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RESUMO 

0 objectivo do presente estudo e a estimac;ao do Premio de Risco de Cabo Verde. Este 

trabalho teve como base as informac;oes sobre as empresas cotadas, fornecidas pela 

Bolsa de Valores de Cabo Verde, e os dados sobre as Obrigac;oes do Tesouro, 

disponibilizados pela Direcc;ao Geral do Tesouro e Banco Central de Cabo Verde. 

Tratando-se de urn estudo pioneiro em Cabo Verde, e com uma Bolsa de Valores com 

quatro anos de existencia, foram utilizados varios metodos de estimac;ao do premio de 

risco, a partir dos quais procurou-se analisar, compreender e comparar os resultados 

obtidos por cada urn dos metodos. 

Iniciou-se este trabalho com a revisao da literatura e uma abordagem te6rica sobre o 

premio de risco. Seguidamente, calculou-se o premio de risco de Cabo Verde, a partir 

de diferentes metodos. Finalmente, deixou-se uma serie de conclusoes, indicando o 

valor mais alto e o valor mais baixo do premio de risco obtido, e apontando o valor, 

mais provavel, do premio de risco a vigorar em Cabo Verde. 

Palavras chaves: Cabo Verde, Premio de Risco, Taxa de Retorno, Volatilidade, 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to estimate the cap-verdian's equity Risk Premium. This 

paper has based on informations from Stock market of Cap Vert, and available dates 

about Treasury Bonds, giving by Treasury's General Direction and Central bank of Cap 

Vert,. 

This is the first study do in Cap-Vert, where the stock market is no more four years old. 

So, there are used the differents methods and models to calculate the risk premium, 

from what there's training to analyze, understand and compare the results from each 

models. 

This work is beginning to do the literature revision and theoretical concept about the 

equity risk premium. Then, it was calculating the equity risk premium, using differents 

methods and models. Finally, it was giving some conclusions, indicating the high and 

the low value of equity risk premium it had gotten, and handing, more probably equity 

risk premium, in Cap Vert. 

Keys Words: Cap Vert, Equity Risk Premium, Returns Rates, Volatility; 
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Canitulo 1: Introdus:ao e Enguadramento Geral 

1.1. Introdu-rao 

0 interesse em estimar o premio de risco de Cabo Verde pro vern da necessidade de se 

mensurar a componente de risco envolvido no retorno esperado em investimento de 

capital. Estudo, ate entao, nao efectuado pelos investigadores cabo-verdianos, nao pela 

negligencia, mas sim devido, sobretudo, a recente hist6ria do mercado de capitais, no 

pais. 

0 premio de risco e a recompensa que os investidores esperam obter por optar por urn 

investimento com risco em vez de urn investimento sem risco. Consoante o nivel do 

risco assumido- derivado da incerteza do mercado -, assim e o retorno esperado pelo 

investidor. A defini9ao do premio de risco e antiga, e uma das mais sucintas data de 

1848 por John Stuart Mill (classic Principles of Political Economy). 1 Mill separou o 

beneficio em tres partes: a recompensa que deve ser paga pelo capital emprestado, 

determinado a partir do custo da oportunidade de capital; o risco associado ao 

investimento, equivalente ao premio de risco de capital; e por ultimo, a diferenya para 

mais- o "alpha"-, normalmente muito pequena nos mercados exiguos. 

1.Goetzmann, William and Ibbotson, Roger(2005), "History and The Equity Risk 
Premium", p.2, October 18 
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A estima9ao do premio de risco de Cabo Verde sera uma oportunidade para a busca de 

urn pre9o mais adequado e urn caminho para o aperfei9oamento da sua estima9ao, no 

futuro, com o objectivo de se encontrar urn pre9o justo para os activos financeiros, 

elemento essencial em quaisquer aplica96es financeiras, na selec9ao dos portfolios, 

gestao, avalia9ao do patrim6nio, do projecto e sua selec9ao. 

Os metodos de estima9ao do premio de risco sao varios. Por este facto, tern sido muito 

discutido e havido muitas divergencias entre os especialistas, os investidores e analistas 

financeiros na forma como se estima o premio de risco. As metodologias de 

determina9ao do premio de risco resumem-se, fundamentalmente, na recorrencia aos 

dados hist6ricos, tendo por base o premio de risco do passado, assumindo que este e o 

suporte para a previsao do premio de risco do futuro; e no seu calculo implicito, e num 

determinado periodo de tempo, assumindo que o mercado e eficiente e que agrega toda 

a informa9ao disponivel. 

No entanto, para os mercados onde os dados sao escassos, designadamente os 

emergentes e os pequenos, esses metodos sao pouco apropriados. A maior parte dos 

estudos efectuados baseia-se nos dados dos Estados Unidos da America (EUA). A 

tendencia e ignorar os mercados emergentes e os mercados pequenos pelos 

investigadores. Porem, regularmente, questionam-se sobre a estima9ao de premio de 

risco desses mercados, o que se conclui que e preferivel utilizar dados locais e 

especificos a tirar conclusoes gerais, a partir de mercados mais desenvolvidos. 

Para os paises emergentes muitos reconhecem que a estimativa ex-post e o melhor 

metodo de estima9aO do premio de risco. Porem, alguns, admitindo que 0 premio de 

risco hist6rico foge completamente a realidade dos paises emergentes, por causa da 

volatilidade das taxas de retorno do capital e por inexistencias de dados, entendem que 

o premio de risco implicito e a melhor solu9ao para os paises emergentes e com 

mercados pequenos, como e o caso de Cabo Verde. 

Este trabalho sera o primeiro passo para o calculo do premio de risco de Cabo Verde. 

Assim, vao sendo utilizados OS varios metodos de estima9aO do premio de risco, com 0 

intuito de seleccionar o metodo que mais se adequa a realidade do mercado cabo

verdiano. 

- 11 -
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Em Cabo Verde, como mercado pequeno que e, com a Bolsa de V alores a funcionar ha 

muito pouco tempo e com urn nfunero insignificantes de empresas com acyoes cotadas 

na Bolsa (quatro), ter-se-ao muitas dificuldades na determinayao do premio de risco. 

Neste sentido, serao seleccionadas as melhores tecnicas de superar as dificuldades de 

estimayao do premio de risco de Cabo Verde - urn mercado pequeno e com dados 

extremamente escassos -, usando diferentes metodologias e modelos, designadamente 

premio de risco hist6rico (abordagem ex-post), Tecnicas Naiive, modelo de Godfrey 

Espinosa (ex-post met6do), metodo implicito (ex-ante approach) de Gordon-Shapiro, 

com base em descontos de dividendos, o premio de risco hist6rico modificado 

(Damodaran) e a abordagem do CAPM- capital asset pricing theory eo VAR- Value at 

Risk. 

Este trabalho tern o seguinte objective: 

• Objectivo Geral: Estimar o Premio de Risco de Cabo Verde, utilizando 

Diferentes metodologias e modelos sugeridos nas 

Literaturas financeiras 

• Objectivos Especificos: 

o Analisar e compreender a volatilidade das rentabilidades das acyoes e das 

obrigayoes, no mercado cabo-verdiano; 

o Analisar e ter uma visao sobre a grandeza do premio de risco de Cabo Verde 

por cada metodologia utilizada; 

o Analisar e ter uma visao sobre a grandeza do premio de risco de Cabo Verde 

comparado com alguns paises; 

o Analisar e escolher o(s) metodo(s) de estimayao do premio de risco que 

melhor sirva o mercado de Cabo Verde. 
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o Procurar ainda , no desenvolvimento deste estudo, encontrar respostas as 

questoes que se seguem: 

1 a Sera que o Premia de Risco de Cabo Verde, estimado por diferentes metodos 

existentes nas literaturas, se assemelha ao Premia de Risco de Portugal ou do 

Brasil? 

2a Sera que o premia de risco obtido por alguns metodos reflecte as diferen<;as nos 

riscos do mercado maduro (EUA) e do mercado nacional? 

3a Sera o premia relativo nacional a estimar e insuficiente e nao representar o real 

premia de risco, na medida em que utiliza somente spread do risco de 

incumprimento das emissoes de obriga<;oes do pais, 

4a Sera que os premios de risco de Cabo-Verde podem ser estimados somente a 

partir de retornos de pre<;os? 

sa Sera que se justifica estimar o premia de risco de Cabo Verde pelas diferentes 

metodologias e modelos existentes seas agencias de rating o fornecem? 

6a Sera que o mercado de Cabo Verde nao esta mais exposto ao nsco, 

nomeadamente quando comparado com outros paises emergentes, apresentando 

urn premia de risco jamais mencionado em literaturas? 

• Pergunta de Partida 

Sendo Cabo Verde urn pais emergente e tratando-se de urn estudo pioneiro, vao ser 

analisados os resultados dos diversos metodos de estima<;ao do premia de risco, 

fazendo, primeiro, uma analise comparativa dos valores encontrados por cada urn desses 

metodos e, seguidamente, a compara<;ao desses valores com alguns paises de economia 

semelhante, e nao s6, tentando responder a pergunta de partida: 

• Quale o premio de risco a vigorar em Cabo Verde? 

0 estudo restringe-se a empresas com as ac<;5es cotadas na Balsa de Valores de Cabo 

Verde. Balsa que retomou o seu funcionamento, em 2005, ap6s algum tempo de 

suspensao, com a entrada da primeira empresa - o Banco Comercial do Atlantica. 

- 13-
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As limita<;5es no calculo do premio de risco de Cabo Verde sao muitas. Por urn lado, 

trata-se de urn mercado pequeno e com pouco hist6rico, por outro, a Bolsa de Valores 

de Cabo Verde possui apenas quatro empresas com ac<;oes cotadas; e existe uma 

tradi<;ao muito fraca dos investidores na compra de titulos do Tesouro, com salvaguarda 

para algumas institui<;5es com algum privilegio no pais. A estes aspectos adicionam-se 

alguns condicionamentos, relativamente as Obriga<;5es do Tesouro ( OTs) e os Bilhetes 

de tesouro( BTs) e as dificuldades em obter informa<;5es, directamente, a partir dos 

investidores ou analistas. Situa<;ao esta que se toma pouco exequivel a aplica<;ao do 

metodo Surveys. Por outro lado, trata-se de urn ramo de estudo que, pelo que se tenha 

conhecimento, esta a ser estudado, pela primeira vez, no pais. 

Finalmente, este trabalho procura responder, atraves de uma analise empirica e de 

acordo com a realidade cabo-verdiana, em que nivel se situa o premio de risco de Cabo 

Verde, calculado por diversos metodos, comparativamente a alguns paises emergentes e 

mais desenvolvidos; qual e a metodologia mais proxima da realidade cabo-verdiana; e 

qual e o premio de risco, o mais provavel, a vigorar em Cabo Verde. 

Este trabalho encontra-se organizado da seguinte forma: no capitulo 1 faz-se a 

introdu<;ao do trabalho com a apresenta<;ao do tema, objectives, questoes de 

investiga<;ao e limita<;ao. No capitulo 2, a Revisao da literatura. 

Ap6s a apresenta<;ao, no capitulo 3, do historial da Bolsa De Valores de Cabo Verde, 

sera efectuado, no capitulo 4, uma revisao das principais metodologias e modelos 

existentes na literatura financeira para a estima<;ao do premio de risco, bern como as 

suas particularidades. 

No capitulo 5, serao apresentados os dados e resultados da analise. Finalmente, no 

capitulo 6, serao efectuadas as conclusoes relevantes do estudo, tentando quantificar o 

valor do premio de risco a vigorar em Cabo Verde. 
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Cal!itulo 2: Revisao da Literatura 

2.1. Revisao de Literatura 

0 pn5mio de risco, tradicionalmente, tern sido estimado a partir da comparac;ao entre o 

retorno obtido a partir de urn investimento em capitais livre de risco e o retorno 

percebido sobre capitais com risco. 

Embora existam varias metodologias de determinac;ao do premio de risco, ainda 

subsiste o problema da inexistencia de urn modelo-padrao correcto para o efeito. 

Campbell Harvey (may 2005) proferiu, num encontro sobre o premio de risco, o 

seguinte discurso de enceramento, muito pertinente e contundente: 

- "We have talked today about the current state-of-art models. There is a burgeoning 

literature on different measures of risk, and are learning a lot from the new behavioral 

theories. So, we are moving forward in our understanding of the risk premium. Indeed, 

some of the foremost contributors to this effort are in this room. And I think more 

progress will be made in the future .It is somewhat frustrating that we are not there yet. I 

cannot go into the classroom or into the corporate world and say with some confidence, 

"This is the risk Premium". 

Enquanto subsistir dificuldades e discordancia na estimac;ao do premio de risco, os 

investidores terao que dar credito ao risco mensurado e fazer fe de que a remunerac;ao 

esperada seja justa pelo risco que se incorre. Os investigadores desta area sugerem 

diferentes metodologias e modelos de medic;ao do premio de risco. No entanto, existem 

muitas divergencias entre esses especialistas, pelo que s6 o futuro os convergira para a 

melhor direcc;ao de estimac;ao do premio de risco. Na busca desse melhor metodo de 

estimac;ao, nos ultimos anos, especialistas, sobretudo das areas de financ;as, vern dando 

uma particular atenc;ao a esse tema, sendo o mercado dos Estados Unidos, com uma 

serie de dados hist6ricos bastante consideravel e de elevada liquidez, e 0 que se 

apresenta urn maior numero de estudos sobre o premio de risco. 

- 15-
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As metodologias de estima<;:ao do premio de risco podem ser divididos em dois grupos, 

sendo urn baseado em dados hist6ricos, mais apropriados para mercados com series 

longos, designadamente EUA e UK, e o outro e determinado implicitamente, num 

determinado memento de tempo, assumindo que o mercado e eficiente e incorpora toda 

a informa<;:ao disponivel. Este segundo e utilizado para mercados com series curtas. 

Copeland, Koller e Murin (2000) e Damodaram (2002) definiram o premio de risco 

hist6rico como a diferen<;:a entre a media das rendibilidades em ac<;:5es e a media das 

rendibilidades do activo sem risco. Damodaram (2002) tambem definiu o premio de 

risco para os paises emergentes, numa 6ptica mais intuitiva do que cientifica, como a 

adi<;:ao do premio de risco de urn mercado maduro ao premio do pais. Contudo, o 

mesmo questionou sobre a determina<;:ao dessas duas componentes. 

Ibotson e Sinquelifield utilizam, desde 1976, para a estima<;:ao do premio de risco dados 

hist6ricos (ex-post), que sao actualizados e publicados todos os anos. Eles 

demonstraram como os dados hist6ricos sao fiaveis e que podem ser usados para 

simular as probabilidades de distribui<;:ao de retornos futures. Demonstraram, ainda, que 

se obtem urn alto grau de confian<;:a na estima<;:ao do premio de risco, a partir de uma 

serie de dados longa de retorno estacionario. Quante mais longos sao os dados 

hist6ricos, mais precise e 0 calculo do premio de risco, mantendo as expectativas 

fundamentais do investidor. Quante a esta ultima demonstra<;:ao, estudos, 

nomeadamente de Merton ( 1980), Cambell ( 1992) and Booth (1999), revelaram 

posi<;:5es contradit6rias, concluindo que o premio de risco e instG'tvel, e que s6 o mercado 

real de retorno segue a urn comportamento estacionario. Assim sendo, Neves (2002), 

conclui que o excesso de retorno nao e urn born ante-visor do premio de risco futuro, se 

ha uma permanente altera<;:ao do premio de risco, causado por acrescimo ou decrescimo 

dos pre<;:os das ac<;:5es no mercado. 

Cornell (1999), contrariamente a posi<;:ao de Booth (1999), considera que o premio de 

risco do mercado hist6rico permite prever, com fiabilidade, a rendibilidade esperada a 

longo prazo no mercado, sendo esta a soma da taxa de juro real, da taxa de infla<;:ao e do 

premio de risco esperados. 0 premio de risco esperado e determinado atraves da 

previsao da rentabilidade futura do mercado, somando a estimativa do premio de risco 

de mercado a taxa de rentabilidade ate a maturidade dos titulos de tesouro. 
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Seguindo o mesmo metodo (premio de risco hist6rico ), Elroy Dimson (2002), no seu 

artigo "A Evidencia Global Sobre o Premio de Risco", deixou claro a importancia de 

estima<;ao do premio de risco para os investidores, tendo dado enfase em dois aspectos 

fundamentais: a recompensa pelo risco incorrido e a necessidade dos gestores 

corporativos terem conhecimento sobre que taxa de retorno que os seus accionistas 

devem exigir para projectos de diferentes riscos. Para Dimson, a amllise do premio de 

risco deve passar, necessariamente, por urn periodo de tempo longo, de preferencia 

superior a dez anos. Pois, os mercados de valores sao muito volateis, e com varia<;oes de 

retornos, de ano para ano, muito significativas. Urn outro aspecto focado na analise de 

Dimson, e que os investidores e gestores tern de levar em considera<;ao nas suas 

previsoes econ6micas, e que o premio de risco hist6rico deve ser ajustado, devido a 

impacto de factores positivos que, provavelmente, nao se vao repetir no tempo e acabam 

sempre por exceder as expectativas dos investidores. 

Pedro Pimentel e Joao C.Neves (2004) fizeram uma analise critica aos principais 

metodos de estima<;ao do premio de risco (ex- ante e ex-post). Utilizando as tecnicas 

Naiive, nicios de recompensa pelo risco (Merton, 1980) e modelos para mercados com 

series curtas (Damodaram, 2002), constataram que, dessas tres metodologias, a 

estimativa do premio de risco hist6rico e a que apresenta a melhor previsao a vigorar no 

futuro, sendo a precisao das estimativas directamente dependente da dimensao do 

periodo hist6rico disponivel. 

Merton (1980) baseia-se em modelos te6ricos para estimar o premio de risco, utilizando 

dados hist6ricos. Ele utilizou series de longa dura<;ao nos seus tres modelos de 

estima<;ao do premio de risco, em que o risco de mercado esta relacionado com a 

altera<;ao da variancia do mercado. 

Cabo Verde, urn pais emergente e com urn mercado pequeno, onde nao existem estudos 

sobre essa materia, com urn mercado de valores muito recente, para alem de ser muito 

fragil e incipiente, tera que procurar outras alternativas, que nao seja hist6rico, de 

estima<;ao do premio de risco. 

Merton (1980) desenvolveu o metodo (ex-post) de estima<;ao do premio de risco que vai 

ao encontro dos paises pequenos e com series de dados temporais (hist6ricos) curtas, e 
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com vantagens em relac;ao as tecnicas naiive,2 apresentando preferencia dos 

investidores, no que diz respeito a recompensa pelo risco; e mostra valores de estimac;ao 

da variancia e co-variancia mais correctos do que a expectativa de retorno 

correspondente. Joao Carvalho Neves (2002) recomendou, para urn mercado que nao 

possui series de dados (retornos) longos, o uso do modelo de Merton como urn 

instrumento alternativo e util de estimac;ao do premio de risco. 

Entretanto, nos ultimos anos, tern sido dado muita atenc;ao ao metodo ex-ante approach 

- o premio de risco implicito -, modelo de avaliac;ao que considera o custo de capital 

como urn imput variavel, o que justifica o prec;o das acc;oes no mercado. 

Usando o modelo de Gordon, com g - taxa de crescimento, Neves (2002) estimou o 

premio de risco implicito de Portugal, com dados correspondentes a urn periodo de tres 

anos, tendo constatado que este modelo pouco diverge do premio de risco hist6rico, 

calculado por Goyal and welsh (2002), aplicando a tecnica naiive de Ibbotson e 

Squinfield. 

Contudo, Neves esclareceu que os estudos empiricos, designadamente de Gebhardt, Lee 

and Swaminathan (2001); and Arnott and Bernstein (2002), que usaram o modelo ex

ante approach, concluiram que o premio de risco e mais baixo do que os que utilizaram 

o modelo ex-post; e que o modelo de dividendo e mais sensivel do que o racio 

dividendo/acc;oes, e que as expectativas de taxas de crescimento, portanto do premio de 

risco implicito, sao muito dependentes dos valores dos dividendos assurnidos. 

Damodaran (2002) considera que ha dificuldades na estimac;ao do premio de risco quer 

para o mercado como os Estados Unidos America (E.U.A), quer para o mercado 

europeu, onde existe urn hist6rico de dados relativamente consideravel. Para este 

especialista, se nestes mercados nao e facil determinar o premio de risco, nos paises 

emergentes essas dificuldades sao, ainda, maiores1
• 

Para os paises emergentes, Damodaran colocou, completamente, de lado a hip6tese de 

utilizac;ao de dados hist6ricos na estimac;ao do premio de risco, uma vez que os 

resultados obtidos nao passam de "anedotas". No Entanto, para estes paises, em que 

2 Neves, Joao e Pimentel, Pedro (January, 2004), "The equity risk Premium in Portugal 
in the 1990's and the Merton approach", European Review of economies and finance, 
vol.3, n°1, p.35-59 
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Cabo Verde se encontra inserido, tal como Godfrey Spinosa, propos a estima<;ao do 

premio de risco baseado no premio de risco do pais mais urn excesso de retorno de urn 

pais estavel, tendo os EUA como base. Desta forma, sugeriu, para estes paises, o premio 

de risco hist6rico modificado, baseado no risco do pais. A aproxima<;ao da estima<;ao 

tern de partir do principia que o premio de risco e o resultado do premio base para urn 

mercado de capital amadurecido, como EUA, mais o premio do pais (extra-risco, num 

mercado especifico ). 

0 modelo introduzido por Godfrey and Spinosa ( 1996) veio dar resposta aos paises que 

nao dispoem de series de longa dura<;ao para o calculo do premio de risco. Modelo este 

que vai ser utilizado na estima<;ao do premio de risco de Cabo Verde, urn pais com 

muito pouco hist6rico, com informa<;oes sobre Obriga<;oes de Tesouro e Bilhetes de 

Tesouro urn tanto ou quanto recentes. 

0 modelo de Godfrey-Espinosa, muito pragmatico, considera que o "risco da opera<;ao" 

pode ser medido, de forma implicita, em qualquer mercado, comparando a volatilidade 

do mercado domestico e benchmark dos EUA ou UK. 

Aswath Damodaran apresentou uma outra alternativa para calcular o premio de risco 

(implicito ), que nao requer dados hist6ricos ou correc<;oes para o risco do pais, mas que 

faz assumir que o pre<;o do mercado global e correctamente estimado. 0 Value, neste 

caso, seria a razao do dividendo esperado do periodo seguinte e o retorno do capital 

exigido menos a taxa de crescimento esperada. Tres dos quatros imputs deste modelo 

sao obtidos externamente. Entretanto, para se obter premio de risco implicito, 

primeiramente e utilizado a ferramenta "Solve" para se encontrar o retorno do capital 

exigido, que sera subtraido da taxa de capital sem risco. 

Tal como Damodaram, Rui Alpalhao e Paulo Alves tentaram encontrar alternativa de 

estima<;ao do premio de risco para os paises emergentes. Estes, partindo da defini<;ao do 

premio de risco, concluiram que o premio de risco hist6rico nao existe, e sim a 

realiza<;ao do excesso de retornos., nao obstante usarmos, livremente, o termo premio 

hist6rico ao estimar, num determinado periodo, a diferen<;a entre o retorno do portfolio 

das ac<;oes e das Obriga<;oes do Tesouro. Alem disto, o retorno esperado (ex-ante) - o 

tmico que intluencia a defini<;ao do custo de capital -, raramente coincide com o retorno 

ganho (ex-post). Esses factos justificam por que motivo o uso de dados hist6ricos para a 
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estimac;ao do premia de risco e muito criticado. A experiencia empirica mostrou 

tambem que o premia de risco hist6rico e muito sensivel, tanto nos seus intervalos de 

estimac;ao, como nos seus pontos extremos. Contudo, para Alpalhao e Alves, se se 

aceitar que o premia de risco segue a urn passeio aleat6rio estacionario (com uma 

constante e uma variancia), entao a media hist6rica do excesso de retorno e a melhor 

previsao para o actual premia de risco. 

Rui Alpalhao e Paulo Alves, reconhecendo a importancia do prec;o das acc;oes, fizeram 

a aplicac;ao empirica dos modelos te6ricos de estimac;ao do premia de risco de Merton 

(1980) para basear em series de curta periodo de tempo. A aplicac;ao empirica de 

Merton, que e mais adequada ao mercado dos EUA, baseia-se em modelos te6ricos para 

estimar o premia de risco, utilizando dados hist6ricos. 

Alpalhao e Alves analisaram, de urn lado, serie de longa durac;ao para o calculo do 

premia de risco hist6rico, de outro, reconhecendo o uso insuficiente de dados, e com 

origens diversas, estimaram o premia de risco, apoiando em series curtas, ainda que 

mais homogeneas, e em alternativa ao metoda de Merton. 

Outro metoda de estimac;ao do premia de risco e o de Survey (inquerito de opiniao ). 

Welch (2000) realizou, utilizando este metoda, duas pesquisas, a primeira com 226 

professores de financ;as, e a segunda, em 2001, com 51 0 professores de economia e 

financ;as, tendo obtido, neste ultimo, urn premia de risco de 5,5 % (menos 1,5% da 

pesquisa de 2000). Isabel Gameiro (Outubro, 2006), do Banco de Portugal apresentou as 

estimativas do premia de risco forward da taxa de juro a tres meses, utilizando duas 

abordagens deste metoda. Uma delas, ex-post, centrada na comparac;ao das taxas de juro 

forward com as taxas de juro efectivamente observadas num periodo longo de tempo, e 

que aproxima OS premios de riSCOS pelas medias das diferenc;,as observadas para cada 

horizonte entre as duas variaveis; e outra, que consiste em inquerito de "opiniao", a 

partir das expectativas de taxas de juro. A primeira abordagem referida contem algumas 

limitac;oes, pois fornece uma estimativa media constante do premia de risco para cada 

horizonte, quando na realidade o premia de risco e variavel ao longo do tempo. Face as 

cxpcctativas de taxas de juro extraidas a partir dos instrumentos financeiros, as 

expcctativas de taxas de juro reportadas pela via de inquerito, com a vantagem de ser 

prospectiva, podem ser assumidas como "puras", na medida em que nao sao afectadas 
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pelos varios premios de risco ou por factores tecnicos de mercado, tendo em conta que 

os inqueridos nao tomam posic;oes no mercado. Neste caso, o premio de risco forward 

sera a diferenc;a entre as taxas de juro forward e as expectativas de taxas de juro 

reportadas em inqueritos. 

0 estudo vai ensaiar a estimac;ao do premia de risco baseado no CAPM- Capital Asset 

Pricing Model. Este modelo foi desenvolvido, simultaneamente, por Sharpe, Lintner e 

Mossin. Willam e Ibbotson (Outubro 2005) ao vera importancia do premio de risco na 

previsao do crescimento do portfolio de investimento a longo prazo, a sua utilizac;ao 

como imput na escolha de projectos e do seu uso como factor de taxa de retorno 

esperada do mercado, sublinharam, tambem, que a econometria precisa da estimac;ao do 

premia de risco, calculo esteem que o desenvolvimento da teoria que utiliza o CAPM 

como o input principal tern urn papel de relevo. 

Damodaran (2002) recomenda para os paises emergentes o modelo CAPM, com elevada 

volatilidade, tendo como base o premia de risco do mercado norte-americana. A este 

premia e adicionado o risco do pais, que e determinado pela diferenc;a entre o excesso 

de remunerac;ao - Spread - que os titulos publicos de urn pais pagam em relac;ao a titulos 

similares emitidos pelo departamento do Tesouro dos EUA (Treasury Bonds). 

0 premia de risco estimado, a partir deste modelo, revela-se mais baixo do que os 

modelos ex-post, razao pela qual Mehra Prescott (1985) designou de puzzle o premia de 

risco. Alguns autores, nomeadamente Freeman and Davidson (1999) e Pavlov (2002), 

determinaram, por este metoda, o premia de risco de muitos paises, tendo encontrado 

valores muito baixos (por exemplo, para Portugal foi de 0,25%). Para Pavlov este 

puzzle peca pela ausencia de rendimento como uma variavel descritiva e pelo reporte de 

resultados situados mais na linha de valores hist6ricos observados, introduzindo 

rendimento no modelo. 0 premia ex-post tern, provavelmente, tendencias positivas3 

quando e medido e comparado com o desempenho de mercados com uma longa hist6ria 

te6rica. 

Harry Markowitz J.P.Morgan (1995) e outros tern dado urn enorme contributo no 

dcsenvolvimento da teoria do risco da carteira. A modema teoria das carteiras, que 

3 Disponfvcl: http://teses.eps.ufsc.br/pdf/1526.pdf, acesso Marc;o 2009 
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originou o trabalho pioneiro de Markowitz, ja existe ha mais de quatro decadas. Esta 

teoria centraliza-se sobre os conceitos de risco e retomo.4 Com este trabalho, Markowitz 

ajudou a incrementar os instrumentos de mediyao de risco de urn portfolio - o Value at 

Risk- VaR. 

0 VaR e urn instrumento que permite medir o risco associado a uma carteira, 

estimando, com urn determinado nivel de confianya estatistica, a perda potencial 

maxima em dinheiro, assumindo urn determinado horizonte temporal de detenyao dessa 

carteira. 

Jorion (1997), em uma visao do risco do mercado financeiro, afirmou que "o risco pode 

ser definido como a volatilidade de resultados normalmente relacionada ao valor dos 

activos ou passivos de interesse", o que enfatiza a ideia de que, num ambiente 

financeiro, o risco pode ser definido como urn grau de incerteza da rentabilidade 

(retorno) de urn investimento. 

0 enorme interesse dos investigadores e investidores desencadeou o desenvolvimento 

de varios modelos capazes de modelar a variancia condicional das series temporais, 

tendo como base o modelo ARCH - Autoregressivo Condicional de 

heteroscedasticidade- de Engle (1982). 

4 .Ttmior Duarte Antonio Marcos (1996), "Model Risk and Risk Management" 
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CaJ:!itulo 3: A Bolsa Valores de Cabo Verde 

3.1. A Bolsa de Valores de Cabo Verde e a Sua Evolu~ao Hist6rica 

0 mercado de capitais, em Cabo Verde, e bastante recente. 0 pais viveu durante mais de 

uma decada numa economia semi-fechada, tendo o Estado como principal impulsor da 

economia. A partir de 1990, procedeu-se a abertura politica e a liberaliza<;:ao econ6mica 

redefinindo o papel do Estado e iniciando-se a prepara<;:ao para que, gradualmente, o 

sector privado assuma o papel de motor da economia. 

A legisla<;:ao cabo-verdiana com referencia explicita ao Mercado de Capital data de 

1993 e refere-se a emissao das Obriga<;:oes do Tesouro (OT). De 1993 a 1997 a 

legisla<;:ao classificada como sendo do Mercado de Capitais5 e maioritariamente 

constituida por decretos lei sobre emissao de OT. Em finais de 1997 e publicada a Lei 

n° 39N /97 que atribui beneficios fiscais as empresas que participam na Bolsa. 

Em 1995 e ja reflectindo a abertura propiciada pela liberaliza<;:ao da economia do pais, o 

decreto-lei n° 33/95 de 20 de Maio autoriza a aliena<;:ao de 65% do capital social da 

TELECOM, ate entao empresa estatal. Em 1996 sao tambem alienadas as ac<;:oes do 

capital social da CVC- Constru<;:oes de Cabo Verde, SARL. 

Em 1998, e criada a Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC), atraves da Lei 51N /98 de 

11 de Maio. A BVC foi constituida como Sociedade An6nima, com urn capital social de 

Esc. 50.000.000$00, totalmente subscrito pelo Estado de Cabo Verde, tendo como 

actividade principal a realiza<;:ao de opera<;:oes sobre valores mobiliarios, regendo-se 

pelo C6digo de Valores Mobiliarios, sob a Supervisao do Banco de Cabo Verde, atraves 

da AGMVM (Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliarios). 

A cria<;:ao da Bolsa de Cabo Verde, em 1998, tinha como objective principal a 

revitaliza<;:ao desenvolvimento da economia Cabo-Verdiana, possibilitando as empresas 

o acesso a urn vasto leque de mecanismos alternatives de financiamento, e em 

condi<;:oes mais favor{lVeis do que o financiamento bancario. 

5 Disponivel: http:// www.bcv.cv/ _conteudo/legisla<;:ao/mercado/1996.htm, acesso 
Setembro 2009 
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E neste sentido que, ern 1999, foi autorizada a constitui<;ao da Sociedade Correctora de 

Valores Mobiliarios FINCOR Sociedade Correctora (Cabo Verde) SARL; aprovou-se o 

regularnento do Concurso Intemacional para Aquisi<;ao das Ac<;oes detidas pelo Estado 

no Banco Cornercial do AWintico, Cornpanhia de Seguros de Cabo Verde, A Prornotora 

(capital de risco) e Caixa Econ6rnica de Cabo Verde. Irnporta-se referir que todas as 

privatiza<;oes ocorridas, ate entao, forarn efectuadas no Mercado Fora da Bolsa e que os 

principais accionistas sao ernpresas portuguesas. 

No rnesrno ano, autoriza-se o Banco Insular, SARL para livrernente cornprar e vender 

por conta propria e ern escudos cabo-verdianos valores rnobiliarios no processo das 

privatiza<;oes ern curso e ainda todos e quaisquer outros desde que adrnitidos a cota<;ao 

na Bolsa de V alores de Cabo Verde. 

Ern 2000, estabelecern-se os Regimes Aplicaveis ao Registo, Movirnenta<;ao e Controlo 

de Valores Mobiliarios Escriturais adrnitidos a cota<;ao na BVC; regularnentarn-se as 

OPV's, os Custos do Mercado eo Registo de Intermediaries Financeiros da Actividade 

de Interrnedia<;ao ern Valores Mobiliarios. 

Entre 1999 e 2001 (data de encerrarnento ), a Bolsa de val ores tera realizado cinco 

Ofertas Publicas de Venda (OPV), entre as quais se destacarn a OPV da Cabo Verde 

Telecom, ern 1999, e as OPVs, ern 2000, da Constru<;oes de Cabo Verde (CVC), do 

Banco cornercial do Atlantica e da Caixa Econ6rnica de Cabo Verde. A Electra -

Ernpresa de Electricidade e Agua e, tarnbern, privatizada tendo sido adquirida pela EDP 

- Electricidade de Portugal- que, actualrnente, detern 34% das ac<;oes da Ernpresa. 

A BVC, criada, oficialrnente, ern 1998, visando potenciar a inova<;ao financeira e a 

canaliza<;ao directa da poupan<;a para o investirnento produtivo, foi encerrada, ern 2001, 

por mudan<;as de politicas econ6rnicas entao verificadas. 

3.2. Sistemas de Funcionamento da Bolsa de Cabo Verde 

A Bolsa de Valores rege-se pelo C6digo do Mercado de Valores Mobiliarios, pelos seus 

Estatutos, bern como pelas norrnas legais aplicaveis as sociedades an6nirnas. 

0 novo modele (2005) adoptado procura conciliar a indispensavel sustentabilidade do 

ncg6cio com a rapidez de irnplernenta<;ao do rnercado de capitais. A estrutura funcional 
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adoptada, corn a reabertura da Bolsa de Valores, baseia-se ern sistemas Quote Driven, 

tarnbern denorninado Dealer Markets. Do resto, o sistema esta ern sintonia corn o que 

acontece nas pra9as financeiras rnais relevantes, como a N asdaq - National Association 

of Securities Dealers Automated -, ern Nova York, e a SEAQ (Stock Exchange 

Automated Quotations System), ern Londres. Este rnodelo nao s6 possibilita urna rnaior 

liquidez e urn rnenor custo, como tarnbern incentiva os intermediaries financeiros a 

colaborar no funcionarnento do rnercado, como ficou expresso nas concerta9oes que 

forarn efectuadas corn todos os bancos do pais. E da responsabilidades destes market 

maker, por alern da sua disponibilidade de cornprar e vender, estabelecer, durante o 

periodo de negocia((ao urn pre9o de Cornpra "BID" e Quantidade "QdeBID" e urn pre9o 

de venda "ASK" e sua respectiva quantidade "Qde ASK". 

Corn o intuito de rninirnizar os riscos inerentes as actividades da Bolsa e cria9ao de urna 

irnagern credivel perante os investidores, a adrnissao a cota((ao de ac9oes depende da 

verifica((ao, curnulativarnente, de urn conjunto de requisites, que sao os seguintes: 

a) A sociedade ernitente deve estar constituida e a funcionar de acordo corn as 

disposi9oes legais e estatuarias aplicaveis; 

b) A situa((ao juridica das ac96es tern de estar ern conforrnidade corn as disposi((oes 

legais aplicaveis; 

c) A capitaliza((ao bolsista previsivel das ac96es, que "serao objecto do pedido de 

adrnissao a cota9ao oficial ou, na sua falta, os capitais pr6prios da sociedade, incluindo 

os resultados nao distribuidos do ultimo exercicio, nao devern ser inferiores a 

1 00.000.000$00; 

d) A sociedade tern a obriga((ao de publicar os seus relat6rios de gestao e contas anuais 

relatives aos dois exercicios anteriores ao pedido de adrnissao; 

e) As acrroes devern ser livrernente negociaveis; 

t) Ainda, deve estar assegurada, ate ao rnomento da admissao a cota((ao, uma suficiente 

dispersao das acrroes pelo publico; 

-25-



.) 

J 

J 

g) 0 pedido de admissao a cotayao deve contemplar todas acy5es da mesma categoria 

que se encontrem emitidas; 

h) A sociedade tern de apresentar uma adequada situayao econ6mico e financeira. 

3.3. A Diversifica~ao e a Dispersao do Risco com o Surgimento da 
Bolsa de Valores 

0 funcionamento do mercado de valores mobiliario, em Cabo Verde, possibilitou a 

dispersao do risco entre os investidores. Em caso de incumprimento ou falencia das 

empresas, os efeitos sistemicos e espirais negativos sao dispersos por varios 

investidores, cujo impacto e inferior ao que seria de esperar se a empresa tivesse urn 

unico financiador -0 banco-, 0 que decresce 0 premio de risco exigido (e, naturalmente, 

a taxa de juro) e possibilita o crescimento organico das empresas. 

A estrutura do C6digo do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) de Cabo Verde (lei 

n°52/V /98) estabelece como o objecto a gestao da organizayao, do funcionamento das 

operayoes dos mercados dos val ores mo biliarios ( emitidos, negociados ou 

comercializados no mercado nacional, salvo as que sao excluidas por legislayao 

especial) e as actividades que nesses mercados exercem os agentes econ6micos. 

No mercado primario, as ofertas a subscriyao publica dependem do registo previo da 

emissao junto da AGMVM. Cabe a esta entidade estabelecer as regras a serem 

observadas na instruyao dos pedidos, sendo estes tacitamente deferidos caso a Auditoria 

Geral nao se pronunciar no prazo maximo de 30 dias a contar da data do pedido ou de 

qualquer elemento adicional solicitado. Para alem do registo e da decisao do pedido de 

registo, define-se como se processa o calendario da oferta a subscriyao publica; os 

termos e as condi9oes da publicidade a ser feita; e a suspensao ou proibi9ao da oferta. 

Esta ultima ocorrera se a oferta nao cumprir todos os preceitos legais ou se as 

informayoes constantes da propria oferta forem inadequadas ou falsas, apresentando-se 

ilegal ou com fraude a lei. 

Nos mercados secundarios - Bolsa de Valores eo Mercado Fora de Bolsa -, define-se o 

o~jccto da Bolsa de Valores e as operayoes que se integram no Mercado Fora da Bolsa. 
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Trata-se da cria<;:ao e supervisao, do encerramento e suspensao da Bolsa, bern como dos 

mercados de bolsa - mercado de cota<;:oes oficiais - podendo ser criado, por 

regulamento da AGMVM, urn mercado sem cota<;:oes. 

A Bolsa define os principios gerais e os procedimentos a observar nas ofertas publicas 

de aquisi<;:ao e venda, destacando, nomeadamente, a fiscaliza<;:ao, o conteudo da oferta, o 

dever de confidencialidade por parte daqueles que tern conhecimento da oferta, o registo 

e o deferimento do pedido, o calendario e apuramento dos resultados, bern com, a sua 

divulga<;:ao. 

Consideram-se como infrac<;:oes ao abrigo deste Codigo, o abuso de informa<;:ao, a 

manipula<;:ao do mercado, o exercicio de intermedia<;:ao financeira sem habilita<;:ao legal 

para tal, e todo e qualquer incumprimento das disposi<;:oes do presente Codigo, de 

regulamenta<;:ao emanada do Ministro da area de Finan<;:as, da AGMVM e da BVC em 

cumprimento ou execu<;:ao dessas mesmas disposi<;:oes. 

As infrac<;:oes sao puniveis com coimas de 25.000$00 a 30.000.000$00, podendo ainda, 

dependendo da natureza e gravidade da contra-ordena<;:ao e ou crime, dar lugar a 

apreensao e perda do produto do beneficia eventualmente obtido pelo infractor; 

interdi<;:ao temporaria ou inibi<;:ao da profissao ou actividade. 

3.4. A Problematica do Risco do Capital Proprio em Cabo Verde 

Na bolsa de Valores de Cabo verde, sao admitidos a cota<;:ao, por alem das ac<;:oes e 

obriga<;:oes, emitidas por sociedades ou entidades nacionais ou estrangeiras, os fundos 

publicos nacionais e estrangeiros e os valores mobiliarios a eles equiparados ou 

quaisquer outros valores mobiliarios, devidamente autorizados pelas Finan<;:as. 

A problematica do risco do capital proprio esta intrinsecamente ligada a estima<;:ao do 

seu custo. 0 custo do capital proprio, remunera<;:ao exigida pelos accionistas pelo risco 

incorrido, depende, essencialmente do uso dos fundos, do risco da decisao de 

investimento tomada, e nao da sua origem. 

A remunerac;ao dos fundos colocados a disposic;ao da empresa por credores e 

accionistas deve variar de acordo com os riscos envolvidos nas decisoes. Todavia, nao 

existe urn mctodo ou uma maneira explfcita de se indagar directamente ao accionista 
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qual e a taxa minima de remunera<;ao desejada para aplica<;ao ou compra de ac<;oes 

numa determinada empresa. A busca por urn pre<;o justa dos activos financeiros 

negociados nos diversos mercados tern sido urn dos pilares centrais dos estudos 

financeiros. 

Em Cabo Verde, nao existe nenhum estudo cientifico quanta ao risco do capital proprio. 

No entanto, partindo do pressuposto de que as entidades cotadas sao sociedades 

anonimas com robustez economica e financeira, nao apresentam grandes riscos para os 

investidores. Pois, se a expectativa do investidor for uma rendibilidade superior a 

auferida pela aplica<;ao em Depositos Bancarios, esta estara certamente assegurada, na 

medida em que, o risco especifico de cada titulo nao apresenta uma volatilidade 

sensivel. Contudo, urn nfunero pequeno de empresas cotadas e a baixa competitividade 

do mercado podem causar alguma influencia menos positiva na avalia<;ao dos riscos dos 

capitais. 

0 risco sistematico, no mercado de capitais cabo-verdiano, e considerado maior do que 

o risco do mercado, devido as vulnerabilidades do proprio pais, a pequenez do mercado 

e a cultura empresarial vigente, ainda avessa ao risco. Acresce ainda, a tendencia de 

diminui<;ao das taxas de juro e a fraca liquidez dos titulos. E de salientar, no entanto, 

que a compara<;ao dos riscos mencionados sao, sobretudo, empiricos, na medida em 

que nao existe urn estudo cientifico sabre esta materia. 

Conforme afirma Damodaran (2004) alguns riscos surgem de condi<;oes especificas do 

emissor do titulo, normalmente empresas, enquanto que outros, os sistematicos, surgem 

em fun<;ao do mercado, afectando muitos ou todos investimentos, nomeadamente as 

incertezas respeitantes as condi<;oes economicas, tais como a taxa de cambia, a infla<;ao 

ou a taxa de juro. Estes factores podem exercer urn forte impacto no mercado de capitais 

cabo-verdianos, na medida em que a diminui<;ao das barreiras entre os mercados 

nacional e internacional e uma tendencia bastante perceptive!, relegando assim para o 

segundo plano os factores domesticos nas decisoes de investimento. 

A diversifica<;ao internacional das carteiras de investimento de empresas estrangeiras, 

com destaque para os bancos, ve-se pelo forte investimento internacional europeu 

veriJicado, no inicio desta decada, em cabo Verde. Assim, a existencia do risco do 

mercado, a mobilidade do capital e a crescente integra<;ao na economia mundial fazem 
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com que os investidores, domesticos ou estrangeiros, estejam interessados em saber a 

recompensa que recebem pelo risco incorrido. 

No segmento obrigacionista, esHio cotadas na Bolsa de valores 11 obriga9oes Corporate, 

11 titulos do Tesouro, totalizando uma capitalizayao de 10 158 631 109 Ecv's. 

No segmento accionista, actualmente, a Bolsa de Valores De Cabo Verde conta com 

quatro empresas cotadas (uma de produ9ao e comercializayao de tabacos, duas 

financeiras e uma em pre sa de distribui9ao de combustiveis e seus derivados ), a saber: 

• Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos (SCT), com 87 240 ac9oes, 

correspondente a 36% do seu capital; 

• Caixa Econ6mica de Cabo Verde (CECV), com 208 800, correspondente a 60% 

do seu capital; 

• Banco Comercial do Atlantica (BCA), com 375 000, correspondente a 25% do 

seu capital; 

• E Enacol (ENA), com 1 000 000 de acy5es, correspondente a 100% do seu 

capital. 

0 valor da carteira, no segmento accionista, das quatro empresas cotadas, ate finais do 

ano 2008, e de 9 971 567 040 Ecv's (escudos cabo- verdianos). Trata-se, portanto, de 

uma carteira pouco diversificada. Porem, as empresas cotadas sao s6lidas 

financeiramente, o que dao garantia aos investidores. Sao empresas que, de uma forma 

geral, ate este momento, vern excedendo expectativas aos investidores quanto aos 

resultados obtidos. 
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Canitulo 4: Metodologias e Modelos 

4.1. Premio de Risco Hist6rico 

A estima<;ao do premio de risco de urn pais, mormente emergente, requer pesquisas 

bibliognificas de varios autores, conhecimento dos diversos pontos de vista financeiro 

sobre esta materia e urn conhecimento profundo das empresas que fazem parte da 

carteira de titulos. 

Assumindo a existencia de urn premio de risco adicional - recompensa derivada da 

incerteza do mercado que os investidores esperam obter de urn investimento com risco 

por terem preterido o investimento sem risco -, a questao que se coloca e a sua 

mensura<;ao e abordagem na avalia<;ao do pre<;o das ac<;oes e do custo de capital. Pois, 

varios autores, nomeadamente Copeland et al (2000), consideram, como ja foi referido 

no capitulo anterior, que nao ha uma abordagem consensual sobre o metodo para o seu 

calculo. 

Os metodos variam significativamente, e verificam-se ajustes arbitrarios, baseados em 

evidencias empiricas limitadas. Desses metodos, cita-se, designadamente, o premio de 

risco hist6rico (abordagem ex-post), o premio de risco hist6rico modificado, tecnicas 

Naiive, modelo de Godfrey Espinosa (ex-post met6do), metodos implicito (ex-ante 

approach) de Damodaran- baseado nos pre<;os de mercado- e de Gordon-Shapiro, com 

base em descontos de dividendos, metodo baseado na proporcionalidade das 

volatilidades, a abordagem do CAPM- Capital Asset Pricing theory eo Value at Risk. 

0 premio de risco hist6rico, determinado a partir de serie longa de dados hist6ricos, e 
dado pela diferen<;a entre a media das rendibilidades em ac<;oes e a media das 

rendibilidades do activo sem risco (Sinquefield, 1976; Damodaran, 2002; e Copeland, 

2000). Os Activos sem risco mais usados, sao, normalmente, as Obriga<;oes do Tesouro 

com maturidade igual ou superior a 1 0 anos. 
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Antes, porem, e de referir que o premia de risco hist6rico e muito criticado. Partindo da 

sua defini<;ao, alguns especialistas ja referidos, afirmam nao existir esse tipo de premia 

de risco, devido a nao coincidencia do retorno esperado (ex-ante) como retorno ganho 

(ex-post). 

A validade de estima<;ao do premia de risco pelo metoda hist6rico pressupoe uma 

aversao ao risco constante por parte dos investidores, uma certa estabilidade ao longo do 

tempo na carteira de titulos (Neves, 2002) e, alem disso, assume, implicitamente, que o 

passado e igual ao futuro. 

Ibbotson e Sinquefield (1976) e Neves e Pimentel (2002) admitem que o premia risco 

hist6rico e o melhor estimador do premia de risco e, portanto, com alguma estabilidade 

ao longo do tempo. 

Esses autores consideram que a media da rendibilidade dos Activos e tanto mais fiavel 

quanta mais longa e a serie de dados hist6ricos. A utiliza<;ao de urn periodo hist6rico de 

observa<;oes longo tern como consequencia positiva uma menor volatilidade da 

rendibilidade esperada, menores intervalos de confian<;a e uma maior precisao do 

premia de risco hist6rico. 

Estudos revelam (Cornell, 1999) que o premia de risco hist6rico apresenta varias 

insuficiencias, nomeadamente quanta a elevada varia<;ao dos dados, o seu enviesamento 

e estabilidade, a sensibilidade existente entre o risco das obriga<;oes e das ac<;oes quanta 

ao intervalo correspondente ao periodo de deten<;ao de investimento (as ac<;oes sao mais 

arriscadas em periodos curtos), a infla<;ao, que afecta mais as obriga<;oes e, 

consequentemente, as rendibilidades das ac<;oes exigidas do mercado. 

A estima<;ao do premia de risco pelo metoda hist6rico, nos paises emergentes, pode ser 

completamente falacioso. Cabo Verde, por exemplo, e urn pais com muito pouco 

hist6rico, quanta a mercado de capitais. Os dados sao extremamente escassos em 

rela<;ao as ac<;oes - a Balsa come<;ou, efectivamente, a funcionar a partir de 2005 e com 

uma (mica empresa; e as informa<;oes, ate ao ano 2000, relativamente aos Titulos de 

Tesouro (embora com varia<;oes pouco significativas), sao pouco fiaveis. A escassez de 

dados faz com que se recorre, em vez de medias anuais, a observa<;oes medias mensais 

de rcntabilidades em ac<;oes c rentabilidades do activo sem risco. Outra das dificuldades 
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com que se pode deparar na estimayao do premio de risco tern a ver com a escolha do 

tipo de media a utilizar- Media aritmetica ou Geometrica. Copeland, Koller e Murrin 

(2000) e Neves (2002) consideram que a media aritmetica e a que fomece melhor 

resultado. 

0 premio de risco hist6rico (ex-post) e dado pela seguinte formula: 

N 

2)al- rt) 

E(PRM) = -=--t=~1 -
N 

Sendo: 

= 

N N 

:Lat :Lrt 
t=l t=l -

N N 

);> E(PRM) -Valor esperado do premio de mercado 

);> at -Rendibilidade das acyoes no memento t 

);> rt - Rendibilidade do activo sem risco no memento t 

);> N - Numero de observay5es que constituem a amostra 

( 1 ) 

Para os mercados emergentes, a existencia de limitayoes em termos de dados hist6ricos 

leva a que se utilize uma outra tecnica para estimayao do premio de risco hist6rico, 

nomeadamente o premio de risco hist6rico modificado (Damodaran), tecnicas naiive, 

modelo baseado nos dividendos, sendo o segundo considerado muito promissor na 

determinayao do premio de risco a vigorar no futuro. 

Consciente das dificuldades de estimayao do premio de risco nos paises emergentes 

pelo metodo hist6rico e como forma de solucionar as questoes de escassez de dados e 

volatilidade do mercado, Damodaran (2002) sugere dois modelos intuitivos (nao 

cientificos e cujas metodologias sao simplistas), baseados no mercado norte -americano. 

As tres abordagens altemativas a simples utilizayao do risco do pais apresentadas por 

Damodaran (2003), sendo duas delas baseadas em dados hist6ricos e uma baseada no 

premio implfcito nos preyos de mercado, continuam a dar urn contribute enorme para o 

aprimoramento da estimayao do premio de risco do pais. 
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Esses dois metodos de calculo do premio de risco, designado por premio de risco 

modificado, baseiam-se, respectivamente, na notac;:ao de rating, e na proporcionalidade 

de volatilidades entre o mercado das acc;:oes eo mercado das Obrigac;:oes de Tesouro. 

4.2. Metodo, Baseado na Nota«;ao de Rating 

0 metodo baseado no rating e uma versao modificada do calculo do premio de risco 

hist6rico para mercados emergentes. Damodaran (2002) considera que o premio de risco 

de qualquer mercado pode-se obter a partir da soma do premio de risco de urn mercado 

considerado maduro mais urn premio relativo nacional, que representa o extra-risco de 

cada mercado perante o mercado base. Partindo deste pressuposto, os mercados 

emergentes apresentam urn risco maior do que os EUA. 

0 premio de risco do mercado base, embora a sua estimac;:ao seja feita a partir de dados 

hist6ricos longos, e muito criticado pelo seu enviesamento (Goetzmann e Ross-1995; 

Cocharane -1997; e Jorion -1999). 

A estimac;:ao do premio relativo nacional pode revelar-se insuficiente e nao representar o 

real premio de risco, na medida em que utiliza somente spread do risco de 

incumprimento das emissoes de obrigac;:oes do pais, descurando da volatilidade das 

acc;:oes, que e muito mais elevada do que a das obrigac;:oes e, consequentemente, 

apresenta maior risco para os investidores. 

Na estimac;:ao do premio de risco pelo metodo rating, e preciso ter em considerac;:ao 
que: 

• 0 spread de risco de incumprimento da divida do pais - diferenc;:a entre a 

notac;:ao de rating nacional e a do pais base- e calculado a partir das notac;:oes de 

rating atribuidas, designadamente pelas agencias Standard & Poore Moddy's; 

• 0 spread pode ter por base as obrigac;:oes do Estado ou das Empresas, 

dependendo da expressao que cada urn tern no mercado nacional; 

• 0 periodo de volatilidade de estimac;:ao das acc;:oes e obrigac;:oes seja o mesmo; 

• A fiabilidade do metodo depende muito da revisao atempada das notac;:oes de 

rating em rclac;:ao as alterac;:oes no risco de incumprimento dos paises. 
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• Assume que os investidores podem, livremente, escolher entre investir em 

ac<;oes ou obriga<;oes de urn mesmo mercado; 

• 0 premio de risco pode aumentar ou diminuir conforme a nota<;ao de rating 

atribuida, isto e, aumenta, quando piora a nota<;ao de rating, diminui, quando 

melhora a nota<;ao de rating. 

Nesta base, Damodaran propos as seguintes formulas do calculo do premio de risco, 

designadas por premio de risco modificado: 

PRM = PRM base+ Pr nacional ou PRM Cabo Verde= PRM Eua+ PR CaboVerde ( 2) 

Sendo, 

Pr Cabo Verde= q; * (a an J 
(J' 0( 

On de, 

);> P RM - Premio de risco de mercado, 

( 2. 1) 

);> P RM base - Premio de risco do mercado maduro, dado pel a agencia rating 

(Moddy's) 

);> Pr nacional - Premio de risco relativo nacional 

~ q; - Spread do risco de incumprimento da divida nacional, 

~ a an - Volatilidade da rendibilidade das ac<;oes nacionais 

);> a 01 - Volatilidade da taxa de rendibilidade ate a maturidade das obriga<;oes 

Nacionais. 
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4.3. Metodo Baseado na Proporcionalidade das Volatilidades entre 

Os Mercados das Ac~oes e das Obriga~oes do Tesouro 

Com base neste modelo, Damodaran pressupoe existir uma certa proporcionalidade, 

medida em funvao da volatilidade relativa, entre o premio de risco hist6rico dos 

mercados maduros e paises emergentes. 

A volatilidade da rendibilidade das acv5es nacionais e a da carteira de acv5es do 

mercado nacional, enquanto a volatilidade do mercado base e a do indice representative 

do mercado das acv5es S& P500. 

Conforme o modelo, o premio de risco e tanto mais elevado quanto maior e a 

volatilidade do mercado de acv5es nacionais em comparavao com a volatilidade do 

mercado de acv5es de urn pais maduro. Outrossim, neste modelo, Damodaran (2002) 

privilegiou aos investidores que escolhem os mercados de acv5es para fazer o seu 

investimento. 

0 premio de risco, para mercados emergentes, sera estimado com base na seguinte 

formula: 

PRM = PRM base* 
( 

0" ac9oes nacionais J 
0" ac9oes mercado base ( 3 ) 

Substituindo e considerando os EUA como base, o premio de risco de Cabo Verde seria 

representado da seguinte forma: 

( 
()" t J - RM * PRM Cabo Verde- p Eua a S&P500 ( 3. 1) 

Onde, 

);;> PRM Cabo Verde - Premio de Risco Cabo Verde 

);;> PRM Eua - Premio de Risco EUA 

);;- a 1 _ Volatilidade de rendibilidade das ac96es nacionais 

);;- a s&P500 _ Volatilidades das acv5es de urn mercado maduro 
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4.4. Premio de Risco Hist6rico Modificado, Baseado nos Dividendos 

Conforme afirma Damodaran (2002), a estima<;ao do premio de risco pelo metodo 

hist6rico tradicional nao se adequa a mercados emergentes, devido a quase inexistencia 

de dados. Damodaran (2002) afirmou ainda que o resultado desse premio de risco pode 

ser "uma verdadeira anedota". 6 Como forma de solucionar esse problema mais dois 

novos modelos foram desenvolvidos - Premio de Risco Hist6rico Modificado, baseado 

nos Dividendos, e Premio de Risco Hist6rico, baseado em Tecnicas Naiive. 

0 modelo baseado nos dividendos e uma modifica<;ao do modelo de Gordon e Shapiro 

(1956). Este modelo, que se baseia no valor actual da ac<;ao ou de titulos em carteira, e 

assume os pre<;os das transac<;oes efectuadas no mercado como justos, e a forma mais 

directa de estima<;ao do premio de risco. 

Este modelo implicito e composto por quatro van\veis: 

E ( ) 
Div 1 

rm =--+g 
Po 

onde, p o= Div 1 

r-g 
(4) 

Os tres elementos do modelo de Gordon-Shapiro sao variaveis conhecidas: P 0 -Valor 

do mercado no momento actual; Div 1 -Dividendo estimado para o periodo seguinte; 

g -Taxa esperada de crescimento perpetuo dos dividendos). A variavel desconhecida e 

o r - Taxa de rendibilidade exigida para o nivel de risco assumido para o capital 

proprio. Este ultimo e determinado implicitamente. A partir desta taxa, para se encontrar 

o premio de risco deduz-se a taxa de juro sem risco, que e a taxa ate a maturidade, 

observada no mesmo dia, de uma obriga<;ao de Tesouro de longa dura<;ao. 

Torna-se relevante fazer alguns questionamentos quanto a complexidade da 

determina<;ao do g : 

• Uns defendem a utilizayaO da media hist6rica, quando 0 racio dividendo/pre<;o e 

estacionario (Fama e french-2001), 

6 Damodaran, Aswath," Investment Valuation"(2002),Willey Finance, Second Edition, 
p. 164, " ... Historical risk premiums for emerging markets may provide for interesting 
anecdotes, but they clearly should not be used in risk and return models". 
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• Outros defendem a utiliza<;ao da taxa de rendibilidade de uma Obriga<;ao de 

Tesouro a 20 anos (Okunev e Wilson- 1999), 

• E, ainda, ha quem defende a utiliza<;ao das previsoes dos analistas sobre os 

lucros (Brown e Rozeff- 1978) e (Brown e Kim- 1991 ), 

• Neves (2002) sugeriu a utiliza<;ao de uma taxa de crescimento sustentada dos 

dividendos que seja aproximadamente igual a taxa de crescimento do Produto 

Intemo Bruto (PIB), ou seja, determinar a taxa media a partir da taxa hist6rica 

de crescimento da rendibilidade dos capitais pr6prios e das taxas de dividendos. 

Nao existe urn consenso generalizado sobre qual e o metodo mais adequado para a 

determina<;ao do g. No entanto, uma das abordagens te6ricas existentes da aplica<;ao do 

modelo de actualiza<;ao de dividendos ao mercado considera o mercado como urn todo. 

Desta forma e a partir de urn indice, calcula-se o nivel de dividendos, tendo em 

considera<;ao o peso de cada empresa eo seu respective nivel de dividendos. 

Uma segunda abordagem, e que parece ser bastante pratica, e a que Neves (2002) 

utilizou para determinar o premio de risco implicito em Portugal. Neves estimou as 

diferentes rendibilidades esperadas de cada empresa do indice com base nos respectivos 

dividendos, que serao posteriormente agregados com base numa media ponderada 

equivalente ao peso que cada empresa tern no universo do indice. 

0 premio implicito, calculado a partir do retorno de dividendos futuros (expectativas) 

para as empresas de determinado mercado emergente e, tambem, para as empresas de 

urn mercado maduro, com preferencia para os Estados Unidos de America, e 

considerado, de entre estas tres abordagens, por Damodaran o mais promissor -unico 

que trabalha com informa<;oes futuras, embora as provisoes dos dividendos futuros 

sejam informa<;oes restritas e subjectivas. 

4.5. Premio de Risco Hist6rico, Baseado em Tecnicas "Naiive" 

A tecnica implicita de estima<;ao do premio de risco, conhecida por Tecnica"Naiive", 

consiste em determinar a rendibilidade instantanea do activo i no momento entre t e 

t + 1, atraves da diferen<;a de logaritmos entre o pre<;o no fim do periodo e o pre<;o no 

inicio do pcrfodo (assumindo urn espa<;o continuo). Esta tecnica, analiticamente 
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representada pela formula abaixo indicada, e utilizada tanto no calculo da rendibilidade 

do mercado, como na taxa de rendibilidade do activo sem risco, sendo a media a utilizar 

aritmetica e geometrica, a partir das observa9oes mensais, tendo em vista o pouco 

hist6rico dos mercados emergentes. 

Calcula-se o premia de Risco hist6rico, utilizando as medias aritmetica e geometrica 

dos bilhetes de Tesouro e Obriga9oes do Estado. 

As medias sao determinadas da seguinte forma: 

Media Aritmetica (MA): 

N 

~)91i,t) 
r;l 

MA= N 

Media Geometrica (MG): 

MG =(pi, NJ11

N 
p. 0 -1 

l, 

91 i _ Rendibilidade do activo i no momenta t (mensal) 

Pi _ Pre9o do activo i 

N- Numero de Observa9oes 

Representando a rendibilidade do activo i entre t e t +h considerando o espa9o 

continuo, par: 

t + 1 ( ) 9L = f r. 
1 

ds , Pode-se determinar a rendibilidade no momenta t1 91. 
l l' l 't 

t 

pel a 

seguinte formula (diferen9a do pre9o entre o inicio e fim de periodo): 

91 i,l=ln (ll+l)-ln (P,);ln(p~~IJ ( 5 ) 
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4.6. Modelo de Godfrey -Spinosa (ex-post) 

Devido as dificuldades que os paises emergentes apresentam na estima<;ao do premio de 

risco, o modelo introduzido por Godfrey- Spinosa (1996) surgiu, de certo modo, como 

solu<;ao para esses paises, de que Cabo Verde faz parte. 

0 modelo consiste na medi<;ao, indirecta, do risco "operating", atraves da compara<;ao 

do risco do mercado domestico com o risco dos mercados de referenda como EUA e 

United Kingdom(UK). 

f3 _Cov (ri,rm)_ o-i 
- 2 -Pi,m-

o- m o-m 
( 6) 

On de, 

Cov (ri,rm)- Covariancia do activo e do Mercado, 

pi m - Correspondente coeficiente de correla<;ao, 
' 

o-i e o-m -Volatilidades do activo e do mercado, respectivamente. 

Onde o nicio de volatilidade e interpretado como risco relativo do activo e do mercado 

- 0 coeficiente de correla<;ao caracteriza-se o movimento relativo do activo e do 

Mercado, 

- Beta e dado pelo produto de ambos, sendo ajustado pelo risco relativo em vez de reter 

unicamente a sua componente nao diversificada, 

/3
... ()" =-' 

O"m 
( 6.1 ) 

Para o modelo acima, o que importa para o investidor domestico e o risco relativo, pelo 

que se justinca assumir apenas a correla<;ao de urn dos elementos. 
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4.7. Metodo Baseado no CAPM -Capital Asset Pricing 

CAPM- Capital Assets Pricing Model foi desenvolvido, simultaneamente, por Sharpe, 

Lintner e Mossin. A hipotese fundamental do CAPM parte do pressuposto de que o 

premio pelo risco do investidor seja determinado pelo risco sistematico, e assume-se 

que os portfolios dos investidores sao diversificados, de modo que o retorno seja 

compensado pelo risco sistematico da carteira. Este modelo e sustentado pelas seguintes 

premissas fundamentais: a nao existencia de custos de transacc;oes; os titulos sao 

negociaveis e infinitamente divisiveis; e os investidores tomam decisoes sobre as suas 

carteiras levando em considerac;ao apenas o risco eo retorno. 

0 modelo padrao, que e usado na maior parte das analises, e dado pela seguinte 

equac;ao: 

E (ri) =RF + f3 * (Rm- RF) 

Onde, 

E ( ri ) = Retorno esperado da acc;ao ou custo capital proprio 

RF =Taxa de juro sem risco 

f3 = Beta do Investimento = Cov im 

Varm 

Rm =Taxa de retorno da carteira do mercado 

Cov im = Co-variancia do titulo com a carteira 

Var m = V ariancia da carteira 

( 7) 

A estimativa do capital proprio, segundo este modelo: E (Ke )= RF + f3 * (Rm- RF), 

como se depreende, requer o calculo de tres variaveis: taxa livre de risco, o Beta e o 

premio de risco. A taxa livre de risco e aquela, cujo retorno esperado seria igual ao 

retorno efectivo. Copeland, kolleer&Murrin (2002) recomendam os T-Bonds 

amcricanos de 10 anos, pois esta durac;ao aproxima-se da de fluxos de caixa projectados 

das emprcsas em avaliac;ao e da das carteiras baseadas em indices de mercado de 

acc;ocs, como por excmplo o S&p500. 0 coeficiente Beta e estimado, a partir de dados 

historicos, pela regressao linear entre a taxa de retorno do investimento e a taxa de 
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retorno da carteira do mercado. 0 premia de risco e a expectativa de retorno media de 

mercado eo retorno media do activo sem risco. 

A vantagem deste modelo recai sabre o estudo, em simultaneo, dos impactos da 

rentabilidade e do risco sabre o valor da ac9ao. 0 modelo estabelece uma rela9ao linear 

entre risco eo retorno para todos os activos, permitindo determinar, para cada nivel de 

risco assumido, a sua taxa de recompensa e identificar o premia de risco de uma ac9ao 

como sendo o premia de risco do mercado, pondera4o pelo risco de ac9ao . 

Trata-se de urn modelo muito util na avalia9ao do risco e retorno, e urn dos modelos 

mais utilizados no calculo do capital proprio pela literatura financeira, embora possua as 

suas limita96es. 

Nem toda a variancia de uma ac9ao, segundo o modelo CAPM, deveni ser 

recompensada. Neste sentido, o risco total de urn activo pode ser avaliado em risco 

sistematico ( determinado por factores conjunturais e de mercado) e diversificavel 

(relacionado com endividamento, concorrencia, greve, entre outros). 0 risco sistematico 

e dado pelo seu coeficiente Beta, determinado pela rela9ao entre os retornos do titulo e 

os retornos da carteira de mercado (carteira de ac96es). 0 Beta de uma carteira de 

mercado diversificada e igual a 1 ,0, pois s6 contem risco sistematico. 

Fama e French (1992) e muitos outros autores consideram que o modelo esta obsoleto. 

V arias estudos empiricos apontam alguns aspectos relevantes que podem prejudicar os 

resultados, baseados no CAPM. 

Banz ( 1981) aponta o efeito dimensao, evidenciando a superioridade da rendibilidade 

media das ac96es das pequenas empresas em rela9ao a prevista pelo CAPM; e a 

inferioridade da rendibilidade media das ac96es das grandes empresas em rela9ao as 

previstas pelo CAPM. Bhandari constatou que o risco financeiro nao e integralmente 

captado pelo Beta, pois para alem do Beta existe uma rela9ao positiva entre 

endividamento e rentabilidade media. Roll, por sua vez, denotou o efeito da falta de 

liquidez, causador da distor9ao dos Betas. 
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Alguns autores afirmam que o premia de risco estimado a partir deste modelo e mais 

baixo se se comparar com outros metodos - ex-post. Por exemplo, utilizando este 

metoda o premia de risco de Portugal situou-se em 0,25%. 

4.8. Outras Abordagens Do Modelo CAPM 

Para os paises emergentes, com elevada volatilidade, Damodaran (2002) recomenda o 

modelo CAPM, utilizando o premia de risco do mercado norte-americana, adicionado 

do risco do pais. 0 risco do pais e calculado pela diferen<;a entre o excesso de 

remunera<;ao que os titulos publicos de urn pais pagam em rela<;ao a titulos similares 

emitidos pelo departamento do Tesouro dos EUA (Treasury Bonds). Este excesso de 

remunera<;ao e designado por spread. 

( 7 .1) 

Custo Capital = RF +Beta*( Pr emio Risco Mercado Maduro) + Pr emio Risco Pais 

( 7.2) 

Custo Capital= RF +Beta*( Pr emio de Risco Mercado Maduro + Pr emio Risco Pais) 

( 7.2) 

Onde, 

RF -Taxa Livre de Risco dos T-Bond norte-americana, 

Beta -Risco de empresas do mesmo sector, 

Pr emio de Risco Mercado Maduro - Conforme a tabela de rating (S&P500 ou 
moddy's), 

Premio Risco Pais -Spread entre as Obriga<;oes de Tesouro, nomeadamente OTlO, e 
T-Bond 
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4.9. Metodo Surveys (inquerito de opinHio) 

Obtem-se o premio de risco pelo metodo de inquerito atraves da diferen<;a entre as taxas 

de juro forward com as expectativas para as taxas de juro reportadas em inqueritos. 

As taxas de juro forward da taxa a tres meses sao calculadas com base na curva spot 

derivada a partir do metodo de Sevenson (1994). Utilizando esse metodo, determina-se, 

com base nas expectativas reportadas em inqueritos, o premio de risco forward da taxa 

de j uro a tres meses. 

As previsoes para a taxa de juro a tres meses e a media das previsoes a inquerir, no final 

de semana de cada mes. Os dados de expectativas a urn ano para a infla<;ao e para a 

actividade econ6mica serao recolhidos do Banco Central ou do Institute Nacional de 

Estatistica (INE), e irao corresponder a media ponderada das previsoes mensais 

reportadas para estas variaveis para os anos t e t + 1 . Estas expectativas sao calculadas 

da seguinte forma: 

lnf i, t (e) = a i lnf ( t) + b i lnf ( t + 1) ( 8) 

Onde, 

i - Representa o mes e t - representa o ano de reporte da previsao, 

lnf it (e) - Expectativas de infla<;ao a urn ano, no mes i do ano t 
' ' 

lnf(t)- Previsao para infla<;ao no ano t 
' 

lnf(t + 1)- Previsao para a infla<;ao no ano t + 1 

ai e bi-Os ponderadores; ai em Janeiro= 1; e bi = 0 

Ao Iongo do ano ai . vai-se reduzindo na razao de 1/12 e bi - vai-se aumentando na 

mesma razao de tal forma que no mes de Dezembro ai = 0 e bi = 1. 
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4.10. Metodo VaR- Value at Risk 

0 VaR, medida estatistica que permite medir o risco inerente a cada carteira, assumindo 

urn determinado horizonte temporal de reten<;ao dessa carteira, pode ser medida por 

diversas metodologias, nomeadamente Amilitica, Hist6rica e Simula<;ao de Monte 

Carlo. 

0 metoda Analitico, tambem conhecido por metodos de variancias e covariancias , 

delta-gamma, VaR na forma fechada, Metoda parametrico ou linear, permite estimar o 

VaR para carteiras simples. As principais hip6teses do metoda baseiam-se na assun<;ao 

de que as rendibilidades seguem uma distribui<;ao normal e que os factores de risco 

influenciam de forma linear a rentabilidade da carteira. Tendo em vista estas duas 

hip6teses o VaR pode ser calculado directamente a partir das volatilidades e das 

correla<;5es entre os factores de riscos. 

0 metoda de Simula<;ao Hist6rica apoia-se na utiliza<;ao de dados hist6ricos dos 

factores de risco como cemirios e assume-se que a carteira, a partir do qual esta a ser 

calculado o VaR se comporta no futuro da mesma que os factores de risco no passado. 

No metoda Monte Carlo, OS cenarios sao gerados aleatoriamente, respeitando a familia 

parametrica previamente seleccionada como representativa das varia<;oes dos factores 

de mercado, permitindo avaliar uma carteira complexa e com uma certa precisao. 

Resumindo, para o calculo do risco as tres metodologias necessitam de urn determinado 

horizonte temporal , urn nivel de significancia, dos pre<;os e das taxas relacionadas aos 

activos e passivos da carteira. 

Considerando que o VaR se mede pela sua deprecia<;ao durante urn certo horizonte de 

tempo e com certa probabilidade, uma defini<;ao do ponto de vista probabilistico de 

VaR e: seX M e uma Varia vel aleat6ria usada para representar o ganho/perda de uma 

carteira de investimentos em urn periodo de tempo t:..t , e A e urn nivel de significancia 

escolhido (Com 0 < A < ~), entao o valor absoluto da solu<;ao ; para a equa<;ao 

Pr { X M ~ ; } = A e o VaR da carteira de investimentos sob analise. 
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A vantagern do V aR e que integra o risco de todo o activo e passive ern urna (mica so 

rnedida nurnerica, enquanto a sua inconveniencia reside no facto do risco ser urn 

conceito multidimensional, o que exige urna integra<;ao sirnplificada do risco total de 

urna institui<;ao ern urna unica rnedida nurnerica. 

A rnedi<;ao das series financeiras ternporais fornece urn conjunto de informa<;oes uteis a 
analise do rnercado. Mandlebroid (1963) observou que grandes varia<;oes tendern a ser 

seguidas por grandes varia<;oes positivas ou negativas, e que pequenas varia<;oes tendern 

a ser seguidas, tarnbern, por varia<;oes pequenas (Volatility clustering"); constatou urna 

elevada concentra<;ao de kurtosis ern torno da media do que da distribui<;ao normal. 

Black (1976) observou que o pre<;o das ac<;oes tende a ser negativarnente correlacionado 

corn a varia<;ao na volatilidade, ou seja, apresenta urna volatilidade rnaior depois de 

cheques negatives do que depois de cheques positives da rnesrna magnitude. 

Para que os resultados obtidos da rnedi<;ao das series financeiras sejarn crediveis, a 

aplica<;ao do VaR requer a utiliza<;ao de rnodelos estatisticos sofisticados, 7 como ARCH 

- Modelo Autoregressive Condicional de Heteroscedasticidade, GARCH - Modelo 

Generalizado Autoregressive Condicional de Heteroscedasticidade, EGARCH-Modelo 

Exponencial Generalizado Autoregressive Condicional de Heteroscedasticidade, 

desenvolvidos, respectivarnente por Engle (19982), Bollerlev (1986) , Nelson (1991 ). 

0 rnodelo ARCH contern as suas insuficiencias, pois a variancia condicional depende 

sornente do perfodo irnediatarnente anterior, sendo a variancia urn processo corn urna 

memoria superior a urn perfodo. Factor este que leva a necessidade de se estender o 

processo de memoria por urn rnais alargado nurnero de observa<;oes passadas, dando 

origem ao seguinte rnodelo: 

2 2 2 a 1 = a 0+ a 1 Y t-1 + ... a q Y t-q (9) 

7 Martins Gra<;a c Couto Gualter (Mar<;o 2003), "Analise da Volatilidade do Prernio de 
Risco do Mercado Portugues", ISEG- UTL, Versao 2, p.3-12 
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A func;ao da variancia pode ser expressa em termos genericos como: 

CY2 t = CJ2 (y 1' y 2+ ... a y 'a) 
t- t- q t-q ( 10.1 ) 

0 modelo GARCH- urn ARCH de ordem mais elevado -, desenvolvido como forma de 

canter a dinfunica da variancia condicional, baseia-se numa especificac;ao infinita do 

ARCH, permitindo reduzir o nfunero de parfunetros estimados por apenas dois - o 

modelo GARCH ( q , p) , que pode ser definido como: 

2 q 2 p 2 
CY t= a o + L a t Y t -i + L f3 i CY t -i ( 11) 

t=l i=l 

Com P~O e q>O; a o>O e a i~O; i=l, ... ,q ;f3 i~O e i=1, ... P 

Onde, CY 2 t-Variancia, a e f3 - Parametros constantes 

Utilizando o operador L, o modelo GARCH ( q , p) tamara a seguinte forma: 

CY
2t =a o+a (L) Y2t + f3 (L) CJ

2t 

Com, a (L)=a 1 L+az L 2+ ... aq Lq e f3(L)=f3lL+f3 2 L 2+ ... f3 pLP 

Para P = o , o processo reduz-se a urn ARCH ( q ) e para P = q = 0, Y t e urn ruido 

bran co. 

Num processo ARCH ( q ) , a variancia condicional e especificada como uma func;ao 

linear das variancias hist6ricas da amostra, enquanto que o processo GARCH ( q , p) 

tambem entra em conta o factor correspondente a uma especie de mecanismo adaptativo 

de aprendizagem. 

0 modelo GARCH apresenta alguns problemas como: a incapacidade da variancia 

condicionada de responder a aumentos e quedas assimetricas do Y t, que sao 
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importantes caracteristicas do comportamento da rendibilidade do mercado de capitais; 

a viola<;ao frequente das restri<;oes dos parametros de estima<;ao; e a dificuldade de 

avaliar o impacto dos choques persistentes na variancia condicional. Assim sendo, 

surgiu o GARCH (EGARCH), cujo modelo e o seguinte: 

2 q p ( 2 ) 
Lna t=a 0+ Laig (zt-i)LPi ln a t-i , 

i=l i=l 

( 12) 

com Zt = .If , Serie normalizada dos residuos; g ( Zt ) : responsavel pela acomoda<;ao 
(J't 

da rela<;ao assimetrica entre a rendibilidade das ac<;oes e a varia<;ao da volatilidade. Este 

valor tern de ser fun<;ao da magnitude e do sinal Zt. 

Neste sentido, o g (z t )= () 1 z + fJ2 ll Z t 1- E I Z t I j, Com E I Z t I dependendo 
t 

dos pressupostos nao condicionados. 
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Ca}!itulo 5: Dados e Resultados 

5.1. Dados 

Foram utilizados OS dados, de 2005 a 2008, fomecidos pela Bolsa de Valores de Cabo 

Verde, relativamente aos pre<;os das ac<;oes de empresas cotadas no segmento 

accionista, aos dividendos distribuidos por essas empresas e as suas informa<;oes 

contabilisticas, que serviram de base para a determina<;ao da taxa de crescimento g . 

A rentabilidade media aritmetica da carteira e a representativa do mercado cabo

verdiano, sendo a rentabilidade anual calculada com base nas rendibilidades mensais. 

Neste sentido, a estima<;ao do premio de risco de Cabo verde vai basear-se em 

rentabilidade media da carteira, e nao indice. Pois, a carteira de mercado das ac<;oes e 

constituida por apenas quatro titulos; a dimensao amostral e pequena; as empresas nao 

tern transac<;oes dh1rias, as transac<;oes mensais sao relativamente poucas; e e dificil 

encontrar no mercado taxas de juros sem risco com maturidade diaria ou mesmo 

mensal. 

Conforme sugerem varios autores, nomeadamente Neves (2002), sera utilizado, 

sobretudo, a media aritmetica por ser o melhor estimador do premio de risco. 

No estudo, privilegia-se a rentabilidade media da carteira ajustada aos dividendos. 

Entretanto, vao ser utilizados os varios tipos de retomos, nomeadamente discrete, 

retornos ajustados aos dividendos e retornos continuos ajustados aos dividendos, 

utilizando as cota<;oes medias de cada ano, de abertura e do fecho de cada ano e 

cota<;oes em tempo continuo. 

As taxas de rentabilidade das diferentes Obriga<;oes a 10 e a 12 anos (OT10 e OT12), e 

de Bilhetes de Tesouro a urn ano, consideradas como taxa de juro sem risco, utilizados 

nos calculos, bern como as taxas de crescimento do Produto Interno Bruto, foram 

fornccidas pela Direc<;ao Geral do Tesouro e do Banco Central de Cabo Verde. E 
rclativamente pouco o numero de observa<;oes sobre as Obriga<;oes do Tesouro a 10 
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anos, nao ultrapassando dez observayoes, entre 2005 e 2008. Relativamente as 

obriga9oes a 12 anos, verificou-se apenas urn Un.ico caso. 

A taxa de crescimento perpetua g , por alem do g determinado atraves do racio de 

retenyao e rentabilidade do capital proprio, sao assumidos, neste estudo, como taxas 

equivalentes a taxa media de crescimento do Produto Intemo Bruto e a Obriga9ao de 

Tesouro a 12 anos. Assume-sea Obriga9ao de Tesouro a 12 anos como g, ja que nao 

ha informa9ao sobre a Obriga9ao de Tesouro a 20 anos, conforme recomenda Okunev e 

Wilson (1999). 

A notayao de rating para Cabo Verde ( B+) e para os EUA (Aaa) foram extraidos do 

"Datastream" e data de Janeiro de 2009.8 Analogamente, o premio de risco dos EUA foi 

obtido a partir desta mesma publicayao. 

A volatilidade e a rentabilidade de acyoes norte Americanas (Standard & Poor's 500), 

de 2005 a 2008, foram obtidas, em Julho de 2009, a partir do site 

http:/ /www.money .com/features/market_ cagr.htm (Thor: "schwert" intitle:"stock market 

volatility"), e a volatilidade da DJIA foi conseguido, a partir da 

http://www.ftportf6lios.com/retail/dp/dpoverview.aspx?fundid=6520. A DJIA e o 

mercado maduro norte - americana escolhido, assumindo o coeficiente de correla9ao 

igual a 1, no modelo de GodFrey-Spinosa para o calculo do premio de risco. 

Finalmente, utilizando diferentes metodologias e modelos sugeridos pelos financeiros e 

a partir das informayoes ja referidas, que se encontram de forma mais detalhada nos 

anexos, procede-se o calculo do premio de risco, com base na rentabilidade media da 

carteira e da taxa de juro sem risco (OTl 0). 

Na determinayao do VaR, o software Eviews e o programa que vai ser utilizado para 

medir o risco com urn ARCH. 

8 Disponfvel:www.damodaran.com, acesso Mar90 de 2009 
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5.2. PREMIO DE RISCO HISTORICO 

0 Estimativa do premio de risco pelo metodo hist6rico e bastante arriscado em 

mercados com poucos dados hist6ricos. Damodaran (2002) afirmou que, em paises 

emergentes, o seu ca.lculo se transforma numjogo de sorte e azar. 

Para a estimativa do premio de risco hist6rico de Cabo Verde, cuja carteira de ac<;oes 

em Bolsa e composta por quatro titulos, e com urn periodo de menos de cinco anos, 

utilizando a media aritmetica, conforme sugere Copeland, Koller e Murrin (2000, 

pag.218) e Neves (2002), foram considerados tres situa<;oes na determina<;ao do premio 

de risco hist6rico, sendo a taxa livre de risco as Obriga<;oes de Tesouro a 10 anos 

(OT10): 

1 a: Premio de Risco hist6rico, utilizando os Retomos discretos, a partir da cota<;ao 

media de cada ano; 

2a Premio de Risco hist6rico, utilizando os Retomos ajustados aos Dividendos, a partir 

das cota<;oes da abertura e do fecho de cada ano. 

3a.Premio de Risco hist6rico, utilizando os Retomos, em tempo continuo, ajustados aos 

Dividendos, a partir das cota<;oes da abertura e do fecho de cada ano. 

A formula basica do calculo e a ja referida no capitulo anterior: 

N 
L(a1-rt) 

E(PRM) = "--t=.:.._I -

N 

Sendo: 

N 

:Lat 
= 1..::l__ 

N 

N 

:Lrt 
t=l 

N 

);;;> E(PRM) -Valor esperado do premio de mercado 

);;;> at -Rendibilidade das ac<;oes no momento t 

);;;> rt - Rendibilidade do activo sem risco no momento t 

)1.- N - Ntm1ero de observa<;oes que constituem a amostra 
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Uma outra forma de estimar o premio de risco hist6rico consiste no uso do metodo de 

interpola<;-ao linear. Considerando que a taxa de juro sem risco varia ao longo de tempo, 

neste sentido, pode-se estimar o premio de risco hist6rico ano a ano em fun<;-ao da taxa 

de juro spot. Merton (1980) e Neves (2002) concluiram que o premio de risco varia em 

fun<;-ao do tempo e da altera<;-ao da variancia no mercado. Neves acrescentou que este 

metodo nao leva em considera<;-ao o factor expectativa de rendibilidade media no 

mercado, que altera em fun<;-ao das taxas de juro sem risco, que, portanto, e mais pnitico 

utilizar urn premio de risco constante. 

Sao consideradas tres situac;oes na determinac;ao do Premio de Risco Historico: 

1 a: Premio de Risco hist6rico, utilizando OS Retornos discretos, a 

Partir da cota~ao media de cada ano 

Os retornos discrete e da Obriga<;-ao de Tesouro a 10 anos (OT10) tern a seguinte 

representa<;-ao gnifica: 

Graficol 

Retornos Discretos Vs OT10 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

-10,00% ----··---2005--.-

Fonte: elabora<;ao propria 

---2006 2007 ~~ 2008 

-+-Rent.OTlO -flil- Retorno 
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A partir deste gnifico, nota-se que o retorno discreto atingiu o seu ponto mais alto em 

2006 e mais baixo em 2008. A taxa livre de risco (OTlO) apresentou uma certa 

estabilidade, ao longo dos anos. 

A partir destes retornos, conforme elucida o Quadro 1, determinou-se o premio de risco 

hist6rico. 

Quadro1 

Premio de Risco hist6rico (2005-2008; 2007-2008) do mercado cabo-verdiano, 

Utilizando os Retornos discretos, a partir da cotac;ao media de cada ano 

Anos Cotac;ao Media Retorno Rentabilidade PREMIO PREMIO 

Anual OT10 RISCO RISCO 

2005-2008 2007-2008 

2005 3,500 0,00% 5,44% -5,44% 

2006 5,197 48,48% 5,45% 43,03 

2007 5,800 11,61% 5,65% 5,96% 5,96% 

2008 5,624 -3,03% 5,49% -8,53% -8,53% 

Media Simples 5,030 14,26% 5,51% 8,76% -1,28% 

Desvio Padrao 5,18% 20,50% 0,08% 20,51% 7,24% 
-- -------- --------- -------- - - - - -

Fonte: elaborac;ao pr6pna 

0 premio de risco hist6rico e de 8,76%, e 0 desvio-padrao e de 20,50%, 0 que mostra 

que o retorno comporta urn certo grau de risco. Este valor de desvio-padrao poe, de 

certo modo, em causa a confianc;a no premio de risco hist6rico obtido. A estimativa do 

premio de risco, considerando o hist6rico de 2007 a 2008, apresentou uma taxa negativa 

de 1 ,28%, portanto, sem qualquer interesse ou utilidade pnitica. 
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2a: Premio de Risco hist6rico, utilizando os Retornos ajustados aos 

Dividendos, a partir das cotac;oes da abertura e do fecho de cada 

Ano. 

Do gnifico abaixo indicado, os retomos ajustados aos dividendos apresentaram o seu 

valor mais alto em 2007 e mais baixo em 2005. Tambem, e, em 2007, que as OTlO 

apresentaram o seu valor mais alto. 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Gnifico2 

Retornos Ajustados aos Dividendos Vs OTlO 

mlf--_,.__ II - - --m 

2005 2006 2007 2008 

_.,_ Retornos Ajustados Dividendos(cotac;:ao abertura e fecho a no) ~"{iilr'"·' Rent.OTlO 
-···-·*"'"••·-··-··-·--··-------- ------···--···-.-········-·-·---------

Fonte: elaborayao pr6pria 

0 premia te6rico estimado, a partir dos retomos ajustados aos dividendos, apresentaram 

valores mais baixo em 2005 (6,28%) e mais alto em 2007 (41, 19%). 
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Quadro2 

Premia de Risco hist6rico, utilizando os Retomos ajustados aos Dividendos, a 

Partir das cota<;oes da abertura e do fecho de cada ano 

ANOS Dt P t-P t-l OT10 Pr emio Teorico 

li-l p t-l 

2005 11,71% 0,00% 5,44% 6,28% 

2006 48,42% -4,86% 5,45% 38,11% 

2007 42,64% 4,20% 5,65% 41,19% 

2008 17,63% -3,19% 5,49% 8,95% 

Media Simples(2005-2008) 30,10% -0,96% 5,51% 23,63% 

Desvio-paddio 15,7% 3,45% 0,08% 16,08 

Media Simples(2007-2008) 30,14% 0,50% 5,57% 25,07% 

Desvio-padrao 12,5% 3,69% 0,08% 16,12% 
- ----- -

Fonte: elabora<;ao propria 

Como se depreende do Quadro2, o premia de risco e de 23,63%, sendo o risco de 

19,15% (desvio-padrao), 0 que e urn pouco elevado. 

3a: Premio de Risco hist6rico, utilizando os Retornos, em tempo 

Continuo, ajustados aos Dividendos, a partir das cota~oes da 

Abertura e do fecho de carla ano 

0 retorno, em tempo continuo, pouco se difere do retorno ajustado aos dividendos, 

tendo apresentado a mesma tendencia (Grafico 3), ao longo dos anos. 
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Quadro3 

Premio de Risco hist6rico, utilizando os Retornos, em tempo continuos, ajustados aos 

Dividendos, a partir das cota<;oes da abertura e do fecho de cada ano 

Anos .!l. P t-P t-1 OT10 
ln( I+ (D, + P t-P t-1)) Premia 

Ef-1 p t-1 p t-1 Te6rico 

2005 11,71% 0,00% 5,44% 11,08% 5,64% 

2006 48,42% -4,86% 5,45% 36,16% 30,71% 

2007 42,64% 4,20% 5,65% 38,42% 32,77% 

2008 17,63% -3,19% 5,49% 13,49% 8,00% 

Media Simples(2005-2008) 30,10% -0,96% 5,51% 24,79% 19,28% 

Desvio-padrao 15,7% 3,45% 0,08% 12,56% 12,51% 

Media Simples(2007-2008) 30,14% 0,50% 5,57% 25,95% 20,38% 

Desvio-padrao 12,5% 3,69% 0,08% 12,46% 12,38% 

- -- ·- - ------- ------ -

Fonte: elabora<;ao propria 
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0 Quadro 3, utilizando os retomos, em tempos continuos, ajustados aos dividendos, a 

partir das informa<;oes anuais, mostra que o premio de risco estimado e de 19,28% e que 

0 desvio-padrao e de 12,51%. 

Os tres retomos, utilizados na estima<;ao do premio de risco, tern a seguinte 

representa<;ao gnifica: 

Grafico 4 

·-----·--·---·-------------· ---, 
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Dividendos, Retornos, em Tempo 

Continuo, Ajustados aos Dividendos 
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.,.._Retornos Discretos (cota~ao media anual) 

-m- Retornos Ajustados Dividendos Com base LN(cota~ao abertura e fecho ANO) 

....... Retornos Ajustados Dividendos(cota~ao abertura e fecho ano) 

Quadro4 

Resumo De Premios de Risco hist6rico e Desvios-Padrao, utilizando os tres retomos 

Retornos Retomos Discretos Retomos ajustados aos Retomos Continuos, 

Dividendos Ajustados aos Dividendos 

A nos 2005-2008 2007-2008 2005-2008 2007-2008 2005-2008 2007-2008 

Premio Risco 8,76% -1,28% 23,63% 25,07% 19,28% 20,38% 

Desvio Padrao 20,51% 7,24% 19,15% 16,19% 19,15% 16,19% 

Fonte: elabora<;ao pr6pria 
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Dos tres quadros, merecem ser evidenciados os seguintes aspectos: 

-Volatilidade relativamente elevada, consequencia da utilizayao de urn periodo hist6rico 

extremamente curto e variayao significativa dos dados, relativamente as acyoes. Essa 

variayao deve-se, sobretudo, aos dividendos por acyao obtidos no final de cada ano. As 

obrigayoes (OT10) sao bastante estaveis ao longo dos anos. 

-Os aspectos subjacentes as rentabilidades das acyoes (rentabilidades originadas, 

sobretudo, a partir dos dividendos) e das obrigayoes (estabilidade das rentabilidades) 

evidenciam, por urn lado, que a melhor opyao e a utilizayao de valores anuais para as 

acyoes e, por outro, que e indiferente a utilizayao de valores medics mensais ou anuais 

para o caso das obrigayoes; 

- E os dois retornos ajustados aos dividendos apresentam o mesmo risco. 

No entanto, conforme elucida o quadro 5, com ajustamentos dos retornos, em tempo 

continuo, os valores estimados do premio de risco (2005-2008; e 2007-2008) sao, 

respectivamente, de 25,63% e 28,92%, superior aos demais. 

Quadro5 

Retornos anualizados com ajustamento de dividendos 

Anos Retornos Anualizados OT10 Premio de risco Hist6rico 

2005 11,71% 5,44% 6,28% 

2006 43,86% 5,45% 38,41% 

2007 51,18% 5,65% 45,54% 

2008 17,78% 5,49% 12,30% 

Media 2005-2008 31,13% 5,51% 25,63% 

Media 2007-2008 34,48% 5,57% 28,92% 

Fonte: elabora9ao propria 
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5.3. Metodo das Medias Hist6ricas Por Interpola~ao 

A taxa de juro sem risco varia ao longo do tempo. Neste sentido, pode-se estimar o 

premio de risco hist6rico ano a ano em fun<;ao da taxa de juro spot. Merton (1980) 

concluiu que o premio de risco varia em fun<;ao do tempo e da altera<;ao da variancia no 

mercado.9 

0 Quadro 6 abaixo apresenta os premios de riscos por interpola<;ao linear. 

Quadro 6 

Estima<;ao do Premio de Risco Por Interpola<;ao Linear 

Ti- Rend. 

Tulos Media Anos I Premio de Risco, em % 

BTS 3,7% 

OTlO 5,5% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Car- 25,7% 22,1 21,9 21,7 21,5 21,2 21,0 20,8 20,6 20,4 20,2 

Teira 

Fonte: elabora<;ao propria 

0 premio de risco estimado varia ao longo dos anos e por ordem decrescente de 

grandeza. Contudo, e precise real<;ar que o factor expectativa de rendibilidade media, no 

mercado, se altera em fun<;ao das taxas de juro sem risco, que, portanto, e mais pratico 

utilizar urn premio de risco constante. 

5.4. Premio de Risco Hist6rico, Baseado em Tecnicas Naiive 

0 calculo do premio de risco hist6rico, utilizando as tecnicas Naiive, nao tern muito 

sentido se nao for inclufdo no rendimento/pre<;o o dividendo. Pois, o ganho a partir do 

9 Neves, Joao (2002), "Avalia<;ao de Empresas e Neg6cios", pg. 135 
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pre9o e extremamente baixo, e ha mementos em que se regista valores negatives (2a 

coluna, quadro 7). Outrossim, as Obriga96es do Tesouro, independentemente do seu 

prazo, ao longo do ano, nao sao susceptiveis de uma analise coerente e valida, 

utilizando o momento entre t e t+ 1. 

Neste sentido, de acordo com o que se diz esta tecnica, determinou-se a rendibilidade 

instantanea do activo i no momento entre t e t+ 1, atraves da diferenya de logaritmos 

entre o preyo no fim do periodo eo pre9o no inicio do periodo (assumindo urn espayo 

continuo), sendo a media utilizada a aritmetica, representadas pelas seguintes formulas: 

\R ;, 1 ~In (P,+1) -ln (P,)~ln (p;~lJ (5) 

Sendo a media a aritmetica: 

N 

I C9i i,t) 
MA=-=--'=_.:.,1 __ 

N 
onde, 9i i _ Rendibilidade do activo i no momento t (mensal) 

Seguidamente, adicionou-se o retorno do dividendo ao rendimento preyo. A partir da 

diferenya, utilizando a media aritmetica simples, entre o retorno e as OT1 0 

logaritimizado, obteve-se o premio de risco hist6rico de 20,30% (Quadro 7), sendo o 

desvio-padrao dos retornos de 15,44%. 

Quadro 7 

Premio de risco hist6rico- Tecnicas Naiive, a partir da media aritmetica 

Anos: ln( p;,' J lf+D, J ln (lt + Dt)- ln P t -1 ln (1+0T10) Premia 

1}-1 
Te6rico Anual 

2005 0,0% 11,08% 11,08% 5,29% 5,78% 

2006 -4,69% 39,49% 34,80% 5,31% 29,495 

2007 4.66% 35,52% 40,17% 5,31% 34,87% 

2008 0,14% 16,24% 16,38% 5,31% 11,07% 

Media 0,03% 25,58% 25,61% 5,30% 20,30% 

Simples 

Desvio- 3,30% 12,14% 12,18% 0,01% 12,17% 

Padrao 
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Utilizando a media geornetrica (MG): 

MG = pi, N -1 Onde Pi _ Pre<;o do activo i, N- Nfunero de Observa<;oes, ( J
l/N 

Pi,O ' 

obteve-se urn prernio de risco historico de 13,52% ( Rm - RF = 13,60%- 0,08%) 

0 prernio de risco historico, utilizando a media geornetrica, e inferior a media 

aritrnetica, como era de se esperar (Quadro 8). 

Quadro 8 

Prernio de risco historico -Tecnicas Naiive-, a partir das medias Aritmetica e geornetrica 

Tecnicas Naiive 

Media Aritrnetica 

Media geornetrica 

Fonte: elabora<;ao propria 

Prernio Risco Historico 

20,30% 

13,52% 

5.5. Metodo, Baseado na Notac;ao de Rating 

A versao rnodificada do calculo do prernio de risco historico, baseada no rnetodo rating, 

apresenta algumas particularidades, que adiante vao-se constatar, para o caso de Cabo 

Verde. Este prernio, estirnado a partir da soma do prernio de risco de urn rnercado 

rnaduro (ex: EUA) corn urn premio relativo nacional (extra-risco), e sernpre superior 

para os mercados emergentes. 

Determinar-se-a o premio de risco para Cabo Verde, baseando nas formulas, a seguir 

indicadas: 

PRM = PRM base+ Pr nacional ou PRM Cabo Verde = PRM Eua+ PR CaboVerde ( 2) 
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Sen do, 

Pr Cabo Verde= cp* (CJ an] 
(} 0( 

On de, 

~ P RM - Premio de risco de mercado, 

( 2.1) 

~ P RM base - Premio de risco do mercado maduro, dado pel a agencia rating 

(Moddy's) 

~ Pr nacional - Premio de risco relativo nacional 

~ cp - Spread do risco de incumprimento da divida nacional, em relac;ao a dos 

EUA (S& P/Moody's) 

)- CJ an - Volatilidade da rendibilidade das acc;oes nacionais 

~ CJ at - Volatilidade da taxa de rendibilidade ate a maturidade das obrigac;oes 

Nacionais. 

0 rating atribuido a Cabo Verde pela agencia Moddy's e B1, o que corresponde a B+, 

segundo a tabela de S&P. Os EUA, conforme a mesma agencia, apresenta urn rating 

Aaa, correspondente a urn spread de 0%. 0 grau de incumprimento da divida de Cabo 

Verde face a urn pais maduro (neste caso, EUA) e de 6,50 %. 10 

A volatilidade das rendibilidades das acc;oes da carteira e extremamente superior (201 

vez) a volatilidade das Obrigac;oes de Tesouro a 10 anos. Este facto conduziu a 

utiliza9a0 de do is periodos de estimac;ao da volatilidade das Obrigac;oes de Tesouro a 10 

anos. 

10 Disponivel:http:// www.damodaran.com . Acesso Marc;o 2009 
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5.5.1. Periodo de Estima-rao das Volatilidades das Ac-roes e das Obriga-roes 
(2005- 2008) 

Quadro 9 

Premio de Risco para Cabo Verde, considerando o premio de Risco Hist6rico 

de ( 1928-2008) do mercado Norte americana( EUA) 

Metodo do Premio Relativo Nacional: 

Premio Notayao Spread de Desvio-padrao Desvio-padrao Premio Premio 

Risco Rating Incumprimento Da carteira OTlO Relativo De Risco 

EUA Cabo Verde Cabo Verde Nacional Cabo Verde 

5% B+ (B1) 6,50%* 16,73% 0,08% 1.359,3% 1.364,3% 
*Fonte: Moddy' s, Jannuary, 2009 

0 valor dos premios obtidos, quer do premio relative nacional (1.359,3%), quer do 

premio de risco de Cabo Verde (1.364,3%) nao tern qualquer sentido de razoabilidade e 

nao confere qualquer confian9a na sua utilizayao. 

5.5.2. Periodo de Estima-rao do Premio de Risco, Considerando a Volatilidade das 

Obriga.yoes de Tesouro a 10 anos ate a Maturidade (1998-2008). 

Quadro 10.1 

Premio de Risco para Cabo Verde, considerando o premio de Risco Hist6rico 

( 1928-2008) do mercado Norte americana( EUA) 

Metodo do Premio Relativo Nacional 

Premio Nota9ao Spread de Desvio-padrao Desvio-padrao Premio 

Risco Rating lncumprimento Da carteira OTlO Relativo 

EUA Cabo Verde Cabo Verde Nacional 

5% B+ (B1) 6,5_0~o __ - _16,73% - - _2J~%_ - - 16,00% 
Fonte: elaborayao propria 

Premio 

De Risco 

Cabo Verde 

51,00% 

Utilizando a volatilidade hist6rica (1998-2008) das OT1 0, se se comparar com o valor 

anterior, este, embora esteja longe do que representa o mercado cabo-verdiano, e mais 

razm\vel. 0 premio relative nacional e de 46,00% eo premio de risco de Cabo Verde de 

51,00%. 
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0 premio de risco relative nacional, apesar da utilizayao somente do spread do risco de 

incumprimento de emissoes das obrigayoes de Cabo Verde, nao levando em 

considerayao a volatilidade das acyoes, que e muito mais elevada do que das obrigay5es, 

mostrou-se bastante excessive, principalmente na primeira hip6tese (Quadro 9), onde se 

considerou para o calculo das volatilidades das acyoes e obrigayoes o mesmo periodo 

tempo (2005-2008). 

5.5.3. Periodo de Estima-rao do Premio de Risco, Considerando a Volatilidade das 

Obriga-roes de Tesouro a 10 anos ate a Maturidade (1998-2008), sendo o 

Spread de incumprimento a diferen-ra entre OT10 e T-Bond norte

Americano 

Com uma rentabilidade media das Obrigayoes de Tesouro a 10 de Cabo Verde de 5,51% 

e ados T-bond dos EUA de 4,7%, o premio de risco de Cabo Verde e de 10,74%. 

Esse valor, de acordo como report da agencia de rating Fitch (2006) sobre Cabo Verde 

e o ultimo up-grade de Damodaran (2009-Jan), extraido da "Datastream", onde se 

estabelece urn premio de risco total de 14,75%, e, tambem, a partir de o que, 

intuitivamente, se depreende do mercado cabo-verdiano, parece conferir algum grau de 

confianya. 

Quadro 10.2 

Premio de Risco para Cabo Verde, considerando o premio de Risco Hist6rico 

(1928-2008) do mercado Norte americano( EUA) 

Metodo do Premio Relativo Nacional 

Premio Spread de incumprimento Desvio-padrilo Desvio-padrao Premio 

Risco (OTIO-T-Bond EUA *) Da OTIO Relativo 

Premio 

De Risco 

EUA Rentabilidade Nacional Cabo Verde 

5% 0,81% 16,73% 2,36% 5,74% 10,74% 
------------- - - ·- - -------- - - -

*Fonte: www.brandfinance.com, acesso Maryo 2009 
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5.5.4. Metodo Baseado na Proporcionalidade das Volatilidades entre os Mercados 

Das Ac~oes e Das Obriga~oes do Tesouro 

Damodaran sugere uma outra altemativa para a estima<;ao do premio de risco, baseada 

no premio de risco de urn mercado maduro e na proporcionalidade das volatilidades das 

ac<;oes nacionais e das de urn mercado maduro. Tomando os EUA como mercado 

maduro, o premio de risco sera determinado, a partir da formula que se segue: 

PRM Caba Verd' ~ PRM Eua* (c,. s:;50J ( 3. 1 ) 

Onde, 

>- P RM Cabo Verde - Premio de Risco Cabo Verde 

>- P RM Eua - Premio de Risco EU A 

>- cr t _ Volatilidade de rendibilidade das ac<;oes nacionais 

>- () S&P500 - Volatilidades das ac<;oes do mercado maduro (EUA) 

Quadroll 

Premio de Risco para Cabo Verde, considerando o premio de Risco Hist6rico 

(1928-2008) do mercado Norte americano( EUA) 

Metodo Propor~Ao de volatilidades entre a rentabilidade e o S&P500 

Premio Desvio- Desvio- Premio Premio 

Risco padrao padrao Risco Cabo Verde relative 

EUA da Carteira S&P500 Nacional 

5% 16,73% 20,34%* 4,11% -0,89% 

*Fonte:Thor:"schwert" intitle:"stock market volatility" 

A partir desta alternativa obteve-se urn premio de risco bastante baixo ( 4,11% ), o que, 

curiosamente, aproxima-se bastante da rentabilidade dos T -bonds norte americano 
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(4,7%). Isto deve-se ao resultado do desvio-padrao de rentabilidade das acc;oes em 

carteira mais baixo (16,73%) do que o desvio-padrao da S&P500 (20,34%). 

0 premio de risco obtido (4,11 %) nao reflecte as diferenc;as nos riscos do mercado 

maduro (EUA) e do mercado nacional, indicando que, de facto, se trata de uma 

metodologia simplista, intuitive, e nao cientifico, conforme afirma o proprio 

Damodaran. 

5.6. Modelo de Godfrey -Spinosa (ex-post) 

0 modelo Godfrey-Spinosa (1996) parte do principia de que os mercados sao 

segmentados. Por isso, considera-se que a sua aplicac;ao e adequada a mercados 

emergentes. Outrossim, o facto de urn ou outro mercado apresentar urn beta reduzido 

face a uma carteira global (mundial) nao significa que tenha urn risco reduzido. Nesta 

optica, urn investidor domestico, que nao beneficia de investir em diversos mercados, 

pode perfeitamente assumir que o coeficiente de correlac;ao e igual a 1. 

Sendo a formula base: f3 = Cov (r,·,rm) _ ai 2 - Pi,m-
CJ' m am 

On de, 

Cov ( ri, rm) - Covariancia do activo e do Mercado, 

p i,m - Correspondente coeficiente de correlac;ao, 

ai e am -Volatilidades do activo e do mercado, respectivamente, 

E tendo em vista que o nicio de volatilidade e interpretado como risco relative do activo 

e do mercado; o coeficiente de correlac;ao caracteriza-se o movimento relative do activo 

e do Mercado; e o Beta e dado pelo produto de ambos, sendo ajustado pelo risco 

relative em vez de reter unicamente a sua componente nao diversificada, pode-se 
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considerar esta formula p* = at , sabendo que o que importa para o investidor 
O'm 

domestico e o risco relative, logo se justifica a assumpyao apenas da correlayao de urn 

dos elementos. 

Para a estimayao do premio de risco escolheu-se a DJIA do mercado maduro norte

americana, assumindo o coeficiente de correlayao igual a 1. A volatilidade de Cabo 

Verde (16,73%) e mais baixa do que a volatilidade anualizada da DJIA (19,11%). 

Assim sendo, o premio de risco de Cabo Verde, assumindo urn premio de risco para os 

EUA de 5%, e de 4,40%. Este valor obtido, para alem de ser inferior ao premio de risco 

estimados por outros metodos, e mais baixo do que o premio de risco dos EUA, o que 

acabou por frustrar toda a expectativa que se tinha em rela9ao ao metodo Godfrey

Spinosa. 

Quadro 12 

Premio de Risco baseado no Modelo Godfrey-Spinosa 

O't Cabo Verde at DJIA * PRMEUA** PRMcv 

16,73% -- _19,11% --- 5,00% 4,40% 
-- - -- ·- --- - ----------- -

*Fonte:http://www.ftportf6lios.com/retail/dp/dpoverview.aspx?fundid=6520 
**Fonte:http:// www.damodaran.com, acesso Maryo 2009 

Como se ve, o modelo, considerado uma das alternativas de estimayao do premio de 

risco para os paises emergentes, pode, porem, a sua medi9ao indirecta do risco 

"operating", ser sub-avaliada, devido ao nivel de risco do pais emergente e o risco do 

activo de urn dos mercados maduro. 

5. 7. Premio de Risco Hist6rico Modificado 

0 modelo baseado nos dividendos trata-se de uma modificayao do modelo de Gordon e 

Shapiro( 1956), onde o g representa uma taxa de crescimento constante e perpetua. 
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A formula base: E ( rm )= Div 1 + g . Sendo 
Po 

p o= Div 1 

r-g 
, onde P 0 -pre~o de 

transac~ao, Div 1 - dividendo estimado para o ano seguinte - e g - taxa de crescimento 

perpetua dos dividendos. Determina-se, implicitamente, o r , que deduzida da taxa de 

juro sem risco, encontra-se o premio de risco. 

Partindo do pressuposto de que o mercado e eficiente, e conforme defende Cornell 

(1999), utilizou-se o pre~o do fecho, na estimativa do premio de risco pelo metodo 

implicito. 0 pre~o da ac~ao conteni a informa~ao do retorno exigido pelo investidor. 0 

retorno esperado do mercado e a media dos retornos exigidos para cada ac~ao 

individualmente, e implicitos em seus pre~os correntes de mercado. 

As discrepancias existentes, por urn lado, entre as taxas de crescimento anuais de 

dividendos (variando entre 0% e -47,5%), e, por outro lado, entre as taxas medias de 

rendibilidades anuais (variando entre 11,71% e 48,42%) mostram que a taxa de 

crescimento pode ser estimada por uma outra via que nao seja a sugerida por Fama e 

French- taxas hist6ricas de crescimento de dividendos ou das estimativas dos analistas. 

As previsoes dos analistas, o que, ainda, nao e a pnhica cabo-verdiana, sao, 

normalmente, inflacionadas, o que acaba por nao ser racional as estimativas que 

utilizam o modele de crescimento constante. 

Pode-se adoptar para o mercado cabo-verdiano a premissa de que as empresas, em 

media, crescem a sua taxa de crescimento sustentavel, ou seja, a taxa de retorno que as 

suas opera~oes conseguem sustentar sem que as suas politicas de dividendos e 

estruturas de capital se alterem. 

Deste modo, a melhor op~ao e a escolha da determina~ao dog atraves racio de reten~ao 

e rentabilidade do capital pr6prio, ou considerar o g como a taxa equivalente a taxa do 

PIB- Produto Interne Bruto, ou, ainda considerar o g como a taxa de rendibilidade de 

uma Obriga~ao de Tesouro a 20 anos, ou a 12 anos, ja que nao se tern informa~ao 

quanto ao primeiro. 
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5.7.1. Premio de Risco Historico Modificado, Baseado na Taxa 

Crescimento dos Dividendos (1 a Hipotese) 

Considerando esta 1 a hipotese: g = (1- payout ratio)* RCP, Onde RCP -

Rentabilidade Capital Proprio, obtem-se urn premio de risco teorico de 18,74%, 

conforme indica o Quadro 13. 

Quadro13 

Premio Risco Implicito baseado nos Dividendos - modifica<;ao modelo Gordon Shapiro 

A nos Dt g OT10 Pr emio Te6rico 
-
pt-1 

2005 11,71% 3,90% 5,44% 10,18% 

2006 48,42% -17,78% 5,45% 25,19% 

2007 42,64% -12,17% 5,65% 24,83% 

2008 17,63% 10,20% 5,49% 22,34% 

2009 13,57% 10,61% 5,43% 18,74% 

Media simples (2005-2009) 26,79% -1,05% 5,49% 20,26% 

Media simples(2007-2009) 24,61% 2,88% 5,52% 21,97% 
- - - ---

Fonte: elabora<;ao propna 

Esta formula: E ( r m ) = Div 1 + g , assume-se implicitamente uma taxa de 
Po 

. , D d p Div 1 cresc1mento constante e perpetua. este mo o, o = --
r-g 

Sendo o valor do mercado 13 006 415 040, dividend yield esperado de 13,57% e taxa de 

crescimento g de 10,61%, determina-se o r (taxa de rendibilidade exigida do capital 

proprio). 

13 006 415 040 = (13,57%*13 006 415 040) I (r - 10,61%) 

r = 24, 18%. 

A taxa de rendibilidade exigida do capital proprio e de 24,18%, que subtraida de uma 

Obriga<;ao de tesouro a 10 anos, obtem-se urn premio de risco de 18,74%. 
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5.7.2. Premio de Risco Historico Modificado, Baseado na Taxa 

Crescimento do Produto Interno Bruto (2a Hipotese) 

Considerando o g equivalente a taxa de crescimento do PIB- Produto interne Bruto 

(g =taxa equivalente a taxa de crescimentodo PIB) e a perpetuidade em 2009, o 

premio de risco situa-se em 13,13%, uma diferen<;a de 5,61 pontos percentuais em 

rela<;ao a taxa de crescimento calculado com base nos nicios de reten<;ao e rentabilidade 

do capital proprio (quadro 5). No entanto, sese considerar a taxa media de crescimento 

do PIB, o premio de risco (2005-2009) e de 27,78%, enquanto que o premio de risco 

(2007-2009) e de 25,29%. 

Quadro14 

g equivalente a taxa de crescimento do P IB 

Anos Anos Dt g=PIB OT10 Pr emio Te6rico 
-
lf-1 

2005 11,71% 5,60% 5,44% 11,88% 

2006 48,42% 8,20% 5,45% 51,17% 

2007 42,64% 6,70% 5,65% 43,69% 

2008 17,63% 6,90% 5,49% 19,04% 

2009 13,57% 5,00°/o 5,43% 13,13% 

Media simples (2005-2009) 26,79% 6,48% 5,49% 27,78% 

Media simples(2007-2009) 24,61% 6,20% 5,52% 25,29% 
- ------ ----- ------------

Fonte: elabora<;ao propria 

Dos quadros 13 e 14, respectivamente, com g = (1- payout ratio)* RCP e g = P IB , 

conforme o Gn1fico 5 que se segue, verifica-se que as duas taxas de crescimento se 

aproximam na previsao feita para 2009, fazendo com que os dois premios de risco 

obtidos nao se diferenciassem bastante urn do outro. 
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Grafico 5 

Taxas de crescimento 2005 -2008 e 2009 
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Fonte: elaborayao propria 

5. 7 .3. Premio de Risco Hist6rico Modificado, Baseado na Taxa de 

Rentabilidade da Obriga.;ao de Tesouro a 12 anos (3a Hip6tese) 

Esta hip6tese, assumiu-se g (5,376%) como uma taxa equivalente a de uma Obrigayao 

de Tesouro a 12 anos (prazo maximo praticado), o que resultou urn premio de risco de 

13,52%. Okunev e Wilson (1999) defenderam a utilizayao de uma taxa equivalente a 
uma Obrigayao de Tesouro de 20 anos. 

A media das rentabilidades das acyoes (2005-2009) situa-se em 26,79%, enquanto os 

OT1 0 em 5,49%. Analisando o mercado de 2007 a 2009, as rentabilidades das acyoes e 

das Obrigayoes sao, respectivamente, em 24,61% e 6,20%. 

0 quadro 14 resume os premios de riscos estimados para as tres situayoes, onde se 

considera diferentes tipos de taxas de crescimento perpetuas utilizadas. 

Quadro15 

Resumo dos Premios de Risco, utilizando diferentes taxas de Crescimento g . 

2009 g = (1- payout ratio)* RCP g=PIB g = OT12 
Premio de Risco 18,74% 13,13% 13,52% 

Como se verifica, o premio de risco e mais alto para a situayao em que a taxa de 

crescimento g = (1 - payout ratio)* RCP. 
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5.8. 0 Metodo Baseado no CAPM 

0 rnodelo CAPM e rnuito criticado por alguns financeiros. Alguns autores afirmarn que 

o prernio de risco estirnado, a partir deste rnodelo, e rnais baixo se se cornparar corn 

outros rnetodos. Factores como urn nurnero rnuito pequeno de ernpresas cotadas na 

Bolsa ( quatro ), elevada concentrac;ao de algumas acc;oes negociadas, baixa 

cornpetitividade do rnercado e baixa representatividade de acc;oes ordimirias na carteira 

das acc;oes sao alguns dos problemas que podern afectar a linica carteira das acc;oes ern 

Cabo Verde. 

De acordo corn o rnodelo de estirnac;ao do capital proprio, baseado no CAPM (abaixo 

indicado ), vai-se escolher a taxa livre de risco rnais apropriada para o objective 

preconizado, deterrninar o Beta eo prernio de risco. 

E(ri )= RF + fJ * (Rm - RF) 

On de, 

E(ri) =Retorno esperado da acc;ao ou custo capital proprio 

RF = Taxa de juro sern risco 

fJ = Beta do Investirnento = 
Cov im 

Varm 

Rm = Taxa de retorno da carteira do rnercado 

Cov im = Co-variancia do titulo corn a carteira 

Var m = Variancia da carteira 

Na deterrninac;ao dessas variaveis, adoptarn-se os seguintes pressupostos: 

a) Assurne-se que a taxa livre de risco e a taxa media das Obrigac;oes de Tesouro a 10 

anos (OTl 0); 

b) 0 coeficiente Beta Cov im e estirnado, a partir de dados historicos, pela regressao 
Varm 

linear entre a taxa de retorno do investirnento e a taxa de retorno da carteira de 
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mercado- carteira das ac96es na Bolsa. Tendo a carteira come9ado, em 2005, com 

urn unico s6 titulo, na determinayao da co-variancia, considerou-se a carteira em 

funyao do periodo da entrada dos titulos na bolsa. 

c) 0 premio de risco e calculado, com base em dados hist6ricos, pela diferen9a entre o 

retorno obtido na carteira das acyoes e o retorno no mercado das Obrigayoes 

(OT10). 

A partir desses pressupostos, estimou-se o premio de risco de cabo Verde, baseado em 

dois periodos (2005-2008) e (2007-2008). A escolha deste ultimo periodo tern a ver 

com uma maior diversificayao e estabilidade da carteira de acyoes. 

Quadro16 

Premio de Risco estimado, a partir do Modelo CAPM, 

Nos periodos 2005-2008 e 2007-2008 

2005-2008 2007-2008 E(rp) E(ri/nv 

RM Beta E(ri) Y=RM-RF RM Beta E(ri) Y=RM-RF 2008 

77,61% 2,40 178,71% 72,10% 63,86% 2,82 145,59% 58,29% 9,33% 

24,71% 0,62 17,40% 19,205 24,11% 0,45 17,05% 18,54% 2,17% 

19,16% 0,21 8,33% 13,65% 32,62% 0,62 11,16% 27,05% 1,87% 

1,98% 0,10 5,14% -3,53% 1,98% 0,10 5,19% -3,59% 3,07% 

29,14% 0,83 25,20% 25,36% 30,64% 1,00 26,46% 25,07% 16,45% 

5,51% 5,57% 

- ··--- --------- --------- '-
Fonte: elaborayao propria 

0 premio de risco para 0 periodo 2005-2008 e de 25,36%, enquanto que para 0 periodo 

2007-2008 o valor obtido e de 26,46%. 0 premio de risco da carteira E(rp) e de 16,45% 

e para o investimento E(ri)P.Inv e de 15,34%. 

Uma segunda abordagem do CAPM e a utiliza((ao deste modelo com base no premio de 

risco de mercado verificado na economia dos EUA, acrescida do risco do pais. Este 

risco representa o excesso de remunerayao das OT1 0 em rela9ao aos T -Bond norte 

americanos. 
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5.9. Outras Abordagens Do Modelo CAPM Para Paises Emergentes 

Explorando as abordagens do modelo CAPM, conforme recomendou Damodaran 

(2002), o custo do capital e determinado de uma das seguintes formas: 

a) Custo Capital= RF +Beta*( Pr emio Risco Mercado Madura)+ Pr emio Risco Pais 

b) Custo Capital= RF +Beta*( Pr emio de Risco Mercado Madura+ Pr emio Risco Pais) 

On de, 

RF - Representa a taxa de remunerayao dos T-Bonds norte-americanos (4,7%) 

Beta - Assumiu-se a media dos betas das empresas norte - americanos (0,71), 

integrantes da S&P500, 

Premia de Risco Mercado Madura- Conforme a tabela de rating S&P500 (5%) 

Pr emio Risco Pais - 0 premio relativo nacional e dado pela diferenya entre a media 
das OT10 (5,51 %) e T-Bond norte-americana (4,7%). 11 

Utilizando a formula em a) ter-se-a urn custo de capital de 9,06%: 

Custo Capital= 4,7%% +0,71 *5%+0,81 %= 9,06% 

A partir do segundo metodo, apurar-se-a urn custo de capital de 8,82%, resultado 

praticamente igual ao do primeiro metodo. 

Custo capital = 4, 7%+0, 71 * ( 5%+0, 81%) = 8,82% 

11 Disponivel: www.stern.nyu.edu/ ~adamodaran, Aswath Damodaran (2007),"Equity 

Risk Premium of Brasil", acesso Julho 2009 
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5.10. Metodo Baseado no Value-at-Risk- VaR 

Do modelo VaR depreende-se que, para o seu calculo, seria necessaria urn determinado 

horizonte temporal, urn nivel de significancia, pre<;os e taxas relacionadas com os 

activos e passivos da carteira. 

Pretendia-se a partir dos metodos econometricos ARCH e GARCH, utilizando o 

programa Eviews, analisar as series financeiras temporais da carteira, suas varia<;oes ao 

longo do periodo considerado, a "Volatility Clustering", o nivel de concentra<;ao de 

Kurtosis (leptokurtosis) em rela<;ao a mediae a distribui<;ao normal, a correlac<;ao dos 

pre<;os com a volatilidade. 

No entanto, as series temporais existentes sao extremamente poucas, nao chegando se 

quer a atingir, do total dos titulos que compoem a carteira, vinte e cinco observa<;oes 

mensais, quando precisava-se de, no minimo, cern observa<;oes para este mesmo periodo 

de tempo. 
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CAPITULO 6: Conclusao e Discussao 

6.1. Conclusao e Discussao 

Na estima<;ao do premio de risco de Cabo Verde foram utilizados varios metodos 

sugeridos pela literatura financeira, tendo considerado os seguintes aspectos relevantes 

para o calculo do premio de risco de Cabo Verde: calculo dos retomos de 2005 a 2008, 

a taxa livre de risco as Obriga<;oes de Tesouro a 10 anos, e a media privilegiada a 

aritmetica. 

Consciente das limita<;oes que circunscreveram o estudo: mercado pequeno, com pouco 

hist6rico, com quatro empresas com ac<;oes cotadas na Bolsa, dificuldades em encontrar 

informa<;oes acerca do premio de risco de paises, provavelmente, comparaveis a Cabo 

Verde, e tratando-se de urn estudo pioneiro em Cabo Verde, foram utilizadas varias 

metodologias e modelos de estima<;ao do premio de risco. 

As varias metodologias utilizadas no calculo do premio de risco de Cabo Verde 

apontam para resultados diferentes, sendo uma ou outra com valores muito acima do 

que, empiricamente, se podia imaginar. 

Diferentemente do que se pensava antes de iniciar este estudo, a volatilidade das 

obriga<;oes cabo-verdianas, particularmente das OT1 0, revelou ser, extremamente, 

baixa, nao chegando a 1 %. Contudo, o retorno das ac<;oes da carteira apresenta uma 

certa volatilidade (16,7%), causada, substancialmente, pelo crescimento positivo e 

dispare dos dividendos. 

0 premio de risco de Cabo Verde estimado pela diferen<;a entre os retomos e OT10, no 

periodo 2005-2008, a partir do metodo hist6rico, situa-se entre 8,76% e 23,6% (com a 

variavel retomos discretos, obteve-se 8, 76%; retomos continuos ajustados aos 

dividendos- 19,8%; e retomos discretos ajustados aos dividendos- 23,6%). 

Fazendo referencia ao periodo 2007-2008 (Quadro 4), os premios de risco encontrados, 

salvo com retornos discretos (- 1,28% ), estao pr6ximos do periodo 2005-2008 (25,07% 
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e 20,38%), respectivarnente retomos discretos ajustados aos dividendos e retomos 

continuos ajustados aos dividendos). 

Estirna-se urn prernio de risco de 21% (media) pelo rnetodo das medias hist6ricas por 

interpola9ao linear. Este valor e rnais ou rnenos proximo do prernio de risco, baseado 

nas medias hist6ricas, calculado corn base nos retomos discretos ajustados aos 

dividendos (20,38%). 

0 calculo do prernio de risco hist6rico, utilizando as tecnicas Naiive, apresentou urn 

valor de 20,3% (media aritrnetica) e 13,52% (media geornetrica). Entretanto, no calculo, 

foi incluido no rendirnento/pre9o o dividendo. Pois, o ganho a partir do pre9o e 

extrernarnente baixo, e ha rnornentos ern que se registarn valores negativos (2a coluna, 

Quadro 7). Outrossirn, as Obriga9oes do Tesouro, independenternente do seu prazo, ao 

longo do ano, nao sao susceptiveis de urna analise coerente e valida, utilizando o 

rnornento entre t e t + 1 . 

0 prernio de risco de Cabo Verde, baseado no rnetodo de rating, registou valores rnuito 

elevados, devido a fraca volatilidade das OT10, durante o periodo 2005-2008. 

Considerando o rnesrno espa9o de tempo (2005-2008) para o calculo de volatilidades 

das rentabilidades das ac9oes e das Obriga9oes de Tesouro a 10 anos, o prernio de risco 

de Cabo Verde situa-se ern 1.364%, o que nao confere qualquer grau de confian9a aos 

investidores e ao pais. 

Contudo, se se considerar o periodo de calculo de volatilidades das OT1 0 de 1998 a 
2008, portanto diferente do periodo do retorno das ac9oes (2005-2008), o prernio de 

risco de Cabo Verde passa para 51,00%. 

Baseando ainda nos pressupostos anteriores, mas considerando o risco de 

incurnprirnento da divida como a diferen9a entre OT10 e T-Bond norte-americana, o 

prernio de risco obtido e de 10,74%. 

Pelo rnetodo de proporcionalidade das volatilidades entre Cabo Verde e o rnercado 

maduro (EU A), o premio de risco situa-se em 4,11 %, o que, tanto pelas agencias de 

rating, como o que, intuitivamente, se pressupoe e um pouco baixo. 
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Baseando no metodo rating e nos pressupostos tidos em conta, salvo o do absorvimento 

do periodo de volatilidade de 1998-2008 e do spread como a diferen<;a entre OT10 e T

bond, os outros pressupostos de estima<;ao do premio de risco (a partir do rating da 

tabela moddy's como risco de incumprimento e o de proporcionalidade das 

volatilidades) nao reflectem as reais diferen<;as nos riscos do mercado maduro (EUA) e 

do mercado nacional. Isto mostra que, de facto, se trata de uma metodologia simplista, 

intuitiva, e nao cientifica, conforme afirma o proprio Damodaran. 

Estimando o premio de risco de Cabo Verde pelo modelo de Godfrey-Spinosa, 

assumindo o coeficiente de correla<;ao igual a 1 e a volatilidade do indice de urn 

mercado maduro (DJIA), o valor obtido e de 4,40%. Este valor, situa-se abaixo do 

premio de risco dos EUA (5%), o que acabou por nao corresponder a expectativa 

positiva que se tinha em rela<;ao a este metodo. A alta volatilidade verificada, em 2008, 

nos retomos das empresas norte-americanas, particularmente nos retomos da DJIA 

(menos 31,92%), e a razao da exibi<;ao de urn nivel de risco superior ao risco da carteira 

cabo-verdiana. 

0 modelo baseado nos dividendos- uma modifica<;ao do modelo de Gordon e Shapiro 

(1956)-, com g assumindo valores determinados a partir do nicio de reten<;ao e 

rentabilidade do capital proprio, g como a taxa equivalente a taxa do PIB (Produto 

Intemo Bruto) ou, ainda, g como a taxa de rendibilidade de uma Obriga<;ao de 

Tesouro a 12 anos, resultou, respectivamente, nos seguintes premios de risco: 18,74%, 

13,13% e 13,52%. 

0 premio de risco Y=RM-RF, segundo o modelo CAPM (nao se utilizou o Beta 

alavancado), para 0 periodo 2005-2008 e de 25,36%, enquanto que para 0 periodo 2007-

2008 o valor obtido e de 26,46%. 0 premio de risco da carteira E(rp) e de 16,45% e 

para o investimento E(ri)Inv e de 15,34%. Explorando outras abordagens, a partir do 

modelo CAPM, conforme recomendou Damodaran (2002) , o custo do capital e de 9%. 

Da analise, partindo das hipoteses iniciais do estudo, pode-se testar que OS diferentes 

mctodos utilizados no calculo do premio de risco de Cabo Verde, com a excep<;ao do 

metodo de proporcionalidade das volatilidades ( 4,11 %), considerando periodo de 
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volatilidade das Obrigay5es do Tesouro (1998-2008) diferentes do periodo do retorno 

(2005-2008), e do modelo God-frey e Spinosa, onde se obteve urn premio de Risco de 

4,40%, sao superiores ao premio de risco de Portugal (nao ultrapassa os 7%), estimados 

pelos respectivos modelos ou metodologias, designadamente por Pimentel (2002), 

Alpalhao e Alves (2002) e Neves (2002), e do Brazil (cerca de 9%), estimado por 

Damodaran (2006). 

Os premios de risco de Cabo Verde, estimados a partir do metodo de rating, e nas duas 

vertentes ( Quadros 9, 1 0.1 e 11 ), nomeadamente na do premio relati vo nacional -

Spread de incumprimento de Cabo Verde- e da proporcionalidade das volatilidades da 

rentabilidade da carteira e do S&P500 (Quadro 11 ), nao reflectem as potenciais 

diferen9as nos riscos do mercado maduro (EUA) e no mercado nacional. Pois, o premio 

de risco de Cabo Verde situa-se em 1.364% e 51,00% para a primeira vertente, e 4,11% 

para a segunda, sendo que se estima o premio de risco para os EUA em 5%. Isto s6 se 

confirma, conforme Damodaran (2002) que se trata de urna metodologia simplista, 

intuitiva, e nao cientifica. 

Constata-se, tambem, que o premio relativo nacional (Quadros 9 e 10.1) revelou-se 

relativamente excessivo quando se utiliza o spread de incurnprimento de Cabo Verde 

(1.359% e 46,00%), e relativamente baixo (Quadro11) no metodo da proporcionalidade 

das volatilidades (0,89%). Esta situa9ao constatada confirma-se que a utiliza9ao 

somente do spread do risco de incumprimento das emiss5es de obrigay5es do pais pode 

pecar-se pelo excesso ou pela insuficiencia, conforme os pressupostos tidos em 

considera9ao. 

A maioria das metodologias utilizadas confirma-se que e mais razoavel, no calculo do 

premia de risco de Cabo Verde, considerar o total dos retomos - retomo/preyos e 

dividendos - sob pena de se subestimar a real rentabilidade da carteira e, 

consequentemente, o premia de risco do pais. Pois, verificam-se que os pre9os de cada 

titulo da carteira sao quase que estaveis ao longo dos anos e, muitas vezes, com retomos 

negativos, enquanto os dividendos, principalmente, em termos de valores absolutos, se 

cresceram de ano para ano, de uma forma nao estavel. 

Contudo, no calculo do premio de risco pelo metodo hist6rico (2005-2008), a partir do 

retorno discreto (estimado sobre cota9ao media anual da carteira), obteve-se urn premio 
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de risco do pais de 8,76%, superior ao de outros metodos estimados sobre o retorno do 

pre9o mais dividendos, designadamente God-frey-Spinosa (4,4%) e da 

proporcionalidade das volatilidades (4,1 %). Embora a volatilidade no calculo desse 

premio de risco hist6rico seja aqui elevada (20,5%), ela foi originada, sobretudo, da 

varia9ao de pre9os entre os diferentes titulos que compoem a carteira. 

Conclui-se, de entre OS diferentes metodos do calculo do premio de risco utilizado, que 

o modelo baseado nos dividendos, mais concretamente com g, assumindo a taxa media 

do crescimento do PIB ou de uma Obriga9ao de Tesouro a 12 anos, eo mais razoavel, 

mais consistente e mais confiavel, quer empiricamente quer a partir da compara9ao com 

as agendas de rating. 

0 modelo, baseado nos dividendos, com g assumindo valores determinados a partir do 

rado de reten9ao e rentabilidade do capital proprio, g como a taxa equivalente a taxa 

do PIB (Produto Intemo Bruto) ou, ainda, g como a taxa de rendibilidade de uma 

Obriga9ao de Tesouro a 12 anos, originou, respectivamente, os seguintes premios de 

risco: 18,74%, 13,13% e 14,14%. 

As agendas de rating, nomeadamente moddy' s (ultimo up-grade-Janeiro de 2009), a 

Standard & Poor (2008) e a Fictching (2006) atribuem a Cabo Verde uma nota9ao de 

"B+", estabelecendo o premio de risco de Cabo Verde em 15%, aproximadamente. 

Entretanto, as outras abordagens do CAPM, sugeridas por Damodaran para paises 

emergentes, revelaram urn premio de risco de 9%. Igualmente, baseando no metodo do 

rating e considerando urn risco de incumprimento da divida como a diferen9a entre 

OT10 e T-Bond norte-americano e urn periodo de volatilidade de 10 anos (1998-2008), 

diferente do periodo de estima9ao do premio de risco (2005-2008), obteve-se urn 

premio de risco de 10,74%. 

Deste modo, pensa-se que o premio de risco de Cabo Verde situa-se entre 9% e 15%, 

conforme foi apurado pelos metodos baseados nos dividendos e pelas outras abordagens 

do CAPM, sugeridas por Damodaran. 
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6.2. U rna Palavra Final 

Este estudo representa o inicio de uma pesquisa na area de estima<;ao do premio de risco 

de Cabo Verde. Urn pais, onde o mercado de ac<;5es e, ainda, bastante jovem. 

Trata-se de uma contribui<;ao empirica, mas que se pensa poder despertar algum 

interesse aos investidores nacionais e intemacionais, a Bolsa de valores de Cabo Verde, 

a Banca, ao Banco Central e aos demais interessados nesta area. 

Futuramente, com a entrada de mais empresas na Bolsa, com a constru<;ao do indice e 

com mais dados historicos, preve-se urn estudo muito mais aprofundado sobre o premio 

de risco de Cabo Verde, dando a conhecer aos investidores, em bases solidas e 

cientificas, 0 premio de risco do pais, estimado por diferentes metodos. 

Terminar-se-ia este estudo, na esperan<;a de que chegara urn dia em que se descobrira 

uma formula magica de estima<;ao do premio de risco, cientificamente aceite por todos 

os paises do mundo. Pois, de todas as formulas existentes, Campbell Harvey, em Maio 

de 2005, num discurso, emocionante, de encerramento sobre o premio de risco, disse 

que ainda nao se pode chegar num estabelecimento de ensino ou junto dos investidores, 

dizendo "this is the risk Premium". 12 

12 Disponivel: Brian.mcculloch@trasury.govt.nz, McCulloch, Brian e Leonova Dasha 
(May,2005), "The Market Equity Risk Premium", Treasury Paper, p.2, acesso Julho 
2006 
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Anexol 

] 
Data Sessao Titulo Cota!;ao 

21-12-2005 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 3.500,00 

] 12-01-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 3.500,00 
12-01-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 3.500,00 

1 
16-01-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 4.000,00 
16-01-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 4.200,00 
01-02-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.500,00 

j 01-02-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.500,00 
08-02-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. AtHintico 3.900,00 
08-02-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 3.900,00 
14-02-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 3.900,00 
22-02-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.385,00 
22-02-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.385,00 
13-03-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 3.800,00 
15-03-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 3.800,00 
20-03-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 3.800,00 
30-03-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 3.800,00 
03-04-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 3.800,00 
10-04-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 3.800,00 
10-04-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 3.800,00 
27-04-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 3.800,00 
27-04-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 3.800,00 
11-05-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.385,00 
11-05-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.385,00 
12-05-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.385,00 
12-05-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.385,00 
23-05-2006 CVCECOAM0003/C.E. de Cabo Verde 6.100,00 
23-05-2006 CVCECOAM0003/C.E. de Cabo Verde 6.100,00 
23-05-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.385,00 
23-05-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.385,00 
26-05-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.385,00 
26-05-2006 CVSCTOAM0007 /Soc. C. V. de Tabacos 6.385,00 
26-05-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.385,00 

26-05-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.385,00 
29-05-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.385,00 

30-05-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.385,00 
31-05-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 3.385,00 
05-06-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 3.390,00 

05-06-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 3.390,00 

07-07-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 7.125,00 
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Sessao Titulo Cota~ao 

] 11-07-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 7.145,00 
12-07-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 7.145,00 

I 
22-08-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.000,00 
22-08-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.000,00 
07-09-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.000,00 
07-09-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.000,00 
13-09-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 2.900,00 
12-10-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.500,00 
16-10-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 2.900,00 
24-10-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 2.990,00 
24-10-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.500,00 
24-10-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.500,00 
26-10-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 2.900,00 
26-10-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 2.752,00 
26-10-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 2.955,00 
14-11-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.500,00 
28-11-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.500,00 
07-12-2006 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.500,00 
29-12-2006 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 2.990,00 
12-02-2007 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.500,00 
16-02-2007 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 7.150,00 
27-02-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 2.900,00 
27-02-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 2.900,00 
27-02-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 2.900,00 
27-02-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 2.900,00 
27-02-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.000,00 
27-02-2007 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.500,00 
07-03-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.000,00 
07-03-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.000,00 
15-03-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.000,00 
15-03-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.000,00 

15-03-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.000,00 
15-03-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.000,00 
15-03-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.000,00 

11-04-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.000,00 
20-04-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.000,00 

20-04-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.000,00 

23-04-2007 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.500,00 

26-04-2007 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.500,00 

30-04-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.300,00 

30-04-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.300,00 
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Sessao I Titulo 

03-05-2007 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 
03-05-2007 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 
04-05-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 
08-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
08-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
08-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
08-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
08-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
08-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
08-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
08-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
08-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
08-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
08-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
08-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
08-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
08-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
08-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
08-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
08-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
10-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
14-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
14-05-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
14-05-2007 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 
15-05-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 
16-05-2007 CVCECOAM0003/C.E. de Cabo Verde 
16-05-2007 CVCECOAM0003/C.E. de Cabo Verde 
22-05-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 
22-05-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 
22-05-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 
22-05-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 
11-06-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 
11-06-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 
19-06-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 
19-06-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 
22-06-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 
26-06-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 
26-06-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
26-06-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
04-07-2007 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantica 
12-07-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
13-07-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
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6.500,00 
6.500,00 
3.300,00 
4.700,00 
4.700,00 
4.700,00 
4.700,00 
4.700,00 
4.700,00 
4.700,00 
4.700,00 
4.700,00 
4.700,00 
4.700,00 
4.400,00 
4.400,00 
4.400,00 
4.400,00 
4.400,00 
4.400,00 
5.060,00 
4.400,00 
4.400,00 
6.500,00 
3.000,00 
6.100,00 
6.100,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
2.990,00 
2.990,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
4.550,00 
4.550,00 
3.000,00 
4.600,00 
4.400,00 



J 
Data Sessao Titulo Cota~ao 

13-07-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 4.650,00 
25-07-2007 CVBCAOAM0003/Banca C. Atlantica 3.000,00 

] 27-07-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 4.600,00 
27-07-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 4.600,00 
10-08-2007 CVBCAOAM0003/Banca C. Atlantica 2.551,00 
10-08-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 4.600,00 
10-08-2007 CVSCTOAM0007/Sac. C.V. de Tabacas 6.500,00 
28-08-2007 CVSCTOAM0007/Sac. C.V. de Tabacas 6.500,00 
11-09-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 4.500,00 
13-09-2007 CVSCTOAM0007/Sac. C.V. de Tabacas 6.400,00 
20-09-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 4.620,00 
20-09-2007 CVENAOAM0007 /ENACOL 4.620,00 
28-09-2007 CVBCAOAM0003/Banca C. Atlfmtica 2.933,00 
05-10-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 4.500,00 

12-10-2007 CVBCAOAM0003/Banca C. Atlantica 2.767,00 
22-10-2007 CVBCAOAM0003/Banca C. Atlantica 2.800,00 

29-10-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 4.499,00 

29-10-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 4.500,00 

29-10-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 4.500,00 

29-10-2007 CVENAOAM0007 /ENACOL 4.600,00 

29-10-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 4.800,00 

29-10-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 4.800,00 

29-10-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 5.000,00 

31-10-2007 CVBCAOAM0003/Banca C. Atlantica 2.900,00 

07-11-2007 CVBCAOAM0003/Banca C. Atlantica 2.900,00 

08-11-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 5.000,00 

08-11-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 5.000,00 

-89-



Data 
Sessao I Titulo 

08-11-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 
13-11-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
13-11-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
13-11-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
13-11-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
14-11-2007 CVBCAOAM0003/Banca C. Atlantica 
14-11-2007 CVBCAOAM0003/Banca C. Atlantica 
14-11-2007 CVBCAOAM0003/Banca C. Atlantica 
14-11-2007 CVBCAOAM0003/Banca C. Atlantica 
14-11-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 
15-11-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
22-11-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 
22-11-2007 CVENAOAM0007 lENA COL 
23-11-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 
27-11-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
27-11-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
28-11-2007 CVBCAOAM0003/Banca C. Atlantica 
28-11-2007 CVBCAOAM0003/Banca C. Atlantica 
28-11-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 
28-11-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 
28-11-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 
30-11-2007 CVBCAOAM0003/Banca C. Atlantica 
30-11-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
30-11-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 
30-11-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
30-11-2007 CVENAOAM0007 /EN A COL 
30-11-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
30-11-2007 CVENAOAM0007/ENACOL 
03-12-2007 CVBCAOAM0003/Banca C. AtUintica 
03-12-2007 CVBCAOAM0003/Banca C. Atlantica 
05-12-2007 CVSCTOAM0007/Sac. C.V. de Tabacas 
10-12-2007 CVBCAOAM0003/Banca C. Atlantica 
12-12-2007 CVBCAOAM0003/Banca C. Atlantica 
08-01-2008 CVBCAOAM0003/Banca C. Atlantica 
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Cota~ao 

5.000,00 
5.001,00 
5.200,00 
5.200,00 
5.200,00 
2.933,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
5.350,00 
5.350,00 
5.100,00 
5.100,00 
5.300,00 
6.094,00 
6.094,00 
3.000,00 
3.000,00 
6.094,00 
7.000,00 
7.000,00 
3.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
6.700,00 
3.400,00 
3.400,00 
3.200,00 
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J 
J 

Data 

] Sessao Titulo Cota~ao 

14-01-2008 CVENAOAM0007/ENACOL 6.990,00 
14-01-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.990,00 

] 14-01-2008 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.500,00 
17-01-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.000,00 

J 
17-01-2008 CVENAOAM0007/ENACOL 6.000,00 
17-01-2008 CVENAOAM0007/ENACOL 6.000,00 
22-01-2008 CVENAOAM0007/ENACOL 6.800,00 

J 
22-01-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.800,00 
22-01-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.800,00 
22-01-2008 CVENAOAM0007 /ENACOL 6.800,00 

j 24-01-2008 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.500,00 

28-01-2008 CVBCAOAM0003/Banco C. Atla.ntico 3.200,00 

j 
18-02-2008 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.500,00 

05-03-2008 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.100,00 

10-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.000,00 

J 
10-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.000,00 

10-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.000,00 

12-03-2008 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.100,00 

12-03-2008 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 3.100,00 

12-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.799,00 

12-03-2008 CVSCTOAM0007/Soc. C.V. de Tabacos 6.500,00 

19-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.500,00 

19-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.790,00 

19-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.800,00 

19-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.800,00 

19-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.800,00 

19-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.800,00 

19-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.900,00 

19-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.970,00 

19-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.990,00 

19-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.980,00 

27-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.980,00 

27-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.990,00 

28-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.980,00 

28-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.980,00 

28-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.980,00 

28-03-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 6.978,51 
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Data 
Sessao I Titulo 

02-04-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
02-04-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
03-04-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
14-04-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
14-04-2008 CVENAOAM0007/ENACOL 
14-04-2008 CVENAOAM0007/ENACOL 
14-04-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
15-04-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
22-04-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
30-04-2008 CVCECOAM0003/C.E. de Cabo Verde 
30-04-2008 CVCECOAM0003/C.E. de Cabo Verde 
27-05-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
05-06-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
06-06-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
09-06-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
09-06-2008 CVENAOAM0007 /ENACOL 
09-06-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
09-06-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
09-06-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
09-06-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
09-06-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
09-06-2008 CVENAOAM0007/ENACOL 
09-06-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
09-06-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
09-06-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
17-06-2008 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 
17-06-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
17-06-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
19-06-2008 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 
19-06-2008 CVBCAOAM0003/Banco C. Atlantico 
26-06-2008 CVENAOAM0007/ENACOL 
26-06-2008 CVENAOAM0007 /EN A COL 
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Cota~ao 

6.981,00 
6.981,00 
6.981,00 
6.800,00 
6.800,00 
6.800,00 
6.800,00 
6.795,00 
6.800,00 
6.500,00 
6.500,00 
6.500,00 
6.500,00 
6.500,00 
6.800,00 
6.800,00 
6.800,00 
6.800,00 
6.800,00 
6.800,00 
6.800,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
7.000,00 
2.900,00 
6.800,00 
7.000,00 
3.100,00 
3.100,00 
7.000,00 
7.000,00 



Anexo 2 

Cota~ao Media mensal 

Cota~ao media mensal SCT CECV BCA ENACOL 

Dez-05 3500,00 · .. 

Jan-06 3800,00 

Fev-06 6442,50 3900,00 

Mar-06 6385,00 3800,00 

Abr-06 6385,00 3800,00 

Mai-06 6385,00 6100,00 3385,00 

Jun-06 6385,00 6100,00 3390,00 

Jul-06 7138,33 6100,00 

Ago-06 7145,00 3000,00 
·. 

Set-06 7145,00 2966,67 

Out-06 6500,00 6100,00 2899,40 

Nov-06 6500,00 6100,00 2955,00 
.· :··: .... :;:{/'•}t .•.•.•. oe:z-o~ T.ii' ·.· ·····.· ··· .. ·· IF(; 61ob~6q;r ~~~~~~~ltz~~.Q~o·oJ 

~ 

.··· .. · c 650Q,bcl": 
-:c-

Jan-07 6500,00 2990,00 

Fev-07 6716,67 6100,00 2920,00 

Mar-07 6500,00 3000,00 

Abr-07 6500,00 6100,00 3120,00 

Mai-07 6500,00 6100,00 3050,00 4598,00 

Jun-07 6500,00 2996,67 4550,00 

Jul-07 6500,00 3000,00 4570,00 

Ago-07 6500,00 6100,00 2551,00 4600,00 

Set-07 6400,00 6100,00 2933,00 4580,00 

Out-07 6400,00 2822,33 4649,88 

Nov-07 6400,00 2979,13 5916,65 
. • :; : ' '.);;:)' ',"'!'{:!!( . . ·.. ' 
. : ... ~ , · ·' Dez-07· '>:·0:,;;} s7db,oo: I :'t.· i · 6 ioo,od~ i~tr~~;~,~~~:~1(t~/.3'2ob;oo 

Jan-08 6500,00 6100,00 3200,00 6575,56 

Fev-08 6500,00 6100,00 6800,00 

Mar-08 6500,00 6100,00 3100,00 6750,88 

Abr-08 6500,00 6500,00 6859,78 

Mal-08 6500,00 6500,00 

Jun-08 6500,00 3033,00 6847,06 

Jul-08 6500,00 6500,00 3100,00 7000,00 

A~o-08 6500,00 6500,00 3166,00 7000,00 

Set-08 6500,00 6500,00 3166,00 7000,00 

Out-08 6500,00 6500,00 3095,00 7000,00 

Nov-08 6500,00 6500,00 3100,00 6902,00 
.. . . . '.": .... , ... !: .. ·· 6soa·oo ·., •' :,j ';~~t~~Wi;~~ ... ;~ •. ~::~.;~·~.:;:-:.. ', ' ' :': ;··:.·.·,I ·:.::. .. l)!;•.;y•o: ... ·•696~,6·~ 0 ·· ... · .. ·.i.· Dez-08 . ' . I ... 6500,Q0.;1<c<"':.:,"'"'::''···~ 3150,0Q 

Fonte: Elaborac;:ao Pr6pria 
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Anexo 3 

Dados de Cota~ao Por Ac~ao, em Mil escudos Cabo Verdianos ( ECVs) 

Empresas 2005 2006 2007 2008 
Cotadas Cotavao/ Acvao Cotavao/ Acvao Cotavao/ Acvao Cotavao/ Acvao 

PO P1 PO P1 PO P1 PO P1 
SCT n/d n/d 6500 6500 6400 6700 6700 5896 
CECV n/d n/d 6100 6100 6100 6100 6100 6500 
BCA 3500 3500 2960 2990 3400 3400 3400 3200 
EN A COL n/d n/d n/d n/d 7000 7000 7000 6900 

3500 5196,67 5800 6624 
Fonte: Bolsa de Valores de Cabo Verde, Maio 2009 

Anexo 4 

Dados de Capitaliza~ao Bolsista, em Mil escudos Cabo Verdianos ( ECVs) 

Empresas 2005 2006 2007 2008 

SCT nd 567.060.000 584.508.000 514.367.040 

CECV nd 1.273.680.000 1.273.680.000 1.357.200.000 

BCA 1.312.500.000 1.121.250.000 1.275.000.000 1.200.000.000 

Enacol nd nd 7.000.000.000 6.900.000.000 

Valor Carteira 1.312.500.000 2.961.990.000 10.133.188.000 9.971.567.040 
-

Fonte: Bolsa de Valores de Cabo Verde, Maio 2009 

Anexo 5 

No Dividendos Distribuidos 

Acvoes Exercici Exercicio Exercici Exercici 
Titulo Cotadas 0 2005 2006 0 2007 0 2008 

Sociedade Cabo-verdiana 87.240 577,46 596,00 604,17 154,80 
de Tabacos 
Caixa Econ6mica de Cabo 208.800 330,00 330,00 400,00 139,2 
Verde 
Banco Comercial do 375.000 153,74 186,85 324,765 341,4 
Atlantica 
Enacol - Empresa Nacional 1.000.00 n/d 172,86 256.57 118,8 
Combustiveis 0 

------
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Anexo: 6 

Rentabilidades ate a maturidades das Obriga96es Do Tesouro a 10 Anos 
Tipo Opera9ao I Taxas 
EOT 5,0000 
EOT 5,5312 
EOT 5,7800 
EOT 5,2500 
EOT 5,6500 
EOT 5,5446 
EOT 5,4375 
OOT 5~M 

Anexo 7 

Rentabilidades ate a maturidades das Obriga96es Do Tesouro a 12 Anos 

Tipo_op_e_ra9_ao_ ------------r Taxas 

• 

Anexo 8 

Taxa de Crescimento do Produto Interno Bruto- PIB 
Anos 
2005 
2006 
2007 
2008 
Fonte: Banco Central de Cabo Verde, Maio 2009 
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Taxas 
5,60% 
8,20% 
6,70% 
6,90% 
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Anexo 9 

Data da 
Emissiio 

2001-07-17 

2001-07-20 

2001-07-27 

2001-08-03 

2001-08-08 

2001-08-09 

2001-08-10 

2001-08-14 

2001-08-16 

2001-08-24 

2001-08-31 

2001-09-18 

2001-09-20 

2001-09-26 

2001-09-27 

2001-10-01 

2001-10-04 

2001-10-05 

2001-10-11 

2001-10-16 

2001-10-18 

2001-10-19 

2001-10-22 

2001-10-24 

2001-10-26 

2001-10-31 

2001-11-08 

2001-11-13 

2001-11-15 

2001-11-20 

2001-11-23 

2001-11-30 

2001-12-03 

2001-12-06 

2001-12-18 

2001-12-20 

2001-12-26 

2001-12-27 

2001-12-27 

2001-12-28 

2001-12-28 

Prazo 

91 

91 

91 

182 

182 

91 

182 

91 

91 

91 

91 

Taxa 
Media de 

juro 

9,7825% 

10,5000% 

9,0500% 

10,2500% 

11,0592% 

7,4375% 

9,8269% 

9,3043% 

11,1250% 

10,8250% 

10,9688% 

91 11,0938% 

91 10,4512% 

91 10,6759% 

182 11,1172% 

91 9,3000% 

182 11,2634% 

182 10,2500% 

182 11,0865% 

91 10,5833% 

182 11,2445% 

91 10,9792% 

182 11,0000% 

182 11,3333% 

91 9,8438% 

181 11,1316% 

91 10,5000% 

90 10,3152% 

91 11,0000% 

182 11,0568% 

91 11,0250% 

91 11,0694% 

182 11,0321% 

364 11,3235% 

91 11,2500% 

91 10,6250% 

91 11,0455% 

91 11,0000% 

91 11,0000% 

182 I 0,5000% 

364 11,5000% 

Data da 
Emissiio 

Prazo 
Taxa 

Media de 
juro 

2001-12-31 

2002-01-09 

2002-01-15 

2002-01-16 

2002-01-17 

2002-01-18 

2002-01-25 

2002-01-31 

2002-02-01 

2002-02-06 

2002-02-07 

2002-02-08 

2002-02-11 

2002-02-14 

2002-02-22 

2002-03-01 

2002-03-19 

2002-03-21 

2002-03-27 

2002-03-28 

2002-03-28 

2002-03-28 

2002-04-01 

2002-04-04 

2002-04-05 

2002-04-11 

2002-04-16 

2002-04-17 

2002-04-18 

2002-04-18 

2002-04-19 

2002-04-22 

2002-04-24 

2002-04-26 

2002-04-30 

2002-05-02 

2002-05-09 

2002-05-13 

2002-05-16 

2002-05-21 

2002-05-24 
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91 

182 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

182 

182 

91 

11,0459% 

11,1250% 

11,0857% 

11,0000% 

11,0000% 

11,0577% 

11,1695% 

11,0000% 

11,1429% 

11,2844% 

11,0000% 

182 11,0417% 

91 11,0000% 

90 11,0000% 

91 11,0833% 

91 10,9062% 

91 10,8125% 

91 10,7500% 

91 10,4375% 

182 10,2500% 

91 10,1071% 

91 10,1500% 

91 10,0000% 

182 9,7500% 

182 9,4643% 

182 9,0000% 

91 8,4268% 

91 8,0000% 

91 8,0000% 

182 8,1029% 

91 8,1058% 

182 8,7188% 

182 8,5000% 

91 8,2627% 

182 8,4842% 

91 7,9500% 

91 7,6500% 

91 7,5837% 

92 7,5000% 

182 7,3736% 

91 7,2500% 

Data da 
Emissiio 

2002-05-31 

2002-06-03 

2002-06-03 

2002-06-18 

2002-06-19 

2002-06-20 

2002-06-26 

2002-06-27 

2002-06-28 

2002-07-01 

2002-07-02 

2002-07-10 

2002-07-11 

2002-07-16 

2002-07-17 

2002-07-18 

2002-07-19 

2002-07-26 

2002-08-07 

2002-08-08 

2002-08-08 

2002-08-09 

2002-08-12 

2002-08-14 

2002-08-23 

2002-08-30 

2002-09-17 

2002-09-19 

2002-09-25 

2002-09-26 

2002-09-26 

2002-09-30 

2002-10-01 

2002-10-03 

2002-10-04 

2002-10-10 

2002-10-15 

2002-10-16 

2002-10-17 

2002-10-17 

2002-10-18 

Prazo 

91 

364 

182 

91 

364 

91 

91 

91 

182 

91 

91 

182 

364 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

182 

91 

182 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

89 

91 

182 

91 

91 

182 

182 

182 

91 

91 

91 

182 

91 

Taxa 
Media de 

juro 

7,0000% 

7,2500% 

7,1250% 

6,6625% 

7,0625% 

6,9275% 

6,9318% 

7,0161% 

7,2500% 

7,0000% 

7,0000% 

7,3750% 

7,5000% 

6,9196% 

6,5000% 

6,5000% 

6,4231% 

6,4492% 

6,5812% 

6,9926% 

6,5000% 

6,6667% 

6,6977% 

6,7308% 

6,7500% 

6,6328% 

6,4550% 

6,6156% 

6,4688% 

6,5000% 

6,9227% 

6,5000% 

7,1417% 

6,8357% 

6,6875% 

6,6250% 

6,4527% 

6,3499% 

6,3874% 

6,5184% 

6,4510% 
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Data da 
Emisslio 

2002-10-21 

2002-10-23 

2002-10-25 

2002-10-29 

2002-11-06 

2002-11-07 

2002-11-11 

2002-11-13 

2002-11-19 

2002-11-22 

2002-11-29 

2002-12-02 

2002-12-05 

2002-12-17 

2002-12-19 

2002-12-26 

2002-12-27 

2002-12-30 

2002-12-30 

2002-12-30 

2002-12-31 

2003-01-08 

2003-01-14 

2003-01-15 

2003-01-16 

2003-01-17 

2003-01-24 

2003-02-05 

2003-02-06 

2003-02-12 

2003-02-28 

2003-03-03 

2003-03-19 

2003-03-26 

2003-03-26 

2003-03-31 

2003-04-01 

2003-04-03 

2003-04-07 

2003-04-10 

2003-04-14 

Prazo 

182 

182 

91 

182 

91 

91 

91 

91 

182 

91 

91 

182 

364 

91 

91 

91 

91 

182 

364 

91 

91 

182 

91 

91 

91 

90 

91 

91 

182 

91 

91 

91 

91 

91 

182 

91 

91 

182 

91 

182 

91 

Taxa 
Media de 

juro 

6,6328% 

6,7292% 

6,4375% 

6,4441% 

6,4188% 

6,4688% 

6,4782% 

6,4788% 

6,4858% 

6,3750% 

6,3438% 

6,4824% 

6,6250% 

6,2500% 

6,3224% 

6,5000% 

6,5000% 

6,4875% 

6,5000% 

6,4546% 

6,4094% 

6,4375% 

6,3243% 

6,3398% 

6,2500% 

6,2260% 

6,1610% 

6,1250% 

6,0391% 

6,0000% 

5,9129% 

5,9712% 

5,9499% 

5,9412% 

5,9570% 

5,8783% 

5,8030% 

5,7500% 

5,6980% 

5,6267% 

5,5834% 

Data da 
Emisslio 

Prazo 

2003-04-17 

2003-04-21 

2003-04-24 

2003-04-28 

2003-05-05 

2003-05-12 

2003-05-20 

2003-05-29 

2003-06-02 

2003-06-02 

2003-06-09 

2003-06-16 

2003-06-19 

2003-06-23 

2003-06-26 

2003-06-30 

2003-07-01 

2003-07-07 

2003-07-10 

2003-07-14 

2003-07-21 

2003-07-28 

2003-08-04 

2003-08-07 

2003-08-11 

2003-08-25 

2003-08-28 

2003-09-01 

2003-09-05 

2003-09-08 

2003-09-15 

2003-09-22 

2003-09-24 

2003-09-29 

2003-09-30 

2003-10-02 

2003-10-06 

2003-10-09 

2003-10-13 

2003-10-16 

2003-10-20 
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182 

91 

182 

91 

91 

91 

182 

91 

91 

182 

91 

91 

364 

91 

364 

91 

91 

91 

182 

91 

91 

91 

91 

182 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

182 

91 

91 

182 

91 

182 

91 

182 

91 

Taxa 
Media de 

juro 

5,5644% 

5,5625% 

5,6208% 

5,4792% 

5,4705% 

5,4280% 

5,5824% 

5,4375% 

5,4432% 

5,5804% 

5,4898% 

5,4807% 

5,4956% 

5,4375% 

5,4650% 

5,4062% 

5,3750% 

5,3974% 

5,5000% 

5,3750% 

5,3955% 

5,3042% 

5,3208% 

5,4844% 

5,3065% 

5,3000% 

5,3935% 

5,4110% 

5,4479% 

5,5124% 

5,4034% 

5,4265% 

5,4516% 

5,4688% 

5,5000% 

5,5229% 

5,5123% 

5,3818% 

5,4375% 

5,5067% 

5,4062% 

Data da 
Emisslio 

2003-10-23 

2003-10-27 

2003-11-03 

2003-11-10 

2003-11-11 

2003-11-18 

2003-11-21 

2003-11-27 

2003-12-01 

2003-12-01 

2003-12-04 

2003-12-05 

2003-12-08 

2003-12-12 

2003-12-15 

2003-12-22 

2003-12-29 

2003-12-29 

2003-12-30 

2004-01-05 

2004-01-08 

2004-01-12 

2004-01-19 

2004-01-22 

2004-02-02 

2004-02-05 

2004-02-09 

2004-02-10 

2004-02-26 

2004-03-01 

2004-03-05 

2004-03-08 

2004-03-12 

2004-03-15 

2004-03-22 

2004-03-24 

2004-03-29 

2004-03-30 

2004-04-01 

2004-04-05 

2004-04-08 

Prazo 

182 

91 

91 

91 

91 

182 

182 

91 

182 

91 

364 

91 

91 

91 

91 

91 

364 

91 

91 

91 

182 

91 

91 

91 

91 

182 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

182 

91 

91 

182 

92 

182 

Taxa 
Media de 

juro 

5,5617% 

5,3513% 

5,3686% 

5,3690% 

5,3871% 

5,5227% 

5,6562% 

5,9531% 

7,0000% 

6,5000% 

8,3306% 

5,8263% 

7,7151% 

7,8125% 

8,1160% 

7,3317% 

8,3688% 

7,8562% 

8,0000% 

7,9455% 

8,0000% 

7,8585% 

8,1160% 

5,5000% 

6,6807% 

8,2578% 

7,9107% 

6,6272% 

7,8011% 

7,6642% 

7,7500% 

7,5000% 

6,7374% 

6,8950% 

6,9699% 

7,1094% 

6,6724% 

7,0136% 

7,5500% 

6,9966% 

7,0000% 
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Data da 
Emissao 

2004-04-12 

2004-04-15 

2004-04-19 

2004-04-22 

2004-04-22 

2004-04-26 

2004-05-03 

2004-05-06 

2004-05-10 

2004-05-17 

2004-05-20 

2004-05-24 

2004-05-27 

2004-05-31 

2004-06-07 

2004-06-14 

2004-06-17 

2004-06-21 

2004-06-28 

2004-07-01 

2004-07-08 

2004-07-08 

2004-07-12 

2004-07-19 

2004-07-22 

2004-07-26 

2004-07-29 

2004-08-02 

2004-08-05 

2004-08-09 

2004-08-12 

2004-08-16 

2004-08-23 

2004-08-30 

2004-09-06 

2004-09-09 

2004-09-13 

2004-09-20 

2004-09-23 

2004-09-27 

2004-09-30 

Taxa 
Prazo Media de 

91 

182 

91 

91 

182 

91 

91 

182 

91 

91 

182 

91 

182 

91 

91 

91 

364 

91 

91 

364 

182 

364 

91 

91 

364 

91 

182 

92 

182 

364 

364 

91 

91 

91 

91 

364 

91 

91 

182 

91 

182 

juro 

6,7500% 

6,7350% 

6,6658% 

6,1250% 

6,9477% 

6,1600% 

6,2500% 

6,3750% 

6,2083% 

6,0490% 

6,1562% 

6,0000% 

6,2188% 

6,1060% 

6,0340% 

6,0000% 

6,0000% 

5,9891% 

6,0000% 

5,9818% 

5,9758% 

6,0000% 

5,8750% 

5,8407% 

6,3268% 

5,8125% 

5,8308% 

5,8110% 

5,8125% 

5,8025% 

5,8037% 

5,8012% 

5,6536% 

5,7445% 

5,6733% 

5,7905% 

5,7188% 

5,6706% 

5,6324% 

5,6146% 

5,6136% 

Data da 
Emissao 

2004-10-01 

2004-10-07 

2004-10-11 

2004-10-14 

2004-10-18 

2004-10-21 

2004-10-25 

2004-11-02 

2004-11-04 

2004-11-15 

2004-11-18 

2004-11-22 

2004-11-25 

2004-11-29 

2004-12-02 

2004-12-06 

2004-12-13 

2004-12-20 

2004-12-27 

2005-01-06 

2005-01-10 

2005-01-27 

2005-01-31 

2005-02-03 

2005-02-14 

2005-02-21 

2005-02-28 

2005-03-07 

2005-03-14 

2005-03-21 

2005-03-24 

2005-03-28 

2005-03-31 

2005-04-07 

2005-04-11 

2005-04-18 

2005-04-21 

2005-04-25 

2005-04-28 

2005-05-02 

2005-05-05 

Taxa 
Prazo Media de 

juro 

182 

182 

91 

364 

182 

182 

182 

91 

182 

91 

182 

91 

182 

91 

364 

91 

91 

91 

91 

182 

91 

182 

91 

182 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

182 

91 

182 

364 

91 

364 

182 

364 

364 

91 

182 

5,6250% 

5,6125% 

5,6230% 

5,9969% 

5,6106% 

5,6137% 

5,7578% 

5,6310% 

5,5833% 

5,5919% 

5,5808% 

5,6064% 

5,6000% 

5,5984% 

5,5278% 

5,5000% 

5,7500% 

5,6250% 

5,5625% 

5,9375% 

5,5431% 

5,5992% 

5,4774% 

5,4180% 

5,5735% 

5,4915% 

5,4601% 

5,3750% 

5,1250% 

5,0969% 

5,0458% 

5,0000% 

5,0635% 

5,0260% 

5,0125% 

5,0000% 

5,0000% 

5,0000% 

5,0222% 

5,0158% 

5,0000% 

-98-

Data da 
Emissao 

2005-05-12 

2005-05-16 

2005-05-18 

2005-05-23 

2005-05-26 

2005-05-30 

2005-06-02 

2005-06-13 

2005-06-16 

2005-06-20 

2005-06-27 

2005-06-30 

2005-07-07 

2005-07-07 

2005-07-11 

2005-07-21 

2005-07-28 

2005-08-01 

2005-08-04 

2005-08-08 

2005-08-11 

2005-08-16 

2005-08-22 

2005-08-29 

2005-09-08 

2005-09-15 

2005-09-22 

2005-09-29 

2005-10-10 

2005-10-13 

2005-10-20 

2005-10-27 

2005-10-31 

2005-11-15 

2005-11-21 

2005-11-28 

2006-01-05 

2006-01-09 

2006-01-26 

2006-01-30 

2006-03-16 

Taxa 
Prazo Media de 

juro 

364 

92 

182 

91 

364 

91 

364 

364 

364 

364 

364 

364 

364 

182 

91 

364 

182 

91 

182 

364 

364 

91 

91 

91 

364 

182 

182 

182 

91 

364 

182 

364 

91 

91 

182 

182 

182 

91 

182 

92 

182 

5,0000% 

5,0000% 

5,0000% 

5,0000% 

5,0000% 

4,9375% 

4,7500% 

4,7344% 

4,6875% 

4,5000% 

4,4375% 

4,2500% 

4,0000% 

3,9375% 

3,8400% 

3,8125% 

3,7500% 

3,7500% 

3,6875% 

3,7292% 

3,8016% 

3,5662% 

3,4148% 

3,3537% 

3,2500% 

3,0000% 

2,9583% 

2,8125% 

2,5000% 

2,5000% 

2,5000% 

2,5000% 

2,5000% 

2,4044% 

2,3466% 

2,3750% 

2,3125% 

2,3125% 

2,3125% 

2,3125% 

2,1875% 



J 

J 

] 

J 

I 
J 

j 

Data da 
Emissao 

2006-03-23 

2006-03-30 

2006-04-06 

2006-04-10 

2006-04-17 

2006-04-20 

2006-04-24 

2006-04-27 

2006-05-02 

2006-05-11 

2006-05-22 

2006-05-25 

2006-05-29 

2006-05-31 

2006-06-12 

2006-06-15 

2006-06-19 

2006-06-26 

2006-06-29 

2006-07-06 

2006-07-10 

2006-07-13 

2006-07-18 

2006-07-20 

2006-07-27 

2006-08-02 

2006-08-04 

2006-08-08 

2006-08-30 

2006-09-07 

2006-09-12 

2006-09-19 

2006-09-26 

2006-10-06 

2006-10-10 

2006-10-13 

2006-10-17 

2006-10-24 

2006-10-30 

2006-11-23 

2006-11-27 

Prazo 

182 

182 

364 

91 

364 

182 

364 

364 

92 

364 

182 

364 

182 

91 

182 

182 

182 

364 

364 

182 

91 

182 

91 

364 

182 

92 

182 

364 

91 

364 

182 

182 

182 

91 

364 

91 

182 

364 

91 

181 

91 

Taxa 
Media de 

juro 

2,0625% 

2,0000% 

2,0625% 

2,0000% 

2,0000% 

2,0000% 

2,0000% 

2,0000% 

2,1634% 

3,1667% 

2,7031% 

2,7375% 

2,7513% 

2,6562% 

2,5625% 

2,5625% 

2,7500% 

2,8820% 

2,9896% 

2,9286% 

2,8500% 

3,0521% 

3,0469% 

3,1186% 

3,0781% 

3,0625% 

3,1750% 

3,2604% 

2,9562% 

3,0625% 

3,0625% 

3,0625% 

3,0625% 

2,9200% 

3,0000% 

2,9375% 

3,0312% 

3,0312% 

2,9367% 

3,0053% 

3,0312% 

Data da 
Emissllo Prazo 

2006-12-07 

2006-12-11 

2006-12-14 

2006-12-18 

2006-12-26 

2007-01-04 

2007-01-05 

2007-01-11 

2007-01-12 

2007-01-25 

2007-01-29 

2007-02-09 

2007-02-27 

2007-03-08 

2007-03-20 

2007-03-27 

2007-04-05 

2007-04-13 

2007-04-17 

2007-04-26 

2007-04-30 

2007-05-10 

2007-05-23 

2007-05-29 

2007-06-07 

2007-06-11 

2007-06-18 

2007-06-26 

2007-06-28 

2007-07-04 

2007-07-12 

2007-07-13 

2007-07-19 

2007-07-26 

2007-07-30 

2007-08-07 

2007-08-28 

2007-09-06 

2007-09-17 

2007-09-18 

2007-09-25 

-99-

91 

182 

364 

182 

182 

181 

91 

182 

91 

182 

91 

182 

91 

91 

182 

182 

364 

91 

182 

364 

91 

364 

182 

91 

182 

182 

91 

183 

91 

182 

182 

91 

364 

182 

91 

364 

91 

364 

91 

182 

182 

Taxa 
Media de 

juro 

3,0000% 

2,9938% 

3,0625% 

3,0000% 

3,0000% 

3,0893% 

3,0000% 

3,0625% 

3,0000% 

3,1458% 

3,0324% 

3,1250% 

3,1250% 

3,4135% 

3,1250% 

3,4891% 

3,8438% 

3,5078% 

3,5000% 

3,8099% 

3,5938% 

3,8125% 

3,5452% 

3,5804% 

3,5625% 

3,5625% 

3,4344% 

3,4375% 

3,3750% 

3,4375% 

3,4229% 

3,3750% 

3,5000% 

3,3000% 

3,2500% 

3,5312% 

3,2500% 

3,4375% 

3,1250% 

3,4375% 

3,4375% 

Data da 
Emissllo 

2007-09-27 

2007-10-09 

2007-10-12 

2007-10-16 

2007-10-29 

2007-11-21 

2007-11-27 

2007-12-06 

2007-12-13 

2007-12-26 

Prazo 

91 

364 

91 

182 

91 

182 

91 

182 

182 

182 

Taxa 
Media de 

juro 

3,4375% 

3,5000% 

3,5000% 

3,5562% 

3,4250% 

3,5279% 

3,4375% 

3,5000% 

3,4896% 

3,4875% 


