do capital privado é o principal componente para a definir o custo de 

oportunidade do capital.     

 

2.6 - ESTIMATIVAS DA TAXA DE RETORNO DO CAPITAL   

 As referências clássicas para as estimativas do retorno do capital no Brasil 

são os estudos de Bacha e de Langoni, já citados. Com o enfoque macroeco-

nômico no período 1948-67, Langoni estimou a taxa de retorno do capital, 

inclusive na agricultura, entre 20% e 22%, com cálculos que excluíram 

depreciação e impostos indiretos e incluíram o imposto de renda. Desagregando 

o estoque de capital entre setores agregados, Langoni calculou a taxa de retorno 

do capital na Agricultura entre 2% e 6,1%, e na Indústria, entre 12% e 16%. 

Complementando com o enfoque microeconômico, com base em informações 

das sociedades anônimas para o período 1954/67, as taxas de retorno variaram 

entre os 4,3% ao ano para a Indústria Têxtil, até quase 40%, na Indústria do 

Fumo. Para os últimos anos do período, 1965-67, as taxas médias de retorno das 

sociedades anônimas variaram entre 14 a 15%. Por utilizar dados históricos de 

empresas, as taxas de Langoni são ex-post. 

Bacha, na pesquisa do IPEA com dados da Sudene, estimou as taxas 

internas de retorno dos projetos aprovados ex-ante no período 1960/69, e a taxa 

média atingiu 22%, com significativa concentração entre 15 a 30%. Como a 

 

36 SDI – 19, op.cit., pp.37-40. 
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análise não foi repetida posteriormente nos mesmos projetos para checar a 

acuidade da avaliação ex-ante, as estimativas de Bacha representam a previsão 

do retorno de projetos. Bacha também estimou as taxas de retorno (calculadas 

como a remuneração do patrimônio líquido, dada a impossibi-lidade de 

quantificar os estoques de capital em cada setor) com base nas informações 

contábeis das 500 maiores sociedades anônimas de 1969, e a taxa ex-post média 

de retorno foi calculada em 15% - similar à de Langoni. 

Uma terceira pesquisa, desenvolvida pela SILCON, apontou valores 

diferentes, e o retorno médio (ex-post) de 12,9 %. A comparação entre as 

estimativas das taxas de retorno por setores está na Tabela 7. Uma vez que as 

fontes de dados, os conceitos e abrangência de cada setor e os períodos são 

distintos, é natural que ocorra divergência entre os números.  

É importante assinalar três aspectos. O primeiro diz respeito à distinção 

entre a taxa de retorno média e marginal do capital. Langoni assume equilíbrio 

competitivo e, portanto, interpreta os seus resultados como taxas marginais. 

Bacha não assume tal hipótese e sugere que as taxas médias podem ser o custo 

de oportunidade do capital, com o argumento de que, se o estoque existente de 

capital, compreendendo equipamentos usados e com tecnologia ultrapassada, 

gera retorno médio de 15% ao ano, é perfeitamente cabível exigir que os novos 

projetos, com tecnologia mais moderna e com equipamentos novos, forneçam, 

pelo menos, o mesmo retorno. 

O segundo aspecto diz respeito à dispersão das taxas de retorno, 

justificável como resultado de diferentes graus de concentração, uso 

discriminatório do controle de preços, imprecisões nos dados contábeis, etc. Mas 

é perfeitamente lógico que as taxas de retorno variem entre os setores, à medida 

que incorporam diferentes prêmios para risco, tema da próxima seção.  
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Tabela 7.a  
Taxas de retorno do capital, enfoque microeconômico  

 

            Setor de atividade SILCONa Langonib Bachac 

 Média dos setores: 12,9 21,0 15,0 

Alimentos 13,3 16,2 30,0 

Bebidas  31,9 ... 17,0 

Fumo 47,2 39,9 ... 

Alimentos e bebidas 17,2 ... ... 

Agricultura, agropecuária 11,9 2,0 ... 

Veículos e autopeças 7,7 ... ... 

Água e saneamento 5,4 ... ... 

Comércio atacadista 17,4 ... ... 

Comércio varejista 12,9 ... ... 

Comunicações 17,2 ... ... 

Construção civil e engenharia 13,7 ... ... 

Couro ... 12,1 29,0 

Editorial ... ... 24,0 

Eletroeletrônica 13,5 19,7 24,0 

Energia 5,3 ... ... 

Farmacêutico, cosméticos e limpeza 26,0 ... 37,0 

Perfumaria ... ... 70,0 

Tecnologia geral 13,0 ... ... 

Madeira ... 19,8 26,0 

Mecânica ... 16,5 20,0 

Material de construção 10,9 ... ... 

Material de transporte ... ... 20,0 

Metalurgia, siderurgia e mineração 11,6 ... ... 

Siderurgia ... 13,7 16,0 

Mineração 16,0 ... ... 

Minerais não-metálicos ... ... 17,0 
a Período 1975-2018  b Período 1954-67, Langoni (1970). Tabela 5          
c Bacha et. al. (1971), Quadro II-1, pesquisa SUDENE. 
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Tabela  7.b  
Taxas de retorno do capital, enfoque microeconômico  

 

Setor de atividade SILCONa Langonib Bachac 

Máquinas e equipamentos 9,7 ... ... 
Mobiliário ... 12,1 37,0 
Papel e celulose 9,7 6,8 22,0 
Petróleo e gás 18,5 ... ... 
Química e petroquímica 12,2 18,2 22,0 
Plástico e borracha 18,7 ... 36,0 
Borracha ... 16,6 22,0 
Têxtil, couro e vestuário 15,5 16,6 22,0 
Vestuário ... 6,1 34,0 
Transporte 7,33 ... ... 

a Período 1975-2018 b Período 1954-67, Langoni (1970). op. cit. Tabela 5   
 c Bacha et. al. (1971), op. cit. Quadro II-1, pesquisa SUDENE. 

 

E o terceiro aspecto é a estimativa do retorno do capital a ser adotada como 

referência para a taxa de desconto. Langoni e Bacha, em pesquisas 

independentes, estimaram que a taxa variava entre 15 a 18% ao ano na década 

de 50-60. Por outro lado, as nossas estimativas com os dados de grandes 

empresas indicam a taxa média de 12,9 %, com duas ressalvas. Primeiro, os 

cálculos utilizam o período mais recente, com os resultados das empresas 

afetados pelo ambiente econômico menos generoso desde a década de 80, 

enquanto o período utilizado por Langoni e por Bacha corresponde à fase áurea 

do crescimento econômico. É uma explicação plausível para as taxas de retorno 

mais elevadas da época em comparação com as nossas estimativas.  

A Tabela 8 resume os valores das taxas de retorno e aponta diferenças nas 

estimativas. Para o período após 2000, o enfoque microeconômico estima a taxa 

média de 10 % e o enfoque macroeconômico das Contas Nacionais, uma média 

mais baixa de 6,5 %.   
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Tabela 8  
 Estimativas de taxas de retorno do capital no Brasil, % 

 

 
Enfoque 

macroeconômicoa 
Enfoque 

microeconômicob 
Bacha (1971) 22 15 
Langoni (1972) :   

Média, 1948-67 20-22 ... 
Média, 1965-67 14-15 ... 

SDI/SEPEC (2019) :  
 

       Média, 2000-16 7,4 ... 
       Média, 2013-18 ... 10,2 
SILCON (2020) :   

Média, 1975-2018 ... 13,3 
Média, 2000-16 5,7c 10,2 
Média, 2013-18 ... 10,5 

Datas entre parênteses indicam o ano da divulgação da pesquisa. 
a Contas Nacionais  b Cálculos com dados contábeis de empresas.  
c Com ajuste no estoque total de capital.  

   
 

Tabela 9 
 Retorno do capital e crescimento econômico, % 

 

Período :  
Retorno do 

capitala 
Crescimento     

do PIBb 
1975-2018 12,9 2,7 
1975-1985 28,6 4,2 
1985-1993 6,2 1,8 
1994-2003 6,1 2,6 
2004-2013 14,1 4,0 
2013-2018 2,9 -0,1 

              a  SILCON b Fonte : IBGE 
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Figura 9 
 Retorno do capital e crescimento econômico, % 

 

 
 

A Tabela 9 e a Figura 9 comparam o retorno do capital e o crescimento do 

PIB. Como esperado, o retorno médio do capital acompanha as flutuações da 

taxa de variação do PIB real : nos períodos de expansão mais forte do PIB a 

remuneração dos fatores mais escassos – no caso o capital fixo – é beneficiada, 

e o oposto ocorre nas fases menos generosas. A constatação da pro-ciclicidade 

do retorno do capital endossa a sugestão incômoda de adoção de taxas variáveis 

de desconto ao longo do tempo.  

Em 2020, o Ministério da Economia estabeleceu como sugestão a taxa de 

desconto de 8,5 %, não diferente da média entre os 10 % do enfoque 

microeconômico e os 6,5 % do macroeconômico, observadas no período pós 

2000. Como comparação, a Tabela 10 lista as taxas de desconto adotadas em 

alguns países e agências internacionais. Na América Latina, a maior taxa de 

desconto – e a mais comum - é de 12 % na Argentina, Bolívia, Colômbia e Costa 

Rica, e as menores no Chile, com 6 %; Uruguai, 7,5 %; no Brasil, a partir de 
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2020.  A média simples das taxas de desconto é quase 10 % no grupo de países 

da América Latina - não diferente dos 10,3 %, - da média dos emergentes; e de 

4,5 % nos desenvolvidos. As taxas básicas para aprovação de projetos pelo 

Banco Mundial e pela União Europeia refletem a média dos retornos das regiões 

cobertas pelas agências. A taxa de desconto de 11 % usada como referência pelo 

Banco Mundial é pouco superior às taxas médias dos países da América Latina 

e os do Grupo de Emergentes, mas acima da do Brasil. E o mesmo acontece com 

a taxa de 5 % da União Europeia, acima da média adotada individualmente pelos 

países desenvolvidos. 

Tabela 10 
Taxas de desconto adotadas em vários países e agências 

 

 Taxa, %  Taxa, % 
 América Latina:b  Desenvolvidos:  

Argentina 12 Alemanhaa  4 
Bolívia 12 Canadáa 10 
Chile 6 Espanhab  6 
Colômbia 12 EUAa 3d e 7e 
Costa Rica 12 Françaa 4 
México 10 Holandaa  4c 
Peru 9 Itáliaa  5 
Uruguai 7,5 Noruegaa  3,5 

   Brasil   8,5g Reino Unidoa  3,5 
    
Emergentes:  Agênciasa   

África do Sula  8-12 Banco Mundial 10-12 
Austráliab 7 União Europeia 5f 
Chinab 8  

 

Filipinasa 15   
Índiaa  12   
Nova Zelândiab 8   
Paquistãoa 12   

a Harrison (2010), Tabela 2.1, p.10). b Campos e outros (2015), Tabela 3, p.31. 
c Taxa livre de risco d Agência de Proteção Ambiental e Congresso dos EUA                     
f Para os países com renda percapita menor que 90 % da média do bloco. 
 g SDI/SEPEC (2020), a partir de 2020. 
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As taxas médias de retorno com o enfoque macroeconômico são mais 

baixas no Brasil do que as taxas de desconto adotadas nos outros países, mas 

com magnitude similar quando o enfoque microeconômico é adotado. A queda 

na produtividade geral, a pesada e desorganizada taxação e o risco político não 

favorecem o ânimo para o investimento privado. Exigir taxas de retorno privado 

similares ao do período áureo dos anos 70-80 não parece adequado e restringe 

ainda mais os investimentos privados, mesmo nas parcerias com o setor público. 

A taxa de desconto de 10 % adotada pelo Banco Mundial e suas agências é muito 

elevada para o Brasil atual, com desequilíbrio fiscal, sistema tributário perverso 

e vulnerabilidade às crises externas.    

No Brasil de hoje, não há como fugir da adoção de taxas mais baixas de 

desconto até que as reformas estruturais elevem a produtividade total dos fatores. 

O ambiente não favorece os investimentos fixos, o que confere uma 

responsabilidade enorme para a qualidade da avaliação social. As externa-

lidades são importantes e podem ser o divisor entre bons e maus projetos.  A taxa 

média de desconto de 8,5 % recomendada pela SDI/SEPEC foi uma definição 

sensata. Mas como média, discrimina contra projetos menos rentáveis. Daí a 

nossa sugestão de adoção de taxas variáveis com spreads de risco, 

fundamentadas em novas pesquisas.   
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3 – O RISCO NO RETORNO DO CAPITAL   
 

3.1 – CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DO RISCO DO PROJETO 

 Os cálculos das taxas de retorno do capital com os dados de empresas 

mostraram que existe dispersão entre os setores de atividade, e a diferença entre 

as médias decorre basicamente do risco setorial – embora não seja a única causa. 

Ao aceitar o risco, desaparece o conforto de uma única taxa de retorno. 

Atividades com maior risco exigem taxas de retorno mais elevadas, o que 

significa que existe uma multiplicidade de taxas vinculadas a estrutura de risco. 

Com este argumento, deixa de ser válido basear a decisão com base 

simplesmente no valor presente de cada projeto ou da maior taxa de retorno. O 

projeto A pode ter o valor presente positivo e maior que B, mas pelo fato do 

preço do seu produto, produtividade e preços dos fatores, duração etc. estarem 

mais sujeitos a efeitos de fatores imprevistos, a decisão a seu favor pode ser 

colocada sob suspeita. E se quisermos ser puristas, nem mesmo é possível adotar 

a regra de maximização do valor presente esperado.37  

As decisões baseadas na análise ex-ante são tomadas envoltas por 

incerteza quanto ao futuro. Não é possível garantir que as expectativas sobre os 

benefícios e custos serão perfeitamente realizadas e, para algumas atividades, os 

erros cometidos nas expectativas serão provavelmente maiores do que em 

outras.38 Como, então, proceder à avaliação de projetos ? 

De modo geral, a viabilidade de cada projeto depende, com maior ou 

menor intensidade, mais da possibilidade de erros em certos parâmetros do que 

 

37 A rigor, a análise teria que ser mais complexa com a maximização da utilidade esperada e 
não do valor presente esperado. 
38 A experiência com os erros das análises ex-ante pode ser útil para melhorar as metodologias 
de previsão, análises de mercado, reação de concorrentes etc. com a análise ex-post. 
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em outros. Por exemplo, a avaliação social de um projeto que utiliza inten-

sivamente mão de obra não qualificada estará mais sujeita às estimativas sobre 

o salário social do que de outros fatores menos intensivos. Outro projeto, que 

utilize insumos importados ou produza para exportação, terá sua rentabilidade 

mais sujeita às flutuações na taxa de câmbio e dos preços de commodities do que 

em outros preços e assim por diante. 

Existem quatro métodos para introduzir risco na tomada de decisão: (a)  

payback; (b) análise de sensibilidade; (c) simulação com a técnica de Monte 

Carlo; e (d) adição de um prêmio-para-risco à taxa de desconto.  

• O Payback  

O método mais simples de examinar o risco de um projeto é através do 

payback, que mostra o número de períodos requeridos para recuperar os recursos 

gastos na implantação do projeto. Em princípio, quanto menor o payback, mais 

rápida a recuperação dos investimentos e, portanto, menos o projeto estará 

sujeito às incertezas e flutuações do futuro. Portanto, projetos com payback 

menores teriam menor risco. 

Porém, o critério parte de hipóteses suspeitas de que o risco é crescente 

no tempo e de que os fluxos futuros estão sujeitos ao mesmo risco. Com estas 

hipóteses, é natural que projetos com baixo payback sejam preferidos a outros, 

independente das atividades em que estiverem inseridos e da taxa de retorno num 

horizonte mais longo. Um projeto A com payback 2 será considerado com menor 

risco do que o projeto B com payback 3, muito embora o risco de A possa ser 

muitas vezes superior ao de B. Em suma, apesar da sua aceitação, o payback não 

incorpora corretamente o risco na avaliação de projetos. 
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• Análise de sensibilidade 

Outro enfoque é variar as estimativas dos parâmetros mais sujeitos a 

incerteza e relativamente mais importantes nas receitas e custos, num intervalo 

de valores que se julga possível acontecer, e anotar o que acontece com a 

rentabilidade do projeto. Este método de simulação é conhecido na literatura 

como "análise de sensibilidade".39  

A etapa mais crítica da análise da sensibilidade é identificar as variáveis 

que determinam o sucesso ou fracasso do projeto e estipular uma faixa para 

oscilação dos valores. Existem inúmeros fatores de risco que devem estar 

presentes no processo de decisão dos projetos. Alguns estão fora do controle do 

projeto, como as ameaças, forças externas e catástrofes climáticas. Outros podem 

ser controlados e melhor previstos, como os riscos de processos, operações, 

financeiros, tecnológicos, erros de análises de mercado, modelos de previsões 

etc. E existem ainda os riscos e vícios decorrentes da gestão, competência, 

fraudes, etc., passíveis de correção quando identificados. A análise de 

sensibilidade mais tradicional é apresentada em meios gráficos, nem sempre 

fáceis de compreender e extrair uma conclusão. 

A experiência acumulada pelos praticantes da análise de sensibilidade 

sugere que este método funciona quando são poucos os parâmetros sujeitos a 

amplas flutuações, por exemplo, até três ou quatro parâmetros. Porém, a análise 

de sensibilidade se torna complexa e intratável quando as flutuações atingem 

número maior de parâmetros e, principalmente, quando as flutuações não são 

independentes entre si. Quando tal acontece – e a prática mostra que isto é mais 

 

39 A análise de sensibilidade foi proposta em 1964 por Hertz (1964). Outras referências básicas 
são Mattos e Vasconcelos (1989), Carol e Newbould (1987), Cronshaw e outros (1987).       
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uma norma do que exceção – uma solução é utilizar outros critérios, como 

identificar a distribuição da taxa de retorno com a técnica de Monte Carlo. 

O mesmo esforço de identificação dos principais fatores de risco e as 

sugestões dos intervalos de oscilação podem ser usados na simulação por Monte 

Carlo, com resultados métricos mais valiosos e com o risco sintetizados num 

único parâmetro estatístico.  

• Técnica de Monte Carlo40 

Na projeção dos valores de receitas e custos na montagem de um projeto, 

as hipóteses refletem médias, entorno da qual existem desvios. A análise de 

sensibilidade trata dos efeitos destes desvios de forma intuitiva, e a técnica de 

Monte Carlo vai além com metodologia mais robusta.  

Quais as fontes principais de erros que podem ocorrer na montagem e 

avaliação de um projeto ? Um determinante fundamental para a viabilidade de 

um projeto é existência de demanda pelo seu produto, que por sua vez depende 

de inúmeros fatores, desde a renda dos consumidores, reação de concorrentes, 

aparecimento de produtos substitutos, novas tecnologias etc. Outra fonte de risco 

é a volatilidade dos preços importantes no projeto, tanto dos produtos vendidos 

como dos insumos. É esperado que quanto maior a dispersão observada dos 

preços no passado, maior deve ser o risco na escolha do preço futuro inserido 

nos cálculos do projeto. Outras fontes de risco seriam as mudanças na regulação, 

mas impossível de tratamento quantitativo nos seus efeitos e inclusão no risco 

geral do projeto. 

 

40 A técnica de Monte Carlo foi criada nos anos 40, no programa atômico Manhattan, que 
terminaria a guerra no Pacifico. O título foi dado por John Von Neumann, Stanislaw Ulan e 
Nicholas Metropolis, numa alusão ao Casino Monte Carlo, onde o tio de Ulan costumava 
perder dinheiro.  Ver Metropolis (1987), Metropolis e Ulam (1949). 
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Assim, é importante considerar a dispersão de previsões para testar a 

sensibilidade dos resultados da rentabilidade do projeto. As estimativas do perfil 

do projeto representam a esperança matemática de realização da TIR média, que 

é sujeita a risco. Modificando as hipóteses e os parâmetros básicos, os resultados 

se modificam. Mas em quanto? 

Como confiar nas projeções dos 

valores médios, sabendo que 

existem erros de previsão e efeitos 

de eventos não imaginados? A 

técnica de Monte Carlo gera as 

alternativas possíveis de resultados, 

considerando as estimativas centrais 

e os intervalos dos parâmetros mais 

sujeitos a desvios.41 

Para facilitar as simulações, os intervalos de variação podem ser baseados 

numa medida com cálculo similar ao do desvio-padrão, que dividido pelo valor 

central gera o parâmetro de variação µ, mais intuitivo e flexível do que o conceito 

de desvio absoluto. O parâmetro µ tem a vantagem de ser modificado pelo 

analista para o valor julgado mais adequado para representar a sua percepção dos 

limites da variação dos valores do fluxo.42 O método de Monte Carlo tem 

operacionalização simples, e utiliza apenas dois parâmetros: o valor central da 

variável Fi,t (mais sujeita a dispersão) no período t, e a variação µi imaginada 

para Fi,t,  aplicados numa sequência de N números aleatórios, com limite dado 

 

41 Gentle (2003), Law e Kelton (1991), Kroese e outros (2011), Doucet e outros (2001), 
Eckhardt (1987), Fishman (1995). 
42 A formalização é FAi = MFi  [1 + AL(N)  µi ] onde FAi é o valor aleatório do fluxo Fi; MFi, 
o valor central do fluxo Fi; AL(N), a sequência de números aleatórios; e µi, o parâmetro de 
variação % de Fi. A regra de bolso para o tamanho da amostra é  N = 200 x i 
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pela capacidade operacional da planilha.43 Cada variável sujeita à incerteza 

recebe uma sequência de valores aleatórios, e cada linha produz um valor da 

TIR. Uma amostra com mil números aleatórios gera mil TIRs, suficiente para 

montar a distribuição de frequência. Como exemplo, a Figura 10 mostra a 

distribuição de frequência das TIRs de um projeto, com concentração no 

intervalo de 20 % a 80 %. A linha tracejada mostra a probabilidade de ocorrência 

de, pelo menos, o valor indicado da TIR. Na vida real, o número de itens sujeitos 

a dispersão é grande, considerando os investimentos, receitas, custos, 

externalidades etc. Com a capacidade de processamento dos computadores 

atuais, a simulação de Monte Carlo é simples, excelente instrumental para 

análise de risco, principalmente os inerentes ao próprio projeto, decorrentes de 

erros de previsão, modelagem etc. Mas não é a metodologia mais adequada – 

embora sirva - para incorporar o risco sistemático setorial, proveniente de 

elementos e características especificas do ramo de atividade do projeto.   

 

3.2 – O PRÊMIO PARA RISCO  

• Prêmio para risco na taxa de retorno 

Todas as atividades estão sujeitas ao risco, algumas mais do que outras. 

A taxa média de retorno, até agora usada como indicador central de avaliação, 

representa exatamente o que o conceito diz: a rentabilidade média. Ora, não tem 

sentido qualificar como iguais em preferência projetos com taxas de retorno 

iguais, mas com risco diferente. Atividades e investimentos com maior risco 

devem apresentar retorno esperado mais elevado – incorporando um prêmio - 

para atrair interesse e recursos. Esta é uma exigência ex-ante do mercado, e 

encontra respaldo ex-post nos dados históricos.   

 

43 Moore e Weatherford (2001) 
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As evidências empíricas com os dados contábeis confirmam a relação 

positiva (suposta linear) entre retorno rj e o risco σj sob o ponto de vista privado,  

rj  = f (σj) =  re  + Ω σ                                           (14) 

onde rj  é a taxa de retorno; re, a taxa de retorno livre de risco estimada pelo 

intercepto; Ω, a sensibilidade do retorno ao risco; e σj, o risco.  

Figura 11 
Retorno e risco de ramos de atividade no Brasil 

       
 

As tabelas anteriores mostraram que os retornos médios variam entre 

os setores, e os resultados de uma análise de 2020 estão na Tabela 11, com os 

dados de taxas médias de retorno e o risco para 25 setores da economia brasileira. 

As duas últimas colunas e a última linha serão explicadas mais adiante. Os 

cálculos utilizaram dados contábeis de empresas, publicados na revista Exame, 

Melhores e Maiores, e na edição anual do Valor, e os dados foram classificados 

em setores de atividade no período 1975 a 2018. A taxa de retorno foi calculada 

pela relação entre o lucro e o patrimônio líquido, e o risco, medido pelo desvio-
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padrão dos retornos. A Figura 11 reproduz a dispersão dos pontos de retorno (no 

eixo vertical) e risco σ (no horizontal).44  

As taxas médias de retorno dos setores são diferentes, no intervalo entre 

5,2 % e 30,7 %, com duas possíveis explicações para a dispersão. A primeira 

explicação - e mais óbvia - seria a qualidade dos dados, mas como as 

informações se referem a grandes empresas auditadas e com transparência, esta 

explicação perde força. Outra explicação seria a existência de distorções 

diferenciadas no nível de setores, que se refletem no resultado dos lucros. Sem 

dúvida, alguns setores são mais concentrados, outros recebem benefícios fiscais, 

etc. Portanto, parte das diferenças nas taxas de retorno retrata as distorções 

induzidas pelas medidas de política econômica, e a outra resulta do diferencial 

de risco inerente às atividades de cada setor. 

A segunda observação é a relação positiva e significante observada entre 

retorno e risco, que recomenda adicionar um spread de risco na taxa de desconto 

do setor. Dados com má qualidade, como aventado na primeira observação, gera-

riam uma dispersão aleatória, o que não acontece. A terceira observação – que 

decorre da anterior – é de que a equação linear45 estima a taxa de retorno livre 

de risco, ou seja, quando o risco é nulo (σ=0), de 7,5 %. É um número aceitável, 

não diferente da média do período 2000-16 estimado com o enfoque das Contas 

Nacionais. E a quarta conclusão, ainda explorando os resultados do ajuste linear, 

o exercício sugere as taxas médias de retorno e os prêmios para risco esperados 

para cada setor, indicados nas últimas colunas da Tabela 11.   

 

44 A regressão linear foi estimada com Excel na sua opção de gráfico, que não mostra todos os 
testes. A regressão mais completa mostrou estatística F igual a 4,8, e os valores t do intercepto 
(o retorno livre de risco) e da sensibilidade ao risco iguais a 3,31 e 2,2 respectivamente, 
significantemente diferentes de zero a 5%.  
45 A rigor a equação é linear por aproximação, à medida que a fronteira eficiente tem formato 
convexo na Figura 13, o que elimina parte das possibilidades de retorno.   
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Tabela 11  
Retorno médio e risco em diversos setores de atividade 

Período 1975-2018 
 

Setor de atividade 
Retorno 
médioa 

Riscob 
σ 

Retorno 
esperadoc 

Prêmio 
de riscod 

 Total dos setores: 13,3 17,5 13,5 6,0 

1- Alimentos 11,3 12,2 11,6 4,1 

2- Bebidas  18,9 7,7 10,1 2,6 

3- Fumo 30,7 21,3 14,7 7,2 

4- Alimentos e bebida 12,8 6,4 9,7 2,2 

5- Agricultura, agropecuária 11,7 8,2 10,3 2,8 

6- Veículos e peças 11,5 10,8 11,2 3,7 

7- Água e saneamento 5,8 4,9 9,2 1,7 

8- Comércio atacadista 14,2 16,7 13,2 5,7 

9- Comércio varejista 10,3 13,9 12,2 4,7 

10- Comunicações 11,5 18,5 13,8 6,3 

11- Construção civil e engenharia 7,7 8,9 10,5 3,0 

12- Eletroeletrônica 7,9 11,9 11,5 4,0 

13- Energia 5,2 8,7 10,5 3,0 

14- Farmacêutico, cosméticos 17,2 13,8 12,2 4,7 

15- Tecnologia geral 1,8 14,6 12,5 5,0 

16- Material de construção 10,5 9,7 10,8 3,3 

17- Metalurgia, siderurgia  11,4 11,7 11,5 4,0 

18- Mineração 15,7 15,4 12,7 5,2 

19- Máquinas e equipamentos 9,7 11,4 11,4 3,9 

20- Papel e celulose 7,2 11,2 11,3 3,8 

21- Petróleo e gás 15,1 13,3 12,0 4,5 

22- Química e petroquímica 12,0 18,0 13,6 6,1 

23- Plástico e borracha 11,6 11,1 11,3 3,8 

24- Têxtil, couro e vestuário 11,8 16,5 13,1 5,6 

25- Transporte 15,4 36,9 20,1 12,6 

 Taxa estimada retorno livre de risco 7,5 0,0 7,5 0,0 
a Média anual dos retornos do setor. b Desvio-padrão c Retorno esperado 
correspondente ao nível de risco d Retorno esperado menos o retorno livre de risco de 
7,5 %. 
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Aplicando os cálculos do ajuste de 35 % de diferença entre a taxa privada 

e a social – reveja a Tabela 2 -, para o retorno estimado livre de risco de 7,5 %, 

a taxa social seria 10 %. As menores taxas de retorno ocorrem no setor de 

infraestrutura de Água e saneamento (5,8 %) e Energia (5,2 %), e as maiores nas 

Indústrias de Fumo (31 %), Bebidas (19 %), e Mineração (16 %). Dos setores 

examinados, apenas um (Fumo) tem retorno acima de 20 %.  Replicando os 

cálculos para o período mais recente, após 2000, a Figura 11 e a Tabela 11 

fornecem os detalhes. Agora, a estimativa da taxa livre de risco é 5,8 %, e a 

média dos retornos, 13,3 %.   

Figura 12 
Retorno e risco de ramos de atividade no Brasil 

 

 
 

Como evidência empírica de dados de outro autor, a Figura 13 mostra a 

relação entre retorno e risco, com o cálculo dos dados do período 1955-67 do 

estudo de Langoni. Mais uma vez existe uma relação positiva e significante entre 

retorno e risco, com a taxa livre de risco igual a 6,8 %.  
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Amostras maiores de empresas favorecem a classificação em maior 

número de setores. As análises anteriores usaram amostras com menos de mil 

empresas, e ainda assim foi possível discriminar os dados em inúmeros setores. 

Uma pesquisa cross-section over time com dados de empresas coletados pela 

Gazeta Mercantil para os anos 2007, 2008 e 2009,46 utilizou como denominador 

o capital investido ao invés do patrimônio líquido, e mais uma vez comprovou 

que retorno e risco variam ex-post entre os setores de atividade, e são 

positivamente associados. A Tabela 13 resume o retorno médio e o risco 

(desvio–padrão) dos ramos de atividade,47 e a Figura 14 reproduz a dispersão. A 

taxa de retorno livre de risco estimada é 8,1%.    

Figura 13 
Retorno e risco de ramos. Fonte dos dados: Langoni (1970) 

 

 

 

46 A amostra é formada por 12.493 empresas em 2007; 12.401 em 2008 e 12.570 em 2009. Os 
dados estão publicados em Contador (2014), pp. 224-226    
47 Estimativas com dados cross-section over time exigem tratamento mais robusto com 
mínimos quadrados generalizados (GLS). No nosso caso, utilizamos mínimos quadrados 
simples. Infelizmente parte do banco de dados foi perdido, o que impede refazer a estimação 
empírica. Agradeço a Jose Luiz Carvalho pelo alerta a esta imprecisão.   
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Tabela 12 
Retorno médio e risco em diversos setores de atividade 

Período 2000-2018 
 

Setor de atividade 
Retorno 
médioa 

Riscob 
σ 

Retorno 
esperadoc 

Prêmio 
de riscod 

 Total dos setores: 10,5 7,4 10,0 4,2 
1- Alimentos 8,4 7,3 10,0 4,2 
2- Bebidas  22,7 7,0 9,8 4,0 
3- Fumo 33,4 19,0 16,6 10,8 
4- Alimentos e bebida 11,7 5,5 8,9 3,1 
5- Agricultura, agropecuária 11,8 4,6 8,4 2,6 
6- Veículos e peças 13,2 10,0 11,5 5,7 
7- Água e saneamento 5,8 5,0 8,7 2,9 
8- Comércio atacadista 15,2 11,1 12,1 6,3 
9- Comércio varejista 8,3 4,6 8,4 2,6 
10- Comunicações 16,7 20,8 17,6 11,8 
11- Construção civil e engenharia 5,2 9,3 11,1 5,3 
12- Eletroeletrônica 4,2 12,6 13,0 7,2 
13- Energia 6,5 8,7 10,8 5,0 
14- Farmacêutico, cosméticos 13,2 11,9 12,6 6,8 
15- Tecnologia geral 3,7 7,2 9,9 4,1 
16- Material de construção 10,5 9,7 11,3 5,5 
17- Metalurgia, siderurgia  14,0 14,3 13,9 8,1 
18- Mineração 18,9 17,2 15,6 9,8 
19- Máquinas e equipamentos 12,7 6,7 9,6 3,8 
20- Papel e celulose 7,2 13,1 13,3 7,5 
21- Petróleo e gás 12,0 13,2 13,3 7,5 
22- Química e petroquímica 10,4 7,6 10,2 4,4 
23- Plástico e borracha 13,1 6,8 9,7 3,9 
24- Têxtil, couro e vestuário 9,1 4,0 8,1 2,3 
25- Transporte 0,5 15,1 14,4 8,6 
 Taxa estimada retorno livre de risco 5,8 0,0 5,8 0,0 
 a Média anual dos retornos do setor. b Desvio-padrão c Retorno esperado correspon-
dente ao nível de risco d Retorno esperado menos o retorno livre de risco de 5,8 %.     
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  Figura 14  
Retorno e risco de ramos, 2007-2009 

 

 
 

Enfim, as evidências da relação positiva entre retorno e risco na ótica 

privada não podem ser ignoradas. A consequência deste fato é que a taxa social 

de desconto também não é única. Mas como dar tratamento operacional ao 

conceito de risco social? A definição do "retorno social" pode implicar 

problemas de metodologias alternativas e de mensuração, mas não existem 

dificuldades conceituais mais sérias. O risco, por outro lado, não é tão facilmente 

compreendido, principalmente sob o ponto de vista social, e sua definição e 

cálculo envolvem maiores dificuldades.  

As condições de risco aparecem quando existe a probabilidade de um 

resultado diferente do esperado. O risco é, então, caracterizado por uma 

distribuição de eventos possíveis, ao invés de um resultado único e certo. Desta 

forma, o critério de maximização não corresponde rigorosamente à 

maximização do valor presente esperado (ou seja, os benefícios e custos devem 

r  = 0,66σ + 8,1

R² = 0,38

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50

Retorno

Risco σ

Retorno e risco, 2007-09



 

53 

 

ser ponderados pela distribuição de sua ocorrência), mas sim à maximização de 

utilidade obtida com a ponderação da utilidade dos benefícios líquidos 

possíveis pelas respectivas probabilidades. Em condições de risco, os agentes 

econômicos procuram maximizar a utilidade esperada do retorno ou da renda 

ao invés de, simplesmente, o retorno ou a renda esperada.48  

O argumento provoca problemas operacionais, pois é impossível 

quantificar a "satisfação" associada aos níveis de renda para indivíduos, 

empresas etc. Se a distribuição de probabilidade de eventos por si só já suscita 

dúvidas e debates inconclusivos,49 a questão é mais turbulenta quanto à 

utilidade da renda. É necessário restringir a atenção a apenas uma das questões 

e a escolhida é a distribuição de retornos. Contudo, se a distribuição de retorno 

não for simétrica, ou se mesmo simétrica, tiver formato mais complexo, a 

caracterização da sua dispersão pode exigir mais de um parâmetro, com 

consequente impossibilidade de mensurar o "risco" por uma medida única. 

Ainda assim, para evitar complicar o raciocínio, costuma-se identificar o 

"risco" pelo desvio- padrão ou outra medida única. 

 

 

  

 

48 Friedman e Savage (1948), Alchian (1953) 
49 Como as incômodas implicações da distribuição com expoente característico menor que 
dois, com segundo momento centrado indefinido, o que desautoriza os métodos de estimação 
baseados na minimização da variância. Para o debate – que perdeu importância -, ver Fama e 
Roll (1968), Samuelson (1970), e Tsiang (1972). 
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Tabela 13.a  
Retorno e risco, 2007-09 

 

Setor de atividade 
Retorno 
médioa 

Riscob 
σ 

Retorno 
esperadoc 

Prêmio  
de riscod 

Produção de álcool 10,0 9,4 14,3 6,2 
Prod. Alimentos Industrializados 7,2 12,0 16,1 8,0 
Artigos de vestuário 13,2 16,5 19,0 10,9 
Produção de Autopeças 19,4 17,6 19,8 11,7 
Produção aviões, helicópteros e peças 10,8 6,9 12,7 4,6 
Produção de Bebidas 7,9 13,2 16,9 8,8 
Produção de Brinquedos 7,2 8,0 13,4 5,3 
Produção de Café 5,8 8,1 13,5 5,4 
Produção de caminhões e ônibus 16,7 5,6 11,8 3,7 
Centrais de abastecimento, serviços  10,9 6,5 12,4 4,3 
Comércio de cereais e grãos 12,8 14,2 17,5 9,4 
Comércio atacadista 18,1 11,8 15,9 7,8 
Comércio exterior 24,4 21,0 22,0 13,9 
Construção civil 21,0 27,0 26,0 17,9 
Construção naval 25,2 27,9 26,6 18,5 
Construção pesada 14,5 9,6 14,5 6,4 
Produção de couro e Calçados 25,7 12,7 16,5 8,4 
Produção de peças de aço 20,4 5,9 12,0 3,9 
Distribuidores de jornais e revistas 19,2 5,7 11,9 3,8 
Distribuidores de Veículos e Peças 17,2 9,5 14,4 6,3 
Educação básica  15,2 16,0 18,7 10,6 
Produção de eletrodomésticos 19,9 8,2 13,5 5,4 
Comércio de eletrodomésticos 11,1 9,5 14,4 6,3 
Energia Elétrica, distribuição  21,5 34,0 30,6 22,5 
Ensino técnico e superior 14,5 7,7 13,2 5,1 
Factoring, serviços  12,3 11,5 15,7 7,6 
Produção de farmacêuticos 13,6 9,0 14,1 6,0 
Farmácias, drogarias e perfumarias 15,1 8,4 13,7 5,6 
Franquias, serviços  27,1 33,0 30,0 21,9 
Produção de cigarros, fumo 36,2 21,7 22,5 14,4 
Prod. itens de higiene e limpeza 15,6 28,9 27,3 19,2 
Informática e telecomunicação 19,3 20,9 22,0 13,9 
 Dados básicos em Contador (2014), pp.224-225 a  Média anual dos retornos do setor. 
b Desvio-padrão c Retorno esperado correspondente ao nível de risco                             
d Retorno esperado menos o retorno livre de risco.     
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Tabela 13.b 
 Retorno e risco, 2007-09 

  Setor de atividade 
Retorno 
médioa 

Riscob 
σ 

Retorno 
esperadoc 

Prêmio  
de riscod 

Comércio, Informática e telecomunicação 32,4 25,8 25,2 17,1 
Lojas de departamento 13,0 9,4 14,3 6,2 
Produção de madeira e móveis 9,8 20,0 21,4 13,3 
Produção de material de construção 30,4 24,4 24,3 16,2 
Prod.de máquinas e equipamentos 31,5 19,0 20,7 12,6 
Comércio de máquinas e ferramentas 24,6 8,5 13,7 5,6 
Comercio de material de construção 25,9 23,9 23,9 15,8 
Mecânica 14,1 7,1 12,8 4,7 
Metalurgia 29,4 12,2 16,2 8,1 
Mineração 7,3 16,6 19,1 11,0 
Minerais não-metálicos 13,3 7,3 12,9 4,8 
Montadoras de veículos 32,6 35,8 31,8 23,7 
Comércio de móveis e artigos p/residência 12,0 8,0 13,4 5,3 
Papel e Celulose 3,5 8,3 13,6 5,5 
Comércio papelaria/material de escritório 46,5 43,7 37,1 29,0 
Pecuária 5,3 11,6 15,8 7,7 
Produção de petróleo e Gás 34,8 12,6 16,5 8,4 
Planos de saúde 25,5 14,0 17,4 9,3 
Plásticos e Borracha 12,0 16,7 19,2 11,1 
Prod farmacêuticos, de higiene e limpeza 42,1 35,0 31,3 23,2 
Produtos metalúrgicos 18,9 24,0 24,0 15,9 
Produtos químicos e petroquímicos 17,6 19,1 20,8 12,7 
Produtos têxteis e de couro 28,8 10,6 15,1 7,0 
Química e Petroquímica 20,7 21,8 22,6 14,5 
Reflorestamento 8,5 11,5 15,7 7,6 
Relojoarias, joalherias e óticas 5,4 8,3 13,6 5,5 
Roupas e calçados 12,6 9,4 14,3 6,2 
Supermercados 11,8 11,5 15,7 7,6 
Indústria têxtil 6,6 11,1 15,5 7,4 
Tratores, implementos e máq. rodoviárias 28,8 13,4 17,0 8,9 
Produção de trens e componentes 23,1 8,3 13,6 5,5 
Produção de veículos e autopeças 13,7 18,7 20,5 12,4 
Taxa estimada de retorno livre de risco  8,1 0,0 8,1 0,0 
Média  geral 18,3 15,4 18,3 10,2 
Dados básicos em Contador (2014), pp.224-225 a  Média anual dos retornos do setor.  
b Desvio-padrão c Retorno esperado correspondente ao nível de risco d Retorno 
esperado menos o retorno livre de risco 8,1 %.   
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   Outro problema é a evolução do risco no tempo. Domar e Musgrave 

(1944) definiram risco como o valor esperado das perdas de um determinado 

evento. A literatura reconheceu os problemas operacionais com tal conceito, e 

os trabalhos de Markowitz (1952, 1959), Tobin (1958) e outros passaram a 

identificar risco como a variância (ou desvio-padrão) dos retornos. Apesar das 

limitações impostas à classe de distribuição para que este conceito seja válido, 

ficou mais fácil mensurar o risco pela variância ou desvio-padrão dos retornos. 

Ademais, a correspondência entre risco e variância não resulta apenas da 

conveniência estatística. Ela supera as críticas, porque se adéqua à 

fundamentação da função quadrática de Newman-Morgenstern (1947). Nesta 

função, o primeiro momento é o retorno; o segundo, a variância; e os demais são 

nulos. Retorno e variância (ou o desvio-padrão) podem, assim, identificar o 

mapa de indiferença, com propriedades aceitáveis na maioria dos casos. 

Em resumo, é necessário incorporar o risco à taxa social de desconto. Da 

mesma forma que projetos e atividades com risco mais elevado necessitam de 

um retorno esperado também mais elevado, para atrair interesse e recursos 

privados, é justo que a economia exija um retomo social mais alto daqueles 

projetos mais incertos. 

Mas como medir o prêmio para risco sob o ponto de vista social? Na  ótica 

privada, o mercado estabelece um preço para o risco e esta informação é pública 

ou estimável com modelos. A dúvida é se a associação retorno-risco de fato 

existe na ótica social. Ou seja, até onde a economia como um todo "exige" que 

atividades com maior risco social forneçam também retorno social mais elevado. 

Infelizmente, a resposta é negativa. Pelo fato de os preços sociais não serem 

observados diretamente no mercado, não existe informação sobre o prêmio para 

risco social. Além disto, as distorções nos preços sociais de fatores e produtos, 

externalidades etc. não agem automaticamente no senti-do de elevar o retomo 
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social das atividades e projetos com risco social mais elevado. Enquanto a 

dispersão dos pontos de retomo e risco sob o ponto de vista privado mostra uma 

associação positiva relativamente estável, não é garantido que resultado similar 

ocorra com a ótica social.  

Tanto sob o ponto de vista privado como social, a magnitude, estabilidade 

etc. do prêmio para risco é uma questão empírica. Por um lado, as informações 

de retorno privado calculadas com os dados contábeis de empresas permitem 

uma variedade de resultados para setores de atividade, regiões, tamanho de 

empresas. Se existirem cadastros contábeis padronizados e organizados, o 

esforço se resume na análise empírica. O mercado e a concorrência pelos 

recursos se encarregam de garantir o prêmio para risco entre empresas, setores, 

etc. Como visto, a análise empírica com os dados contábeis mostrou resultados 

encorajadores no tocante à quantificação do prêmio para risco sob o ponto de 

vista privado. 

Para o cálculo do prêmio na ótica social, a solução não é simples. Para 

cada empresa e cada ano, será necessário fazer a conversão dos dados contábeis 

para a ótica social, pelo menos nos itens mais importantes – e ignorando 

externalidades etc. Por exemplo, no banco de dados usado na seção 2.2, o esforço 

envolveria analisar mais de 41 mil balanços e demonstrativos de resultados. 

Após todo o esforço, os resultados poderiam – com forte probabilidade – ser 

infrutíferos e sem sentido. Os dados, antes com dispersão bem-comportada, 

devem apresentar correlação nula ou espúria entre retorno e risco. A razão é 

simples: não existem pressões do mercado para que atividades com maior risco 

tenham retorno social maior. Neste caso, critérios técnicos podem substituir o 

papel e a coerência do mecanismo de mercado.   
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A inexistência do mercado para a formação do prêmio para risco social 

não impede que seja adotada uma política racional, de alocação mais eficiente 

de recursos, impondo a condição de que projetos mais incertos socialmente 

sejam descontados a taxas mais elevadas. Se não podemos corrigir as distorções, 

a melhor alternativa é tentar neutralizar os seus efeitos. A adoção de taxas de 

desconto variáveis é um passo sensato neste sentido. 

  O risco social do projeto pode originar-se das flutuações imprevisíveis nos 

custos e benefícios, dos ciclos macroeconômicos, setoriais e regionais, das 

externalidades não corretamente avaliadas, mudanças imprevistas nos preços 

sociais relativos, etc. Em qualquer caso, o risco pode ser incorporado à análise 

social através da inclusão de um prêmio na taxa de desconto. 

• Poder e limites da diversificação  

        Vickrey,50 Samuelson (1964), Arrow51 e Dasgupta, Sen, Marglin52 argu-

mentam que o risco deve ser um componente da taxa de desconto privado, uma 

vez que a diversificação não é perfeita na ótica privada. Entretanto, dada a grande 

quantidade de projetos públicos em variadas atividades, alegam que a 

diversificação é perfeita sob o ponto de vista da economia como um todo, e o 

risco pode ser abstraído dos cálculos de projetos públicos, ou seja, o governo é 

neutro quanto ao risco.  

    Entretanto, a conclusão incômoda deste raciocínio é que projetos com 

taxas privadas de retorno elevadas, mas insuficientes pelo risco envolvido, ficam 

atraentes ao setor público quando descontados a taxa livre de risco. Portanto, no 

raciocínio de Samuelson e outros, o governo deveria assumir a seu encargo estes 

 

50 Vickrey (1964) em resposta ao artigo de Hirshleifer (1964) 
51 Arrow (1966), Arrow e Lind (1970) 
52 Dasgupta e Marglin (1972), p. 111 
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projetos, pois a diversificação dos recursos da sociedade por uma infinidade de 

atividades e projetos elimina o risco social.  

   A falácia do argumento é revelada se imaginarmos que as proporções αj de 

recursos aplicados a cada um dos N projetos são idênticas no cálculo do retorno 

médio da carteira,    

*�r+� = ∑ α-- E�r-�                                                  (15) 

α = α1 = α2 = ..... = 1/N                                             (16) 

 

A variância de (15) com N tendendo ao infinito,  

( ) ( ) ( ) ( )

( )
jh

h j
jhjh

N

jh

N

h

N

j
jhjh

N

N

h
hh

N

N

h

N

j
jhjh

N
p

N

rrCovzero

rrCovrrrCovr

≠

∞=

≠

∞=∞=∞=∞=

∑∑

∑∑∑∑∑

+=

=+==

,lim

,limlim,limlim 22

αα

αασααασ

      (17) 

O limite de (17) será nulo se, apenas se, todas as atividades e projetos 

tiverem covariância nula. Entretanto, mesmo nesta hipótese não seria válido 

concluir que a taxa social de desconto deveria ser única e constante para todos 

os projetos. Tal conclusão tornaria atraente aqueles projetos com taxa interna de 

retorno mais elevada, devido exatamente ao maior risco, e prejudicaria os 

projetos com menor risco e, consequentemente, com menor taxa interna de 

retorno, mas talvez excelentes sob o ponto de vista social. 

Outra forma de examinar a diversificação do risco é através da 

interdependência entre os benefícios líquidos de projetos públicos e privados. A 

expressão (17) diz que a diversificação elimina o risco apenas se os projetos 

forem independentes. Porém, existem muitos casos em que os investimentos 
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públicos e privados são complementares entre si.53 A construção de estradas 

eleva a rentabilidade das atividades que utilizam as rodovias, o sistema de 

irrigação eleva a produtividade agrícola, a melhoria da infraestrutura amplia as 

oportunidades dos investimentos privados, e assim por diante. A justificativa 

para os investimentos públicos, nestes casos, é a externalidade positiva aos 

investimentos privados, não internalizados pelo setor privado. 

Por outro lado, quando os investimentos públicos e privados são 

substitutos, os projetos públicos reduzem a produtividade marginal dos projetos 

privados e vice-versa. Uma unidade adicional de investimento público 

simplesmente desloca uma unidade de investimento privado. Por isso, a tática 

mais adequada é de que o governo implante projetos complementares ao setor 

privado pois estará elevando a produtividade marginal do capital. A medida que 

os efeitos externos gerados pela interdependência são positivos no caso de 

projetos complementares, eles devem ser adicionados aos benefícios líquidos do 

projeto. Não há necessidade de modificar a taxa de desconto para considerar a 

interdependência. É preciso, entretanto, que a taxa de desconto inclua o prêmio 

para risco correspondente ao setor e/ou região. 

  Em suma, a interdependência entre projetos públicos e privados não 

interfere diretamente na discussão do risco social. Permanece válida a afirmativa 

de que não existem razões teóricas nem evidências empíricas que sustentem a 

hipótese de que projetos, públicos ou privados, estejam livres do risco social. Se 

projetos causam externalidades entre si, a diversificação não elimina o risco da 

 

53 Ogura e Yohe (1977). Por projeto público entenda-se o controle pelo governo, mas a gestão 
pode ser entregue ao setor privado através de concessões. Abstraindo as diferenças na 
eficiência da gestão, as críticas à estatização da economia perdem importância se os projetos 
públicos e privados forem complementares. Por outro lado, a crítica é relevante, se os projetos 
forem substitutos, excluindo, naturalmente, os casos de segurança nacional, justiça etc., mas 
o principal argumento a favor da saída do setor público da produção de bens é a diferença na 
eficiência a favor do setor privado. 
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carteira como um todo. A transferência de um projeto do setor privado para o 

setor público não afeta o risco assumido pela economia, mantidas constantes as 

condições de eficiência e composição dos fatores.  

Sempre que a correlação entre os retornos de atividades for menor que 100 

%, a carteira com estes setores tem um risco menor do que o do setor com menor 

risco. Quando a correlação for negativa, o efeito da diversificação no risco é 

ainda maior. A Tabela 14 mostra a matriz de correlação entre os retornos dos 

setores de atividade, e encontramos inúmeras correlações negativas e 

significantes. Esta informação é relevante para a diversificação sob o ponto de 

vista privado, mas sem valor sob o ponto de vista social.  Mesmo em projetos 

apoiados ou realizados pelo governo, a redução do risco privado da carteira 

através da diversificação é possível, mas o risco social não é afetado, 

independente do controle do capital e da fonte dos recursos – se de um banco, 

empréstimos de uma agência de desenvolvimento ou recursos próprios do 

investidor privado. A agência ou instituição que financiou o projeto se beneficia 

com a diversificação, mas sem efeito no risco social.  
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Tabela 14. a 
Correlações cruzadas entre retornos de setores 

Período 1975-2018 
 

 Setores : 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Alimento 100,0 12,7 -6,8 88,7 69,8 9,5 -0,3 30,6 

2 Bebidas 12,7 100,0 66,2 49,3 41,6 10,9 55,6 35,2 

3 Fumo -6,8 66,2 100,0 10,5 29,5 4,5 1,8 35,9 

4 Alimento e bebidas 88,7 49,3 10,5 100,0 60,5 -9,6 23,2 31,7 

5 
Agricultura, 
agropecuária 

69,8 41,6 29,5 60,5 100,0 17,1 -49,9 44,1 

6 Veículos e autopeças 9,5 10,9 4,5 -9,6 17,1 100,0 40,4 43,3 

7 Água e saneamento -0,3 55,6 1,8 23,2 -49,9 40,4 100,0 4,7 

8 Comércio atacadista 30,6 35,2 35,9 31,7 44,1 43,3 4,7 100,0 

9 Comércio varejista 48,2 20,8 11,0 26,6 45,9 27,4 -36,1 79,8 

10 Comunicações -5,8 32,3 19,9 16,7 -0,7 38,4 80,2 45,9 

11 
Construção civil e 
engenharia 

17,1 42,1 4,9 5,7 23,9 31,8 9,9 40,6 

12 Eletroeletrônica 30,1 21,7 -3,9 29,1 19,4 39,5 76,5 41,5 

13 Energia -19,7 38,9 46,5 0,6 -2,4 60,0 67,3 63,0 

14 
Farmacêutico, 
cosméticos, limpeza 

30,9 17,2 -15,4 40,5 17,9 34,2 66,2 34,5 

15 Tecnologia geral 40,4 26,4 27,2 41,3 36,6 36,0 69,0 51,2 

16 Material de construção -6,4 60,8 61,7 21,0 34,5 40,0 -12,9 31,4 

17 Metalurgia, siderurgia 30,3 22,8 35,9 15,1 42,5 52,3 7,0 54,9 

18 Mineração 26,0 18,0 45,1 -3,0 25,0 40,9 2,0 47,3 

19 Máquinas equipamentos 31,9 6,8 25,5 32,0 51,2 40,7 -16,6 53,4 

20 Papel e celulose 67,8 -1,6 -21,2 22,7 30,8 21,9 10,8 1,7 

21 Petróleo e gás 50,9 -6,1 -1,0 5,4 58,8 46,9 -31,1 32,9 

22 Química, petroquímica 87,3 17,5 7,4 37,0 59,8 28,9 -17,0 77,9 

23 Plástico e borracha 70,4 36,7 12,8 62,5 71,5 39,2 7,7 76,1 

24 Têxtil, couro vestuário 86,1 20,5 -3,4 26,7 60,6 30,5 38,0 43,1 

25 Transporte 39,5 -0,3 3,7 20,2 33,3 43,9 63,3 59,5 

26 Geral 80,7 37,2 20,4 24,3 51,8 46,0 48,3 86,5 

    Correlações com valor absoluto acima de 31 % são significantemente diferentes de zero a 5%. 
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Tabela 14. b 
Correlações cruzadas entre retornos de setores 

Período 1975-2018 
 

 Setores: 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Alimento 48,2 -5,8 17,1 30,1 -19,7 30,9 40,4 -6,4 

2 Bebidas 20,8 32,3 42,1 21,7 38,9 17,2 26,4 60,8 

3 Fumo 11,0 19,9 4,9 -3,9 46,5 -15,4 27,2 61,7 

4 Alimento e bebidas 26,6 16,7 5,7 29,1 0,6 40,5 41,3 21,0 

5 
Agricultura, 
agropecuária 

45,9 -0,7 23,9 19,4 -2,4 17,9 36,6 34,5 

6 Veículos e autopeças 27,4 38,4 31,8 39,5 60,0 34,2 36,0 40,0 

7 Água e saneamento -36,1 80,2 9,9 76,5 67,3 66,2 69,0 -12,9 

8 Comércio atacadista 79,8 45,9 40,6 41,5 63,0 34,5 51,2 31,4 

9 Comércio varejista 100,0 38,4 51,9 50,5 -7,1 34,4 41,6 24,8 

10 Comunicações 38,4 100,0 8,7 59,6 55,3 48,1 37,1 6,3 

11 
Construção civil e 
engenharia 

51,9 8,7 100,0 48,1 24,3 36,6 30,8 51,6 

12 Eletroeletrônica 50,5 59,6 48,1 100,0 59,7 61,3 42,9 -2,3 

13 Energia -7,1 55,3 24,3 59,7 100,0 28,5 40,0 13,2 

14 
Farmacêutico, 
cosméticos 

34,4 48,1 36,6 61,3 28,5 100,0 4,4 25,1 

15 Tecnologia geral 41,6 37,1 30,8 42,9 40,0 4,4 100,0 33,7 

16 Material de construção 24,8 6,3 51,6 -2,3 13,2 25,1 33,7 100,0 

17 Metalurgia, siderurgia 34,0 27,4 50,9 34,7 46,6 24,8 44,2 51,4 

18 Mineração 15,3 13,5 25,3 3,6 34,0 -1,4 40,6 53,1 

19 Máq. e equipamentos 51,8 28,7 14,4 31,9 38,8 32,9 31,9 -2,7 

20 Papel e celulose 16,3 0,9 24,0 13,8 -12,3 15,0 18,5 17,4 

21 Petróleo e gás 27,0 -14,6 55,6 23,1 30,5 37,8 -1,8 51,9 

22 Química, petroquímica 75,7 5,8 14,3 19,3 1,4 12,6 39,2 19,1 

23 Plástico e borracha 69,3 42,9 54,0 51,3 22,5 41,7 69,3 29,7 

24 
Têxtil, couro e 
vestuário 

73,2 2,0 44,4 62,0 25,6 33,0 58,5 -21,3 

25 Transporte 61,5 39,1 20,3 48,2 20,5 49,7 23,6 28,2 

26 Geral 80,0 23,3 69,1 63,7 57,4 52,3 63,8 40,6 

    Correlações com valor absoluto acima de 31 % são significantemente diferentes de zero a 5%. 
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Tabela 14. c 
Correlações cruzadas entre retornos de setores 

Período 1975-2018 
 

 Setores: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 Alimento 30,3 26,0 31,9 67,8 50,9 87,3 70,4 86,1 39,5 

2 Bebidas 22,8 18,0 6,8 -1,6 -6,1 17,5 36,7 20,5 -0,3 

3 Fumo 35,9 45,1 25,5 -21,2 -1,0 7,4 12,8 -3,4 3,7 

4 Alimento e bebidas 15,1 -3,0 32,0 22,7 5,4 37,0 62,5 26,7 20,2 

5 
Agricultura, 
agropecuária 

42,5 25,0 51,2 30,8 58,8 59,8 71,5 60,6 33,3 

6 Veículos e autopeças 52,3 40,9 40,7 21,9 46,9 28,9 39,2 30,5 43,9 

7 Água e saneamento 7,0 2,0 -16,6 10,8 -31,1 -17,0 7,7 38,0 63,3 

8 Comércio atacadista 54,9 47,3 53,4 1,7 32,9 77,9 76,1 43,1 59,5 

9 Comércio varejista 34,0 15,3 51,8 16,3 27,0 75,7 69,3 73,2 61,5 

10 Comunicações 27,4 13,5 28,7 0,9 -14,6 5,8 42,9 2,0 39,1 

11 
Construção civil e 
engenharia 

50,9 25,3 14,4 24,0 55,6 14,3 54,0 44,4 20,3 

12 Eletroeletrônica 34,7 3,6 31,9 13,8 23,1 19,3 51,3 62,0 48,2 

13 Energia 46,6 34,0 38,8 -12,3 30,5 1,4 22,5 25,6 20,5 

14 
Farmacêutico, 
cosméticos 

24,8 -1,4 32,9 15,0 37,8 12,6 41,7 33,0 49,7 

15 Tecnologia geral 44,2 40,6 31,9 18,5 -1,8 39,2 69,3 58,5 23,6 

16 
Material de 
construção 

51,4 53,1 -2,7 17,4 51,9 19,1 29,7 -21,3 28,2 

17 
Metalurgia, 
siderurgia 

100,0 74,6 58,4 47,6 60,6 42,4 66,2 30,5 31,2 

18 Mineração 74,6 100,0 21,4 40,6 50,3 51,8 21,1 25,5 22,7 

19 
Máquinas e 
equipamentos 

58,4 21,4 100,0 16,4 25,8 38,6 62,1 32,2 57,1 

20 Papel e celulose 47,6 40,6 16,4 100,0 46,5 65,5 58,6 55,6 20,1 

21 Petróleo e gás 60,6 50,3 25,8 46,5 100,0 61,0 40,1 56,8 36,3 

22 
Química, 
petroquímica 

42,4 51,8 38,6 65,5 61,0 100,0 58,5 88,6 51,3 

23 Plástico e borracha 66,2 21,1 62,1 58,6 40,1 58,5 100,0 70,1 28,0 

24 
Têxtil, couro e 
vestuário 

30,5 25,5 32,2 55,6 56,8 88,6 70,1 100,0 43,6 

25 Transporte 31,2 22,7 57,1 20,1 36,3 51,3 28,0 43,6 100,0 

26 Geral 51,9 55,7 37,9 60,7 73,9 90,8 79,5 89,7 59,7 

    Correlações com valor absoluto acima de 31 % são significantemente diferentes de zero a 5%. 
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3.3 – INSERINDO RISCO NO MODELO DE HARBERGER  
 

O tratamento mais inovador e aplicável do risco sob o ponto de vista 

privado data da década de 1960 e é devido a Sharpe (1963), Lintner (1965), Fama 

(1968), e Fama e Miller (1972). O risco total, ou variância dos retornos ou 

estatística similar de um projeto/ativo, é formado por dois componentes: o risco 

sistemático ou não diversificável, e o risco diversificável. O risco siste-mático 

resulta de características especificas da atividade ou do projeto, decor-rentes das 

condições gerais da economia e do mercado agregado, e, portanto, não pode ser 

eliminado com a inclusão do projeto numa carteira de investi-mentos de 

investidores privados ou na grande carteira da economia. Por outro lado, o 

componente diversificável pode ser eliminado com a diversificação.   

O conceito de risco sistemático foi adaptado por Bailey e Jensen (1972) 

para a discussão da taxa social de desconto, onde o risco do projeto é restrito à 

sua contribuição ao risco total da riqueza da economia. No modelo de Sharpe-

Lintner-Fama, generalizado para uma economia formada de N projetos ou 

atividades, o retomo esperado corresponde a: 

( ) ( )j
j

jp rErE ∑= α                                                   (18) 

onde rp é o retomo da carteira da economia; αj a proporção da riqueza alocada à 

atividade j; rj o retorno na atividade J; e E (.), o operador expectativa. O risco 

total é  

( )∑∑=
N
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j
jhjhp rrCov ,2 αασ                                         (19) 

 



 

66 

 

onde ./0 é a variância do retorno da riqueza da economia; e Cov (rh, rj), a 

covariância dos retornos de projetos ou atividades H e J. A expressão (19) pode 

ser reescrita como:  

σ+0 = ∑ α1 ∑ α-Cov�r1, r-�5
-67

5
1/67                                  (20) 

e após manipulações algébricas, 

σ+0 = ∑ α-
∑ α9:;<�	=,	9�>
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5
-67 = ∑ α-

:;<�	B,	A�
σA

C
-         (21) 

uma vez que 

∑ α-Cov�r1, r-� = Cov- �r-, r+�                                     (22) 

A Figura 15 mostra as combinações de risco e retorno, encaradas sob o 

ponto de vista privado, para cada uma das atividades, regiões, setores etc. da 

economia. O contorno convexo ZZ da área de combinações retorno-risco 

corresponde à fronteira eficiente, 

formada por carteiras de projetos que 

retratam o maior retorno para um dado 

nível de risco ou o menor risco para um 

dado retorno. Seja o ponto P ao longo 

de ZZ, a carteira de projetos da 

economia como um todo. Dada a taxa 

de retorno rf livre ao risco54, a 

inclinação da fronteira eficiente no ponto P corresponde a: 

Dσ
D	 = σA

'�	A��	E
                                              (23) 

 

54 Não confundir rf com a estimativa do retorno livre de risco re, calculado através da regressão 
linear dos pontos de dispersão.  

Figura 15 -  A fronteira eficiente 

E(  ) 

r)A´´
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Agora um projeto adicional X é incluído na carteira de projetos P da 

economia. A nova carteira S terá por retorno médio: 

E(rF) = αE(rG) + (1 − α)E�r+�                                       (24) 

e o novo risco, medido pelo desvio-padrão: 

σF = Iα0σG0 + (1 − α)0σ+0 + 2α(1 − α)Cov�rG, r+�J
@
K              (25) 

onde α corresponde à participação de projeto X na nova carteira. O inverso da 

inclinação da fronteira eficiente no ponto P será 

( ) ( ) α
ασσ
drdE

dd

rE s

s

s

s =
∂
∂                                                     (26) 

 

O numerador da expressão (26) é obtido primeiro com a derivada de (25), 

e depois com o seu limite, quando a participação do projeto é infinitesimal, 

Dσ�
Dα = :;<�	L,	A��σAK

σA
                                              (27) 

O denominador de (26), obtido com a derivada de (24), 

( ) ( ) ( )px
s rErE

d

rdE −=
α

                                                 (28) 

 

Logo, a inclinação da fronteira eficiente no ponto P da Figura 13 é  

&σ�
&'(	�) = :;<�	L,	A��σAK

σAI'(	L)�'�	A�J                                          (29) 

 

que, igualada à inclinação da reta pela expressão (26), conduz a 

E(rG) = rM + ('�	A��	E)
σAK

Cov�rG, r+�                            (30) 

Por definição, seja  
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βG = :;<�	L,	A�
σAK

                                                 (31) 

o risco sistemático ou não diversificável do projeto X na carteira de projeto da 

economia. Substituindo (31) em (27) 

E(rG) = rM + NE�r+� − rMOβG                                   (32) 

Ou ainda  

rx =  E( rx) + ux                       (33) 

onde agora rx é retorno observado de X, e ux o componente de risco diversificável 

E( ux) = 0   

Daí o retorno de um projeto X pode ser decomposto em três partes: 

1 - o retorno "livre de risco", definido por rf quando Cov ( rf rp ) = 0;  

2 - o prêmio para risco sistemático ou não diversificável {E(rp ) – rf } βx 

3 – o risco diversificável ux, E( ux) = 0  

A inclusão do risco no modelo de Harberger utiliza a expressão (6), 

r∗ = 	�ε �ρ|η|
ε ��η �                                                         (6) 

 Para efeitos práticos, aceitamos os resultados empíricos da elasticidade-

juros da oferta de poupança ε = 0 que simplifica a expressão (6). A taxa de 

retorno do capital ρj no setor J é formada pelo retorno livre de risco ρf acrescido 

do prêmio para risco do setor, 

ρj   =  ρf  + βj σ                                   (34) 

onde βj é a sensibilidade do retorno do setor J ao risco geral σ. A composição βj 

representa o risco sistemático do setor J. Substituindo em (6),  

r∗ = ρM + σ ∑ α9β99 Pη9P
∑ α99 Pη9P

                                    (35) 
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O custo médio de oportunidade do capital é formado por dois 

componentes : a taxa de retorno livre de risco ρf  e a composição do β de cada 

setor ponderado pela elasticidade-juros do investimento ƞ de cada setor, 

                                Ω = ∑ α9β99 Pη9P
∑ α99 Pη9P

                    (36)  

Para o setor J, por aproximação, 

rj* = ρf + σi Ω                   (37) 

utilizado nas regressões das dispersões dos pontos retorno-risco.  

 

3.4 – EVIDÊNCIAS DO PRÊMIO PARA RISCO 

Ao inserir o tema risco na análise de projetos, o enfoque microeco-nômico 

com a abertura por ramos de atividades assume importância central nas 

estimativas. Entretanto, os componentes de risco sistemático necessitam de 

exaustiva estimação empírica com dados contábeis adequados. 

Apesar das diferenças nos conceitos contábeis e nas amostras de 

empresas, as nossas estimativas do retorno médio não diferem substancialmente 

das da SDI-19 no período 2013-18. As médias das taxas de retorno são 

praticamente iguais: 10,5 % e 10,2 %, para as estimativas da SILCON e da SDI-

19, respectivamente. Entorno destas médias, os setores de atividade apresentam 

retornos e riscos diferentes, como visto na análise das empresas.  

Os resultados empíricos disponíveis são convincentes, mas incompletos 

para estabelecerem parâmetros de decisão na avaliação de projetos. Felizmente 

já dispomos de informações com credibilidade que podem ser utilizadas num 

esforço de pesquisa. Para o enfoque microeconômico, existem os levantamentos 

privados da Exame, Valor, federações e associações de empresas, e na esfera 
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pública, da CVM para as empresas abertas; Receita Federal, BNDES, agências 

e bancos estaduais de financiamento, etc. A acervo de informações de empresas 

acumulado nestas instituições deve ser organizado e utilizado, se possível na 

montagem de um grande cadastro. 

Tabela 15 
Estimativas da taxa de retorno com o enfoque microeconômico 

 

Autor Período 
Retorno 
médio 

Retorno 
livre de risco 

Sensibilidade 
do retorno ao 

risco 

Bacha (1971) 1969 15,0 ... ... 

Langoni (1970) 1955-1967 11,6 6,8a 1,10a 

Contador (2015) 2007-2009 18,3 8,1a 0,66a 

SDI/SEPEC(2019) 2000-2016 10,2 ... ... 

SILCON (2020) 
1975-2018 13,3 7,5 0,34 

2000-2016 10,5 5,8 0,57 
        Data da publicação entre parênteses.  a Calculado por SILCON  

 

A Tabela 15 consolida as estimativas disponíveis com o enfoque 

microeconômico, com a ressalva de que algumas se referem a períodos 

diferentes, o que invalida algumas comparações. As taxas médias de retorno 

variam entre 10 e 18 %, e a livre de risco, entre 5,8 % a 8,1 %.   

 A Tabela 16 lista o risco sistemático (não diversificável) de setores para o 

período 1975-2018, medido pelo beta da regressão do retorno do setor em 

resposta ao retorno geral da amostra.  Portanto, o risco sistemático se refere ao 

retorno de uma carteira restrita e parcial. Alguns setores, como Alimentos; 

Química e petroquímica; Têxtil e vestuário; e Transporte respondem de forma 

ampliada as flutuações do retorno médio, enquanto outros, como Veículos e 



 

71 

 

autopeças; comércio atacadista e varejista; Construção civil, etc. apresentam 

risco sistemático menor.  

Em resumo, a taxa social de desconto depende do risco social envolvido 

no projeto ou atividade em particular, e o prêmio para risco social num projeto é 

composto pelo prêmio para risco privado, acrescido de um termo que combina 

os níveis de risco sistemático e as magnitudes das distorções nos diferentes 

setores do mercado de capitais. 

A dúvida é se a complexidade deste tratamento não desestimula o 

emprego de taxas de desconto diferentes para diferentes setores de atividade. 

Afinal, a adoção de uma taxa de desconto única – independente do seu valor - é 

um critério confortável. É difícil responder a esta pergunta. O bom-senso 

recomenda que a taxa de desconto incorpore alguma medida de risco e 

discriminar os projetos. 

O prêmio para risco pode ser calculado através de modelos mais refinados, 

ou, na sua impossibilidade, inferido através de discussões com especialistas. O 

importante é que o resultado seja um aperfeiçoamento nos critérios de 

racionalidade da avaliação dos projetos, com consequente melhoria na eficiência 

alocacional na economia. 
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Tabela 16 
Estimativas (preliminares) do risco sistemático de alguns setores 

Medido pelo coeficiente β 
 

 Ramo de atividade: Coeficiente β 
1 Alimentos 1,081 
2 Bebidas 0,056 
3 Fumo -0,084 
4 Alimento e bebidas 0,280 
5 Agricultura, agropecuária 0,532 
6 Veículos e autopeças 0,093 
7 Água e saneamento -0,001 
8 Comércio atacadista 0,203 
9 Comércio varejista 0,273 
10 Comunicações -0,096 
11 Construção civil e engenharia 0,084 
12 Eletroeletrônica 0,204 
13 Energia -0,092 
14 Farmacêutico, cosméticos e limpeza 0,238 
15 Tecnologia geral 0,319 
16 Material de construção -0,033 
17 Metalurgia, siderurgia 0,322 
18 Mineração 0,356 
19 Máquinas e equipamentos 0,324 
20 Papel e celulose 0,680 
21 Petróleo e gás 0,632 
22 Química e petroquímica 1,241 
23 Plástico e borracha 0,406 
24 Têxtil, couro e vestuário 1,275 
25 Transporte 1,257 

                Parâmetros em negrito são diferentes de zero, a 5%.  Período 1975-2018 
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4 – EM RESUMO... 

Este relatório aproveita o ressurgimento do interesse pela ACB no âmbito 

do governo federal, a partir do estudo desenvolvido pelo SDI/SEPEC em 2019 

sobre o custo social de oportunidade do capital. Duas contribuições são 

oferecidas : evidências empíricas sobre a taxa de retorno do capital e a inclusão 

do risco na taxa de desconto, ambos temas retratados em trabalhos dos anos 70.  

Evidências empíricas sobre a oferta de poupanças apontam uma 

elasticidade-juros nula, o que endossa o enfoque de Harberger para o cálculo da 

taxa social de desconto, com base no retorno do capital. Duas meto-dologias são 

disponíveis para os cálculos da taxa de retorno do capital; uma com base nos 

dados contábeis de empresas, o chamado enfoque microeco-nômico, a outra, 

com as Contas Nacionais, o enfoque macroeconômico.  

A análise com dados contábeis mostra que existe substancial dispersão 

entre as taxas médias de retorno a nível de setores. Explorando estes resultados, 

o relatório mostra uma associação positiva e significantemente diferente de zero 

a 5 % entre retorno e risco, por setores. Ou seja, alguns setores tendem a ter 

retornos médios mais elevados para compensar o risco também maior. A 

consequência para o tema é de que a taxa de desconto não pode ser única, e deve 

incluir um prêmio para risco.   

Para não complicar mais o que já é complicado, os setores de atividade 

podem ser divididos em 4-5 classes, com acréscimos de um ou dois pontos 

percentuais de spread, inferidos a partir de resultados de pesquisas mais amplas 

por atividade e amostras de empresas. O ponto de partida seria adotar uma taxa 

básica livre de risco de 5-6 %, ou algo similar, e acrescentar prêmios para risco 

setorial. Isto não exclui a necessidade de revisão frequente dos cálculos, uma vez 
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que a rentabilidade do capital varia ao longo do tempo, e os fatores de risco dos 

setores também se modificam.    

A taxa de desconto de 8,5 % recomendada pelo Ministério da Economia - 

embora melhor do que a de 10 % sugerida por agências internacionais para os 

países emergentes - pode ser muito elevada para os projetos em ramos com baixo 

risco no Brasil de hoje. Se tal for verdade – e o tema exige mais discussão -, a 

taxa de desconto adotada nos projetos submetidos ao crivo do governo terá que 

reconhecer a questão do risco. 

O bom-senso recomenda duas medidas : as taxas de desconto devem ser 

revistas periodicamente e incorporar alguma medida de risco. O prêmio para 

risco pode ser calculado com dados de empresas em cadastros abrangentes, ou, 

na sua impossibilidade, inferido através de discussões com especialistas. O 

importante é que o resultado seja um aperfeiçoamento nos critérios de 

racionalidade da avaliação dos projetos, com consequente melhoria na eficiência 

alocacional na economia. Sem dúvida, a SDI/SEPEC deu um grande avanço e 

contribuição para a avaliação técnica de projetos de infraestrutura, mas os 

princípios podem ser estendidos a outros setores. 

Em resumo, o nosso relatório apenas arranhou um campo fértil em 

dúvidas, e deu poucas respostas conclusivas. Mas, seu mérito foi lançar ideias e 

temas para novas pesquisas sobre ACB.  
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GLOSSÁRIO DE NOTAÇÕES : 

     

 r - Taxa de juros real de mercado  

 i - Taxa de juros nominal de mercado  

 π - Taxa de inflação  

 rf - Taxa de juros real livre de risco  

 re  Estimativa da taxa de juros livre de risco, obtida com 
pontos de dispersão 

 

 rs - Taxa marginal de preferência temporal  

 ρ - Taxa de produtividade marginal (retorno) do capital  

 ρf - Taxa de produtividade marginal do capital  

 r*  - Custo social de oportunidade do capital  

 I - Fluxo de investimento  

 S - Fluxo de poupanças  

 Y - Renda, produto real  

 w - Salário de mercado  

 ws - Salário social  

 L - Nível de emprego  

 K - Estoque de capital  

 µi -  Coeficiente de variação % do item Fi na simulação da 
distribuição do risco por Monte Carlo 

 

 σ - Risco total (desvio-padrão ou outra medida do segundo 
momento) 

 

 β - Coeficiente beta, risco sistemático  

 ts - Impostos líquidos sobre rendimentos financeiros das 
famílias 

 

 ti - Impostos líquidos sobre lucro das empresas  

 αi - Participação do ativo/projeto i na carteira  

 E(.) - Operador-expectativa  
 Ω - Sensibilidade da taxa de retorno do capital ao risco  
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